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2008. aasta lõpus alanud majanduskriisi tagajärjel sattusid paljud põllumajandusettevõtted 

majanduslikesse raskustesse, sest realiseerimishindade langedes sissetulekud vähenesid ja 

varem võetud laene ei suudetud tagasi maksta. Üheks võimaluseks majanduskriisist 

väljatulemiseks oli tegeleda segatootmisega, mille omapäraks on ühe tootmisharu 

raskustesse sattumisel jagada ressursse nii, et teise tootmissuunaga suudetakse ettevõtte 

majandustegevust toetada. Majanduskriisi tagajärjel kannatasid enam väikeettevõtted,  kes 

lõpetasid tegevuse või alustasid põllumajandusvälise tegevusega. Bakalaureusetöö 

eesmärgiks on selgitada, milliste segatootmistüüpi põllumajandusettevõtete 

suurusgruppide tootlikkus- ja tasuvusnäitajad olid kõrgemad aastatel 2007-2014. Eesmärgi 

täitmine võimaldab öelda, kas väikeste  majapidamiste lõpetamise põhjuseks olid madalad 

tootlikkus- ja tasuvusnäitajad. Uurimistöös kasutatakse analüüsimeetodina statistiliste 

andmete võrdlevat ja suhtarvuanalüüsi. Uurimistöös tootlikkus- ja tasuvusnäitajaid 

analüüsides selgus, et mida madalamad olid  segatootmisega tegelevate ettevõtete 

tootlikkusnäitajad, seda madalamad olid ka tasuvusnäitajad. Kõrgemad tootlikkus- ja 

tasuvusnäitajad olid suurematel suurusgruppidel, madalamad väiksematel suurusgruppidel, 

sest et väiksemates suurusgruppides toodetakse oma ettevõtte jaoks sisendressursse ja 

kogutoodangut realiseeritakse müügitoodanguna vähem. 

Märksõnad: segatootmine, FADN , tasuvus, tootlikkus 
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The period of 2008 economic crisis caused financial difficulties to many agricultural 

companies. The sag of agricultural production prices lead to the reduction in income and 

farmers suffered in loan payment difficulties. One way to trigger the economic crisis was 

to deal with mixed production. Mixed production gives the possibility to support one 

economic activity if needed through resources repartition. During the economic crisis 

suffered the most smaller enterprises, many of them had to liquidate a company or started 

with non- agricultural activities. Bachelor thesis aims to clarify which size of the mixed 

production companies had the higher productivity and profitability indicators during 2007-

2014. Target allows you to say whether termination of the small holdings were low 

productivity- and profitability indicators. The research and analysis used statistical data 

and comparative ratio analysis. Bachelor's thesis in the theoretical part provides an 

overview of the types of agriculture production, profitability and productivity of nature. 

Mixed production companies productivity and profitability analysis revealed the link, if 

productivity figures were lower, so was the profitability. Smaller sized companies groups 

had lower productivity and profitability indicators, because smaller enterprises use their 

production also as input resources and less of total production is realized. 

Keywords: Mixed farming,  FADN, profitability, productivity 
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SISSEJUHATUS 

Selle sajandi algus on Eesti põllumajanduse jaoks olnud kiirete muutuste aeg: positiivse 

mõjuna on liitumine Euroopa Liiduga 2004. aastal toonud kaasa püsivad lisasissetulekud 

põllumajandustootjatele toetuste näol, negatiivset mõju põllumajanduslikule 

tootmistegevusele on avaldanud majanduskriis alates 2008. aastast. Majanduskriisi ajal 

halvenenud laenutingimustega kaasneva ebakindluse tagajärjel püüdsid 

põllumajandustootjad alles hoida olemasolevat tootmist, korrastada olemasolevaid hooneid 

ning anda tööd maaelanikele. Üheks võimaluseks põllumajandustootjatele kriisist välja 

tulla oli tegeleda mitme tootmissuunaga korraga. Sellist tootmist nimetatakse 

segatootmiseks. Segatootmise omapäraks on ühe tootmisharu raskustesse sattumisel jagada 

ressursse nii, et teise tootmissuunaga suudetakse ettevõtte majandustegevust toetada.  

Majanduskriisi tagajärjel langenud realiseerimishindade tõttu ei suutnud kõik 

põllumajandustootjad tootmisega jätkata, sest võetud laenude  tagasi maksmisega jäädi 

raskustesse. Kõige enam kannatasid väikeettevõtted,  kes lõpetasid tegevuse või alustasid 

põllumajandusvälise tegevusega. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on selgitada, milliste segatootmistüüpi 

põllumajandusettevõtete suurusgruppide tootlikkus- ja tasuvusnäitajad on kõrgemad 

aastatel 2007-2014. Eesmärgi täitmine võimaldab öelda, kas väikeste majapidamiste, mille 

arv on kõige enam vähenenud, tootmistegevuse lõpetamise põhjuseks olid madalad 

tootlikkus- ja tasuvusnäitajad.  

Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse alljärgnevad ülesanded: 

1) anda ülevaade segatootmisest  ning selle tootmistüübi eripärast; 

2) selgitada kirjandusallikate põhjal tootlikkuse ja tasuvuse olemust; 

3)valida empiirilise uuringu jaoks sobivad tootlikkuse- ja tasuvusnäitajad ning anda 

ülevaade uurimistöös kasutatavast metoodikast; 

4) analüüsida arvutustulemusi ja teha nende põhjal järeldusi segatootmistüüpi 

põllumajandusettevõtete tootmistegevuse tootlikkuse ja tasuvuse kohta. 
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Uurimistöö tugineb teisestele andmetele, mis pärinevad Eesti Statistikaameti, 

Põllumajandusliku raamatupidamise (Farm Accountancy Data Network - FADN) ja 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) andmebaasidest. 

Bakalaureusetöö teoreetilises osas antakse ülevaade põllumajanduse tootmistüüpidest, 

segatootmise olemusest, iseärasustes, tootlikkuse ja tasuvuse olemusest ning neid 

mõjutavatest teguritest. Ülevaate andmiseks kasutatakse kirjandusallikaid, teemakohaseid 

teadusartikleid ning internetiallikaid, mille hulgas on Piima Liidu, 

Põllumajandusministeeriumi ja Maamajanduse Infokeskuse ning ÜRO Toidu- ja 

Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) poolt koostatud ja välja antud materjale. 

Uurimistöö empiirilises osas tuuakse välja segatootmisega tegelevate majapidamiste arvu 

muutuse uuritaval perioodil, võrreldakse ja arvutatakse tasuvuse näitajad ning tootlikkuse 

näitajad majapidamiste suurusgruppide lõikes. Analüüsitakse arvutatud näitajaid ja tehakse 

järeldused, millised olid erinevate majapidamiste suurusgruppide tasuvus- ja 

tootlikkusnäitajad.  
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1. SEGATOOTMISETTEVÕTTE TOOTLIKKUSE JA 

TASUVUSE HINDAMISE TEOREETILISED ALUSED  

1.1. Segatootmine põllumajandusliku  tootmistüübina 

Tehniliselt ja majanduslikult ühtset üksust, mis toodab põllumajandussaadusi ja -tooteid 

ning millel on ühtne juhtimine, nimetatakse põllumajanduslikuks majapidamiseks. 

Majapidamisi jaotatakse nii tootmistüübi kui majapidamise suuruse järgi, määramise 

aluseks on hektarite ja loomade arv konkreetses majapidamises ning standardtoodangu 

koefitsient.  

Tootmistüüpide alusel saab ettevõtteid grupeerida üldistel, peamistel ja detailsetel alustel. 

Suuremas osas kasutatakse üldist ning peamist alust, detailsema jaotuse korral pole alati nii 

palju ettevõtteid, mida saaks analüüsida. Üldiste andmete baasil on Eestis jaotatud 

põllumajandusettevõtete tootmistüübid järgmiselt: taimekasvatus (A), aiandus (B), 

püsikultuurid (D), sea-ja linnukasvatus (G), piimatootmine (E), loomakasvatus (F), 

segatootmine (H) ( Lisa 1). Täpsema analüüsi tegemiseks kasutatakse lisaks peamist 

tasandit, kus tootmistüübid jaotatakse spetsialiseerumise alusel. Tootmistüübi 

spetsialiseerumisena võib välja tuua loomakasvatuse (F), mis jaotub peamise tootmissuuna 

alusel lihaveisekasvatuseks, piima- ja lihaveisekasvatuseks ning lamba- ja kitsekasvatuseks 

ning muudeks karjatatavateks loomadeks. [Tootmistüüp… 2015] 

Alates 2010. aastast hakkas kehtima uus põllumajanduslik majapidamiste liigitus (Lisa 1) 

ning ettevõtte tootmistüübi liigituse aluseks võetakse standardtoodangu (SKT) väärtus 

eurodes. SKT määratakse kindlaks standardtoodangu (ST) koefitsientide alusel, mida 

arvutatakse vastavate saagikuse- ja produktiivsusnäitajate ja hindade alusel (viie aasta 

keskmiste näitajate põhjal).  Standardtoodangu koefitsiendid ei kajasta otsetoetusi 

[Aamissepp jt 2015: 7].  

Ettevõte loetakse spetsialiseerunuks kui majapidamise tootmise osatähtsus moodustab 

standardtoodangust vähemalt kaks kolmandikku. Kui aga standardtoodang moodustab 

väiksema osa kui kaks kolmandikku, nimetatakse ettevõtet segatootmisettevõtteks 

[Valdvee, Klaus 2012: 15]. Segatootmisettevõte on mitmekesine terviklik 
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põllumajandussüsteem, mis koosneb erinevatest osadest, milles tegeletakse nii taime- kui 

loomakasvatusega, ning milles kummagi tootmissuuna ülekaalu ei saa määrata 

[FAO 2001: 9]. Selline mitmekesine põllumajanduslik tootmissüsteem parandab 

maapiirkondade tööhõivet ja suurendab maarahvastiku sissetulekut  [Ruschawy  2015: 8]. 

Eestis on segatootmine on piimakarjakasvatuse ja teraviljakasvatuse kõrval üks kolmest 

enamlevinud tootmistüüpidest [Mikk 2009: 8]. 

Segatootmine (teraviljakasvatus-loomakasvatus) on oluline kogu maailmas, kuna 

produktiivne ja majanduslik tootmine aitab vähendada keskkonnaprobleeme. 

Keskkonnaprobleemide leevendamiseks on segatootmisega tegelevatel 

põllumajandustootjatel võimalik  kasutada efektiivsemalt viljavaheldust, mis arvestab 

taimekahjustajate levikuga, läbi mille vähendatakse sõltuvust kemikaalidest ja tõstetakse 

mullaviljakust. Samuti vähendatakse kultuuride vaheldusega umbrohtude levikut ning 

kasvatatakse umbrohtudega konkureerivaid  sorte. Segatootmise omapäraks võib pidada 

loomakasvatusest tuleva sõnniku kasutamist teraviljakasvatuses väetisena ja 

teraviljakasvatusest saadakse  loomakasvatusele sööta ning lisaks toodetakse ökoloogiliselt 

puhast toodangut [FAO 2001: 11]. Loomakasvatuse tulemusena toodetud sõnniku 

kasutamisega vähendatakse taimekasvatuses mineraalväetiste koguseid. Mineraalväetiste 

üheks põhikomponendiks on fosfor, mis on looduses piiratud ressurss. Fosforiga 

parandatakse taimede lämmastiku omastamist kasvuperioodil ja saagi kujunemist. [Nesme 

2015 :88] 

Segatootmisega saavad põllumajandustootjad  maksimeerida ettevõtete iseseisvust, see 

tähendab toimetulekut ilma toetusteta.  Ettevõtte tootmistegevuse tasuvuse tagamiseks on 

segatootmistüüpi  põllumajandusettevõttes tootmisressursid jaotatud mitme erineva 

tootmissuuna vahel. Selline jaotus aitab kindlustada nii maa- kui tööjõuressursi 

ökonoomsema kasutamise, minimeerida erinevaid riske ning vähendada ressursside kadu. 

Mitme tootmissuunaga tegeledes hajutatakse looduslike tingimuste mõju. 

Loomakasvatuses on võimalus riskide hajutamiseks kasvatada erinevaid loomatõuge, 

taimekasvatuses vähendatakse riske mitme erineva kultuuri ja sordi (nt põuakindlamate 

sortide) kasvatamisega. [FAO 2001: 13] 

Segatootmistüüpi ettevõtetes tuleb eriti suurt tähelepanu pöörata ressursside juhtimisele ja 

kasutuse optimeerimisele. Tänapäeval on põllumajandusettevõtted hakanud järjest enam 

tähelepanu pöörama sisendite efektiivsemale kasutamisele, sest just sellel on otsene mõju 



9 
 

tootlikkuse suurenemisele. [Coelli jt. 2005: 3]. Kaasaegse tehnoloogia teadlikul 

kasutamise, ettevõtja järjepideva koolitamise ja teadlikkuse tõstmise abil  saavutatakse 

ettevõttes kõrgem tootlikkus ning paremad tulemused tootmistegevuses. 

 

1.2. Tootlikkuse olemus, hindamine, analüüs 

Kogu maailmas, sealhulgas ka Eestis on kerkinud päevakorda tootlikkuse tõstmise vajadus 

ning tootlikkuse tõstmisega seotud probleemid. Ressursside kallinemine ja piiratus tingib  

tootmissisendite säästlikuma kasutamise, mis omakorda tähendab tähelepanu suunamise 

tootlikkuse tõstmisele. (Kalle 2007: 7)  

Tootlikkust defineerib D. Parham väljundi ja sisendi suhtena ning väljendatakse järgnevalt  

[Parham 2014: 2]: 

                                                   
         

        
 

       

                
                                  (1.1) 

Sarnaselt Parhamiga saab Mereste (2003 I: 337) arvates tootlikkuse mõõtmisega anda 

ülevaate ettevõtte tootmistegevuses kasutatavatest väljundite ja sisendite suhtest ning on 

võimalik selgitada tootmise tulemust.  

Tootlikkusega on võimalik mõõta kui kiire on tootmise ja tehnoloogia efektiivsuse areng. 

Ajalise määratluse korral on pikema perioodi tootlikkus oluline põllumajandusettevõtte 

kasumi teenimisel ning konkurentsivõimelisuse tagamisel. Tihti mõistetakse tootlikkuse all 

nii tehnilist kui majanduslikku tootlikkust, mida kutsutakse veel tulemuslikkuseks. Lisaks 

tulemuslikkusele nimetatakse kirjanduses tootlikkust väljenditega: suutlikkus, võimekus, 

tõhusus jne. [Karanja jt. 2012: 27] 

Tänapäeval käsitletakse tootlikkust kõikide majandusressursside (kapital, maa, tööjõud, 

materjalid, kütused, tooraine, informatsioon) suuruste näitajana. Tootlikkus on võime 

muuta sisendid väljundiks, mida mõõdetakse riigi, tööstuse ja ettevõtte tasandil. [Fostering 

…2011: 9]. 

