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mõjutanud piimakarjakasvatuselt lihaveisekasvatusele üleminek ettevõtete 
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asendanud lihaveisekasvatusega. Intervjuu tüübiks oli poolstruktueeritud intervjuu. 

Intervjuu kavas olid põhiküsimused, mida kokku oli 12. Intervjuu viidi läbi telefoni teel. 

Magistritöö tulemustele vaatamata ei saa kindlalt väita, et lihaveisekasvatusele üleminnes 

tulemuslikkuse näitajad ei parane ning tegemist oli strateegiliselt vale otsusega. Kuna töös 

kasutatud valim oli väike ei ole võimalik anda üldistavad hinnangut, kuid sellegipoolest 
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In Estonia dairy production has had a significant role throughout the history but in last 

years there has been many obstacles. This has resulted in considerable drop in dairy price 

and therefore dairy producers had to make important decisions which has affected their 

further business. The purpose of this Master’s thesis was to evaluate how transitioning 

from dairy cattle to beef cattle has effected farming enterprises economical outcomes. To 

assess how the transition to beef cattle farming has affected farms economical results the 

author is using Farm Accountancy Data Network. Also the author interviewed 5 farmers, 

who had replaced dairy farming with beef cattle. The interview was a half-structured 

interview which consisted of 12 main questions. Interview was carried out by phone.  

In spite of the results of the masters thesis it cannot be generalized that transitioning to beef 

cattle farming the performance indicators do not increase and that it is a strategically 

wrong decisision. Due to the small sample of farms used in this thesis it is not possible to 

give a generalized estimation. Nonetheless, this analysis made upon this small selection 

indicates that without the subsidies beef cattle would not be a economically profitable 

alternative to dairy farming. The results of this thesis help to bring focus to costs and profit 

associated with transition to beef cattle farming. 
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SISSEJUHATUS 

 

Piimatootmine on Eestis ajalooliselt olnud alati olulisel kohal. Viimastel aastatel on, 

aga piimasektorit tabanud raskused, mille on põhjustanud nii erinevad 

majanduspoliitilised  tegurid kui ka turgude  olukord: Venemaa sanktsioonid, 

piimakvoodi kadumine, toorpiima pakkumise suurenemine turul, toorpiima nõudluse 

vähenemine turul. Selle tulemusena on piima hind langenud, jätkunud on 

piimatootmise koondumine suurematesse ja konkurentsivõimelistesse piimatootmise 

ettevõtetesse ning väiketootjad on sunnitud oma tegevuse lõpetama või leidma teise 

alternatiivi.  

Selleks, et ei peaks loomakasvatuses täielikult loobuma on lihaveisekasvatusest saanud 

perspektiivne ja alternatiivne võimalus majandustegevuse jätkamiseks. Alternatiivne 

võimalus tuleneb selles, et eelmisest tootmisharust omatakse korralikku baasi 

lihaveisekasvatusega alustamiseks. Lisaks on lihaveisekasvatuses mitmeid eeliseid: 

puudub vajadus lüpsiinvetari järgi, lihaveised on sööda osas vähenõudlikud, pole nii 

külmakartlikud, madalamad tööjõukulud, lühemad tööpäevad (Suurmaa 2014:3,8-9). 

Tootmissuuna muutuse otsuse vastuvõtmine, nõuab ettevõtjalt julgust ning riskimist. 

Otsuse elluviimisel saab hinnata tulemust, kas langetatud otsus oli negatiivne või 

positiivne ettevõtte tulemuslikkuse parendamise osas. Sellest lähtuvalt on töö autor 

püsitanud magistritöös eesmärgiks välja selgitada, kuidas on mõjutanud 

piimakarjakasvatuselt lihaveisekasvatusele üleminek ettevõtete majandustulemusi. 

Tulemustest lähtuvalt saab anda hinnagut kui majanduslikult tasuv on muutus olnud 

ning kas strateegiline otsus on end õigustanud. Töö tulemused aitavad suunata 

piimatootjate tähelepanu tegevussuuna muutusega kaasnevatele kuludele ja tuludele. 

 

Magistritöö eesmärgini jõudmiseks on töö autor püstitanud järgmised 

uurimisülesanded: 

1. anda ülevaade piimaturul valitsevast olukorrast ja põhjustest; 

2. anda ülevaade ettevõtjate strateegliste valikute olulisusest strukturaalsete 

muutuste seisukohtadest lähtuvalt; 

3. anda ülevaade lihaveisekasvatusest kui alternatiivist piimakarjakasvatusele; 
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4. analüüsida FADN andmete põhjal lihaveisekasvatusele üle läinud ettevõtete 

tootlikkusust; 

5. hinnata tootmissuuna muutuse mõju majandustulemustele. 

 

Magistritöö koosneb kolmest osast. Esimeses osas antakse ülevaade piimaturu olukorrast 

ning nendest põhjustest, mis viis piimaturu kriisi. Kriisiperioodi kestis 2014. aasta 

septembrist kuni 2016. aasta oktoobrini. Sellest lähtuvalt, antakse ülevaade, kuidas  eelpool 

välja toodud tegurid on mõjutanud karja struktuuri. Tuuakse välja tegurid, mis mõjutavad 

ettevõtjate edaspidist käitumismustrit ning lõpuks antakse ülevaade lihaveisekasvatusest. 

Teises peatükis antakse ülevaade kasutatavatest andmetest, metoodikast ja 

analüüsimeetodist, mida kasutatakse töö eesmärgi saavutamiseks. Kolmandas peatükis 

tuuakse välja analüüsi tulemused ja arutletakse kuivõrd majanduslikult tasuv on 

tootmissuuna muutus olnud ning kas strateegiline otsus on end õigustanud. Olulisemad 

tulemused esitletakse kokkuvõttes. Tabelid ja andmeanalüüsi kokkuvõtted on lisades. 

Teoreetilises teemakäsitlustes tuginen erinevatele eesti- kui inglisekeelsetele 

kirjandusallikatele ning teadusartiklitele.  
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1. ÜLEVAADE PIIMATURUST JA LIHAVEISEKASVATUSE 

VÕIMALUSTEST 

1.1 Ülevaade piimaturust 

 

Põllumajandusettevõtted on 2014. aastast alates pidanud toime tulema erinevate 

muutustega turul. Piima ja piimatoodete eksport Venemaale polnud enam võimalik, kuna 

kehtestati, 9. jaanuaril 2014, impordipiirangud (2014. aasta Eesti 2015:5). Piimatööstustel 

esines probleeme Venemaa veterinaar- ja sanitaarnõuetega. Koostöös ettevõtetega koostati 

tegevusplaan iga ettevõtte kohta eraldi, kus toodi välja plaanitavad ja juba tehtud 

muudatused, samuti toodi välja riiklikkujärelvalvesüsteemi täiendused (VTA saatis 2014). 

Aasta hiljem, 1.aprill 2015, kaotati ära piimatootmist reguleerivad piimakvoodid, mis 

annab võimaluse nüüd piimatootjale müüa toodangut piiramatus mahus. Iga muutusega 

kaasnevad ka tagajärjed. Üks olulisem turg piimatööstuse jaoks puudub ning 

piimatoodangu jaoks tuleb leida uued alternatiivsed turud, piimatootmises piirangud 

puuduvad. Välisturul on nõudlus piimatoodete järgi vähenenud ning hinnad on 

piimatoodete üle pakkumise tõttu langenud. 

Maailma piimaturu olukord oli enne Venemaa sanktsiooni muutumas keeruliseks. 2014. 

aastal oli piimatoodangu järgi nõudlust eriti Hiinas, Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas ning 

Venemaal. Hinnad turul olid kõrged, lõunapoolkeral tootmise kõrghooaeg oli lõppenud  ja 

põhjapoolkeral alles algas, suurendas see pakkumist. 2014. aasta märtsis nõudlus Hiina 

turul vähenes ja Venemaa turg oli ebakindel. Uus-Meremaal pikenes tootmishooaeg ja 

põhjapoolkeral intensiivistus tootmine. Ekspordi-võimalused kasvasid, hinnad aga 

langesid. Hindade languse süvendas veelgi Venemaa impordikeeld piimatoodetele (Eesti 

toidusektori 2015:5). Venemaa on üks riikidest, mis omab suurt turgu põllumajanduses ja 

toiduainetele. Suuruselt on Venemaa viies importija Euroopa Liidu järel, Ameerikat, Hiinat 

ja Jaapanit. 2014. aastal teatas, aga Venemaa, et keelustab riiki impordi Euroopa Liidust, 

Ameerikat, Kanadat, Austraaliat ning Norrat. Tõsised majanduslikud tagajärjed tabasid 

eriti neid riike, kus tootjate kaubad koondusid suuremas osas just Venemaa turule 

(Russia’s restrictions 2014:5)  

Impordikeeld mõjutas Eestis kõige enam piimasektorit, kalasektorit ja lihasektorit. Enne 

kaubanduspiiranguid ning maailmaturu hinnalangust oli piimatoodete ekspordi käive 

tõusuteel. Kaubanduspiirangu teema paremaks mõistmiseks on järgnevalt välja toodud 
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kõik kaubagrupid, millele piirang rakendati, et näha, miks just eelpool mainitud sektorid 

kõige enam kannatasid:  

1. loomaliha (värske ja külmutatud); 

2. sealiha (värske ja külmutatud); 

3. kodulinnuliha ja tooted sellest; 

4. soolatud, kuivatatud liha; 

5. kala ning vähilised, molluskid ja muud veeselgrootud; 

6. piim ja piimatoodang; 

7. juurviljad (juured ja mugulad); 

8. puuviljad ja pähklid; 

9. vorst ja sarnased tooted subproduktidest ja verest, samuti nendel põhinevad 

valmistooted; 

10. juust ja taimsete rasvade baasil valmistoidud; 

11. taimsetel rasvadel põhinevad piimatooted ( Venemaa sankstioonid...). 

Ekspordikäibe langus tõi kaasa piimatoodete üldise ekspordikäibe languse, mis oli 2015. 

aasta 9 kuu võrdluses aasta varaseme sama perioodiga 36% võrra väiksem. 2014. aasta 

teisest kvartalis hakkas langema müügitulu, mis jätkus ka järgmisel aastal. 2015. aasta 

esimesel poolaastal oli piimatööstuse müügitulu 18,2% väiksem kui 2014. aasta esimesel 

poolaastal (Eesti toidusektori 2015:4,6,17).  

Euroopa Liidus on selged liidrid piimatootmises Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, 

Holland, Itaalia ning Poola. Nende piimatoodang moodustab rohkem kui 70% Euroopa 

Liidu kogu piimatoodangust (Paura, Arhipova 2016:39) 

Kõneledes piimatootmisest Eestis, siis 2014. aastani on piimatoodang näidanud ainult 

tõusujoont (Joonis 1.) Pärast 2009. aasta majanduskriisi. 2009. aasta piimatoodangu maht 

oli 671 031 tonni, siis 2014. aastaks oli maht kasvanud 134 134 tonni võrra ehk ligikaudu 

20%. Tootmismahu suurenemise põhjuseks oli kasvav nõudlus turul piimatoodangu järgi 

ning ekspordi suurenemine Euroopa Liidu suunal. 2014. aasta tabas turgu uus 

kriisiperiood, millele püütakse lahendust leida tänaseni. Jooniselt 1 on näha, et 2016. aastal 

langes piimatoodang võrreldes 2014.aastaga, 23 766 tonni võrra.  
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Joonis 1. Piimatoodang Eestis aastatel 2009-2016 (PM1740) 

 

Põllumajandusettevõtete arv väheneb ning alles on jäänud suuremad ja 

konkurentsivõimelisemad piimatootjad. Kaasaegse tehnoloogia kaudu püüdakse saada 

ühelt piimalehmalt maksimaalne väljalüps (Joonis 2). Samuti likvideeriti piimakarjadest 

loomi, kelle produktiivsus oli liialt madal. Rohkem on jälle hakatud tähelepanu pöörama 

kvaliteetsemale söödale, mille abil on võimalik tõsta tootlikkust. Piimatoodangu kasvule 

on aidanud kaasa tõuaretus. Tõuaretuse kaudu muutub piimakari üha produktiivsemaks 

ning majanduslikult tasuvamaks. Paraku kaasneb produktiivsuse kasvuga negatiivsed 

nähtused. Esile kerkivad erinevad tervise probleemid, piimalehmade eluea lühenemine, mis 

kokkuvõttes võib lõppeda märkimisväärse kahjumiga (Viira, Omel jt 2015:92) 

 

 

Joonis 2. Keskmine piimatoodang lehma kohta Eestis 2009-2016 (PM1740) 
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Pärast 2009. aasta majanduslangust ning välisturgude nõudluse vähenemist, hakkasid 

muutused toimuma piimalehmade arvus (Joonis3). 2009-2013 aasta piimalehmade arv 

stabiliseerus, kuid 2014. aastast alates on näitaja langenud. Kõige rohkem oli piimalehmi 

aastal 2009 kui oli selleks näitajaks 96,7 tuhat lehma. Kõige madalam näitaja on 2016. 

aastal kui piimalehmi oli vaid   86,3 tuhat. Lehmade arvu märkimisväärse languse on 

tinginud piimatootmise koondumine üha enam suurematesse piimatootmise ettevõtetesse, 

kes suudavad püsida turul konkurentsivõimelisemana ning kasutavad piimalehma 

produktiivsust maksimaalselt ära. Paljud väiketootjad on äritegevuse lõpetanud tiheda 

konkurentsi ning madala hinna tõttu turul. Lisaks ei suudeta teha enam vajalikke 

investeeringuid tehnoloogia uuendusse, mis aitaks parandada tootmistulemusi.  