Tootlikkuse näitajaid saab jaotada kolmeks:  kogutootlikkuse, teguritootlikkuse ja 

osatootlikkuse näitajad. 

Ettevõtte sisendite kasutamise efektiivsust toodangu tootmisel arvutatakse järgnevalt : 
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                                              (1.2) 

Kogutootlikkuse näitajad võtavad arvesse kõiki sisendeid ja väljundeid, mille abil on 

võimalik anda täpne ülevaade ettevõtte majanduslikust seisust ning see aitab selgitada nii 

erinevate kui üksikute tegurite mõju. Näitajat kasutatakse kasumi/kahjumi kujunemise 

analüüsimiseks. Kogutootlikkuse näitaja puudustena tuuakse välja, et erinevate toodete 

korral on raske andmeid koguda, seepärast on vajalik mõõdikule vastavalt konstrueerida 

andmete kogumissüsteem ning näitaja ei arvesta immateriaalse vara mõjuga. (Kalle 2007: 

18) 

Kogutoodangu väärtuse ja kogukulude suhte näitaja alusel selgitatakse, kui palju toodangut 

toodetakse iga euroga, mis on kulutatud toodangu tootmiseks. Kui näitaja jääb alla ühe, siis 

ei kata tulud kulutusi ja ettevõttes toodetakse kahjumiga. (A. guide to… 2011) 

Tootlikkusnäitajate leidmiseks kasutatakse kogutootlikkusele lisaks teguritootlikkust. 

Teguritootlikkusnäitajad leitakse kui tootlikkuse arvutamisel kasutatakse mitut sisendit (nt. 

kaks kulu elementi). (Kalle 2007: 17) 

Ühe konkreetse tegurirühma tootlikkust leitakse järgnevalt : 

                                                                    
       

             
                               (1.3) 

Näitaja eelisena tuuakse välja, et toetudes ettevõtte ökonomistide arvamusele on  andmete 

kättesaadavus kerge.  Puudustena nähakse, et näitaja kasutamisala on piiratud, keeruline on 

selgitada seotust kasumiga ning eelnevalt tuleb leida kulurühmade struktuuri suhtes 

konsensus. Näitaja puhul on ka keeruline hankida sarnaseid andmeid ettevõtete ja 

tegevusalade lõikes. (Kalle 2007: 18) 

Kui tahetakse selgitada, kuidas toodang mingi sisendi suhtes teatud perioodi jooksul 

muutub, kasutatakse osatootlikkuse valemit  (Kalle 2007: 16).  

                                                           
       

          
                                                     (1.4) 

Osatootlikkuse mõõtmise eesmärgiks on näiteks põllumajandusettevõttes kasutusel oleva 

maa osatootlikkuse jt. analüüsimiseks. Osatootlikkuse näitajate kasutamise eeliseks teiste 

tootlikkusnäitajate ees on, et seda on lihtne leida ja lahti selgitada. Näitaja leidmiseks on 

kerge andmeid saada ning seda on lihtne arvutada ning teatud madalate tootlikkuse 
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näitajate korral on leitud näitaja hea analüüsimisvahend. Ka osatootlikkuse näitajate 

puudusena nähakse, et seostatust kasumiga on keeruline leida ning leitud näitaja võimaldab 

teha valesid järeldusi ja seetõttu suunatakse ettevõtte juhtkonna tähelepanu valele 

valdkonnale. (Kalle 2007: 18) Põllumajandusettevõttes sõltuvad osatootlikkuse näitajad 

tehnoloogilistest muutustest ning põllumajanduse arengust [Karanja jt. 2012: 29]. 

Tootlikkust mõõdetakse naturaalühikutes (tk, kg, m, jmt) ja rahaühikutes (euro, dollar, 

jmt). Praktikas, majapidamise tasandil kasutatakse enamasti väärtuselist tootlikkuse 

mõõtmist. Tavaliseks väärtuseliseks väljundiks võetakse müügitulu, kogutoodangu väärtus  

ning harvem lisandväärtus. (Kalle 2007: 15) 

Tootlikkuse naturaalühikutes mõõtmist rakendatakse juhul, kui väljundid on sama 

liigilised, väljundite kvaliteet püsib stabiilne, lõpetamata toodang puudub, tootmise 

spetsialiseerumise tase püsib ühesugune ja ei toimu muutust ressursside erikulus.  Mõlema 

tootlikkuse mõõtmismeetodi kasutamine võimaldab leida erinevaid tootlikkusenäitajaid, 

ainult sõltub milliseid sisendeid  kasutatakse (nt. kulud) (Kalle 2007: 15). 

Tootlikkuse suurenemine näitab sisendite ja väljundite muutumist teatud ajaperioodi 

jooksul. Tootlikkus kasvab, kui väljundite kogus kasvab kiiremini kui sisendite hulk. 

Ettevõtete jaoks on oluline sisendite efektiivne kasutamine ja kulude kontrollimine ning 

sellele tuginevalt saadakse teha tulevikku suunatud plaane ning prognoose. Planeerimist, 

eelarvestamist ja prognoosimist peetakse põllumajandustootmises eriti oluliseks. Kui 

suudetakse teha  juhtimisotsuseid, mis aitavad kulusid kontrollida ning vähendada, siis on 

võimalik mõjutada netolisandväärtust ning ettevõtjatulu. [Fostering…2011 :9] 

Põllumajandusettevõtte juhil tuleb kulude kontrolli all hoidmisel teha pidevalt otsuseid, nt 

tuleb otsustada, kas investeerida uude põhivarasse, nt ostes kaasaegseid põllutöömasinaid, 

-tehnikat või on vähem kulukas nende rentimine. Kui kallist põllutöömasinat  kasutatakse 

aastas vaid mõni kuu, siis pole rentaabel seda masinat soetada, sest ülejäänud aja tehnika 

seisaks kasutult ja oleks ainult kulu. Näiteks läga laotamisel, transpordil ning silo tegemisel 

teeb teenust pakkuv rendifirma töö mõne päevaga ja ettevõtjal pole mõtet suuri 

investeeringuid sellistesse masinatesse teha [Ameerikas 2014: 30]. Masinapargi 

planeerimise juures on tähtis ka õige otsus tehnoloogia valikul, nt kas kasutatakse otsekülvi 

või kulutatakse mullaharimisele rohkem aega (kündmine, kultiveerimine jne.) ja kapitali. 

Otsekülviga vähendatakse  masinate tööaega ja kütust, aga samas vähese maaharimisega 
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tekivad teised mured. Üldjoontes on aga kaasaegse ja uue tehnika abil tootlikkust võimalik 

tõsta. [Erenstein 2002: 115] 

Põllumajandusettevõtete tootlikkust on mõjutanud Eesti liitumine Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitikaga (ÜPP). ÜPP eesmärgiks on parandada põllumajanduslikku 

tootlikkust, tagada põllumajandustootjale sissetulek, suunata põllumajandustootjaid 

keskkonnasõbralikule tootmisele, säästma loodusressursse, arendada maapiirkondade 

majanduselu ning tagama maaelanikkonnale töö. Reformidega aidatakse rõhutada 

põllumajandussaaduste geograafilist päritolu ja traditsiooniliste koostisosade kasutamist, 

mis parandavad põllumajandustoodete konkurentsivõimet. Reformide tulemusel 

edendatakse teadusprojektide abil innovatsiooni põllumajanduses ning suurendatakse  

tootlikkust  ja investeeringuid. Kuigi reformid on kaasa toonud toetused põllumajandusse, 

on eesmärgiks võetud loodusressursside kokkuhoid. [Põllumajandus 2014: 3]  Tootlikkuse 

kasvuga ettevõtte tasandil saab ettevõtja teenida suuremat kasumit ning teha täiendavaid 

investeeringuid uutesse tehnoloogiatesse, mis suurendab ettevõtte konkurentsivõimet [U. 

Varblane jt.2014 : 159]. 

Eelnevale selgitusele võib teha üldistuse, et tootlikkuse ja ettevõtte konkurentsivõime ning 

jätkusuutlikkus on omavahel tugevalt seotud. Mida rohkem tootlikkusnäitajad tõusevad, 

seda paremini ettevõte suudab majandada ja teistele samalaadsetele ettevõtetele 

konkurentsi pakkuda. 

 

1.3. Tasuvusnäitajad ettevõtte majandustegevuse tulemuse hindamisel 

Mitmest tootmissuunast koosnevas põllumajandusettevõtetes on  vajalik hinnata 

majanduslikku olukorda nii ettevõttes tervikuna kui tootmissuunati. Majandusliku olukorra 

hindamine annab võimaluse jaotada efektiivsemalt ettevõtte ressursse ning on abiks 

ettevõtte juhtkonnale edaspidiste tegevusplaanide tegemisel. Majanduslikku olukorda saab 

selgitada põllumajandusettevõtetes tasuvusnäitajatega. (Alver, Reinberg 2002 : 378) 

Tasuvaks  tootmistegevuseks loetakse seda, kui ettevõtte  toodangu müügist saadud 

sissetulekud katavad toodangu tootmiseks tehtud väljaminekud. Kui ettevõtte tegevuse  

tagajärjel tekib kasum on tootmine tasuv ja kui kahjum, siis mitte tasuv. (Rünkla 2003: 46) 
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Majandustegevuse tulemusena selgunud lõplik kasusumma on ettevõtte kasumiks. 

(Mereste I 2003: 330) 

Tasuvuse hindamiseks põllumajandusettevõtetes on erinevaid näitajaid. Rentaablust, mille 

näitajaid väljendatakse protsentides, leitakse kasumi suhtena ettevõtte 

majandusnäitajatesse, millede tasuvust selgitatakse ja väljendatakse järgnevalt (Teearu 

2005: 27):  

           
     

                                              
                     (1.5) 

Kõige sagedamini kasutatakse rentaablusnäitajatest käiberentaablust, millega on võimalik 

väljendada hinnataset ning tootmise efektiivsust. Käiberentaablusnäitaja näitab, kui palju  

müügitulust on võimalik edaspidi tootmise arendamisse paigutada ehk protsentuaalselt 

müügitulu suurust, mis jääb ettevõtte kasumiks . (Alver, Reinberg 2002: 320) 

                                            käiberentaablus (%) 
     

         
x 100                                 (1.6) 

Majandustegevuse tagajärjel kasumi suurenedes käiberentaablusenäitajad suurenevad. 

Positiivne käiberentaablusenäitaja väljendab kasumiga tootvat ettevõtet. (Ilisson 2004: 

122) 

Lisaks käiberentaablusele kasutatakse tasuvuse väljendamiseks kulurentaablusnäitajaid.  

                                          kulurentaablus (%) 
     

        
x 100                                       (1.7) 

Kulurentaablusnäitaja väljendab kui suurt kasumit teenitakse iga toodangu tootmiseks 

kulutatud euro eest. (Ilisson 2004: 123) 

Väga oluline koht põllumajandusettevõtte tootmistegevuse tasuvuse suurendamisel on 

juhtimisotsustel. Varasemad kogemused aitavad planeerida edaspidist tootmist, sest välja 

on kujunenud juhtimisoskused, kogemused ja teadmised. Saab rakendada varem rajatud  

ehitisi ja tehnikat, varasemate tähelepanekute järgi planeeritakse näiteks külviaega. 

Teadmistele, oskustele ja kogemustele toetudes otsustatakse, kas spetsialiseerutakse, 

lõpetatakse tootmine või valitakse vähem ressursikulu nõudev tootmine (Kaasik jt. 2012: 

75). 

Kaks põhilist eesmärki, mille poole tootmisel püüeldakse, on hoida kulud võimalikult 

madalal ning toota võimalikult kõrge kvaliteediga. Majandusleksikonis on mõistet „kulu“ 
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formuleeritud kui „mingi eesmärgi saavutamiseks kasutatud või loovutatud ressursside 

maksumust“ (Mereste I  2003: 444). Majandusüksusele tema tegevuse tulemusena 

laekunud tulust tuleb ettevõtjal katta  kulud ning sellest üle jääv osa moodustab kasumi. 

(Mereste I 2003: 641) Kulude juhtimise abil, sest kulud tekivad kindlate juhtimisotsuste 

tulemusel, hoitakse ettevõtte kulud, mis tekivad ressursi kasutamisel, kontrolli all ning 

püüeldakse kulude vähendamise poole. (Karu 2008: 45) Ettevõtte töö tõhususe ja 

muutuvate tegurite mõjuulatusele aitab hinnangut anda toodangu omahinna analüüs. 

Samuti tagab omahinna analüüs koos kulude arvestamisega kulude võrreldavuse ettevõttes. 

(Kallas 1984: 4) Omahind on tihedalt seotud  kasumi ja rentaablusega ning näitab, kui 

palju maksab ettevõttele ühe või teise saaduse tootmine, seda olemasolevate hindade 

tasemel. Ettevõtjal on omahinna arvestamine paratamatu, kuna ettevõttel tuleb katta kulud 

tuludega, jättes sealjuures piisavaid vahendeid tootmise laiendamiseks. (Jürgenson 1974: 

17) 

Tasuvuse tõstmisel tuleb ettevõtjal kaaluda, milliste vahendite ja võimalustega on võimalik 

suurendada taime- või loomakasvatuse tootmisharu toodangu mahtu. 

Põllumajandusettevõtte kogutoodanguks loetakse majandusaasta kestel toodetud 

toodangut, sõltumata sellest, kas toodang müüdi või kasutati ära oma ettevõttes. 

Müügitoodang on see osa kogutoodangust, mis realiseeritakse müügiprotsessi käigus.  

Taimekasvatuse on maaviljeluse toodanguks saak. Hektarisaak, mis iseloomustab 

põllumajanduskultuuri viljakust, on üks tähtsamaid agronoomilisi ja majanduslikke 

näitajaid põllumajandustoodangule hinnangu andmisel. Taimekasvatuses sõltub tasuvus 

kasvatatava kultuuri saagikusest. Saagikuse suurus on seotud  väga tihedalt  ilmastikuga. 

Soojus, vesi, valgus, õhk ja toitained koos mullaga on tegurid, millest sõltuvad taimede 

kasvutingimused, saak ning saagi kvaliteet (Sirendi 2009: 347) Põllumajandustootjad 

peavad arvestama mulla eripäradega, sest iga kultuuri nõudlikkus on mullastiku suhtes 

erinev. Taimekasvuks soodsad tingimused olenevad sellest, milline on mulla vee- ja 

õhurežiim vegetatsiooniperioodil. Kui tingimused on soodsad, pääsevad mõjule ka 

väetised. Ebasoodsa vee- ja õhurežiimiga taimed ei omanda vajalikke toitaineid isegi 

rikkalikul väetamisel. Suurema saagi saamiseks peab mullaviljakust suurendama 

väetamisega. Väetistest kasutatakse segatootmises üha enam vedelsõnnikut ja 

tahesõnnikut. Lisaks sõnnikule väetatakse põlde mineraalväetisega, mille kogused sõltuvad 

kasvatatava kultuuri eelkultuurist ja väetistest, mida eelkultuurile on antud. Kahjuks väga 
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paljudes väiksemates majandites ei arvestata külvikorra nõudeid, mis mõjutab järgnevate 

kultuuride kasvutingimusi ja saaki. (Haller, Karmin 1984: 41) 

Saagikuse tõstmiseks on vaja ettevõttejuhil teadmisi, mis on seotud näiteks kahjuritõrjega 

või kulude vähendamisega loomakasvatusele sööda tootmisel. Loomakasvatuses 

kasutatakse lisaks spetsiaalselt toodetud söödale teraviljakasvatuse jääke nii söödaks kui 

allapanuks. Kasutegurit on võimalik suurendada teraviljakasvatuse jääke põlluväetisena 

maasse kündes või biokütust tootes, mis on maailmas keskkonnaprobleemide 

vähendamisel väga levinud. Biokütuse tootmine aitab  põllumajandusettevõtetel teenida 

sissetulekut ja suurendada iseseisvust.  [Jaleta et al. 2012] 

Loomakasvatuse tootmist ja toodangu suurust mõjutavad  paljud tegurid: looma tõug, 

aretus, sööt, söötmine, tööjõud, tehnoloogia, toetused,  investeeringud. Teaduse ja tehnika 

arenguga on kaasnenud suur muutus veiste söötmises ja pidamises ning tõuaretuses. 

Oluline osa on aretusvalikul, mille eesmärgiks on karja jõudlusvõime suurendamine. 

Aretusvaliku osa on selles, et praak asendatakse geneetiliselt paremate noorlehmadega. 

[Tõud 2016]  

Söötadest (hein, põhk, silo, juurvili, praak, jõusööt, mineraalsööt, haljassööt) sõltub karja 

taastootmine, looma eluiga ja karjaspüsimine.. Tänapäeval on kaasaegsemates farmides 

automatiseeritud söötmine, mis vähendab inimtööd [Söödad 2016]. Tööjõul on väga tähtis 

osa loomakasvatuse tootmises. Puuduva kvalifikatsiooni korral  on võimalik tekitada palju 

kahju, näiteks tiinete lehmade vale söötmine võib kahjustada lehma tervist. [Lehmade 

söötmine 2016] 

Tootmise muutmisega efektiivsemaks ja säästlikumaks parandatakse inimeste töötingimusi 

ning loomade heaolu ja tervisliku seisundit. Loomade heaolu  ja tervis tagab kvaliteetse 

ning suure toodangu. [Poikalainen jt. 2007: 2] Loomade heaolu, keskkonna- ja tööohutuse 

parandamisega kaasnevate nõuete täitmisel on võimalik saada toetust. Toetuse eesmärk on 

toetada põllumajandusettevõtjate investeeringuid, mis aitavad suurendada tootmise 

konkurentsivõimet, sealhulgas soodustada uute tehnoloogiate kasutuselevõtmist, mis 

omakorda aitavad parandada teraviljakasvatuses saagikust ja loomakasvatuses 

piimatoodangut ning kvaliteeti [Toetused 2016].  

Ressursside suunamisega investeeringutesse aidatakse tõsta toodangu kvaliteeti, muuta 

söödakasutust efektiivsemaks ja parandatakse piimakarja tervist ning läbi nende 
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suurendatakse toodangut. Ressursside juhtimisotsused ja tootmis- ning finantsanalüüs 

muutuvad tänapäeva loomakasvatuse tootmises üha olulisemaks. Karja terviseprobleemide 

põhjuste väljaselgitamisega aidatakse oluliselt alandada loomade enneaegset prakeerimist 

ja langetada karja taastootmiseks tehtavaid kulutusi. [Puskar 2014: 3] 

Põllumajandusettevõtete majanduslik seisund sõltub väga palju sellest, millised on 

põllumajandussaaduste maailmaturu hinnad. Maailmaturu hinnatõus toob kaasa toiduainete 

hindade tõusu, mis mõjutab omakorda põllumajandustoodangu kokkuostuhindu 

(realiseerimishindu). Realiseerimishindade tõus aitab põllumajandustootjatel saada rohkem 

tulu ja planeerida edaspidiseks toodangu mahtusid [Ariva 2014: 12]. Põllumajandustoodete 

ostukaupade (masinad, väetised, seemned, loomasöödad, vedelkütus jms.) hinnad on 

püsinud uuritaval perioodil küllaltki stabiilsed, realiseerimishinnad vastupidiselt 

ebastabiilsed. Segatootmisettevõtete juhid peavad  ettevõtte  kasumi suuruse 

prognoosimiseks teadma ostuhindade kõrval teravilja ja piima realiseerimishinda. 

Realiseerimishinna  suur kõikumine võib muuta vastavalt ka kasumi suurust, see võib olla 

nii positiivne kui negatiivne (kahjum) [Möller jt. 1990: 51]. 

Põllumajandusettevõtete sissetulekut on mõjutanud Eesti liitumine Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitikaga (ÜPP). Erinevad reformid on toonud muutusi Eesti põllumeeste 

tegemistesse. ÜPP eesmärk on parandada põllumajanduslikku tootlikkust, tagada 

põllumajandustootjale sissetulek, suunata põllumajandustootjaid keskkonnasõbralikule 

tootmisele, säästma loodusressursse, arendada maapiirkondade majanduselu ning tagama 

maaelanikkonnale töö. Põllumajandustootjate jaoks on loodud ÜPP käigus ühine Euroopa 

turg,  kus ühine põllumajandustootmise toetamine tagab kõikidele põllumajandustootjatele 

võrdsed tingimused nii Euroopa siseturul kui ülemaailmselt. Viimastel aastatel on Euroopa 

Liidu põllumajanduspoliitika reformid viinud selleni, et põllumajandustootjad  tuginevad 

nõudlusele turul, mitte poliitikute otsustele Brüsselis. Reformid on suunatud õiglasemale 

toetuste süsteemile, keskkonnasõbralikule põllumajandustootmisele, teadusuuringutele 

ning põllumajandussaaduste suurendamisele toiduainete tarneahelas. Aidatakse rõhutada 

põllumajandussaaduste geograafilist päritolu ja traditsiooniliste koostisosade kasutamist, 

mis parandavad põllumajandustoodete konkurentsivõimet. Reformide tulemusel 

edendatakse teadusprojektide abil innovatsiooni põllumajanduses ning suurendatakse  

tootlikkust  ja investeeringuid. Kuigi reformid on kaasa toonud toetused põllumajandusse 

on eesmärgiks võetud loodusressursside kokkuhoid [Põllumajandus 2014: 3]. 
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Põllumajandusettevõttejuhi otsustada on, milliseid riske võetakse. Milliseid erinevaid 

kulutusi tehakse ja kui palju iga kulutus pärast ettevõttele tagasi teenib (investeeringud). 

Vajalik, et arvutatakse välja kulude ja tulude suurused. Majandusliku ülevaate saavad 

ettevõttejuhid  kogutoodangu väärtust ja kulude suhet (tootlikkus) analüüsides ning 

tulemustele toetudes saavad teha tulevikku suunatud otsuseid. Ettevõtte suurusega 

määratakse, milliseid riske võetakse. Väiksemad ettevõtted on madalama riskitaluvusega, 

mis tähendab, et ei julgeta teha eriti suuri investeeringuid. [Varner et al 2011: 1338] 

Tasuvusnäitajate analüüsi abil saavad ettevõtte juhid teha järeldusi, millised olid tootmises 

tasuvad protsessid ja millised mitte ning järeldustele tuginedes planeerida edaspidist 

tootmistegevust. 
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2. SEGATOOTMISETTEVÕTETE TOOTLIKKUS- JA 

TASUVUSNÄITAJAD SUURUSGRUPITI 

2.1. Uurimistöö andmed ja metoodika  

Bakalaureusetöö koostamiseks kasutatakse teiseseid andmeid, mis  pärinevad Eesti 

Statistikaameti, Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasist (FADN) ning PRIA 

andmebaasidest. Lisaks on kasutatud analüüsi tegemiseks teemaga seotud uurimistöid, 

projekte, aruandeid, mis pärinevad põllumajandus uuringuid teostavate asutuste 

kodulehekülgedelt. 

Uurimistöö empiirilises osas kasutatakse majapidamiste arvust ülevaate andmiseks  Eesti 

Statistikaameti andmeid, toetuste suurused selgitatakse välja PRIA andmebaasist ning 

tasuvuse ja tootlikkuse arvutamiseks saadakse andmed Põllumajandusliku 

raamatupidamise andmebaasist (Farm Accounting Data Network – FADN).  

FADN andmebaas on loodud 1965. aastal põllumajandusettevõtete andmete kogumiseks ja 

analüüsimiseks. Ettevõtetele, kes kuuluvad FADN- i andmebaasi on kindlaks määratud 

tootmistüüp ning majanduslik suurus. Määramise aluseks on standardkogutoodang 

eurodes. FADN-i andmebaasides analüüsitakse ärilisi tootmisettevõtteid, sellepärast 

võetakse majandusliku suuruse alampiiriks 4000 eurot. FADN-i valimisse on kaasatud 

ettevõtete kohta kogutud andmed ja standardtulemused tehakse kindlaks koefitsientide 

baasil, mis arvutatakse viie aasta kaalutud keskmistena eraldi iga ettevõtte kohta. 

Koefitsiendid ei sisalda otsetoetusi. Nii üldistatakse valimisse kuuluvate ettevõtete 

näitajate abiga põllumajandussektorit tervikuna. [FADN 2016] 

Bakalaureusetöö autori poolt valitakse uuritavaks perioodiks aastad 2007-2014, sest 

sellesse vahemikku jääb ülemaailmne majanduskriis. Uurides vastavat perioodi tuuakse 

välja, milline oli ettevõtete olukord enne majanduskriisi, kriisi ajal ja kuidas on muutunud 

majandusnäitajad pärast majanduskriisi. Antud bakalaureusetöös kasutatakse FADN-i 

andmebaasi kuuluvate segatootmise tootmistüüpi (H) testettevõtete majandusnäitajaid ja 

vastavaid näitajaid võrreldes antakse ülevaade, kuidas  majapidamiste majanduslik olukord 

on muutunud. 
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Tabelis üks tuuakse välja segatootmisega tegelevate testettevõtete arv, mille andmeid 

uurimistöös kasutatakse.  

Tabel 1. Segatootmistüüpi testettevõtete arv aastatel 2007-2014. Allikas: [FADN 2016, 

autori koostatud] 

Aastad 
4-8 tuh. € 

(1. grupp) 

8-25 tuh. € 

(2.grupp) 

25-100 tuh. € 

(3.grupp) 

100-500 tuh. € 

(4.grupp) 

500-… tuh. € 

(5.grupp) 

2007 3 26 21 10 6 

2008 2 30 19 13 8 

2009 3 26 16 16 10 

2010 22 34 19 21 9 

2011 20 37 19 21 12 

2012 17 36 22 17 11 

2013 19 29 16 24 12 

2014 15 26 21 25 9 

 

Bakalaureusetöös võrreldakse segatootmisega tegelevate testettevõtete tootlikkus- ja 

tasuvusnäitajaid suurusgrupiti. Antud töös on võetud võrreldavateks majapidamisteks 

FADN-s oleva viie suurusgrupi majapidamised: 4-8 tuhat €, 8-25 tuhat €, 25-100 tuhat €, 

100-500 tuhat € ja 500-… tuhat €. Uurimustöös  puuduvad aastatel 2007-2009 kõige 

väiksema 4-8 tuhat € suurusgrupi andmed, sest  FADN-i standardtulemustes pole andmeid 

esitatud. Võrdlevas analüüsis tuuakse andmed välja arvnäitajates ja protsentides ning 

tehakse järeldused saadud tulemuste kohta. 

Uurimistöös kasutatakse analüüsimeetodina statistiliste andmete võrdlevat ja 

suhtarvuanalüüsi, mis võimaldab analüüsida ja võrrelda samas valdkonnas tegutsevate 

ettevõtete majanduslikke- ja konkurentsivõime näitajaid, ettevõtete tootmistegevuse 

opereerimis-, finantsilisi- ja investeeringu karakteristikuid. Peamiselt valitakse analüüsi 

tegemiseks võrdlussuhtarve, mille abil võrreldakse ettevõtte suhtarve erinevate aastate 

näitajatega, majandusharu keskmistega ning konkurentide andmetega. (Alver, Reinberg 

2002: 305) Võrdlusarvutuste tegemiseks ning jooniste ja tabelite koostamiseks kasutati 

Microsoft Office 2010 Exceli programmi. 

Tabelis kaks esitatakse bakalaureusetöös arvutatud tootlikkusnäitajad koos valemite ja 

ühikutega. Ettevõtte tasandil võib tootlikkust mõõta nii kogutoodangu väärtuse kui loodud 
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lisandväärtuse baasil, seejuures rahvusvaheliselt kasutatavaim näitaja tootlikkuse 

mõõtmiseks on lisandväärtus [Varblane, Varblane 2014 :160]. Statistikaamet esitab 

tootlikkuse suhtarve, mis on arvutatud nii lisandväärtuse kui müügitulu baasil. Antud töös 

on tootlikkuse näitajad arvutatud kogutoodangu väärtuse baasil, vaid tööviljakuse näitaja 

on arvutatud netolisandväärtuse põhjal.  

Tabel 2. Empiirilises osa kasutatavate segatootmisettevõtete tootlikkusnäitajad ja 

arvutamise valemid ning ühikud. Allikas: (Autori koostatud). 