Suurimad EL liikmesriigid lehmade arvu poolest 2015.aastal olid Saksamaa, Prantsusmaa, 

Poola, Itaalia ning Suurbritannia. Kvoodisüsteemi kadumisest said innustust, aga Hollandi 

ja Iirimaa piimatootjad, kus lehmade arvukus suurenes enam kui 100 000 võrra  (Eesti 

endiselt...2016). 

 

 

Joonis 3. Piimalehmade arv Eestis aastatel 2009-2016 (PM09) 
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hinna langus saabus taas 2015. aastal kui piimaturu olukorda hakkasid mõjutama erinevad 

majanduspoliitilised tegurid nagu piimakvoodi kaotamine ja enne seda Venemaa 

impordikeeld piimatoodetele. 

 

 

Joonis 4. Piima kokkuostu keskmine hind Eestis 2009-2015 (PM18) 
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Tabel 1. Karjade suurus ja arv Eestis aastatel 2009-2015 (Eesti jõudluskontrolli 

aastaraamatud 2009-2015, autori koostatud) 

Karja suurus, lehma 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1..2 103 78 83 80 67 59 62 

3..4 52 53 53 51 40 31 24 

5..6 73 65 37 43 35 25 19 

7..8 61 47 54 43 31 34 28 

9...10 57 45 46 34 37 27 24 

11..50 375 350 314 297 277 256 226 

51...100 95 90 93 89 75 78 83 

≤100 816 728 680 637 562 510 466 

101..300 122 112 110 105 107 108 95 

301..600 61 66 63 59 58 53 55 

601..900 17 16 17 22 26 24 17 

901..1200 4 5 3 4 6 8 8 

>1200 4 4 6 6 6 6 7 

Kokku 1024 931 879 833 765 709 648 

 

Piimasektori muutuse teguriks on ka piimakvoodi kaotamine 2015. aastal. Kui varasemalt 

oli piimkvoodid, mis reguleerisid piimatootmist turul, siis nüüd puuduvad piirangud. 

Täpsema definitsiooni, mis piimakvoot on, annab selgesti edasi PRIA. Piima 

tootmiskvoodid on Euroopa Liidu (EL) ühtse põllumajanduspoliitika üks meede, mille 

eesmärgiks on piirata piima ületootmist. Igale liikmesriigile anti kindel tootmiskvoot, mille 

määramisel on aluseks võetud mingi ajalooline referentsaasta. Liikmesriigid jaotavad selle 

omakorda põllumajandustootjatele individuaalseteks kvootideks. See osa üldriiklikust 

kvoodist, mis ei kuulu tootjatele, moodustab reservi. Piimakvoot jaguneb tarne- ja 

otseturustuskvoodiks. Tarnekvoodiks nimetatakse maksimaalset piima kogust, mida tohib 

müüa piimatöötlejale. Otseturustuskvoodi alla kuulub piima ja piimatooteid, mida tootja 

müüb või siis annab otse lõpptarbijale, kusjuures piimatooted arvestatakse vastavate 

valemite abil piimaks ümber. (Piimakvoot 2015) 

Erinevate uuringute kaudu (INRA ja University of Wageningen, 2002, Réquillart et al., 

2008 ja Witzke ja Tonini, 2009., Lips ja Rieder, 2005) on püütud selgitada välja, milline on 

piimakvoodi kaotamise järk-järguline mõju hinnale ja tootmisele. Uuringutes kasutati mõju 

hindamiseks tsenaariummeetodit ning tasakaalu mudelit. Võrreldavaks prognoosiks oli 

ajavahemik 2015-2020. Läbi viidud uuringu tulemused ennustasid, et piimahind langeb 

Euroopas 3,8-9,8% ja toorpiima tootmine tõuseb 1,5-4,8% (Salou jt.2017: 2). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X16303821#bb0105
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X16303821#bb0230
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X16303821#bb0230
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X16303821#bb0255
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X16303821#bb0165
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Maaeluministeeriumi poolt avaldatud Eesti piimatöötlemise sektor 2015. aasta ülevaade 

annab teada, et 2015. aastal kui kadus kvoodisüsteem, suurenes Euroopa Liidu piimatarne 

2% vaatamata, et piimahind langes koguni 17,4% (Ülevaade-Eesti 2016:4) 

 

1.2 Ettevõtjate strateegiliste valikute olulisus strukturaalsete muutuste 

seiskohast 

 

Muutused majanduskeskkonnas nagu sotsiaalsed, majanduslikud, tehnoloogilised, 

poliitilised ja regulatiivsed, võivad mõjutada ettevõtte tugevusi või nõrkusi ning tema 

tegevust. Sellises olukorras on ettevõtja sunnitud leidma uusi tegevusalasid ning taganema 

senisest harjumuspärasest tegevusvaldkonnast. Kui ärikeskkond on stabiilne, ei 

teadvustada endale alati keskkonnast tulenevaid mõjusid ja mehhanisme. Erinevates 

teguritest tingitud muutused ei ilme kohe. (Rünkla 2003:128,130). 

Lähtudes piimasektori kriisist, ollakse ka siin olukorras, kus tuleb kiiresti tegutseda ja 

otsustada. Otsuse tulemus mõjutab ettevõtte tegevusvaldkonna tulemuslikkust. Otsuste 

tegemine nõuab tegelikkuses palju läbi mõtlemist nii kaalutlemist. Öhlmer, Olson ja 

Brehmer (1998 ref Hansson, Fergusson 2011: 111) tõid välja, et selleks võtta vastu mingi 

otsus, tuleks otsuse tegemisse lähtuda kui protsessi. Protsess koosneb neljast osast, esiteks 

probleemi tuvastamine, probleemi määratlemine, analüüs ning valik ja lõpuks 

rakendamine.  

Muret tekitava turuolukorra tõttu on ettevõtjad võtnud vastu erinevaid otsuseid, mõni on 

otsustanud keerulisest olukorrast hoolimata piimatootmist suurendada, mõni teine, aga on 

hoopis otsustanud lõpetada piimatootmise. Pealmiseks põhjuseks peetakse tootmise 

lõpetamise korral piima madalat hinda. Olemas on tegelikult veel teisigi olulisi tegureid, 

mis mõjutavad ettevõtjate otsust oma äritegevuse osas (Bragg, Dalton 2004: 3092).  

Mitmeid uuringuid on püüdnud välja selgitada põhjuseid, miks ettevõtjad otsustavad ühel 

või teisel põhjusel lõpetada või suurendada hoopis tootmist. Weiss (1992 ref Fergusson, 

Hansson 2013:415) tõi välja, et äritegevuse jätkamises mängib rolli vanus, haridus, sugu, 

tööhõive, perekond. Gale (1994 ref Bragg, Dalton 2004:3095) tõi samuti välja vanuselise 

aspekti. Vanuse suurenemisega tõuseb tõenäosus, et loobutakse ettevõtlusest. Ettevõtjad 

võivad hakata vähendama põllumajandusliku majapidamise suurust, vähendades töötajate 

arvu, töökoormust, tervise probleemid.  Rizov ja Mathijs (2003 ref Fergusson, Hansson 
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2013:415) arvates mõjutab tootmist, ettevõtte suurust ja tema arengut kaubaturule 

juurdepääs, põllumajandusmaa, krediidid, tööturg. Äritegevust otsuse mõjuriks on ka 

tehnoloogia. Jones (1999) väidab, et kui soovitakse kasutada kaasaegset tehnoloogiat nagu 

näiteks lüpsiroboteid, siis antud olukorras oleks ainu õige valik vaid ettevõtte laiendamine.  

Boehlje (1992 ref Bragg, Dalton 2004:3092) arvates on samuti üheks mõjuriks 

tehnoloogia. Lisaks tehnoloogiale mõjutab jätkamist või loobumist inimkapital, finants, 

institustioonid. Olukord turul mõjutab samuti ettevõtja otsust. Kui puudub kaubaturule 

juurdepääs ja alternatiiv turge ei leia, siis pigem lõpetatakse äritegevus või leitakse mõni 

uus ja tasuvam suund. Tootmise laienemise ja lõpetamisel mängib rolli ka maa 

kättesaadavus. Kui on võimalust soetada maad, siis laiendatakse tegevust kui maa 

kättesaadavus on piiratud tuleb leida uusi lahendusi.   

Töö autor leiab, et piimaturu olukord oli kindlasti üheks mõjuriks, mis andis tõuke 

ettevõtjate otsususele lahkuda piimatootmisest. Lahkumise taga on tihti ka teisi põhjuseid, 

mida teised kõrval ei tea. 

1.3 Lihaveisekasvatus kui alternatiiv piimakarjakasvatusele 

 

Eestis hakati lihaveiseid kasvatama alates 1978. aastast. Algselt toimus see käsukorras, 

kuna sooviti et solvhoosid ja kolhoosid kasutaksid ära maksimaalselt rohumaid ning 

toodaksid täiendavalt veiseliha. Hiljem loobuti piimakarja pidamisest kõrgete 

toomiskulude tõttu, samuti ei soovinud piimakombinaadid vastuvõtta väiketootjatelt piima 

(Suurmaa..2008:33-34). Hetkel ollakse jälle piimasektoris sarnases olukorras, kus piima 

tootmine ei tasu end keerulise turuolukorra tõttu ära ning ettevõtjad otsivad uusi 

tasuvamaid tegevussuundi praegusele tegevusalale.  

 

Lihaveiste arv Eestis on PRIA loomade registri statistiliste andmete põhjal, seisuga 

19.03.2017, 70 372. .(Loomade.. 2017).   Lihaveiste arvukus on näidanud tõusujoont. 

Tabelis 2 on välja toodud lihaveiste arv sh. ammlehmade arv ajavahemikus 2009- 2016. 

Võrdlemaks lihaveiste arvu 2009. aastal ja 2016. aastal, siis antud ajavahemikus on 

loomade arv kasvanud 36 336 looma võrra. Piimalehmade arv (vt lk 8) see eest on 

langenud, 2013. aastal oli piimalehmi 97 600, mis oli kõrgeim piimalehmade arvu näitaja 

vahemikus 2009-2016.  2016. aastaks oli piimalehmade arv vähenenud 11,6 % võrreldes 

2013. aastaga.  
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Tabel 2. Lihaveiste sh. ammlehmade arv Eestis aastatel 2009-2016 (PRIA veiste 

statistilised andmed, autori koostatud) 

Aasta Lihaveiste arv Ammlehmade arv 

2009 33 977 10 039 

2010 39 627 12 399 

2011 44 406 14 782 

2012 51 356 17 258 

2013 59 070 19 801 

2014 63 843 22 661 

2015 66 387 24 812 

2016 70 313 27 743 

 

Eestis levinumad puhtatõulised lihaveised on aberiini angus, limusiin, hereford, simmental, 

šarolee, šoti mägiveis. Uute tõugudena on viimastel aastatel lisandunud dekster, saleer ja 

saksa šorthorn. Valimaks tõugu, tuleb läbi mõelda, kuhu planeeritakse veiseid realiseerida. 