Tootlikkuse 

näitajad 

Leitav tootlikkuse 

näitaja 
Valem Ühik 

Kogutootlikkus Kogutootlikkus  
                    

         
 €/ € 

Tegurirühma 

tootlikkus 

Põhivara tootlikkus 
                    

               
 €/ € 

Osatootlikkus 

Loomade tootlikkus Toodang lehma kohta 
kg/ lehma 

kohta 

 

Maa tootlikkus Teraviljade saagikus tonn/hektar 

Tööviljakus 
                 

       
 €/ ATÜ 

Söödakulu tootlikkus 
                    

          
 €/ € 

 

Suhtarve, mida võib ettevõtte majandustulemuste iseloomustamiseks tuletada, on sadu, 

kuid need jaotuvad viide põhiliiki. Üheks suhtarvude põhiliigiks on rentaablussuhtarvud, 

mis iseloomustavad firma finantsedukust ning efektiivsust kasumi teenimisel. (Alver, 

Reinberg 2002: 305) 

Käibe- ja kulurentaabluse leidmiseks kasutatakse standardtulemuste arvutamisskeemi 

(Lisa 2). Netolisandväärtuse  arvutamiseks lahutatakse brutolisandväärtusest põhivara 

kulum. Netolisandväärtuse näitaja puhul ei ole arvestatud tööjõukuluga, mis tasustatud ja 

tasustamata tööjõu puhul ei ole võrreldav. Kui netolisandväärtusest arvestada maha  

tööjõu-, rendi- ja intressikulud ning lisada investeeringutoetused, siis saadakse 

ettevõtjatulu (Lisa 7), mis raamatupidamisarvestuses on võrreldav majandustegevuse 

kasumiga. (Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2015). Ettevõtjatulu (Family Farm 

Income)  näitab, kui palju põllumajandusettevõtjal jääb pärast kulutuste tegemist 
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tasustamata tööjõu panuse tasustamiseks ning investeeringuteks. Ettevõtjatulu abil on 

arvutatud bakalaureusetöös tasuvusnäitajad, kuigi ettevõtete tulemuslikkuse võrdlemisel 

kasutatakse sageli netolisandväärtuse näitajat. Lisaks ettevõtjatulu baasil arvutatud 

tasuvusnäitajatele on antud uurimistöös arvutatud tasuvusnäitajad (käibe- ja 

kulurentaablus) arvutusliku netokasumi baasil.  Arvestuslik netokasum leitakse kui 

ettevõtjatulust lahutatakse tasustamata tööjõukulu tasustatud tööjõu palgatasemel (Lisa 3). 

Arvestuslik netokasumi näitaja puhul peab silmas pidama, et tegemist on vaid arvestusliku 

suurusega, mis püüab väärtustada tasustamata tööjõudu, ehk arvestab ka omanike ja 

pereliikmete tasustamata tööjõukulu tasustatud tööjõule makstud palgatasemel 

(Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2015).  

Käiberentaablus leitakse kui ettevõtjatulu jagatakse müügituluga (Lisa 5) ja korrutatakse 

sajaga ning võrdlusena arvutuslik netokasum jagatakse müügituluga ja korrutatakse sajaga. 

Käiberentaablusnäitaja näitab protsentuaalselt kasumi suurust, mis teenitakse iga 

müügitulu euro pealt. 

käiberentaablus (%) 
             

         
x 100                                      (2.8) 

käiberentaablus (%) 
                    

         
x 100                          (2.9) 

Tasuvusnäitajatest arvutatakse lisaks käiberentaablusele kulurentaablus, mis saadakse 

esiteks ettevõtjatulu ja teiseks netokasumi jagamisel kogukulu näitajatega ja korrutatakse 

sajaga. 

                                kulurentaablus (%) 
             

        
x 100                                         (2.10)  

kulurentaablus (%) 
                    

        
x 100                               (2.11) 

Kulurentaablusnäitaja väljendab kui suurt kasumit teenitakse iga toodangu tootmiseks 

kulutatud euro eest.  
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2.2. Ülevaade segatootmisettevõtetest Eestis aastatel 2007-2014 

Põllumajanduslike majapidamiste arv on uuritaval perioodil 2007-2014. aastal vähenenud. 

Statistikaameti põllumajanduse struktuuruuringust selgus, et vähenemine toimus 

väiksemate majapidamiste hulgas, suurenenud oli keskmiste ja suuremate majapidamiste 

arv. Suurematel põllumajandustootjatel oli võimalik soetada kaasaegsemat tehnikat, 

masinaid, tehnoloogiaid ja muid ressursse, mis aitasid majapidamistel jätkusuutlikult 

tootmisega jätkata. [Muutused…2007: 9]  

2007. aastal oli kokku 23 336 majapidamist, millest 2 945 majapidamist tegeles 

segatootmisega (joonis 1). Segatootmismajapidamised moodustasid kogu majapidamiste 

arvust 12,6%. 2007. aasta oli viimaste aastate parim põllumajandusaasta, sest 

ilmastikutingimused olid soodsad ning saagid kvaliteetsed ja suured. Euroopas olnud 

ikalduse tõttu said Eesti põllumehed oma toodangut hea hinna eest müüa. Edukale 2007. 

aastale järgnes viimaste aegade raskeimaid 2008. ja 2009. aasta, mil ilmastik ei soosinud 

põllumehi. Palju saaki jäi viletsa ilma tõttu koristamata. 2009. aasta oli ülemaailmse 

majanduskriisi aasta. Põllumajandustoodangu turuhinnad langesid rekordiliselt madalale ja 

paljud põllumajandustootjad ei suutnud tasuda võetud laene. Selle tagajärjeks oli 

väiksemate majapidamiste tootmise lõpetamine. Suuremad ettevõtted ostsid või rentisid 

endale vabaks jäänud maad. (Rooma jt 2010: 8)  

 

Joonis 1. Segatootmistüüpi põllumajandusettevõtete arv aastatel 2007-2013, tk Allikas: 

[PMS 422  2016]  
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Põllumajandusloendustest on näha, et kolme väiksema suurusgrupi majapidamiste arv on 

vähenenud ja suuremate ettevõtete hulk on kasvanud (tabel 3). 

Tabel 3. Põllumajanduslike majapidamiste majanduslikud suurused, tk. Allikas: [PMS 418  

2016] 

Aasta 
<4000 

eurot 

4000-

<8000 

eurot 

8000 -< 

15 000 

eurot 

15 000 -

< 25 

000 

eurot 

25 000 -

< 50 

000 

eurot 

50 000 -

< 100 

000 

eurot 

100 000 

-< 250 

000 

eurot 

250 000 

-< 500 

000 

eurot 

>= 500 

000 

eurot 

2007 4633 3472 1857 951 947 582 381 153 187 

2010 2942 2754 1754 1016 937 720 498 170 225 

2013 2466 2189 1648 1016 976 756 571 186 241 

 

2010. aastaks oli segatootmisettevõtteid jäänud 2 372,  kogu majapidamiste arvust 

moodustas ettevõtete arv 12,1%. Vähenemise põhjuseks  peetakse üleminekut muude 

tootmismajapidamiste hulka ning spetsialiseerumist teraviljatootjaks või piimatootjaks. 

2011. aastal  ja 2012. aasta alguses jätkas Eesti põllumajandus liikumist tõusvas suunas. 

Statistikaameti andmetel saadi põldudelt rekordsaagid ning piimatoodang oli viimaste 

aastate suurim. [Aamissepp, jt. 2012: 41]  

Majandustulemuste poolest polnud 2013. aasta enam nii tõusva trendiga. 

Segatootmisettevõtetel oli võimalik püsida teiste tootmissuundadega konkurentsis tänu 

piima kokkuostuhinna tõusule ning Aamissepa sõnul oli tootmise kasumis hoidmiseks 

vajalik taotleda toetusi. 2013. aastaks vähenes kõikide majapidamiste arv 4150 võrra ehk  

18%. Segatootmisettevõtete arv vähenes võrreldes 2007. aastaga 1047 majapidamise võrra. 

Segatootmisettevõtete vähenemine oli rohkem kui 36%. Mõnes segatootmisettevõttes 

toimus spetsialiseerumine kas lihaveise-  või seakasvatusele (Aamissepp jt. 2014: 26). 

2.3. Segatootmisettevõtete tootlikkus 

Segatootmisettevõtete kogutootlikkus 

Majapidamiste üldise tootlikkuse analüüsimiseks kasutatakse kogutootlikkuse näitajaid. 

Kogutootlikkuse näitajad arvutatakse kogutoodangu väärtuse jagamisel kogukuludega 

(Lisa 6). Kogutoodangu väärtuse ja kogukulude suhe näitab kui palju kogutoodangut 

väärtuseliselt saadi iga toodangu tootmiseks kulutatud euro eest. Uuritaval perioodil 
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kogutootlikkuse näitajad, mille arvutamiseks jagati kogutoodangu väärtus kogukuludega, 

on olnud kõikides suurusgruppides stabiilsed, st suuri muutusi üheski suurusgruppides ei 

esine, näitajad ei ole paranenud, ka ei ole need näitajad oluliselt halvenenud (joonis 2). 

Jooniselt on näha, et kogutootlikkuse näitajad jäävad uuritaval perioodil alla ühe. Ainult 

2011. aastal suutis kogutoodangu väärtus kõige väiksema suurusgrupi majapidamistel katta 

kulud.  

 

Joonis 2. Segatootmisettevõtete kogutootlikkus, €/ €. Allikas: [FADN 2016] 

Kogutootlikkuse näitajad on suurusgrupi suurenedes eelneva suurusgrupiga võrreldes 

kõrgemad. Esimese, kõige väiksema suurusgrupi, kogutootlikkuse näitajate kõrgem tase on 

ootamatu, kuid tuleb arvestada, et väiksemates segatootmise ettevõtetes toodetakse 

sisendressursse oma ettevõtte jaoks ning kogutoodangu suhteliselt kõrge näitaja ei 

võimalda teha järeldusi ettevõtte majandusliku edukuse kohta, mida iseloomustavad 

paremini tasuvusnäitajad. 

Segatootmisettevõtete põhivara tootlikkus 

Põhivara tootlikkuse analüüsimiseks jagati kogutoodangu väärtus kogu põhivara (ehitised, 

masinad, seadmed) väärtusega. Kogutoodangu väärtuse ja põhivara väärtuse jagatis näitab, 

kui palju saadi kogutoodangut väärtuseliselt ühe põhivarasse paigutatud euro kohta. 

Kõikides suurusgruppides on põhivara tootlikkus aastani 2012 kasvanud, kuid aastal 2013 

on enamuses suurusgruppides põhivara tootlikkus langenud (joonis 3)  
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Joonis 3. Segatootmisettevõtete põhivara tootlikkus suurusgrupiti, €/ €. . Allikas: [FADN 2016] 

Jooniselt on näha, et kogu uuritaval perioodil olid kõikide suurusgruppide näitajad alla ühe. 

Kõige madalamad näitajad oli väikseimal (4-8 tuh. €)  suurusgrupi majapidamistel ja 

kõrgeimad olid kõige suuremal (500-…tuh. €) suurusgrupi majapidamistel. Väiksemate ja 

suurimate suurusgruppide põhivara tootlikkuse näitajate vahe oli kahe ja poole kordne. 

Põllumaa saagikus ehk maa tootlikkus 

Taimekasvatuses on oluliseks osatootlikkuse näitajaks põllukultuuride saagikus (Lisa 4). 

Segatootmisettevõtete taimekasvatustoodangu analüüsimiseks valis bakalaureusetöö autor 

nisu saagikuse näitaja (joonis 4), sest Statistikaameti (SA) andmetel toodeti Eestis uuritaval 

perioodil teraviljadest kõige enam nisu. 2007. aastal oli segatootmisettevõtetest kõige 

kõrgem nisu hektari saak 4,24 tonni kõige suuremal (500-.. tuh.€)  suurusgrupil ja väiksem 

kõige väiksemal (4-8 tuh.€) suurusgrupil 1,7 tonni hektarilt. Saakide suuruse vahe oli 2,5 

tonni ehk 60% vähem kui suurimatel majapidamistel. 

2008. aasta teraviljasaagikusele mõjus halb ilmastik. Suvi oli jahe ja vihmane, kohati 

esines tugevat rahesadu. Sügisel ei pääsetud õigel ajal vilja koristama ja vili hakkas peas 

kasvama ning lisaks nakatus seenhaigustesse [Põllumajandussektori … 2008: 5]. Kõikide 

majapidamiste saagikused langesid. Saagikus oli langenud 2010. aastal kõikidel tootjatel, 

põhjuseks oli kuum ja kuiv suvi. Väikseim tootlikkusnäitaja 1,2 tonni hektarilt oli kõige 

väiksemal (4-8 tuh.€) suurusgrupil ja kõige kõrgem 2,79 tonni hektarilt kõige suuremal 

(500-…tuh. €) suurusgrupil. Saagikuste vahe oli enam kui kahekordne. 
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Joonis 4.  Nisu saagikus ehk maa tootlikkus aastatel 2007-2014, tonni hektari kohta. 

Allikas: [FADN 2016] 

2012. aasta soodne ilmastik teraviljakasvatuseks tagas paljudele tootjatele rekordsaagid 

ning kaasaegsem tehnika tagas viljakoristusel väiksema viljakao 

[Põllumajandussektori…2012: 16]. Parim tootlikkusnäitaja oli kõige suuremal (500-…tuh. 

€) suurusgrupil 4,67 tonni hektarilt ja kõige väiksem 1,99 tonni hektarilt teisel (8-25 tuh.€ )  

suurusgrupil.  

2013.aastal toimus taliviljade halvast talvitumisest tingituna üldine saagi langus 

[Põllumajandussektori …2013: 15]. Suurusgruppide võrdluses olid kõrgema saagikusega 

suurimad (500-…tuh. €) tootjad 3,75 tonniga hektari kohta ning madalama saagikusega 

väiksemad (4-8 tuh.€) majapidamised 1,34 tonniga hektari kohta, mis oli 2,4 tonni vähem 

ehk 75% vähem. 2014. aasta saagikused ehk põllumaa tootlikkus oli püsinud samal 

tasemel, mis 2007. aastal. Suuremate (500-…tuh. €) majapidamiste tootlikkusnäitajad olid 

kõrgemad, 4,3 tonni hektarilt  ja väiksematel  (4-8 tuh.€)  majapidamistel madalamad, 1,0 

tonni hektarilt. Vastavate näitajate vahe oli rohkem kui neljakordne. 

Loomade produktiivsus  

Üheks tähtsaks osatootlikkuse näitajaks segatootmistüüpi majapidamistes on loomade 

produktiivsuse näitaja. Segatootmisega tegelevate testettevõtete loomade produktiivsus ehk 

tootlikkus on aasta aastalt suurenenud (joonis 5). Kaasaegsemad tehnoloogiad ja 
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kvaliteetsem sööt aitasid kaasa kvaliteetsema ning suurema toodangu saamisel (Uku 2012: 

39).  