Samuti, milline kvaliteet on rohumaadel, kas omatakse võimalust kasvatada teravilja ning 

millised on tõõjõu võimalused (Mahepõllumajanduslik 2016:3).  

Lihaveised jagunevad kaheks, puhtatõulised ja ristandveisteks. Puhtatõulisteks veisteks 

nimetatakse neid veiseid, kelle vanemad on puhtatõulised. Puhtatõulise veise kõik 

lihajõudlusnäitajad on sama tõugu ristandveise omast paremad. Omades puhtatõulisi 

veiseid tuleb pidevalt tegeleda nende jõuldusomaduste parandamisega, et püsida teiste 

puhtatõuliste veistekasvajatatega konkurentsis nii Eestis kui välismaal. 

(Lihaveisekasvatus...2005:44) Puhatõuliste veiste soetushind on, aga üpris kõrge. Sõltuvalt 

tõust varieerub hind 700-1400€ vahel. 

Ristandveiseteks nimetatakse neid veiseid, kelle isa on ühte ja ema teist tõugu. Ema võib 

olla ka nii ristand kui tõutu. Järglane saab isa tõu. Näiteks kui paaritatakse holsteini lehma 

limusiini tõugu pulliga, siis järglaseks on limusiini tõugu. Järglane pole, aga puhtatõuline, 

kuna ema polnud puhtatõuline limusiini tõugu. Järglasele pärandatakse 50% isa omadusi ja 

teine nii palju ema omadusi. (Suurmaa 2005:44) Ristamist kasutatakse kui soovitakse 

saada kvaliteetsemat liha. Ristamise puhul oluliseks positiivseks mõjuks on ka saada 

vasikaid, kes kannavad mõlemat eri tõugu vanemate häid omadusi parandades nii  mitmeid 

tootmisseisukohalt olulisi näitajaid.  



 
 

16 
 

Lähtuvalt töö teemast, on üheks võimaluseks piimakarjakasvatuselt üle minna 

lihaveisekasvatusele. Esmalt tuleks välja selgitada enne lihaveisekasvatamisega alustamist 

selle eesmärk. Kas soovitakse lihaveiseid maastikuhoolduse eesmärgil soetada, 

lihatootmise või hoopis tõulooma müügi (aretuskari) eesmärgil kasvatada ning seejärel 

vastavalt edasi käituda (Lihaveisekasvatuses 2013) 

 

Põhjus, miks valida lihaveisekastus on mitmeid. Piimakarjakasvatus on heaks baasiks, 

kuna varasemast tegevussuunast on ettevõtjal olemas piimakari, tehnika või hooned. Ühegi 

sisendita oleks esimene investeering suur ja tasuvusaeg kujuneks pikaks. 

Lihaveisekasvatuses peaks kari olema piisavalt suur ning soovituslikuks suunaks oleks 

tõuloomakasvatus, kuna siseturul on vajadus puhtatõuliste loomade järele (Eesti 

lihaveisesektori...2016). Tulusaks võib kujuneda ka suguloomade kasvatamine hoolimata 

oma spetsiifilisest nõudlusest. Müügiks on siin võimalik kasvatada nii puhtatõulisi 

suguloomi kui ristandeid ammlehmadeks. Kasvatades tõuloomi tuleb soetada 

kvaliteetloomi säilitamaks karja kõrget geneetilist baasi kuid sellega kaasnevad erinevad 

lisakulutused ning ülesanded (Jamesion 2014:28). 

Vaadeldes lihaveisekasvatusel eeliseid tootjate seisukohalt, siis välja on toodud järgmised 

aspektid: 

1. puudub vajadus lehmi lüpsta, kuna vasikas imeb ise kogu piima. Farmis puudub 

lüpsiinvetar; 

2. vasikatel esineb haigusi harvemini kui piimakarjades; 

3. veised ei ole külmakartlikud, seetõttu on võimalik neid pidada kergehitistes; 

4. veised võivad viibid karjamaal varakevadest hilissügiseni; 

5. sööda osas on veised leplikumad, nende ülekasvatamiseks ei kulu nii palju jõusööta 

kui seda kuluks piimaveiste ülekasvatamise peale (Suurmaa 2014:8-9). 

 

Lihaveisekasvatamise eeliste hulka kuuluvad madalad tööjõukulud ning suhteliselt lühike 

tööpäeva pikkus (Suurmaa...2014:3). Samuti pole lihaveised külmakartlikud. Põhjus 

seisneb sellest, et lihaveis kogub karjamaaperioodil oma kehasse rasva, mis aitab tal talve 

paremini üle elada. Piimaveistel see võime puudub, kuna nad kulutavad kogu talletatud 

energia piimatootmisele (Suurmaa...2014:8;29). Kuna lihaveised on vähenõudlikud, 

kasutavad sööta paremin ära ning nende juurdekasv on suur, siis on ka liha tootmine 

odavam ning selle kvaliteet parem.  
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Kui võrrelda omavahel piimaveist ja lihaveist, siis lihaveisele sobivad söödad, mida 

lüpsikarjas puhul pole otstarbekas ega soovitav kasutada (Lihaveisekasvatus söödad...) 

Sugupulle ja ammlehmi söödetakse samade söötadega (Lihaveisekasvatus söötmine...) 

Söötadest ja söötmisest sõltub lihaveise jõudlus ning piima- ja lihaveise tasuvus.  

Rääkides piimast siis piima tootmishinnast moodustavad söödad 50-55%. Lihaveise 

tootmiskuludest on see näitaja veelgi suurem. (Piimaveisekasvatus söödad...) Söötmist 

peab jälgima rohkem Prantsuse päritolu tõugude ammlehmadel (šarolee, limusiin ja nende 

ristand piimatõugudega), kuna liigne söötmine põhjustab poegimisraskusi. Samuti mõjutab 

looma sigimisfunktsiooni liigne nuumamine (Lihaveisekasvatus söötmine...) 

Piimaveiseid peetakse üldiselt laudas ja levinumaks pidamisviisideks on lõaspidamine ja 

lõastamata pidamine (Piimaveisekasvtus pidamine...) Lõastamata pidamine jagune 

omakorda sügavallapanuga pidamine, söötmis-puhkeala pidamine ja puhkelatrites 

pidamine (Lõostamata...) Lihaveised liiguvad ööpäeva ringselt vabalt, kogu suve laudas 

pidamine võib neil tekitada ainevahetushäireid, sigimislangust jne. Kuna lihaveised pole 

pidamise osas nii nõudlikud, siis neile piisab kergehitisest, kus neil võimalus alati vabalt 

välja pääsemine. Siin rakendatakse vabapidamist sügavallapanuga. Lihaveist ei tohi pidada 

lõas. Lihaveiste vabapidamisel on teisigi positiivseid kui negatiivseid külgi. Pool ajast õues 

pidamine võib anda väga häid kasvutulemusi kuid loomad kasvavad karjamaal aeglasemalt 

kui sisetingimustes. Aeglasema kasvu eeliseks on liha, mis on tänu sellele marmorjas ning 

tugevama maitsega. Paraku  hoiab looma aeglane kasv tootja raha pikemalt kinni 

(Jamesion 2014:28) 

Lihatõugu noorveiste kasvukiirus on piimatõugu veiste omast palju suurem, kuna vasikad 

imevad ise piima kunas soovivad ja kui palju soovivad. Lihaveiste ja piimaveiste 

kehaehitus erineb selle poolest, et piimaveiste rasv koguneb kõhuõõdne ja naha alla, siis 

lihaveistel salvestub see lihaste ja lihaskiudude vahele, mis annab lihale 

marmorsuse(mahlakuse ja õrnuse) (Lihaveisekasvatus lihajõudlus...) 

Rääkides haigusest, siis lihaveised kannatavad haiguste käes harvemini kui piimaveised. 

See on tingitud sellest, et lihaveiste suvine pikk karjatamise periood ning aastarigne 

ööpäevane vabapidamine tagab lihaveistele hea tervise ning aitab haigusi vältida 

(Lihaveisekasvatus pidamine...). 
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1.4 Tootlikkuse olemus selle tõstmine ja mõõtmine  

 

Tootlikkus mängib olulist rolli nii majanduskasvus kui konkurentsivõimes, olles 

põhiteguriks nii mikro- kui makrotasandil. Tootlikkuse suurendamine ja sellega seotud 

probleemid vajavad järjest suuremat tähelepanu. Tööjõu vähenemise ning ressursside 

kallinemise korral on oluline tõsta tootlikkust säilitamaks konkurentsivõimet ning 

jätkusuutlikkust. Kalle 2007:5). Tootlikuse tõstmine on sihtpärnae tegevus, milles on neli 

erinevat etappi. Esimeseks on tootlikkuse mõõtmine, teiseks mõõtmisega kindlaks tehtud 

tootlikkuse hindamine ja seda mõjutavate tegurite analüüs, kolmandaks tootlikkuse 

prognoosimine ja planeerimine ning viimaseks tootlikkuse tõstmise programmi evitamine 

(Mereste 2003:377) 

Tootlikkust mõistena peaks tänapäeval vaatlema laiemalt. Kui muidu vaadeldi tootlikkust 

kui tööviljakusena, siis nüüd peaks võtma arvesse kõiki majandusresursside (maa, kapital, 

tööjõud, tooraine, energia, materjalid, informatsioon)  efektiivsuse näitajaid. Kui resurssid 

on piiratud ning nende hind tõuseb, tuleb hakata tootmissisendeid kasutama säästlikumalt, 

mis omakorda tingib tootlikkuse kasvu (Kalle 2007:5). 

Tootlikkus võib olla nii tehniline kui majanduslik. Kompeksmõistena käsitlevad nad 

tulemuslikkust. Tehnilist tootlikkust iseloomustab olukord, kus väljundid ja sisendid on 

naturaalühikutes. Hinnad näitajaid ei mõjuta. Majanduslikku tootlikkust iseloomustab 

olukord, kus väljundid ja sisendid on rahalises väljenduses. Näitaja on siis seotud sisendi 

ostuhindadega ja väljundite müügihindadega (Ibid:7-8). 

Tootlikkuse mõõtmine on oluliseks eeltingimuseks tootlikkuse parandamiseks. Peter 

Drucker, keda peetakse juhtimise teooria üheks liidriks tõi välja, et ilma tootlikkus 

eesmärkideta pole ettevõttel suunda ning ilma tootlikkuse planeerimiseta puudub ettevõttel 

kontroll. Tootlikkuse mõõtmine omab suurt rolli tootmises. Selle kaudu on võimalik 

kindlaks teha, kas ettevõte areneb jõudsalt ning kui efektiivselt organistatsiooni resursse 

juhitakse (A Guide to 2011:4)  

 Tootlikkuse mõõtmisel on kindlad eesmärgid (Kalle 2007:13): 

1. tootlikkuse ja kasvutempo tõstmiseks reservide leidmine; 

2. majandustegevuste variantide valimine, võrreldes sisendeid ja väljundeid; 
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3. otstarbekate mõõtmismeetodite ja näitajate selgitamine ning nende lülitamine 

tootlikkuse juhtimissüsteemi; 

4. efektiivsem väljundite ja sisendite planeerimine; 

5. konkurentide tasemega võrdlemine; 

6. töötajate motivatsiooni tõstmine. 

Tootlikkuse mõõtmiseks kasutavad ettevõtted erinevaid tulemuslikkuse näitajaid, 

levinumad neist on: investeeringud, töötajate arv ja töötundide arv, palgakulu, materjali 

kulu, kulud kokku. Oluline on enne tootlikkuse mõõtmist kindlaks määrata indikaatorid, 

mida mõõta soovitakse (Productivity 2005:13-14) 

Peale tootlikkuse mõõtmise saavutamist tuleb  tulemusi hinnata ning analüüsida. 