 

Joonis 5. Segatootmisettevõtete piimatoodang ehk lehmade produktiivsus majapidamiste 

suurusgruppide järgi aastatel 2007-2014, kg /lehma kohta. Allikas: [FADN 2016] 

Analüüsides järgnevat joonist kaks on näha, et kõige väiksem tootlikkus oli kõige 

väiksematel (4-8 tuh. €) majapidamistel. 2007. aastal oli piimatoodang lehma kohta 2708 

kg, mis oli teiste suurusgruppidega võrreldes kõige madalam. Suurim piimatoodang oli 

(25-100 tuh. €) suurusgrupil 7 460 kilogrammi lehma kohta, mis oli 2,75 korda kõrgem kui 

kõige väiksematel majapidamistel. Kõige suuremal suurusgrupil (500-…tuh. €) oli 

piimatoodanguks 6725 kilogrammi lehma kohta.  

2008. aastal vähenes küll lehmade arv, kuid toodangud lehma kohta suurenesid ja tänu 

sellele kasvas ka kogutoodang. Suurusgruppide lõikes muutusi ei toimunud, väikseim (4-8 

tuh.€)  suurusgrupp oli ikka väiksema toodanguga 2990 kg lehma kohta. 

Pärast 2009. aastat tõusis suurima toodanguga suurusgrupiks kõige suuremad (500-…tuh. 

€) majapidamised 7 667 kg lehma kohta, mis oli ligi neli tonni rohkem kui kõige väiksemal 

(4-8 tuh.€) suurusgrupil. Tugevat produktiivsuse tõusu oli näha 2013 aasta toodangust, mis 

oli kõikidel suurusgruppidel suurem võrreldes 2007. aastaga. Samas kõige madalam 

piimatoodang oli kõige väiksemal (4-8 tuh.€)  suurusgrupil 4 609 kg lehma kohta. 

Suurimal (500-…tuh. €) suurusgrupil oli piimatoodang 8 784 kg lehma kohta, mis oli neli 

tonni lehma kohta enam kui väiksemal (4-8 tuh.€)  suurusgrupil. 2014. aasta võrdluses oli 
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kõige väiksem piimatoodang 4600 kg. lehma kohta (4-8 tuh.€) suurusgrupil ning kõrgem 

7361 kg. lehma kohta  suurimal (500-.. tuh.€) suurusgrupil. 

Parem söötmiskorraldus, kvaliteetsem sööt, pidamistingimuste parandamine, uute 

tehnoloogiate (robotlautade) kasutuselevõtt ning kvalifitseeritud tööjõu kasutamine aitasid 

kaasa lüpsilehmade produktiivsuse tõusule [Lukk 2013: 3]. Produktiivsusnäitajate suur 

erinevus suurusgrupiti tuleneb arvatavasti sellest, et suuremad ettevõtted on investeerinud 

rohkem  tootmistingimuste parandamisse, ka on investeeringutoetused suurematele 

ettevõtetele kättesaadavamad. 

  

Segatootmisettevõtete tööviljakus 

Põllumajandusmajapidamistes on väga tähtis kvalifitseeritud tööjõu olemasolu. Toodangu 

suurus ja kvaliteet sõltub suuresti kvalifitseeritud tööjõust. Tööviljakuse  analüüsimiseks 

jagatakse netolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta. Järgneval joonisel kuus on tööviljakus 

välja toodud suurusgrupiti.  

 

Joonis 6. Segatootmisettevõtete netolisandväärtus tööjõu aastaühiku (ATÜ) kohta ehk 

tööviljakus  suurusgrupiti, euro/ ATÜ. Allikas: [FADN 2016] 

Joonisel on näha, et tööviljakus oli uuritaval perioodil kõige kõrgem neljandal (100-

 500tuh. €) suurusgrupil. Madalamad  näitajad olid kahel väiksemal suurusgrupil. 2010. 

aastal  oli madalaim tootlikkusnäitaja kõige väiksemal (4-8 tuh.€)  suurusgrupil 

3089 eurot /ATÜ, mis tõusis 2011. aastaks 7338 euroni. 2014. aastaks oli kõikide 
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suurusgrupi tööviljakus langenud. Kõige kõrgema ja madalama tootlikkusnäitaja  vahe oli 

2014. aastal rohkem kui kahekordne.  

Segatootmisettevõtete söödakulude tootlikkus 

Söödakulude tootlikkuse analüüsimiseks jagati kogutoodangu väärtus söödakuludega. 

Antud näitajaga selgitatakse kui palju kogutoodangut väärtuseliselt saadakse iga söödakulu 

euro kohta. Joonisel seitse selgitatakse söödakulu tootlikkus suurusgrupiti eurodes. 

Järgnevalt jooniselt on näha, et 2007. aastal oli väikseim söödakulu tootlikkus teisel (8-25 

tuh.€) suurusgrupil 2,13 eurot ja kõrgeim kolmandal (25-100 tuh.€) suurusgrupil 2,94eurot.  

 

Joonis 7. Segatootmisettevõtete söödakulu tootlikkus suurusgrupiti, euro/euro. Allikas: 

[FADN 2016] 

2010. aastaks oli kõige suurema (500-…tuh. €) suurusgrupi söödakulu tootlikkus langenud kõige 

väiksemaks kolm eurot kogutoodangut teeniti iga söödale kulutatud euro eest ning kõrgeim oli 

kõige väiksema (4-8 tuh. €) suurusgrupi majapidamistel 4,5 eurot. 2011. aastal olid kõrgemad 

näitajad ikka kõige väiksematel (4-8 tuh. €) suurusgruppidel 6,6 eurot. 

2013. aastaks olid söödakulu tootlikkuse näitajad langenud kõikidel suurusgruppidel. Kõrgeim 

tootlikkuse näitaja oli kõige väiksemal (4-8 tuh. €) suurusgrupil 4,9 eurot ja madalaim kõige 

suuremal (500-…tuh. €) suurusgrupil 2,9 eurot. 2014. aastaks söödakulu tootlikkuse näitajad 

tõusid, kõrgeim tootlikkuse näitaja oli kõige väiksemal (4-8 tuh. €) suurusgrupil 8,1 eurot ja 

madalaim suurimal (500… tuh. €) suurusgrupil 3,5 eurot. Näitajate vahe oli enam kui kahekordne. 

Väiksemate suurusgruppide söödakulude tootlikkus oli kõrgem sest, et enamus sööta toodeti ise. 
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Suurtootjate eesmärgiks oli suurendada tootmist ja toodangut, sellepärast ostusöödale tehtud kulud 

olid suuremad [FADN 2016]. 

Tootlikkuse analüüsi kokkuvõttena tehakse järgnevad järeldused: 

1. Kogutootlikkuse näitajad olid uuritaval perioodil enamikel suurusgruppidel alla ühe, see 

tähendab, et kogutoodangu väärtus ei kata toodangu valmistamiseks tehtud kulusid.  

2. Saagikuse ja produktiivsuse näitajad on madalamad väiksemates suurusgruppides, mis 

tähendab, et suuremad suurusgrupid on enam investeerinud saagikust ja produktiivsust 

mõjutavate tegurite parendamiseks.  

3. Põhivara tootlikkuse näitajad on madalamad väiksematel suurusgruppidel, ka 

tööviljakus oli väiksematel suurusgruppidel madalam.  

4. Osatootlikkuse näitajatest oli söödakulu tootlikkus  kõige väiksemal suurusgrupil kõige 

kõrgem, sest väiksemad majapidamised teevad ostusöödale kulutusi vähem kui suuremad 

ning toodavad vajamineva sööda ise.  

 

2.4. Segatootmisettevõtete tasuvus 

Segatootmisettevõtete sissetulekud  

Põllumajandusettevõtete sissetulekud sõltuvad toodangu realiseerimishinnast, toodangu 

müügitulust ja põllumajandustoetustest. Toetused on vajalikud täiendavate kulude katteks, 

mis on tehtud ettevõtete tootmise jätkamiseks ning  konkurentsis püsimiseks. 

Segatootmisettevõtete müügitulu koosneb loomakasvatustoodangu ja taimekasvatus-

toodangu müügist saadud tulust. Taimekasvatussaaduste müügitulu suurus sõltub 

põllukultuuride saagikusest ning realiseerimishinnast. Järgneval joonisel  on näha, et 

müügitulu oli 2007 kõige väiksem teisel suurusgrupil (8-25 tuh. €) 116 eurot hektarile, mis 

oli kaks korda väiksem kõige suurema suurusgrupi (500-  tuh. €) müügitulust 257 eurot 

hektarilt (joonis 8). Müügitulu langes järgnevatel 2008 ja 2009. aastal  kõikidel 

majapidamistel, väljaarvatud kolmandal (25-100 tuh. €) suurusgrupil. 

Põllumajandustootjad hakkasid otsima toime tulemiseks uusi võimalusi, hakati kasvatama 

teravilja- ja  kaunvilja (hernes) seemet, sest seemne kokkuostuhinnad olid kõrgemad. 

Paljud põllumajandustootmisega tegelevad ettevõtted suutsid tänu seemnekasvatusele 

majanduskriisist välja tulla. [Põllumajandussektori…2010: 16 
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Joonis 8 . Taimekasvatustoodangu müügitulu, eurot hektarilt. Allikas: [FADN 2016] 

2010. aastal langes taimekasvatustoodangu müügitulu veelgi, põhjuseks kuum ja kuiv suvi, 

mille tagajärjel teraviljade saagid vähenesid. Müügitulu oli väikseim (4-8 tuh. €) 

majapidamistel, kelle müügitulu oli 76 eurot hektari kohta. Seda oli ligi kolm korda vähem, 

kui kolmanda (25-100 tuh. €) suurusgrupi müügitulu 216 eurot hektari kohta. 

2011. aastal hakkasid majapidamiste müügitulud hektari kohta tõusma. Põhjuseks 

teraviljahindade jätkuvalt  kõrgel püsimine, mille tingis madal varude hulk maailmas, 

maailmamajanduse ebakindlus ning nõudluse suurenemine tooraineturul 

[Põllumajandussektori…2011: 13]. 

2012. aastal oli kõrgeim müügitulu kõige suuremal suurusgrupil 355 eurot hektari kohta 

mis oli neli korda rohkem kui väiksema (4-8 tuh. €) suurusgrupi 88 eurot. Müügitulu 

suurenemise põhjustas teraviljahinna tõus, mis oli tingitud sarnaselt eelmise aastaga 

madalast varude tasemest, maailma tähtsamate tootjapiirkondade madalast saagikusest 

ning nõudluse suurenemisest [Põllumajandussektori…2012: 16]. 

2013 ja 2014. aastal taimekasvatustoodangu müügitulud küll langesid, kuid olid kõrgemad 

kui 2007. aastal. Põhjuseks olid suured saagid maailma tootmispiirkondades 

[Põllumajandussektori …2013: 15]. 2014.aastal oli väikseim müügitulu 79 eurot kõige 

väiksemal suurusgrupil ja kõige suurem 100-500 tuh. €  suurusgrupil 333 eurot, see oli 

rohkem kui neli korda suurem. Võrreldes 2007. aastaga oli 2014 aasta müügitulu suurus 

vähesel määral tõusnud.   

76 88 88 79 

116 118 
77 

113 
138 

251 
216 

333 

257 

307 
264 

355 

0

100

200

300

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

eu
ro

t/
h

ek
ta

r 

Aastad 

4-8 tuhat € 8-25 tuhat € 25-100 tuhat € 100-500 tuhat € 500-... tuhat € 



32 
 

Segatootmisettevõtete teine suurem sissetuleku allikas on loomakasvatustoodang. 

Loomakasvatustoodangust saadav müügitulu suurus sõltub loomade produktiivsusest ja 

toodangu realiseerimishinnast. Joonisel üheksa tuuakse välja suurusgrupiti majapidamiste 

loomakasvatustoodangust saadud müügitulu loomühiku kohta.  

 

Joonis 9. Loomakasvatustoodangu müügitulu, €/ loomaühiku kohta. Allikas: [FADN 2016] 

2007 ja 2008. aastal olid loomakasvatustoodangust saadav müügitulu väikseim teisel (8-25 

tuh. €) suurusgrupil 579 ja 554 eurot loomühiku kohta. Suurim müügitulu oli kõige 

suuremal suurusgrupil vastavalt 856 ja 950 eurot loomühiku kohta, müügitulu vahe oli ligi 

kahekordne. 

Suurima müügitulu teenisid kõige suurema (500-… tuh.€) suurusgrupi majapidamised. 

Tulemuseks oli 1212 eurot lehma kohta. Väikseim müügitulu oli neljandal (100-500 tuh.€) 

suurusgrupil 722 eurot lehma kohta, seda oli ligi 500 eurot vähem.   

2013. aastaks tõusis suurima müügituluga suurusgrupiks esimene (4-8 tuh.€) suurusgrupp 

1586 euroga ja väikseim müügiulu oli kolmandal (25-100 tuh.€) suurusgrupil 706 eurot, 

vahe oli kahekordne. Võrreldes 2007. aastaga oli 2014 aastaks loomakasvatustoodangu 

müügitulu kasvanud kõikidel suurusgruppidel väljaarvatud kolmandal (25-100 tuh.€) 

suurusgrupil, kelle müügitulu oli langenud 200 euro võrra lehma kohta. 

Kriisi tagajärjel pidid tootjad  hakkama ressursside kasutamist läbi mõtlema ning abi saadi 

toetustest (joonis 10) Põllumajandustootjatele suunatud toetused aitasid põllumajandust 
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hoida stabiilsena ning tootjatel investeerida uutesse tehnoloogiatesse, seadmetesse, 

masinatesse, hoonetesse jne. Toetuste suurused hektari kohta on vaadeldava kaheksa aasta 

jooksul suurenenud.  

 

Joonis 10. Segatootmistüüpi majapidamiste toetuste suurused aastatel 2007-2014, €/ 

hektari kohta. Allikas: [FADN 2016; PRIA 2016] 

Väiksemais suurusgrupis on uuritaval perioodil toetused ühe hektari kohta püsinud 

stabiilsena. Teises suurusgrupis on toetused ühe hektari kohta aastati kõige enam 

muutunud, suurenedes 2007. aasta 140 €/ha tasemelt 2011. aastal tasemeni 279 €/ha, mis 

järgneval kolmel aastal küll vähenes, jäädes siiski üle 200 €/ha kohta. Kõige suurema 

suurusgrupi toetused ühe hektari kohta on uuritaval perioodil püsinud vahemikus 160,2-

201 €/ha kohta.  

Segatootmisettevõtete  käiberentaablus 

Rentaablusnäitajatega on võimalik iseloomustada ettevõtte tasuvust. Vastavate näitajate 

leidmiseks kasutatakse tootmiseks tehtud kogukulude, müügitulu, ettevõtjatulu ja 

arvutusliku netokasumi näitajaid. Joonisel 11 esitatakse segatootmisettevõtete 

käiberentaablus majapidamistel suurusgrupiti protsentuaalselt.  
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Joonis 11. Segatootmisettevõtete käiberentaablus arvutatuna ettevõtjatulu põhjal 

suurusgrupiti, %. Allikas: [FADN 2016] 

Ettevõtjatulu põhjal arvutatud käiberentaabluse näitajad on positiivsed. Kõige tasuvam on 

tootmistegevus kõige väiksematel suurusgruppidel, kõige madalama tasuvusega on kõige 

suurema suurusgrupi tasuvusnäitajad. Aastal 2011, on tasuvusnäitajad teiste uuritavate 

aastatega võrreldes kõrgemad, aastatel 2012-2014 on tasuvusnäitajad langeva trendiga. 

Ettevõtjatulu näitaja ei sisaldu tasustamata tööjõu panust, seepärast arvutatakse 

käiberentaablus ka arvestusliku netokasumi näitaja põhjal (joonis 12), mille arvutamisel on 

ettevõtjatulust lahutatud omanike ja pereliikmete tasustamata tööjõukulu tasustatud 

tööjõule makstud palgatasemel.  

Joonis 12. Segatootmisettevõtete käiberentaablus arvutatuna arvutusliku netokasumi 

põhjal suurusgrupiti, %. Allikas: [FADN 2016] 
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Arvestusliku netokasumi põhjal arvutatud käiberentaabluse näitajad on madalaimad 

väiksemates suurusgruppides, kõrgeim käiberentaabluse näitaja on keskmises suurusgrupis 

(25-100 tuh.€).  

 Segatootmisettevõtete  kulurentaablus 

Kulurentaablusnäitaja majanduslik sisu näitab, kui palju ettevõtjatulu või arvestuslikku 

netokasumit teenib iga toodangu tootmiseks kulutatud euro. Järgneval joonisel 13 

väljendatakse kulurentaablus, mis arvutati ettevõtjatulu põhjal. 2007. aastal oli kõikide 

suurusgruppide kulurentaablusnäitajad positiivsed, iga toodangu tootmiseks kulutatud euro 

teenis ettevõtjatulu 28 kuni 67 senti. Sarnaselt käiberentaablusnäitajatega muutusid 2009. 

aastal neljanda (100-500 tuh.€) suurusgrupi näitajad negatiivseks. 

 

Joonis 13. Segatootmisettevõtete kulurentaablus arvutatuna ettevõtjatulu põhjal 

suurusgrupiti, %. Allikas: [FADN 2016] 

2010. aastaks tõusis vastav näitaja kõikidel suurusgruppidel positiivseks. Kõrgeimad 

kulurentaablusnäitajad olid 2011. aastal kõige väiksemal (4-8 tuh.€ ) suurusgrupil, kes 

teenisid 97 senti ettevõtjatulu iga  kulutatud euro kohta ning kõige suurem (500… tuh.€ ) 

suurusgrupp vaid 16 senti ettevõtjatulu. Järgmistel aastatel toimus kulurentaablusnäitajate 

langus. Eelnevalt jooniselt 13 on näha, et 2014. aastal oli kõikide suurusgruppide 

kulurentaablusnäitajad positiivsed, peale kõige suurema (500… tuh. €) suurusgrupi. 
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Joonis 14. Segatootmisettevõtete kulurentaablus arvutatuna arvutusliku netokasumi põhjal 

suurusgrupiti, %. Allikas: [FADN 2016] 

Sarnaselt käiberentaablusele võrreldakse kulurentaablust, mis arvutatakse arvutusliku 

netokasumi põhjal (joonis 14). Ettevõtjatulust arvatakse maha tasustamata tööjõukulu 

tasustatud tööjõu palgatasemel. Jooniselt selgub, et väiksemate majapidamiste 

kulurentaablus on väiksem. Vastavad näitajad olid peaaegu kogu uuritaval perioodil 

negatiivsed ehk iga toodangu tootmiseks kulutatud euro tootis kahjumit. Väljaarvatud 

2007. aasta , mil kõikide suurusgruppide kulurentaablusnäitajad olid positiivsed ehk teeniti 

iga kulutatud euro eest kasumit. 2007. aasta väiksem näitaja oli 17 senti kulutatud euro 

kohta teisel (8-25 tuh.€) suurusgrupil ja 2013. aastal, mil kõige väiksem (4-8 tuh.€) 

suurusgrupp teenis 22 senti kasumit iga kulutatud euro kohta. 2014. aastal olid kõikide 

suurusgruppide näitajad negatiivsed, väljaarvatud neljanda (100-500 tuh.€) suurusgrupil, 

kes iga kulutatud euro eest teenis üheksa senti kasumit. 

Tasuvusnäitajaid analüüsides tehakse kokkuvõtteks järgmised järeldused: 

1. Taimekasvatustoodangu müügitulu hektari kohta ning loomakasvatustoodangu 

müügitulu loomühiku kohta oli väiksematel suurusgruppidel väiksem ja suurematel 

suurusgruppidel suurem.  

2. Segatootmistüüpi majapidamiste toetuste suurus arvutatuna ühe hektari kohta on 

suurusgrupiti erinev ning jääb uuritaval perioodil vahemikku 127,3-278,8 eurot hektari 

kohta.  

-67,7 

-56,0 

-1,3 

21,8 

-22,1 

17,3 

-20,3 
-15,6 

-26,0 

-11,7 

-22,8 -26,2 

-14,6 

21,5 
32,9 

23,7 
34,3 

23,9 25,2 26,8 

-0,6 
9,4 

-1,6 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

%
 

Aastad 

4-8 tuhat € 8-25 tuhat € 25-100 tuhat € 100-500 tuhat € 500-... tuhat € 

  2007         2008            2009            2010         2011         2012          2013         2014 



37 
 

3. Käibe- ja kulurentaablused olid ettevõtjatulu põhjal arvutatuna väiksematel 

suurusgruppidel kõrgemad, kuid kui võeti arvesse tasustamata tööjõukulu, siis arvutusliku 

netokasumi põhjal arvutatuna olid väiksemate suurusgruppide rentaablusnäitajad 

suuremate suurusgruppidega võrreldes madalamad. 
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KOKKUVÕTE 

Pärast Euroopa Liiduga liitumist 2004. aastal on toimunud suured muutused Eesti 

põllumajanduses. Euroopa Liidu Ühise põllumajanduspoliitika käigus said Eesti 

põllumajandustootjad  toetusi,  kuid tootmise laiendamist piirasid tootmiskvoodid ning 

2008. aasta lõpus alanud majanduskriis. Majanduskriisi aastatel vähenes põllumajanduslike 

majapidamiste arv, kõige enam lõpetasid tegevuse või alustasid põllumajandusvälise 

tegevusega väiksema suurusgrupi põllumajanduslikud majapidamised. Üheks võimaluseks 

majanduskriisist väljatulemiseks oli tegeleda segatootmisega, mille omapäraks on ühe 

tootmisharu raskustesse sattumisel jagada ressursse nii, et teise tootmissuunaga suudetakse 

ettevõtte majandustegevust toetada.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli selgitada, milliste segatootmistüüpi 

põllumajandusettevõtete suurusgruppide tootlikkus- ja tasuvusnäitajad olid kõrgemad 

aastatel 2007-2014.  

Uurimistöö teoreetilises osas anti kirjandusallikate abil ülevaade põllumajandusliku 

segatootmise olemusest, iseärasustest, tootlikkuse olemusest ning tasuvusnäitajatest. 

Empiirilises osas kasutatakse analüüsimeetodina statistiliste andmete võrdlevat ja 

suhtarvuanalüüsi, mis võimaldab analüüsida ning võrrelda samas valdkonnas tegutsevate 

ettevõtete tootlikkus- ja tasuvusnäitajaid. 

FADN-i testettevõtete majandustulemusi analüüsides selgus, et uuritaval perioodil kolme 

väiksema suurusgrupi majapidamiste arv on vähenenud ja suuremate ettevõtete hulk on 

kasvanud. Kokku oli segatootmisega tegelevaid ettevõtteid vähenenud 1047 ehk 36% 

võrra. 

Segatootmistüüpi majapidamiste tootlikkusnäitajate analüüsist selgus, et nii kogu-, 

tegurirühma kui osatootlikkuse näitajad, paar erandit välja arvata, on väiksemates 

suurusgruppides madalamad ning suuremates suurusgruppides kõrgemad. Eranditeks olid 

söödakulu tootlikkuse näitajad, mis olid  kõige väiksemal suurusgrupil kõige kõrgemad, 

ning väiksema (4-8 tuh. €) suurusgrupi kogutootlikkusnäitajate kõige kõrgem tase. 

Kogutootlikkuse näitaja jäi enamikes suurusgruppides alla ühe, mis näitab, et 
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kogutoodangu väärtus ei kata tootmiseks tehtavaid kulusid. Osatootlikkuse näitajatest 

analüüsiti piimalehmade produktiivsust, mis oli uuritaval perioodil kasvanud. 

Produktiivsuse kasvule aitasid kaasa parem söötmiskorraldus, kvaliteetsem sööt, 

pidamistingimuste parandamine, uute tehnoloogiate (robotlautade) kasutuselevõtt ning 

kvalifitseeritud tööjõu kasutamine. Segatootmisettevõtete taimekasvatuse osatootlikkust 

analüüsiti nisu saagikusnäitaja abil, milles uuritaval perioodil suuri muutusi üheski 

suurusgrupis ei toimunud  ning näitaja oli tunduvalt madalam kahel väiksemal 

suurusgrupil. Tegurirühma tootlikkust iseloomustas põhivara tootlikkusnäitaja, mis oli 

2007-2014. aastal madalamad kõige väiksematel suurusgruppidel. Tööviljakuse näitajate 

analüüsist selgus, et 2014. aastaks oli kõikide suurusgrupi tööviljakus langenud 2011, 

aastaga võrreldes, mil tööviljakuse näitajad olid kõige paremad. Söödakulude tootlikkust 

analüüsides selgus, et väiksemate suurusgruppide söödakulude tootlikkus oli kõrgem. 

Põhjuseks peetakse, et väikeste majapidamiste poolt toodetakse enamus sööta ise. 

Suurtootjate eesmärgiks oli suurendada tootmist ja toodangut, sellepärast suuremad 

kulutused ostusöödale.  

Põllumajandusettevõtete sissetulekud sõltuvad toodangu müügitulust, toodangu 

realiseerimishinnast ja põllumajandustoetustest. Segatootmisettevõtete müügitulu koosneb 

loomakasvatustoodangu ja taimekasvatustoodangu müügist saadud tulust. 

Taimekasvatustoodangu müügitulu kasvas vaadeldaval perioodi jooksul vähesel määral.  

Madalam taimekasvatustoodangu müügitulu oli kõige väiksemal (4-8 tuh.€) suurusgrupi 

majapidamistel. Uuritaval perioodil oli vastav näitaja 76 kuni 70 eurot hektari kohta. 2010. 

aastal hakkasid taimekasvatustoodangu müügitulu langema ning põllumajandustootjad 

pidid toimetulekuks otsima uusi võimalusi. Hakati kasvatama teravilja- ja  kaunvilja 

(hernes) seemet, sest seemne kokkuostuhinnad olid kõrgemad kui teraviljal. 

Loomakasvatustoodangu müügitulu tõusis 2014. aastaks kõikidel suurusgruppidel 

väljaarvatud kolmandal (25-100 tuh.€) suurusgrupil. Majanduskriisi tagajärjel, mis 

põhjustas ekspordi nõudluse vähenemise pidid tootjad hakkama ressursside kasutamist läbi 

mõtlema ning abi saadi toetustest. Loomakasvatustoodangu müügitulu varieerus 2014. 

aastal 560 eurost kuni 1902 euroni loomühiku kohta, vahe oli rohkem kui kolmekordne. 

Rentaablusnäitajate analüüsist selgus, et kui arvutuse aluseks on arvestuslik netokasum, 

siis olid nii käibe- ja kulurentaablusnäitajad madalamad väiksematel suurusgruppidel. 

2014. aastaks olid võrreldes 2007. aastaga kõikide suurusgruppide rentaablusnäitajad 

langenud. Ettevõtjatulu põhjal arvestatud rentaablusnäitajad olid parimad kahel väiksemal 
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suurusgrupil ja madalamad kõige suuremal (500… tuh.€) suurusgrupil, kelle vastavad 

näitajad olid 2014. aastal negatiivsed. 

Uurimistöös tootlikkus- ja tasuvusnäitajaid analüüsides selgus, et kõrgemad tootlikkus- ja 

tasuvusnäitajad olid suurematel suurusgruppidel. Madalamad näitajad olid väiksematel 

suurusgruppidel, sest väiksemates suurusgruppides toodetakse oma ettevõtte jaoks 

sisendressursse ja kogutoodangut realiseeritakse müügitoodanguna vähem. 

Tootmistegevuse madal tasuvus võib olla ka üheks põhjuseks, miks põllumajanduslike 

majapidamiste arv on aasta aastalt vähenenud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

1. Aamissepp, M., Varendi, A., Järvis, A., Matveev, E. (2014). 

Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2013. Jäneda 2014. 108 lk. [WWW] 

http://www.maainfo.ee/data/trykis/aastaraamat/FADN2013.pdf (13.03.2016) 

2. Aamissepp, M., Varendi, A., Järvis, A. Matveev, E. (2015). 

Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2014. Jäneda 2015. 117 lk. [WWW] 

http://maainfo.ee/data/trykis/aastaraamat/FADN2014.pdf (11.11.15) 

3. A guide to productivity measurement. (2011). Spring Singapore. [WWW] 

http://www.spring.gov.sg/resources/documents/guidebook_productivity_measurem

ent.pdf. (20.09.16) 

4. Alver, J., Reinberg, L. (2002). Juhtimisarvestus. Tallinn: Deebet, 2002. 432lk.  

5. Ariva, J. (2014) . Eesti peamiste põllumajandustoodete hindade muutumise 

heaolumõjude prognoos aastateks 2014-2020. Magistritöö. Tartu 2014.118 lk. 

[WWW] 

https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/1438/Jelena_Ariva_MA2014.

pdf?sequence=6  (22.04.2016) 

6. Coelli, T., Rao, D., O`Donnell, C. and Battese, G.(2005). An Introduction to 

Efficiency and Productivity Analysis, Springer, New York, second edition, pp 345 

[WWW] 

http://facweb.knowlton.ohiostate.edu/pviton/courses/crp394/coelli_Intro_effic. 