Hindamidamiseks on mitmeid erinevaid võimalusi:  

1. tootlikkuse võrdlusanalüüs; 

2. tootlikkuse seoste lihthinnang; 

3. tootlikkuseläve leidmine, millest alates saadakse kasumit (Kalle 2007:26). 

Tootlikkuse analüüs peab, aga andma informatsiooni miks on tootlikkus tõusnud või 

langenud. Analüüsides tuleks kasutada mõõtmisega vastavuses olevaid näitajaid ning 

mõõtmiskohti. Analüüsi läbiviimiseks on mitmeid meetodeid (Kalle 2007:26): 

1. kulude struktuur ja erikulu analüüs; 

2. indeksanalüüs; 

3. teguranalüüs; 

4. eksperthinnangute analüüs: 

5. korrelatsioon-regressioonanalüüs: 

6. süsteemne kompleksanalüüs. 

Viimasena tuleb prognoosida, et selgitad välja arengusuunad ning tootlikkuse planeerimine 

annab ülevaate ettevõtte eesmärkidest ning arengu valikutest, iga juhtimistasandi 

otsustamisest, millised on valikud, mõju, maksumus ja tasuvus tootlikkuse suurendamise 

korral (Kalle 2007:61,68-69). 

Tootlikkuse  tõstmine on oluline konkurentsis püsimiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

Selleks, et tootlikkust tõsta, tuleks olla teadlik võimalustest kuidas seda teha ja olla teadlik 

võimaluste taustast. Tootlikkuse näitajate parendamine näitab ettevõtte pingutusi säilitsamaks või 

hoopis suurendada turuosa ning jätkamaks tegevust kasumlikult.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada kuidas on mõjutanud piimakarjakasvatuselt 

lihaveisekasvatusele üleminek ettevõtete majandustulemusi. Lähtuvalt tulemustest antakse 

hinnang kui majanduslikult tasuv on muutus olnud ning kas see strateegiline otsus on 

ettevõtte majandustulemusi parendanud ja kuidas on muutunud tootlikkuse näitajad ning 

resursside kasutus. 

Püstitatud eesmärgini jõudmiseks teostatakse võrdlusuuring, kus võrreldakse tegevussuuna 

muutuse läbi teinud ettevõtete majandusnäitajaid olukorraga enne muutumist ja pärast 

tegevussuuna muutumist. Võrreldavaks perioodiks on 2009-2015 aasta. Võrdluse 

läbiviimiseks on töö autor kasutanud Maamajanduse Infokeskuse poolt avalikustatud 

FADN standardtulemusi ja võrreldavateks  tootmistüüpideks on piimatootmine (45) ning 

lihaveisekasvatus (46).  Lähtudes andmetest antakse töös ülevaade piimatootmise kui 

lihaveisekasvatuse majandusnäitajatest ning mille põhjal saab hinnata kumb tootmissuund 

on tasuvam. Lisaks tuuakse välja piimatootmise ja lihaveisekasvatuse erinevused 

resurssikasutuses ja tootlikkuse näitajates.  Tabelis 2  antakse ülevaade piimatootmise ja 

lihaveisekasvatusega tegelevate testettevõtete arvust suurusgrupiti ajavahemikus 2009-

2015. Esitatud andmete põhjal selgub, et lihaveisekasvatusele spetsialiseerunud ettevõtteid 

on FADN andmebaasis piimatootmisele spetsialiseerunud ettevõtetest vähem, kuna 

lihaveisekasvatuses puuduvad nii suured ettevõtted kui on piimatootmises suured tootjad. 

Tabel 3. Piimatootmise ja lihaveisekasvatuse testettevõtete arv aastatel 2009-2015 (FADN 

andmebaas, autori koostatud) 

 Piimatootmine Lihaveisekastus 

Maja-

pidamise 

suurus- 

grupid.  

 

Test-

ettevõttete 

arv 

 

400

0-

800

0€ 

8000

-

2500

0 

€ 

2500

0-

1000

00 

€ 

1000

0-

5000

00 

€ 

500 

000-... 

€ 

4000

-

8000 

€ 

8000-

25000

€ 

25000

-

10000

00 € 

10000

0-

50000

0 € 

500000-

... € 

2009 0 21 62 44 15 0 13 16 5 0 

2010 4 28 51 50 53 0 17 27 7 0 

2011 7 26 45 57 51 4 15 23 8 0 

2012 11 29 35 56 48 5 15 24 8 0 
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2013 10 21 29 57 49 8 12 27 7 0 

2014 7 19 22 51 50 5 17 28 5 0 

2015 4 13 21 50 50 5 16 28 8 0 

 

Magistritöös on võrdlemiseks kasutusele võetud FADN viiest majapidamise suurusgrupist 

kolm, kuna ajavahemiku 2009-2015 aasta standardtulemustes esineb puuduvaid andmeid 

suurusgruppides 4000-8000 € ning 500 000 € ja suurem, mistõttu puudub võimalus 

andmeid omavahel võrrelda ning teha järeldusi.  

Eesmärgi täitmiseks on kasutusele võetud nii esmaseid kui teiseseid andmeid. Esmaste 

andmete hulka kuulub intervjuu. Töö autor viis intervjuu läbi 5 ettevõtjaga, kes on 

piimatootmise asendanud lihaveisekasvatusega. Intervjuud viidi läbi ajavahemikus 03.05-

05.05.2017. Intervjuu tüübiks oli poolstruktueeritud intervjuu. Intervjuu kavas olid 

põhiküsimused, mida kokku oli 12. Intervjuu viidi läbi telefoni teel. Intervjuu läbi viimise 

eesmärgiks oli saada täiendavat taustinformatsiooni, mida andmebaaasid ei peegelda. 

Probleemiks kujunes ajaline tegur, kuna intervjuu analüüsimine on ajakulukas. Takistusi 

esines ettevõtjate huvi osas intervjuu andmise suhtes.  Teiseste andmetena kasutatakse 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi FADN majandusnäitajad (andmed on 

kasutamiseks saadud Eesti Maaülikoolist). FADN andmebaasist saadud majandusnäitajate 

kaudu hinnatakse piimakarjakasvatuselt lihaveisekasvatusele üle läinud ettevõtete 

tootlikkust. Seejärel saab hinnata, kas ettevõtted on peale tootmissuuna vahetust muutunud 

edukamateks. FADN on Euroopa Liidu põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas, 

mis loodi 1965. aastal. Põllumajandusettevõtetelt kogutakse andmeid, et määrata kindlaks 

kulusid ja tulusid ning teostatakse seejärel põllumajanduslike majapidamiste 

majandusanalüüs (Cesaro jt 2008:7)  

FADN andmebaasi testettevõtete valimi kaudu selgitati esmalt välja kui palju on FADN- i 

valimis ettevõtteid, kes tegelevad veise- ning piimakarjakasvatusega. Nende hulgast 

selekteeriti välja ettevõtted, kes on muutunud oma tootmissuunda piimakarjakasvatuselt 

lihaveisekasvatusele. FADN-i valimisse kuuluvad ettevõtted, kes olid ajavahemikus 2009-

2015 üleläinud piimatootmiselt lihaveisekasvatusele oli üheksa. Olulist tähelepanu vajas 

asjaolu, et üleminek toimus järk-järgult. Selgitamaks välja kas tegevussuuna muutus on 

ettevõtjate jaoks olnud mõistlik ning kas nad on oma tegevusega muutunud edukamateks,  
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kasutab töö autor tootlikkuse näitajaid valitud sisendite suhtes väljendatuna: 

1. tööjõukulu (eur) – siia alla kuulub brutotöötasu ja maksud; 

2. töötunnid (h) – töötundide arv; 

3. tööjõud (ATÜ) – kasutusel olnud tööjõud aastaühikutes. Siia kuulub tasustatud ja 

tasustamata tööjõud; 

4. kasutatav põllumajandusmaa (ha) – põllumajandusmaa hektarites. Omandis olev 

maa ja renditud; 

5. söödakulu (eur) – sisseostetud ja ettevõttes endal olemas olev; 

6. kulud kokku (eur) – Kõik kulud, mis on tehtud nii piimatootmises kui 

lihaveisekasvatuses. 

Väljundiks on töö autor valinud: 

1. kogutoodangu (eur) – loomakavatus-ja taimekasvatustoodang ja muud tulud 

2. toetused (eur). 

Ettevõtted on jagatud suurusgruppidesse majapidamise ning tootmistüübi alusel.  

 

 

 

 

 

  



 
 

23 
 

 

3. ÜLEVAADE PIIMATOOTMISE JA LIHAVEISEKASVATUSE 

MAJANDUSNÄITAJATEST 

 

3.1 Piimatootmise ja lihaveisekasvatuse majandusnäitajate võrdlus 

 

Eduka põllumajandusettevõtte aluseks on oskus planeerida, tegutseda efektiivselt 

kasutades resursse võimalikult ökonoomiselt ning vajalikke otsuste langetamine. 

Käesolevas peatükis annab töö autor ülevaate piimatootmis ja lihaveisekasvatuse 

majandusnäitajates suurusgrupiti, milleks on töötasud, maakasutus, kogutoodang, toetused, 

varad, netolisandväärtus, ettevõtjatulu ning kogutoodangu suhe kogukuludesse.  

3.1.1 Piimatootmise ja lihaveisekasvatuse tööjõu ning maakasutuse võrdlus  

Suurusgrupi 8000-25 000 € (joonis 5) töötasu tasustatud tööjõu aastaühiku kohta on 

valdavalt lihaveisekasvatusel madalam. Märkimisväärne vahe on aastal 2010. 

Lihaveisekasvatuses oli selleks näitajaks 5362 €, piimatootmises oli 10 497€, mis on ligi 

48,9%  kõrgem. 2010. aasta piimatootmise tunnitas oli 4,80 €, lihaveisekasvatuses oli 

selleks näitajaks 2,44 € tunnis. 2015. aasta näitaja on teine, mis vajab tähelepanu 

pööramist. Siin on näha, et lihaveisekasvatuse töötasu tasustatud tööjõu aastaühiku kohta 

on 16 575 € kui piimatootmisel on selleks näitajaks 6160 €. Muutuse põhjusteks on see, et 

lihaveisekasvatusel tööjõulukulu tasutatud tööjõule tunnis on tõusnud. 2015. aastal on 

olukord vastupidine, lihaveisekasvatuse töötasu tunnis on 7,52 € ja piimatootmises 2,93 € 

tunnis.  
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Joonis 5.  Suurusgrupp 8000 – 25 000 €, töötasu tasustatud tööjõu aastaühiku kohta, € (FADN 

andmebaas, autori koostatud) 

Suurusgrupis 25 000 - 100 000 € (joonis 6) valitud ajavahemikus on töötasu tasustatud 

tööjõu aastaühikutes valdavalt suuremad piimatootmises. 2009 ja 2013 aastal oli näitaja 

tõusnud lihaveisekasvatuses piimatootmise tööjõukuludest kõrgemaks, kuna tööjõukulu 

tunnis on tõusnud. 2014. aastal oli see näitaja enamjaolt võrdne, kuna nii piimatootmises 

(4,73 €) kui lihaveisekasvatuses (4,72 €) tasutav tunnitasu on peagu võrdne. 2015. aastal 

on lihaveisekasvatuse töötasu aastaühiku kohta võrreldes piimatootmisega 6,7% vähem.  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Piimatootmine 4 909 10 497 5 755 13 201 8 888 10 443 6 160

Lihaveisekasvatus 5 824 5 362 4 541 10 203 10 483 9 767 16 575
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Piimatootmine 6 427 7 182 7 392 8 672 8 015 10 403 10 351

Lihaveisekasvatus 8 471 6 831 6 549 7 072 9 617 10 419 9 654
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Joonis 6.  Suurusgrupp 25 000 – 100 000 €, töötasu tasustatud tööjõu aastaühiku kohta, € 

(FADN andmebaas, autori koostatud) 

Joonisel 7 on välja toodud viimase analüüsitava suurusgrupi andmed. Siin suurusgrupis on 

kõrgeimad tööjõukulud tööjõu aastaühiku kohta lihaveisekavatuses. Tööjõudu kokku 

aastaühikutest, nii tasustatud kui tasustamata on küll piimatootmise valdkonnast rohkem 

kuid töötunni tasu on madalam. 2009. aasta oli lihaveisekasvatuses tunnitasu 4,34 €, 

piimatootmis valdkonnas oli tunnitasuks samal aastal 3,62 €. 2014. aastani oli mõlemas 

valdkonnas tunnitasu iga aasta tõusnud. 2014. aasta oli lihaveisekasvatuses tunnitasuks 

juba 6,66 € ja piimanduses 5,75 €. Lihaveisekasvatuses tõusis tunnitasu 2015. aastal 

võrreldes 2009. aastaga 41,2%. Piimatootmises tõusis tunnitasu kokku samas ajavahemikus 

koguni 52%.  