(20.06.2016) 

7. FADN. Testettevõtete majandusnäitajad aastatel 2007-2013. [WWW] 

http://maainfo.ee/standardtulemused/ ( 21.04.2016) 

8. FAO. Mixed crop-livestock farming (2001). Agriculture and Consumer Prodection 

Departement. Food and Agriculture Organisatsion of the United Nations (FAO). 

pages 126. [WWW] http://betuco.be/dieren/Mixed%20crop-

livestock%20farming%20FAO.pdf   (15.12.15) 

http://www.maainfo.ee/data/trykis/aastaraamat/FADN2013.pdf
http://maainfo.ee/data/trykis/aastaraamat/FADN2014.pdf
http://www.spring.gov.sg/resources/documents/guidebook_productivity_measurement.pdf
http://www.spring.gov.sg/resources/documents/guidebook_productivity_measurement.pdf
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/1438/Jelena_Ariva_MA2014.pdf?sequence=6
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/1438/Jelena_Ariva_MA2014.pdf?sequence=6
http://maainfo.ee/standardtulemused/


42 
 

9. Fostering Productivity and Competitiveness in Agriculture. (2011). OECD, pp 106 

10. Haller, E., Karmin, M. (1984). Maaviljelus. Tallinn: Valgus. 280lk. 

11. Ilisson, R. (2004).Finantsanalüüs ja planeerimine. Tallinn: Nõu. 451lk. 

12. Jaleta, M., Kassie, M., Shiferaw, B. (2012)Tradeoffs in crop residue utilization in 

mixed crop-livestock systems. Selected paper prepared for presentation an the 

International Assiociation of Agricultural Economists (IAAE). [WWW] www. 

ageconsearch.umn.edu/handle/126282. (31.01.16) 

13. Jürgenson, A. ( 1974). Teravilja omahinna alandamisest Eestis. Tallinn: Valgus. 

84lk.  

14. Kallas, K. (1984). Toodangu omahinna kalkuleerimine. Tallinn: Valgus. 128 lk  

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

16. Karanja.F., Gilmour.D., Fraser. L. (2012). Dairy productivity growth, efficiency 

change and technological progress in Victoria. [WWW] 

http://www.academia.edu/1504939/Dairy productivity growth efficiency change 

and technological progress in Victoria. (20.09.16) 

17.  Karu, S. (2008). Kulude juhtimine ja arvestus I. Rafiko kirjastus OÜ. 323 lk.  

18. Lehmade söötmine. Piimakarjakasvatus. Loomakasvatus. Valdkond. Eesti Põllu- ja 

Maamajanduse Nõuandeteenistus. [WWW]. 

http://www.pikk.ee/valdkonnad/loomakasvatus/piimaveisekasvatus/sootmine/lehma

de-sootmine/#.VQiG6eGbF9s  (21.01.2016) 

19. Lukk, J. (2013).Tagasivaade Eestis 2012. a. piimanduses toimunud sündmustele. 

[WWW] 

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

2012/piimatoostus-ylevaade-2012.pdf. ( 25.04.2016) 

20. Mereste, U. (2003). Majandusleksikon I A-M. Eesti Entsüklopeediakirjastus. 

Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda.  644 lk.  

21. Mikk, M. (2009). Mahetootmisele ülemineku ja mahetoetuse mõju põllumajandus-

ettevõtete tootmis- ja majandusnäitajatele. Põllumajandusministeerium. Tartu. 

http://www.academia.edu/1504939/Dairy%20productivity%20growth%20efficiency%20change%20and%20technological%20progress
http://www.academia.edu/1504939/Dairy%20productivity%20growth%20efficiency%20change%20and%20technological%20progress
http://www.pikk.ee/valdkonnad/loomakasvatus/piimaveisekasvatus/sootmine/lehmade-sootmine/#.VQiG6eGbF9s
http://www.pikk.ee/valdkonnad/loomakasvatus/piimaveisekasvatus/sootmine/lehmade-sootmine/#.VQiG6eGbF9s
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


43 
 

107lk. [WWW] http://www.readbag.com/agri-ee-public-juurkataloog-uuringud-s-

vauuring (24.11.15) 

22. Muutused põllumajanduslike majapidamiste struktuuris. [WWW] 

http://www.agri.ee/sites/default/files/public/Muutused_pollumajanduslike_majapid

amiste_struktuuris_ja_juhtide_pollumajanduslikus_ettevalmistuses_aastatel_20.pdf 

(01.11.2016) 

23. Möller, H., Asi, M., Soonets, K,. Tamm, K., Vettik, R. (1990). Teravilja 

realiseerimishinna mõju kasumile. Teraviljandustalu tootmisriskist. [WWW] 

http://agrt.emu.ee/pdf/toim_1999_10_moller2.pdf ( 18.04.2016) 

24. Netolisandväärtus ja  ettevõtjatulu. Eesti maaelu arengukava 2007-2013. [ WWW] 

http://pmk.agri.ee/pkt/files/f13/sots_LYHI_2012.pdf (06.07.2016) 

25. Nesme, T., Selthikulmar, K., Mollier, A., Pellerin, S. (2015). Effects of crop and 

livestock segregatsion on phosphorus resource use: A systematic regional analysis. 

Original Research Article. European Journal of Agronomy, Volume 71, November 

2015, Pages 88-95. [WWW] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1161030115300162 (12.12.15) 

26. Parham, D. (2014). Definition, importance and determinants of productivity. 

[WWW]. http://economics.adelaide.edu.au/downloads/services-workshop/Parham-

Pt-1Productivity.pdf (20.06.2016) 

27. Piimatootmine 2008. Eesti Piimaturg 2008.aastal. Eesti Konjunktuuriinstituut. 

Tallinn 2009. 72 lk. [WWW]. 

http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/UURINGUD/eki_piimauu

ringud/Eesti_piimaturg_2008._aastal.pdf (12.04.2016). 

28. Piimatootmine 2009. Eesti Piimaturg 2008.aastal. Eesti Konjunktuuriinstituut. 

Tallinn 2010. 63lk. [WWW]. 

http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/UURINGUD/eki_piimauu

ringud/Eesti_piimaturg_2009._aastal.pdf (12.04.2016). 

29. PMS 418. Põllumajandus majapidamiste majanduslikud suurused, 31. detsember. 

Eesti Statistika andmebaas. [WWW] www.stat.ee  (12.03.2016) 

30. PMS 422. Põllumajanduslike majapidamiste põhinäitajad. Majapidamise tootmis-

tüüp, 31. detsember. Eesti Statistika andmebaas. [WWW] www.stat.ee  

(12.03.2016) 

http://www.readbag.com/agri-ee-public-juurkataloog-uuringud-s-vauuring
http://www.readbag.com/agri-ee-public-juurkataloog-uuringud-s-vauuring
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/Muutused_pollumajanduslike_majapidamiste_struktuuris_ja_juhtide_pollumajanduslikus_ettevalmistuses_aastatel_20.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/Muutused_pollumajanduslike_majapidamiste_struktuuris_ja_juhtide_pollumajanduslikus_ettevalmistuses_aastatel_20.pdf
http://agrt.emu.ee/pdf/toim_1999_10_moller2.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/files/f13/sots_LYHI_2012.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1161030115300162
http://economics.adelaide.edu.au/downloads/services-workshop/Parham-Pt-1Productivity.pdf
http://economics.adelaide.edu.au/downloads/services-workshop/Parham-Pt-1Productivity.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/UURINGUD/eki_piimauuringud/Eesti_piimaturg_2008._aastal.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/UURINGUD/eki_piimauuringud/Eesti_piimaturg_2008._aastal.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/UURINGUD/eki_piimauuringud/Eesti_piimaturg_2009._aastal.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/UURINGUD/eki_piimauuringud/Eesti_piimaturg_2009._aastal.pdf


44 
 

31. Poikalainen,V., Veermäe,I., Praks,J. (juuni 2007). Lüpsilehmade täppispidamine. 

Loomakasvatus. [WWW]. 

http://www.pikk.ee/upload/files/Loomakasvatus/Lupsilehmade%20tappispidamine.

pdf   (21.01.15) 

32. Põllumajandus. Euroopa Liidu poliitika lahtiseletatuna. (2014). Euroopa Komisjon. 

Brüssel. 16 lk. [WWW] http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/et/agriculture_et.pdf 

(21.05.2016) 

33. Põllumajandussektori 2008. aasta ülevaade. Põllumajandusministeerium. Tallinn 

2009. [WWW] 

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

_TT/2008._aasta_levaadePARANDATUD.pdf  (21.04.2016) 

34. Põllumajandussektori 2010. aasta ülevaade. Põllumajandusministeerium. Tallinn 

2011. 110 lk. [WWW] 

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

_TT/pollumajandussektori_ylevaade_2010.pdf (21.04.2016) 

35. Põllumajandussektori 2010. aasta ülevaade. Põllumajandusministeerium. Tallinn 

2011. 110 lk. [WWW] 

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

_TT/pollumajandussektori_ylevaade_2010.pdf (21.04.2016) 

36. Põllumajandussektori 2011. aasta ülevaade. Põllumajandusministeerium. Tallinn 

2012. 102lk. [WWW] 

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

_TT/pollumajandussektor_ylevaade_2011.pdf (22.04.2016) 

37. Põllumajandussektori 2012. aasta ülevaade. Põllumajandusministeerium. Tallinn 

2013 106 lk. [WWW] 

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

_TT/pollumajandussektor_ylevaade_2012.pdf (22.04.2016) 

38. Põllumajandussektori 2013. aasta ülevaade. Põllumajandusministeerium. Tallinn 

2014. 108lk.[WWW] 

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

2013/pollumajandussektor-ylevaade-2013-04.pdf (24.04.2016) 

39. Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2015. Põllumajandusministeerium. Tallinn 

2015. [WWW]  

http://www.pikk.ee/upload/files/Loomakasvatus/Lupsilehmade%20tappispidamine.pdf
http://www.pikk.ee/upload/files/Loomakasvatus/Lupsilehmade%20tappispidamine.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/POLLUMAJANDUS_JA_TT/2008._aasta_levaadePARANDATUD.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/POLLUMAJANDUS_JA_TT/2008._aasta_levaadePARANDATUD.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/POLLUMAJANDUS_JA_TT/pollumajandussektori_ylevaade_2010.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/POLLUMAJANDUS_JA_TT/pollumajandussektori_ylevaade_2010.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/POLLUMAJANDUS_JA_TT/pollumajandussektori_ylevaade_2010.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/POLLUMAJANDUS_JA_TT/pollumajandussektori_ylevaade_2010.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/POLLUMAJANDUS_JA_TT/pollumajandussektor_ylevaade_2011.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/POLLUMAJANDUS_JA_TT/pollumajandussektor_ylevaade_2011.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/POLLUMAJANDUS_JA_TT/pollumajandussektor_ylevaade_2012.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/POLLUMAJANDUS_JA_TT/pollumajandussektor_ylevaade_2012.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/TOIDUAINETOOSTUS/2013/pollumajandussektor-ylevaade-2013-04.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/TOIDUAINETOOSTUS/2013/pollumajandussektor-ylevaade-2013-04.pdf


45 
 

http://pmk.agri.ee/pkt/files/f13/Uuringu%20kokkuv%C3%B5te%202015%20(ettev

).pdf (28.10.16) 

40. Rooma, L., Aamissepp, M., Laansalu, A., Matveev, E. (2010). 

Põllumajandusmajapidamised ja põllumajandustootjad. Põllumajandus ja maaelu 

2010. Maamajanduse Infokeskus 2010. 88 lk. 

http://www.maainfo.ee/data/trykis/PMIN_raamat/PMIN_2010_EE.pdf [WWW] 

(11.03.2016). 

41. Rünkla, J. (2003). Ärianalüüs. Tallinn: Külim 2003. 182 lk.  

42. Ryschway, J., Joannon, A. , Choisis, J.P. , Gibson, A. , Gal, P.Y.Le (2014). 

Participative assessment of innovative technical scenarios for enhancing 

sustainability of French mixed crop-livestock farms . Agricultural Systems. Pages 

142. [WWW] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X14000547.(07.12.15) 

43. Sirendi, A .(2009) Eesti Põllumajandus xx sajandil. Saku 2009. Maa. Talud. Trükk 

AS Rebellis lk.872. 

44. Sonets, A., Leming, R., Vetemaa, A., Mikk, M. (2009).Mahepõllumajanduslik 

piimakarjakasvatus. EV Põllumajandusministeerium. Tallinn: AS Pajo. 17 lk. 

45. Standardtulemuste arvutamisskeemid. Maamajanduse infokeskus. 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN): Ülevaade. 

Standardtulemuste arvutamise skeemid.   [WWW] 

http://www.maainfo.ee/data/KLSkeemid_2010.pdf (22.05.2016) 

46. Söödad. Piimakarjakasvatus. Loomakasvatus. Valdkond. Eesti Põllu- ja 

Maamajanduse Nõuandeteenistus. [WWW] 

http://www.pikk.ee/valdkonnad/loomakasvatus/piimaveisekasvatus/soodad 

(16.02.16) 

47. Teearu, A. (2005).Ettevõtte finantsjuhtimine. Tallinn: Pegasus. 223 lk. 

48. Toetused. Loomakasvatus.  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. 

[WWW]. http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/loomakasvatus (11.03.2016) 

49. Toetused. Piimanduse strateegia 2012-2020. [WWW]. 

http://www.piimaliit.ee/piimastrateegia-2012-2020. (29.01.2016) 

50. Tootmistüüp ja majanduslik suurus. (2015). Põllumajandusliku raamatupidamise 

andmebaas (FADN). [WWW]  http://www.maainfo.ee/index.php?page=787 

(21.11.15). 

http://pmk.agri.ee/pkt/files/f13/Uuringu%20kokkuv%C3%B5te%202015%20(ettev).pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/files/f13/Uuringu%20kokkuv%C3%B5te%202015%20(ettev).pdf
http://www.maainfo.ee/data/trykis/PMIN_raamat/PMIN_2010_EE.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X14000547
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X14000547
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X14000547.(07.12.15)
http://www.maainfo.ee/data/KLSkeemid_2010.pdf
http://www.pikk.ee/valdkonnad/loomakasvatus/piimaveisekasvatus/soodad
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/loomakasvatus
http://www.piimaliit.ee/piimastrateegia-2012-2020
http://www.maainfo.ee/index.php?page=787


46 
 

51. Tõud. Piimaveisekasvatus. Loomakasvatus. Valdkond. Eesti Põllu- ja 

Maamajanduse Nõuandeteenistus. [WWW]. 

http://www.pikk.ee/valdkonnad/loomakasvatus/piimaveisekasvatus/toud/kujunemin

e/#.VQiFyeGbF9s  (27.01.2016) 

52. Uku, H., (2012). Piimatootmine Eestis. Piima kokkuost ja piimatoodete 

tootmineaastail 2007-2011. Eesti Statistika kvartalikiri 2/12. Eest Statistikaamet. 

46lk. 