 

Joonis 7.  Suurusgrupp 100 000 – 500 000 €, töötasu tasustatud tööjõu aastaühiku kohta, € (FADN 

andmebaas, autori koostatud) 

Töö autori arvates on kahes esimeses suurusgrupis tööjõukulude kokkuhoid 

lihaveisekasvatuses piimatootmisega võrreldes valdavalt suurem, kuna tööjõudu kokku 

aastaühiku kohta on vähem ning tunnitasu madalam. Viimases suurusgrupis on 

lihaveisekasvatuse tööjõukulud suurenenud võrreldes piimatootmisega. 

Lihaveisekasvatuses tööjõudu kokku aastaühiku kohta on vähem, kuid makstav tunnitasu 

võrreldes piimatootmisega on kõrgem. 

Põllumajanduslikul maal on oluline roll nii piimatootmises kui lihaveisekasvatuses. 

Lihaveised on suurema osa ajast vabapidamisel ning vajavad seetõttu rohkem 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Piimatootmine 7 982 8 450 9 418 11 209 11 290 12 699 12 129

Lihaveisekasvatus 9 548 11 133 11 209 11 331 12 745 14 664 13 480
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karjamaapinda, nii liikumiseks kui vajaliku sööda saamiseks. Töö autor on välja toonud 

suurusgrupiti nii piimatootmise kui lihaveisekasvatuse maakasutus hektarites.  

Joonisel 8 on välja toodud suurusgrupi 8000 – 25 000 € põllumajandusmaa hektarites. 

2009. aastal oli kasutatava põllumajandusmaa näitaja lihaveisekasvatuses kõige kõrgem, 

75 ha, sellest 45,1 ha on renditud põllumajandusmaa. Piimatootmises oli selleks näitajaks 

26,3 ha, millest renditud on 10,31 ha. Kasutusel olevat põllumajandusmaad oli 2009. aastal 

ligi 65% vähem kui lihaveisekasvatuses. Piimatoomises kõige kõigem põllumajandusliku 

maakasutuse näitaja oli 2014. aasta. Vaadeldes kõiki ajavahemikku jäävaid andmeid, siis 

piimatootmises vajamineva põllumajandusmaa näitajad on stabiilsemad kui 

lihaveisekasvatuses. Põhjus võib olla selles, et põllumajandusliku maad esineb rohkem 

omandis kui rendituna. Lihaveisekasvatuses on suurem osa põllumajandususlikust maast 

renditud, mistõttu on ka näitaja ebastabiilsem (rendilepingu lõppemine või uue sõlmimine 

jne).  

 

Joonis 8.  Suurusgrupp 8000 – 25 000 €, Kasutatav põllumajandusmaa kokku, sh renditud 

põllumajandusmaa, ha (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Vaadeldes maakasutus järgmises suurusgrupis (Joonis 9), siis ka siin domineerib 

lihaveisekasvatus, kus omatakse rohkem põllumajanduslikku maad kui piimatootmises. 

Võrreldes omavahel piimatootmise 2009 ja 2015 aasta kasutatavat põllumajadusliku maa 

näitajaid, siis maakasutus on langenud ligikaudu 41 %.  Kasutusel olnud maa on kas välja 

renditud, müüdud või kasutatakse maad mõnel muul otstarbel. Võrreldes 

lihaveisekasvatuse põllumajandusliku maakasutust aastatel 2009 ja 2015, siis näitaja on 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Piimatootmine 26,34 27,27 25,65 27,03 29,75 30,63 25,53

Lihaveisekasvatus 75,02 57,21 60,28 71,98 64,33 67,40 61,05
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langenud vaid ligikaudu 4,3%. Pealmised kultuurid, mida kasvatatakse ning mis on 

olulised loomakasvatuses on teravili ja söödakultuurid.  

 

Joonis 9.  Suurusgrupp 25 000 – 100 000 €, Kasutatav põllumajandusmaa kokku, sh renditud 

põllumajandusmaa, ha (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Suurusgrupis 100 000-500 000 € (Joonis. 10) on lihaveisekasvatusel suurem maakasutus. 

Mida suurem ettevõte, seda suurem on kari ja seda rohkem vajatakse pinda karjatamiseks 

ning sööda kasvatamiseks. Esitatud suurusgrupis on samuti valdav osa kasutatavast 

põllumaast renditud. 2015 aasta oli kasutatavaks põllumaaks 534,6 ha, millest renditud oli 

404,5 ha. Samuti on ka siin, nagu teistes suurusgruppideski, pealmiseks kasvatatavaks 

kultuuriks on söödakultuur. 2015. aasta oli söödakultuuri pind hektarites 

lihaveisekasvatusel koguni 506,6 ha. Piimatootmises oli 2015 aasta 233,1 ha 

põllumajanduslikku maad, millest renditud oli 142,4 ha, söödakultuure kasvatati 166,6 ha.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Piimatootmine 97,94 84,75 84,30 84,82 62,32 60,92 57,50

Lihaveisekasvatus 184,40 163,93 158,51 154,50 160,01 159,15 176,56
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Joonis 10.  Suurusgrupp 100 000 – 500 000 €, Kasutatav põllumajandusmaa kokku, sh renditud 

põllumajandusmaa, ha (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Lihaveisekasvatuses on põllumaa olemasolul väga suurt tähtsus. Joonised tõi selgesti välja, 

kui suurel hulgal vajatakse põllumaad, et oleks võimalik tegeleda lihaveisekasvatusega. 

Probleemne koht on asjaolu, et nii lihaveisekasvatuses kui piimatootmises on suurem osa 

olemasolevast maast renditud, mis on risk. Kõrge nõudluse korral on rentnikul võimalik 

küsida kõrgemat hinda, mis tõstab omakorda rentija kulusid. Liiga kõrge hinna korral tuleb 

rentimisest loobuda, mis tähendab et vajaminevat maad on vähemuses ja tuleb leida kiirelt 

uus lahendus.  

3.1.2 Piimatootmise ja lihaveisekasvatuse toodang ja toetused  

Otsustades ühe või teise tegevussuuna vahel on oluline teada, milliseks kujunevad 

toodangu mahud ning kui tulus on lihaveise toodangu müük piimatootmise kõrval. Lisaks 

on oluline tähtsus toetustel.  

Analüüside kogutoodangut, suurusgrupp 8000-25 000 € (joonis 11), siis lihaveisekasvatuse 

kogutoodangu väärtus on piimatootmisest kõrgem. Suurim kogutoodangu väärtus 

piimatootmises oli 2012. aastal, 12 958 €. Lihaveisekasvatuses oli suurim kogutoodangu 

väärtus samuti aastal 2012, 18 658 €. Suurusgrupi 25 000 – 100 000 € puhul saavutati ka 

siin piimatootmises kõrgemad näitajad kui lihaveisekasvatuses, ainult 2015. aasta oli 

lihaveisekasvatuse piimatootmisest kogutoodangu väärtuse alusel edukam. Piimatootmises 

kõrgeim kogutoodangu väärtus saavutati aastal 2012, 62 428€. 2013. aastal saadi 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Piimatootmine 345,67 236,67 265,06 241,71 244,19 238,69 233,09

Lihaveisekasvatus 542,20 558,05 585,30 510,19 476,78 571,61 534,56
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lihaveisekasvatuses kõrgeim kogutoodang väärtus, 52 469 €. Suurusgrupi 100 000€  - 

500 000 € puhul on taaskord kõrgeim kogutoodang piimatootmises. Piimatootmises saadi 

kõige rohkem toodangut kokku 2014. aastal, 319 698 €. Lihaveisekasvatuses aastal 2013, 

253 608 €. 

 

Joonis 11. Piimatootmise ja lihaveisekasvatuse kogutoodang suurusgrupiti (FADN 

andmebaas, autori koostatud) 

Joonise 12, on välja toodud suurusgrupiti kogutoodang hektari kohta. Suurusgrupi 8000-

25 000 € kõrgeim toodanguväärtus hektari kohta piimatootmises oli aastal 2011 aasta, 

490,67 €/ha kohta. Lihaveisekasvatuses kõrgeim toodanguväärtus hektari kohta oli samuti 

2011 aasta, 269,62 €. Mõlemad tootmissuunad said 2011. aastal kõige rohkem toetusi. 

Suurusgrupi 25 000 – 100 000 € toodang hektari kohta oli ka siin suurusgrupis kõrgem 

piimatootmises. Enim toodanguväärtust hektari kohta saadi aastal 2014, koguni 924,90 

€/ha kohta. Lihaveisekasvatuses saadi enim toodangu väärtust hektari kohta 2013. aastal, 

327,90€/ha kohta. Suurusgrupi 100 000€  - 500 000 € kogutoodang hektari kohta oli samuti 

kõrgem piimatootmises. Enim toodangut hektari kohta saadi piimatootmises 2014 aasta, 

koguni 1339,37€/ha kohta, kui lihaveisekasvatuses saadi 2013. aastal 531,92 €/ha kohta. 

Piimatootmise eeliseks lihaveisekasvatusel on see, et toodangult tulu saab iga kuiselt, 

lihaveisekasvatuses tuleb arvestada, et tulu saabub kui lihaveis läheb realiseerimisele. 
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Joonis 12. Piimatootmise ja lihaveisekasvatuse kogutoodang hektari kohta suurusgrupiti 

(FADN andmebaas, autori koostatud) 

Piimatootmises kui lihaveisekasvatuses on olulisel kohal toetused. Tabelis 4 on võrreldud 

suurusgruppi 8 000- 25 000 € 2009 ja 2015 aasta  € toetuste (v.a inv.) väärtusi. Kuna 

lihaveisekasvatajate toetused on mahepõllumajandusliku tegevusega piimatootjatega 

võrreldes kõrgemad on ka tulemus. Toetus hektari kohta oli piimatootmises võrreldes 2009 

ja 2015. aastat langenud, lihaveisekasvatuses on näitaja aga tõusnud. Kasvu näitab 

mõlemas tootmissuunas toetused TJÜ kohta. Tööjõudu on vähem kasutusel, mistõttu on ka 

toetuste väärtus kõrgem.  

Tabel 4. Piimatootmise ja lihaveisekasvatuse toetused va. investeeringutele hektari ja 

tööjõu aasta ühiku võrdlus suurusgrupi 8000- 25 000 € kohta (FADN andmebaas, autori 

koostatud 

 
2009 2015 Muutus% 

 

Piimatoot

mine 

Lihaveiseka

svatus 

Piimatoot

mine 

Lihaveiseka

svatus 

Piimatoot

mine 

Lihaveiseka

svatus 

Toetuste 

(v.a inv.) - € 
5 105 14 112 4 374 14 639 -14,30% 3,70% 

Toetuste 

(v.a inv.)/ha 
193,83 188,12 171,33 239,77 -11,60% 27,50% 
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Kogutoodang/ha kohta(suurusgrupp 100000-500000€) 
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kohta 

Toetuste 

(v.a 

inv.)/TJÜ 

kohta 

2978,65 9548,58 3623,96 13641,12 21,70% 42,90% 

 

Tabelis 5 kajastatakse suurusgrupi 25 000 – 100 000 € muutusi toetustes. Võrreldes 

omavahel piimatootmise toetust 2009 ja 2015 aasta väärtust, siis summa on 23,4% võrra 

kõrgem. Kui toetus hektari kohta, siis piimatootmises on näitaja langenud. 2015. aastaks 

oli piimatootmises põllumajandusliku maad vähem. Samuti on kahe näitaja vahel langus ka 

lihaveisekasvatuses, kuna ka siin on tegemist põllumajandusliku maa vähenemisega. 

Toetused tööjõu aastaühiku kohta on tõusnud. Põhjus on selles, et toetuste summad on 

tõusnud ning tööjõudu on omakorda vähenenud.  

Tabel 5. Piimatootmise ja lihaveisekasvatuse toetused va. investeeringutele hektari ja 

tööjõu aastaühiku võrdlus suurusgrupi 25 000 – 100 000 € kohta (FADN andmebaas, autori 

koostatud 

 
2009 2015 Muutus% 

 

Piimatoot

mine 

Lihaveiseka

svatus 

Piimatoot

mine 

Lihaveiseka

svatus 

Piimatoot

mine 

Lihaveiseka

svatus 

Toetuste 

(v.a inv.)  - 

€ 

15 319 34 058 18 898 33 801 23,40% -0,80% 

Toetuste 

(v.a inv.) 

/ha kohta 

97,94 184,40 57,50 176,56 -41,30% -4,30% 

Toetuste 

(v.a 

inv.)/TJÜ 

kohta 

7336,54 18853,52 10914,71 22195,97 48,80% 17,20% 

 

Suurusgrupp 100 000 – 500 000 €, tabel 6, on toetuste summa võrreldes 2009. aastaga 

langenud vaid 2%. Lihaveisekasvatuses kui piimatootmises on toetus hektari kohta 

kasvanud võrreldes 2009. aastaga. Toetus tööjõu ühiku kohta on samuti nii piimatootmises 
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kui lihaveisekasvatuses tõusnud võrreldes 2009. aastaga.  Põhjus on selles, et 

tootmistüüpides on toimunud antud suurusgrupis tööjõu aastaühiku kohta langus. Kui 

piimatootmises oli 2009. aastal 7,0 tõõjõudu aastaühiku kohta, siis 2015 aastaks oli 4,1 

aastaühiku kohta. Lihaveisekasvatuses oli 2009 aasta 3,8 aastaühiku kohta siis 2015. Aasta 

oli selleks 3,4 tööjõu aastaühiku kohta. 

Tabel 6. Piimatootmise ja lihaveisekasvatuse toetused va. investeeringutele hektari ja 

tööjõu aastaühiku võrdlus suurusgrupi 100 000 – 500 000 € kohta (FADN andmebaas, 

autori koostatud 

 
2009 2015 Muutus% 

 

Piimatoo

tmine 

Lihaveisek

asvatus 

Piimatoo

tmine 

Lihaveisek

asvatus 

Piimatoo

tmine 

Lihaveisek

asvatus 

Toetuste (v.a 

inv.) - € 
57 366 97 897 56 446 118 568 -2% 21,10% 

Toetuste (v.a 

inv.)/ha kohta 
165,96 180,55 242,16 221,81 45,91% 22,90% 

Toetuste (v.a 

inv.)/TJÜ kohta 
8177,02 25844,03 13631,62 34417,27 66,70% 33,20% 

 

3.1.3 Piimatootmise ja lihaveisekasvatuse  varade võrdlus 

 

2015. aastal oli suurusgrupis 8-25 000 € piimatootmise varasid kokku 49 576 €, millest 

86,3% moodustas põhivara ja 13,7% käibevara. Lihaveisekasvatuses oli varasid kokku 

78 784€. Põhivara moodustas 77,4% ja käibevara 22,6%. Suurusgrupis 25 000 – 100 000 € 

oli piimatootmises varasid kokku 139 428€ (põhivara 69,1% ja käibevara 30,9%) ja 

lihaveisekasvatuses oli varasid kokku 236 534 € (põhivara 71,1% ja 28,5%). Viimases 

analüüsitavas suurusgrupis oli piimatootmises varasid kokku 621 704 € (põhivara 78,9% ja 

21,1%) ja lihaveisekasvatuses 834 365 € (põhivara 69,9% ja käibevara 30,1%). 

2015. aasta varad olid piimatootmises finantseeritud, suurusgrupis 8-25 000€, 99% 

ulatuses omakapitaliga ja ülejäänud võõrkapitalist. Lihaveisekasvatuses oli 2015. aastal 

varad finantseeritud 96,1% ulatuses omakapitaliga, võõrkapitali kasutati 3,9% ulatuses. 

Suurusgrupis 25 000 – 100 000 € oli samuti varad suuremas osas finantseeritud 

omakapitaliga. Piimatootmises oli omakapitali panus varade finantseeringusse 76,3% 
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ulatuses ja lihaveisekasvatuses ligi 80% ulatuses. Järgmises suurusgrupis omab võõrkapital 

varade soetamisel rolli. Piimatootmises soetati varasid kokku 71% omakapitaliga, 

võõrkapitaliga 29% ulatuses võõrkapitaliga. Lihaveisekasvatuses kasutati omakapitai 

varade soetamisel 48,8% ulatuses ja võõrkapitali 51,2% ulatuses. Kui võrrelda aasta 

varasemaga, siis kõik eelpool esitatud näitajad on eelmise aastaga võrreldes langenud, va. 

suurusgrupis 25 000-100 000 €, kus piimatootmises oli varasid kokku 2014. aastal vähem, 

9,5%, kui järgneval aastal. 

3.1.4 Piimatootmise ja lihaveisekasvatuse finantsnäitajate võrdlus  

 

Finantsnäitajate kaudu on võimalik anda hinnang ettevõtte finantsseisundist ning 

tulemuslikkusest. Hinnates piimatootmise ja lihaveisekasvatuse finantsnäitajaid on 

võimalik anda ülevaade, kumb tootmissuund ning millise suurusgrupi alusel on äritegevus 

kasumlikum. 

Netolisandväärtus näitab, milline on ettevõtte poolt loodud lisandväärtus ning kui suures 

ulatuses saab katta tootmistegurite kulusid. Netolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta 

piimatootmises suurusgrupis 8000-25 000 € on muutlikum. Kõige madalam oli 2009 aasta, 

3291 € ja kõrgeim 2013. aasta, 5063 €, muutus ligi 53%. Lihaveisekasvatuses madalaim 

netolisandväärtus tööjõu aastaühikute kohta oli 2011 aasta, 4390 € ja kõrgeim 2012 aasta, 

9846 €. Mida kõrgem on näitaja seda efektiivsemalt kasutatakse ettevõttes tööjõudu. 

Suurusgrupis 25 000 – 100 000 €, oli netolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta 

piimatootmises oli madalaim 2015 aasta, 6 444 €. Kõrgeim, aga 2012 aasta, 13 797 €. 

Lihaveisekasvatuses madalaim tööjõu netolisandväärtus 2014 aasta, 6110 € ja kõige 

efektiivsemalt kasutati tööjõudu ära 2010 aasta, 19 811 €. Suurusgrupis 100 000 – 500 000 

€, Netolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta piimatootmises oli 2009. aasta, 9682 € ja 

kõrgeim 2014. aasta 22 812 €. Sama näitaja lihaveisekasvatuses oli madalaim 2013. aasta 

14 520 € ja kõrgeim 2009. aasta 26 955.  
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Joonis 13. Piimatootmise ja lihaveisekasvatuse netolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta 

suurusgrupiti (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Rääkides ettevõtjatulust TJÜ kohta, siis suurusgrupis 8000-25 000 € oli piimatootmises 

saadi enim tulu 2015. aastal , mis oli 5309,7 € tööjõu aastaühiku kohta. 

Lihaveisekasvatuses saadi enim tulu 2012. aastal kui tööjõu ühikukohta saadi ettevõtja tulu 

8931,7 €. Suurusgrupis 25 000-100 000 € oli piimatootmises ettevõtjatuluks tööjõu 

aastaühiku kohta parim aastal 2012, 10858,8 € ja lihaveisekasvatuses oli 2010 aasta ning 

ettevõtjatuluks tööjõu aastaühiku kohta 17 092,11 €. Suurusgrupis 100 000-500 000 € oli 

piimatootmises edukas aasta 2013. aasta kui ettevõtjatuluks saadi tööjõu aastaühiku kohta 

41 623,6 € ning lihaveisekasvatuses oli selleks aasta 2010, tuluks oli 57 507,48 €.  
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Netolisandväärtus - € (suurusgrupp 8000-25000€) 

Netolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta - € (suurusgrupp 25000-100000€) 

Netolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta - € (suurusgrupp 100000-500000€) 
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Joonis 14. Piimatootmise ja lihaveisekasvatuse ettevõtjatulu tööjõu aastaühiku kohta 

suurusgrupiti (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Kogutoodangu suhet kogukuludesse, näitab kui majanduslikult toimetulev on ettevõte. 

Indikaatori tulemus peaks olema üle ühe, et toodangu väärtus kataks ära toodangusse 

tehtud kulutused. Joonisel 11 on esitatud suurusgrupi 8-25 tuhat € kogutoodangu suhe 

piimatootmises ja lihaveisekasvatuses. Tulemusi hinnates selgub, et piimatootmisest 

saadud toodangu väärtus on katnud ära toodangu kulutused nii 2009 kui 2013 aasta. Kuna 

näitajad on siiski suhteliselt ühe ligidal on tõenäosus peale mõningaid kuludes tehtavaid 

muudatusi, et tootmine tasub end peagi ära. Lihaveisekasvatuse andmeid analüüsides, 

selgub, et mitte ühelgil analüüsitaval aastal pole veiseliha toodangu väärtus tehtud kulutusi 

ära katnud.  
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Ettevõtjatulu TJÜ kohta (suurusgrupp 8000-25000€) 

Ettevõtjatulu TJÜ kohta (suurusgrupp 25000-1000000€) 
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Joonis 15. Kogutoodangu suhe kogukuludesse piimatootmises ja lihaveisekasvatuses 

suurusgrupis 8-25 tuhat € aastatel 2009-2015 (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Suurusgrupi 25 000 – 100 000 € kogutoodangu suhe kogukuludesse (joonis 12) näitab 

samuti, et piimatootmine on lihaveisekasvatusest tasuvam. Piimatootmisest saadud 

toodangu väärtus kattis kulutused ära nii 2011 aasta kui 2013. Lihaveisekasvatuses oli 

indikaator jällegi ajavahemikus 2009-2015 alla ühe, mis näitab jälle kahjumlikku tootmist.  

  

Joonis 16. Kogutoodangu suhe kogukuludesse piimatootmises ja lihaveisekasvatuses 

suurusgrupis 25 - 100 tuhat € aastatel 2009-2015 (FADN andmebaas, autori koostatud) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Piimatootmine 1,01 0,96 1,07 0,92 1,00 0,93 0,95

Lihaveisekasvatus 0,62 0,71 0,68 0,78 0,69 0,73 0,53
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Suurusgrupi 100 000 – 500 000 € kogutoodangu suhe kogukuludesse (joonis 13) annab 

ülevaate, et nii piimatootmises kui lihaveisekasvatuses pole ajavahemikus 2009-2015 

näitaja olnud üle ühe. Mõlemad tootmissuunad pole oma tootmistegevusega suutnud ära 

katta selleks tehtuid kulutusi.  

 

Joonis 17. Kogutoodangu suhe kogukuludesse piimatootmises ja lihaveisekasvatuses suurusgrupis 

100 -500 tuhat € aastatel 2009-2015 (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Võttes arvesse finantsnäitajaid, siis töö autori arvates pole lihaveisekasvatus ühe 

tootmissuunana kõige kasumlik. Kogutoodangu suhe kogukuludesse oli 

lihaveisekasvatuses alla ühe ning märkimisväärselt madalamad veel kui piimatootmises, 

siis ettevõtted pole majanduslikult just kõige toimetulevamad. Kuna näitaja ei sisalda 

toetusi, siis võib järeldada, et lihaveisekasvatuses on toetused väga olulisel kohal. 

Toetusteta paljud lõpetaksid selle tootmissuunaga tegelemise. 