53. Valdvee, E., Klaus, A. (2012). Põllumajandusloendus 2010.Eesti Statistika. 

Tallinn 2012. 97 lk. [WWW] 

file:///C:/Users/Kasutaja/Downloads/PLM2010_veebi.pdf (21.12.15) 

54. Varblane, Uku., Varblane, Urmas, (2014). Tootlikkus ja majandusstruktuur. 

Eesti Inimarengu Aruanne (EIA) 2012/13. 200lk. [WWW] http://www.kogu.ee/wp-

content/uploads/2014/05/EIA_lowres.pdf (01.11.2016) 

55. Varner, B.T.,  Epplin, F.M.,  Strickland, G.L. (2011). Economics of no-till 

versus tilked dryland cotton, grain sorgum and wheat. Agronomy Journal, pp. 1338. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pikk.ee/valdkonnad/loomakasvatus/piimaveisekasvatus/toud/kujunemine/#.VQiFyeGbF9s
http://www.pikk.ee/valdkonnad/loomakasvatus/piimaveisekasvatus/toud/kujunemine/#.VQiFyeGbF9s
file:///C:/Users/Kasutaja/Downloads/PLM2010_veebi.pdf
http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2014/05/EIA_lowres.pdf
http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2014/05/EIA_lowres.pdf


47 
 

PRODUCTIVITY AND PROFITABILITY IN ESTONIAN MIXED PRODUCTION 

COMPANIES BASED ON FADN TESTCOMPANIES IN 2007-2014 

Liina Metsakaev 

SUMMARY 
Bachelor thesis is composed in Estonian language, and consists 57 pages, 14 figures, three 

schedules and two extras. During the preparation has been used 55 literary source, of 

which ten are in a foreign language. 

The period of 2008 economic crisis caused financial difficulties to many agricultural 

companies. The sag of agricultural production prices lead to the reduction in income and 

farmers suffered in loan payment difficulties. One way to trigger the economic crisis was 

to deal with mixed production. Mixed production gives the possibility to support one 

economic activity if needed through resources repartition. During the economic crisis 

suffered the most smaller enterprises, many of them had to liquidate a company or started 

with non- agricultural activities. 

Bachelor thesis aims to clarify which size of the mixed production companies had the 

higher productivity and profitability indicators during 2007-2014. 

The research is used for comparative and ratio analysis, which allows to analyse and 

compare the mixed production of FADN test enterprises productivity and profitability 

indicators. 

Theoretical part contains the overview of mixed production companies nature, 

peculiarities, the nature of productivity and profitability according to literary sources. In 

the empirical part are enterprises sorted according to size and compared different size 

groups productivity indicators as the animal productivity, wheat yields, total productivity 

with and without refunds, productivity of fixed assets, working efficiency and productivity 

of the feed intake. From profitability indicators are compared the crop and livestock 

production, the sales revenue and the tax- and cost-effectiveness.  

Mixed production companies productivity and profitability analysis revealed the link, if 

productivity figures were lower, so was the profitability. Larger sized companies groups 

had higher productivity and profitability indicators, than smaller sized companies, because 

smaller enterprises use their production also as input resources and less of total production 

in realized 

http://translation.sensagent.com/cost-effectiveness/en-en/
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Analyse of FADN test enterprises 2007-2014 productivity and profitability indicators 

allow to conclude:  

 during the investigation period smaller sized mixed production companies 

were more decreased. 

 smaller sized mixed production companies had less livestock production; 

 cropland productivity was the lowest in the smaller sized mixed production 

companies; 

 total productivity with refunds and without refunds was lower for larger 

sized mixed production companies; 

 assets productivity was the lowest in the smaller sized mixed production 

companies; 

 labor productivity was the lowest in the smaller sized mixed production 

companies; 

 feed cost productivity was highest in the smaller sized mixed production 

companies, because they produce more feed intake; 

 crop production revenue was the lowest in the smaller sized mixed 

production companies; 

 livestock production revenue was higher at larger sized mixed production 

companies; 

 turnover rates of returns and cost effectiveness, which were calculated on 

the basis of income trader, were higher in smaller sized mixed production 

companies. If unpaid labor was taken into account and calculations were 

made on the basis of net profit, the result was opposite; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Lisa 1. Põllumajanduslike majapidamiste tootmistüübid üldisel ja 

peamisel tasemel. Allikas: [FADN  2016]  

Tootmistüüp üldisel tasandil kood Tootmistüüp peamisel tasandil 

TAIMEKASVATUS (A) 
15. 

Teravilja, õli- ja valgukultuuride 

kasvatamine 

16. Üldine taimekasvatus 

AIANDUS (B) 

21. Aiandus katmikalal 

22. Aiandus avamaal 

23. Muu aiandus (k.a. puukoolid) 

PÜSIKULTUURID (D) 

35. 
Viinamarjakasvatus (Eestis puuduvad 

spetsialiseerunud viinamarjakasvatajad) 

36. Puuviljakasvatus 

38. Erinevate püsikultuuride kasvatamine 

PIIMATOOTMINE (E) 45. Piimatootmine 

LOOMAKASVATUS (F) 

46. Lihaveisekasvatus 

47. Piima- ja lihaveisekasvatus 

48. 
Lamba- ja kitsekasvatus, muud 

karjatatavad loomad 

SEA-JA LINNUKASVATUS (G) 

51. Seakasvatus 

52. Linnukasvatus 

53. Erinevate teratoiduliste kasvatamine 

SEGATOOTMINE (H) 

61. 
Segataimekasvatus (põllukultuurid, 

aiandus, püsikultuurid)  

73. 
Segaloomakasvatus, peamiselt 

karjatatavad loomad 

74. 
Segaloomakasvatus, peamiselt 

teratoidulised 

83. 
Segataimekasvatus, lisaks karjatatavad 

loomad 

84. 
Muud taime- ja loomakasvatuse 

kombinatsioonid 
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Lisa 2. Standardtulemuste arvutamisskeem. Allikas: [FADN 2016] 
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Lisa 3. Tööjõu näitajad.  Allikas: [FADN 2016] 

Tasustamata tööjõu töötatud tunnid kokku 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8 tuhat € ... ... ... 2 290 1 928 2 010 1 650 1 550 

8-5 tuhat € 3 093 3 182 2 616 2 448 2 598 2 339 2 230 2 382 

25-100 tuhat € 4 134 3 634 2 975 3 183 2 691 2 776 2 709 2 739 

100-500  tuhat € 2 492 2 188 2 108 2 887 2 935 2 794 2 179 1 688 

500… tuhat € 367   366 233   13 10 10 

 

Tööjõud kokku- aastaühikutes 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8 tuhat € ... ... ... 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 

8-5 tuhat € 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 

25-100  tuhat € 2,3 2,6 2,8 2,3 1,8 1,9 1,6 1,7 

100-500  tuhat € 6,3 5,7 5,7 3,2 3,2 3,4 3,6 3,7 

500…  tuhat € 29,4 29,4 29,4 29,7 22,8 22,6 31,7 18,2 

 

Tööjõukulu tasustatud tööjõule tunnis 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8 tuhat €     
5,85 2,44 1,61 3,37 

8-5 tuhat € 1,94 2,82 2,84 3,47 4,08 3,95 4,55 2,71 

25-100 tuhat € 2,49 2,58 3,29 2,54 2,55 2,65 3,00 3,32 

100-500 tuhat € 3,47 3,82 3,84 3,42 4,18 4,20 4,04 4,66 

500… tuhat € 4,32 4,52 4,32 4,51 5,28 5,57 6,80 6,85 
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Lisa 4. Maakasutus, saagikus, loomade arv ja produktiivsus.               
Allikas: [FADN 2016] 

Kasutatav põllumajandusmaa kokku, hektarites 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8tuhat €    
9,6 12,03 12,90 13,26 10,89 

8-5tuhat € 45,34 41,92 36,72 27,14 27,53 29,36 32,52 30,53 

25-100 tuhat € 160,09 140.04 129,39 105,83 110,45 118,80 102,54 101,40 

100-500 tuhat € 523,31 507.01 503,16 322,50 382,54 347,63 295,53 331,85 

500… tuhat € 1501,90 1 479,74 1 720,26 1 471,04 1 392,41 1 313,21 1 609,35 1 172,41 

 

Nisu saagikus, tonni hektari kohta 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8tuhat €    
1,23 1,97 2,34 1,34 0,97 

8-5tuhat € 1,96 1,71 2,07 1,67 1,89 1,99 2,11 2,1 

25-100 tuhat € 2,89 2,65 2,43 2,29 1,91 2,91 2,8 2,3 

100-500 tuhat € 3,76 3,05 2,57 2,39 2,54 3,6 3,31 3,72 

500… tuhat € 4,24 4,21 3,84 2,76 3,48 4,67 3,75 4,3 

 

Kokku loomühikuid (LÜ) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8tuhat €    
2 2,0 2,2 1,4 1,4 

8-5tuhat € 5,1 6,4 5,7 5 52,0 5,0 5,8 5,4 

25-100 tuhat € 23,5 29,8 22,8 22 22,1 22,5 26,6 23,3 

100-500 tuhat € 159,5 142,8 138,5 93 81,5 83,9 56,5 92,2 

500… tuhat € 499,3 453,3 689,6 739 586,0 526,5 872,1 637,2 

 

Loomade produktiivsus, kilogrammi lehma kohta 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8tuhat € 
   

4 380 2 647 2 445 4 609 4600 

8-5tuhat € 3 740 4 065 4 210 3 771 4 888 4 602 5 163 5 209 

25-100 tuhat € 7 460 8 260 7 230 6 838 6 249 6 734 6 774 5 853 

100-500 tuhat € 6 352 6 043 5 633 6 398 6 547 6 859 7 377 7 196 

500… tuhat € 6 725 7 047 7 667 7 689 7 460 7 655 8 784 7 361 
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Lisa 5. Kogutoodangu väärtus, müügitulu, toetused. Allikas: [FADN 2016] 

Kogutoodangu väärtus, eurodes 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8tuhat € ... ... ... 6373 11311 9924 7528 10457 

8-5tuhat € 14049 12749 12363 12490 14710 13828 14663 13784 

25-100 tuhat € 64069 90123 61890 55456 50434 69837 53537 46708 

100-500 tuhat € 382935 325806 248582 176946 200571 254477 204275 248278 

500… tuhat € 1286226 1221297 1522461 1426994 1519138 1576739 2308933 1318176 

 

Taimekasvatustoodangu müügitulu, eurodes 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8tuhat €       730 2 655 1 138 1 164 858 

8-5tuhat € 5 260 4 929 2 828 2 256 3 109 3 261 3 644 4 207 

25-100 tuhat € 26 154 29 790 32 435 22 860 15 047 34 490 17 004 17 913 

100-500 tuhat € 129 454 82 230 67 950 58 428 70 594 111 261 87 138 110 615 

500… tuhat € 385 710 454 015 351 786 287 830 367 099 466 091 385 389 365 697 

 

Loomakasvatustoodangu müügitulu, eurodes 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8tuhat € 
   

1 748 2 089 2 075 3 702 4 186 

8-5tuhat € 2 951 3 545 4 190 4 680 5 900 4 276 4 936 4 061 

25-100 tuhat € 17 676 25 295 13 906 16 880 16 189 15 230 18 796 13 057 

100-500 tuhat € 136 557 135 719 104 826 66 791 58 835 72 075 60 665 117 672 

500… tuhat € 541 261 567 633 730 891 862 562 710 215 692 720 1383334 712 173 

 

Toetused, eurodes 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8tuhat € ... ... ... 1 753 2 382 2 465 2 546 1 997 

8-5tuhat € 6 553 6 263 6 169 4 895 8 008 6 659 7 590 6 583 

25-100 tuhat € 20 149 23 843 18 609 23 197 27 632 27 737 21 666 18 445 

100-500 tuhat € 79 573 79 081 66 482 62 325 78 739 73 699 59 515 74 823 

500… tuhat € 246764 269 914 273 051 290 089 281 139 240 962 304 862 192 214 
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Lisa 6. Kulud. Allikas: [FADN 2016] 

Kogukulud, eurodes 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8tuhat € ... ... ... 5011 7381 8034 6173 9264 

8-5tuhat € 12153 13705 13152 12145 13618 14277 16344 16250 

25-100 tuhat € 61037 91902 76945 57211 57597 77204 62411 60097 

100-500 tuhat € 359500 386207 332304 192528 225122 251532 215543 304501 

500… tuhat € 1149706 1450452 1799536 1581335 1628729 1580625 2598505 1561352 

 

Söödakulu, eurodes 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8tuhat € 
   

1 431 1 706 1 820 1 545 1299 

8-5tuhat € 
3 492 4 087 3 586 3 147 4 010 3 469 4 170 3 248 

25-100 tuhat € 
12 709 16 831 12 840 12 304 12 818 13 607 14 822 12 619 

100-500 tuhat € 
93 490 90 160 75 553 44 052 50 068 50 185 41 712 44 730 

500… tuhat € 
271 563 323 680 449 319 474 551 445 376 380 744 807 453 379 427 
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Lisa 7. Finantsnäitajad ja põhivara. Allikas: [FADN 2016] 

Netolisandväärtus, eurodes 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8tuhat €    3 137 6 490 4 515 4 056 3 616 

8-5tuhat € 9 433 5 998 6 368 5 985 9 906 6 879 6 730 4 959 

25-100 tuhat € 28 653 32 587 15 628 27 721 25 484 26 274 16 887 10 178 

100-500 tuhat € 15897 77 776 33 418 69 924 82 908 106 261 80 004 62 854 

500… tuhat € 702971 390 642 363 740 487 287 498 624 572 103 583 725 278 007 

 

Ettevõtjatulu, eurodes 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8tuhat € ... ... ... 3 476 7 148 4 800 4 002 3 177 

8-5tuhat € 8 103 6 187 5 376 5 340 9 006 5 989 5 860 4 088 

25-100 tuhat € 23 411 39 637 28 047 27 704 20 638 26 791 24 845 8 710 

100-500 tuhat € 103 008 47 193 -1 399 53 697 58 640 80 680 63 221 36 582 

500… tuhat € 401 923 63 016 6 762 190 873 259 868 274 385 22 216 -25 484 

 

Põhivara väärtus, eurodes 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4-8tuhat € 
   

32 383 47 490 31 668 34 885 37 899 

8-5tuhat € 48 693 43 112 44 978 43 174 48 664 52 837 50 947 52 438 

25-100 tuhat € 134 863 188 641 176 774 142 174 129 519 123 429 114 524 135 894 

100-500tuhat € 740 693 678 594 561 294 354 427 372 423 415 363 381 080 551 535 

500… tuhat € 1 669623 1 654 174 1 926997 1 644 130 1 897 562 1 771 865 3 472 121 1568128 
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