 

3. 2 Lihaveisekasvatuse tootlikkuse hindamine 

 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade põhitegevuset muutunud ettevõtete tootlikkuse 

näitajatest tootmistüübi alusel. Analüüsitavateks näitajateks on: tööjõu tootlikkus, 

müügitulu ha ja TJÜ kohta, kulud ha kohta, põhivara ha kohta, toetused ha ja TJÜ kohta, 

brutolisandväärtus ha ja TJÜ kohta, netolisandväärtus ha ja TJÜ kohta, ettevõtjatulu ha ja 

TJÜ kohta ning arvestuslik netokasum ha ja TJÜ kohta. Ajavahemikus 2009-2015 oli 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Piimatootmine 0,83 0,96 0,96 0,97 0,97 0,98 0,85

Lihaveisekasvatus 0,81 0,68 0,65 0,65 0,66 0,52 0,63

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

K
o

g
u

to
o

d
a

n
g

u
 s

u
h

e 
k

o
g

u
k

u
lu

d
es

se
, 

su
u

ru
sg

ru
p

p
 1

0
0

-5
0

0
 t

u
h

a
t 

€
 



 
 

38 
 

FADN andmebaasi põhjal üheksa ettevõtet, mis algselt spetsialiseerusid piimatootmisele, 

kuid järk-järgult on ülemindud lihaveisekasvatusele. 

Ettevõte A spetsialiseerumine aastatel 2009-2012 oli piimatootmine, seejärel jätkati piima- 

ja lihaveisekasvatuse tootmistüübis ja 2014-2015 aasta oli ettevõtte põhitegevuseks 

lihaveisekasvatus. Analüüsides ettevõtte A töö tootlikkust, siis madalaim näitaja oli aastal 

2014, mis oli tingitud madalast müügitulust, töötundide arvust. Müügitulu märkimisväärne 

suurenemine on tõstnud ettevõtte töö tootlikkust märgatavalt ning seda madalamate 

töötundidega kui varasemal aasta. Ettevõte B oli sarnaselt eelmise ettevõttega 

spetsialiseerunud ajavahemikus 2009-2012 piimatootmisele. Seejärel tegutseti kaks aastat 

piima- ja lihaveisekasvatusega ning 2015. aasta tegeleti vaid lihaveisekasvatusega. Antud 

ettevõttel on kõrgeim töö tootlikkus olnud piimatootmises ja madalaim piima- ja 

lihaveisekasvatuses.  Kõrgeima näitaja tingis vähese tööjõuga saadud kõrge müügitulu. 

2014. aastaks oli aastaühik tööjõu kohta suurenenud, kuid suurem tööjõud ei taganud 

kõrgemat müügitulu, langus oli võrreldes 2012. aastaga 41,76%.  Ettevõtte C tegeles 2009-

2011. aasta piimatootmisega, aasta hiljem lisandus piimatoomisele ka lihaveisekasvatus ja 

2013 aastast oli tegevusvaldkonnaks vaid lihaveisekasvatus. Ettevõte saavutas kõrgeima 

töö tootlikkuse 2012. aastal ja madalaima 2015. aasta.  Ettevõtted D ja E tegutsesid 

sarnaselt 2009 ja 2010 aasta piimatootmisega. 2011-2015 aasta jätkas ettevõte D 

lihaveisekasvatusega. Ettevõte E läks lihaveisekasvatusele üle 2012 aasta. Mõlema 

ettevõtte kõrgeim töö tootlikkus saavutati kui tegutseti piimatootmises ja madalaim 

lihaveisekasvatuses. Ettevõttes F tegutseti piimatootmise valdkonnas vaid 2009 aasta, 

järgmised neli aastat oli tootmistüübiks piima- ja lihaveisekasvatus ning 2014-2015 oli 

tegevusvaldkonnaks lihaveisekasvatus. Parim töö tootlikkus saavutati tegutsedes piima- ja 

lihaveisekasvatusega 2013. aasta ja halvim 2015 lihaveisekasvatusega. Ettevõte G tegutses 

2009- 2013 piimatootmisega, mille järel toimus üleminek lihaveisekasvatusele. 2011. 

aastal tagas piimatootmine ettevõttele kõrgeima töö toolikkuse ja sama tegevusvaldkond ka 

madalaima. Ettevõtted H ja I tegutsesid mõlemad piimatootmises aastatel 2010 ja 2011. 

Ettevõte I tegutses piimatootmises 2013. aastani, seejärel oli tegevuseks piima- ja 

lihaveisekasvatus ning 2015 oli ainult lihaveisekasvatus. Ettevõte H tegutses 2012 aasta 

piima- ja lihaveisekasvatuses ja järgmised kaks aastat lihaveisekasvatuses. Ettevõttes H on 

töö tootlikkuse näitajad võrreldes teiste ettevõtetega märkimisväärselt kõrgemad, kuna on 

olemas oleva tööjõuga saavutanud head müügitulu näitajad. Lihaveisekasvatusega on 

saavutatud parim tulemus. 
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Tabel 10. Piimatootmiselt lihaveisekasvatusele üleläinud ettevõtete võrdlus toetused 

hektari kohta (€/ha) aastatel 2009-2015 (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Ettevõtte 

tähis 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ettevõte A 59,6 115,13 130,81 165,36 144,93 114,04 123,22 

Ettevõte B 172,48 250,44 256,1 439,51 206,85 172,58 147,4 

Ettevõte C 234,09 231,99 185,16 282,33 284,2 202,38 183,69 

Ettevõte D 96,58 206,66 177,01 159,41 156,41 115,7 122,08 

Ettevõte E 156 143,82 632,39 102,53 206,94 189,12 272,23 

Ettevõte F 144,44 264,42 286,11 296,41 288,25 257,33 196,33 

Ettevõte G 140,52 238,56 247,23 262,93 287,53 265,69 240,23 

Ettevõte H X 310,63 348,51 332,35 324,85 0 X 

Ettevõte I X 124,27 139,08 187,92 130,26 83,65 131,92 

Märkus. Selgitus tabelis kasutatavate värvide (punane - piimatootmine, sinine – piima- ja 

lihaveisekasvatus, roheline – lihaveisekasvatus -) tähenduste kohta 

 

Tabel 11. Piimatootmiselt lihaveisekasvatusele üleläinud ettevõtete võrdlus toetused TJÜ 

kohta (€/TJÜ) aastatel 2009-2015 (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Ettevõtte 

tähis 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ettevõte A 3363,54 7000,6 8676,62 8222,6 10068,99 7759,32 8386,73 

Ettevõte B 9008,5 13046,5 13476 29157,48 15900,87 13166,95 11274,9 

Ettevõte C 4134 4097 3406,25 5935,71 7069,01 5105,71 4634,29 

Ettevõte D 3933,94 8790,45 17441,18 17917,8 17576,27 14021,19 17643,16 

Ettevõte E 5597,38 4928 38183,06 10655,88 22106,57 19806,67 26536,07 

Ettevõte F 9424,5 17893 17532,62 15796 19228,99 21109,9 21136,63 

Ettevõte G 6468,09 12202,03 13970,15 15157,46 14200 12646,9 11609,79 

Ettevõte H X 18873,49 20372,28 21846,54 21139,22 15972,27 X 

Ettevõte I X 2223,66 2488,55 2567,86 2392,91 3238,81 4430,88 

Märkus. Selgitus tabelis kasutatavate värvide (punane - piimatootmine, sinine – piima- ja 

lihaveisekasvatus, roheline – lihaveisekasvatus -) tähenduste kohta 

Otsuse tegemiseks on vajalik saada ülevaade kuludest. Alternatiivsete variantide puhul 

selgitatakse välja, millised kulud on olulised ja millised ebaolulised, teatud otsuse 

langetamise korral. Tähelepanu vajavad just need kulud, mis on alternatiivide jaoks 

erinevad. Õige kulude liigutus on otseuse lagetamise võtmeteguriks (Alver, Reinberg 

2002:136). Tabelis 12 on toodud välja kulud kokku hektari kohta. Kulude kokkuhoid 

lihaveisekasvatuses on valdavalt madalamad kui piimatootmises või piima- ja 

lihaveisekasvatuses. Enim märgatav kulude kokkuhoid on toimunud ettevõttes D, kus 
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esimesel lihaveisekasvatuse tegevusaastal oli kulude kokku hoid varasema aastaga ligi 2,5 

korda. Samuti ettevõttes I on 2012. aastast kulud iga aasta langenud.  

Tabel 12. Piimatootmiselt lihaveisekasvatusele üleläinud ettevõtete võrdlus kulud kokku 

hektari kohta (€/ha) aastatel 2009-2015 (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Ettevõtte tähis 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ettevõte A 280,88 300,67 279,31 386,14 222,22 249,79 226,63 

Ettevõte B 542,97 490,10 558,98 749,19 672,03 548,14 424,77 

Ettevõte C 548,64 584,60 602,43 625,54 481,14 509,23 378,94 

Ettevõte D 422,10 476,27 191,76 151,65 152,52 174,49 201,11 

Ettevõte E 434,13 553,54 387,75 195,20 300,14 295,10 392,89 

Ettevõte F 336,84 332,34 406,14 470,11 513,92 451,42 346,60 

Ettevõte G 398,84 307,23 435,74 383,22 439,37 482,01 460,45 

Ettevõte H X 1255,32 1557,69 1206,52 981,14 0 X 

Ettevõte I X 576,28 429,22 649,03 401,54 345,68 324,47 

Märkus. Selgitus tabelis kasutatavate värvide (punane - piimatootmine, sinine – piima- ja 

lihaveisekasvatus, roheline – lihaveisekasvatus -) tähenduste kohta 

Tabelis 13 antakse ülevaade ettevõtete põhivarast TJÜ kohta. Andmeid vaadates selgub, et 

valdavalt kõrgeim töö produktiivsus oli siis kui tegeleti piimatootmisega. Ettevõtetes H ja I 

oli põhivara hektari kohta lihaveisekasvatuse tootmistüübis vaid kõrgem kui 

piimatootmises ning piima- ja lihaveisekasvatuse tootmistüübis.  

Tabel 13. Piimatootmiselt lihaveisekasvatusele üleläinud ettevõtete võrdlus põhivara 

tööjõu aastaühiku kohta (€/TJÜ) aastatel 2009-2015 (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Ettevõtte tähis 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ettevõte A 1384,76 1322,76 1274,16 1739,83 1239,78 1230,65 1268,79 

Ettevõte B 2266,74 2051,52 1873,85 1053,65 1078,29 1485,27 1534,06 

Ettevõte C 1155,55 1116,87 1106,00 1089,41 901,02 875,14 847,51 

Ettevõte D 1218,43 1823,15 1561,02 1450,15 1187,16 862,16 797,02 

Ettevõte E 1033,87 1009,27 1243,37 713,80 355,80 466,70 669,20 

Ettevõte F 700,48 850,55 1710,89 1509,61 1373,04 1265,47 1133,01 

Ettevõte G 1305,12 1599,22 1563,77 1558,50 1538,10 1377,15 1184,42 

Ettevõte H X 2314,53 2576,48 2319,60 3685,68 0,00 X 

Ettevõte I X 739,68 754,48 942,92 773,17 695,37 789,75 

Märkus. Selgitus tabelis kasutatavate värvide (punane - piimatootmine, sinine – piima- ja 

lihaveisekasvatus, roheline – lihaveisekasvatus -) tähenduste kohta 

Brutolisandväärtus leitakse kui kogutoodangule liidetakse juurde toetused ja maksude 

bilanss ning lahutatakse nii eri- kui üldkulud. Analüüsides kõigi üheksa ettevõtte 

brutolisandväärtus hektari kohta, tabel 14, siis kõrgeim lisandväärtus hektari kohta saadi 
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piimatootmises, ettevõtetes A, B. Ettevõttes C saadi kõrgeim lisandväärtuse tulemus piima- 

ja lihaveisekasvatuse tootmistüübis aastal 2012. Ettevõttes D olid parimad lisandväärtuse 

tulemused 2010. aasta piimatootmistüübis tegutsedes ja 2012. aastal  oli 

lihaveisekasvatuses parim tulemus, kuid piimatootmise näitaja on sellest ligi kaks korda 

kõrgem. Ettevõte F saavutas enim lisandväärtust tootmistüübis (47) ajavahemikus 2010-

2013. Ettevõttes G teeniti enim brutolisandväärtust aastal 2010 piimatootmises, 466,05 

€/ha kohta. Lihaveisekasvatuse kõrgeim tulemus saavutati 2014 aasta, kuid mis oli 

piimatootmise kõrgeimast tulemusest siiski ligi 1,4 korda madalam. Ettevõttes H toodeti 

hektari kohta enim lisandväärtust aastal 2012 kui tegutseti tootmistüübis (47). Aasta varem 

tegutseti piimatootmises ja 2013 aasta tegutseti lihaveisekasvatuses. Piimatootmise summa 

on 11,6% võrra madalam ja lihaveisekasvatuse näitaja on 45,2% madalam. Ettevõttes I 

toodeti lisandväärtus enim 2012. aasta piimatootmises ja vähim piima- ja 

lihaveisekasvatuse tootmistüübis, kus tulemus oli koguni negatiivne. Lihaveisekasvatusele 

üleminnes suudeti saavutada uuesti positiivne lisandväärtuse summa hektari kohta.  

Tabel 14. Piimatootmiselt lihaveisekasvatusele üleläinud ettevõtete võrdlus 

brutolisandväärtus hektari kohta (€/ha) aastatel 2009-2015 (FADN andmebaas, autori 

koostatud) 

Ettevõtte tähis 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ettevõte A 120,96 171,60 187,27 296,49 97,08 25,42 46,56 

Ettevõte B 256,39 400,00 482,76 513,93 138,62 127,81 205,21 

Ettevõte C 304,36 224,12 312,34 354,47 208,07 149,43 161,78 

Ettevõte D 297,65 631,17 159,24 316,68 189,46 127,76 53,54 

Ettevõte E 359,11 252,39 659,18 65,40 51,07 122,23 564,37 

Ettevõte F 314,73 518,83 535,52 510,54 462,25 223,76 68,01 

Ettevõte G 315,41 466,05 410,83 231,91 279,80 340,73 204,77 

Ettevõte H X 660,98 763,29 863,72 473,75 0 X 

Ettevõte I X 267,06 286,13 403,87 97,99 -4,90 212,96 

Märkus. Selgitus tabelis kasutatavate värvide (punane - piimatootmine, sinine – piima- ja 

lihaveisekasvatus, roheline – lihaveisekasvatus -) tähenduste kohta 

Brutolisandväärtus tööjõuühiku, tabel 15, kohta saadi enam piimatootmisega tegeledes 

ettevõttes A. Võrreldes ettevõtte A 2012 ja 2013 aasta tulemusi kui toimus üleminek 

tootmistüüpi (47), langeks brutolisandväärtus ligi 2,2 korda. 2014. Aasta toimus üleminek 

lihaveisekasvatusse, kus näitaja langes 2013. Aastaga võrreldes ligi 4 korda järgmisel 

aastal suudeti lisandväärtust tõsta 1,8 korda. Ettevõte B muutis tootmistüüpi aastal 2013, 

millega langes brutolisandväärtus tjü kohta võrreldes varasema aastaga 3 korda. 2014. 
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aastal langes näitaja veelgi ning seejärel oli ettevõtte tootmistüübiks (46), millega parandati 

brutolisandväärtuse näitajat varasema aastaga 1,6 korda. Ettevõtete D ja E 

brutolisandväärtus tjü kohta on varieeruv. Ettevõte D ja E said enim brutolisandväärtust 

tööjõuühiku kohta tootmistüübis (47). Ettevõtte D parim tulemus oli aastal 2012 ja 

ettevõttes E 2015. aastal. Ettevõte G brutolisandväärtus hektari kohta oli enim aastatel 

2010-2011 tootmistüübis (45). Märkimisväärne tulemus saavutati ka 2014 aasta 

lihaveisekasvatuses. Ettevõte H  2014 aasta tulemus on negatiivne, varasemad aastad on 

brutolisandväärtus hektari kohta olnud positiivne. Samuti ettevõttes I on brutolisanväärtus 

olnud 2014. aastal negatiivne ning seda tootmistüübis (47). 2015 aasta tegutseti 

tootmistüübis (45) lisandväärtus tjü kohta oli märkimisväärtselt 7 152,94 €/TJÜ kohta. Töö 

autori arvates ei saavutata lihaveisekasvatus brutolisandväärtust hektari ning TJÜ kohta 

küll nii kõrgeid tulemusi kui seda piimatootmises, kuid oskuslikult tegutsedes on võimalik 

saavutada samaväärseid tulemusi.  

Tabel 15. Piimatootmiselt lihaveisekasvatusele üleläinud ettevõtete võrdlus 

brutolisandväärtus TJÜ kohta (€/ha) aastatel 2009-2015 (FADN andmebaas, autori 

koostatud) 

Ettevõtte tähis 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ettevõte A 6826,52 10433,93 12422,08 14743,15 6744,19 1729,66 3169,03 

Ettevõte B 13391,00 20838,00 25403,00 34094,39 10655,90 9750,63 15697,49 

Ettevõte C 5375,00 3958,00 5745,83 7452,38 3257,75 3770,00 4081,43 

Ettevõte D 12124,59 26846,82 15689,71 35594,07 21289,83 15482,20 8806,82 

Ettevõte E 12884,82 8648,00 39800,81 6797,06 5455,47 12801,33 55012,30 

Ettevõte F 20536,00 35109,00 32816,31 27207,27 30836,97 18356,44 7322,28 

Ettevõte G 14517,73 23837,84 23214,93 13369,40 13818,25 16218,62 9896,50 

Ettevõte H X 40160,88 44618,21 56774,40 30828,36 -61700,45 X 

Ettevõte I X 4778,63 5119,85 5518,57 1800,00 -189,55 7152,94 

Märkus. Selgitus tabelis kasutatavate värvide (punane - piimatootmine, sinine – piima- ja 

lihaveisekasvatus, roheline – lihaveisekasvatus -) tähenduste kohta 

Netolisandväärtus on brutolisandväärtusese ja põhivara kulumi vahe. Kui me jagame 

netolisandväärtuse tööjõukulu aastaühikutega saame tulemuseks netolisandväärtuse 

tööjõuühiku kohta. Analüüside tabelit 16, siis enim lisandväärtust hektari kohta saavutati 

piimatootmises. Ettevõtted F ja H saavutasid enim lisandväärtust hektari kohta piima- ja 

lihaveisekasvatuse tootmistüübis. Vaadeldes lihaveisekasvatuse näitajaid on näha, et 

ettevõte D netolisandväärtus on aastatel 2011, 2013 ja 2015 olnud negatiivne. Samuti on 

ettevõttes E aastatel 2012 ja 2013 olnud näitaja negatiivne, ettevõttes F oli 2014 aasta 
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netolisandväärtus negatiivne, mis tähendab, et ettevõtetel pole olnud piisavalt 

rahalisivahendeid kulude katmiseks hektari kohta. Ettevõttes B ja I oli netolisandväärtus  

negatiivne tootmistüübis piim- ja lihaveisekasvatuses. 

Tabel 16. Piimatootmiselt lihaveisekasvatusele üleläinud ettevõtete võrdlus 

netolisandväärtus hektari kohta (€/ha) aastatel 2009-2015 (FADN andmebaas, autori 

koostatud) 

Ettevõtte tähis 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ettevõte A 46,19 97,45 111,61 207,85 49,58 6,65 30,63 

Ettevõte B 54,69 198,34 278,89 132,28 -109,18 26,19 100,50 

Ettevõte C 267,55 187,66 275,14 316,48 104,30 115,06 134,14 

Ettevõte D 187,77 449,72 -1,06 154,24 -52,07 25,92 -47,39 

Ettevõte E 281,06 122,72 509,62 -24,06 -11,12 86,38 509,60 

Ettevõte F 223,33 464,15 472,66 431,28 365,72 -174,56 7,78 

Ettevõte G 182,10 346,82 238,37 38,30 80,89 143,89 -11,49 

Ettevõte H  X 311,03 356,51 427,06 37,30 0  X 

Ettevõte I  X 267,06 286,13 403,87 97,99 -4,90 212,96 

Märkus. Selgitus tabelis kasutatavate värvide (punane - piimatootmine, sinine – piima- ja 

lihaveisekasvatus, roheline – lihaveisekasvatus -) tähenduste kohta 

Analüüsides netolisandväärtus TJÜ kohta, tabel 17, siis lihaveisekasvatuses on näitaja 

ettevõttes  D olnud negatiivne aastatel 2011, 2013 ja 2015. Ettevõttes E oli 2012 ja 2013 

tulemus negatiivne. 2014. aasta oli negatiivne tulemus ettevõtetes F ja H. Kuigi 

lisandväärtuse näitajad ha kohta vähenesid kui mindi üle lihaveisekasvatusele, siis 

tööjõuühiku kohta need nii palju ei halvenenud. 

Tabel 17. Piimatootmiselt lihaveisekasvatusele üleläinud ettevõtete võrdlus 

netolisandväärtus TJÜ kohta (€/TJÜ) aastatel 2009-2015 (FADN andmebaas, autori 

koostatud) 

Ettevõtte tähis 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ettevõte A 2606,63 5925,60 7403,25 10335,62 3444,19 452,54 2084,96 

Ettevõte B 2856,50 10332,50 14675,00 8775,70 -8393,01 1998,33 7687,87 

Ettevõte C 4725,00 3314,00 5061,46 6653,57 2594,37 2902,86 3384,29 

Ettevõte D 7648,62 19128,66 -104,41 17336,44 -5850,85 3141,53 -6849,47 

Ettevõte E 10084,29 4205,00 30770,16 -2500,00 -1187,59 9046,67 49673,77 

Ettevõte F 14572,00 31409,00 28963,95 22983,27 24397,06 -14320,30 838,12 

Ettevõte G 8381,56 17739,19 13469,40 2208,21 3994,89 6848,97 -555,24 

Ettevõte H X 1939,88 20839,72 28071,82 2427,23 
-116310, 

45 
X 
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Ettevõte I X 18897,94 5119,85 5518,57 1800,00 -189,55 7152,94 

Märkus. Selgitus tabelis kasutatavate värvide (punane - piimatootmine, sinine – piima- ja 

lihaveisekasvatus, roheline – lihaveisekasvatus -) tähenduste kohta 

Ettevõtjatulu on üheks indikaatoriks hindamaks ettevõtte kasumlikkust ning 

jätkusuulikkust. Mida suurem on näitaja, seda suuremad võimalused on ettevõtjal 

investeeringuteks ning omanikutulu tasumiseks. Analüüsides andmeid, lähtudes tabelisse 

18 esitatud andmetest, siis kõige enam kahjumit saadi lihaveisekasvatuses. Negatiivse 

ettevõtjatulu hektari kohta said ettevõtted B, D, F, G, H. Lisaks teenisid negatiivse 

ettevõtjatulu hektari kohta ettevõtted H, D ja I ka teistest tootmistüüpides. Ettevõttes A 

teeniti enim ettevõtja tulu piimatootmises. Ettevõtte C tulemus on küllaltki stabiiline 

vaatamata tootmistüübist. Ettevõte E on enim teeninud ettevõtjatulu hektari kohta 2015. 

aastal lihaveisekasvatuses, koguni 597,18 €/ha kohta. Ettevõte I tegutses kahjumlikult 2014 

aasta, kuid järgeval aasta olles lihaveisekasvatuse tootmistüübis, teenis märkimisväärse 

tulu hektari kohta.  

Tabel 18. Piimatootmiselt lihaveisekasvatusele üleläinud ettevõtete võrdlus ettevõtjatulu 

hektari kohta (€/ha) aastatel 2009-2015 (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Ettevõtte tähis 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ettevõte A 22,09 92,16 107,46 206,89 49,54 6,65 30,63 

Ettevõte B 32,61 138,67 201,80 311,16 101,19 -101,55 -16,64 

Ettevõte C 267,55 187,66 246,09 264,33 104,30 115,06 134,14 

Ettevõte D -5,35 301,54 -47,75 137,14 -63,05 16,64 -53,23 

Ettevõte E 289,58 114,42 156,66 55,33 207,83 92,46 597,18 

Ettevõte F 212,25 512,52 443,31 854,47 300,90 -187,59 -68,36 

Ettevõte G 238,60 341,32 232,49 32,01 72,64 54,40 -108,67 

Ettevõte H X 30,99 -5,91 85,96 -262,86 0 X 

Ettevõte I X 265,74 285,11 401,62 95,59 -9,25 208,27 

Märkus. Selgitus tabelis kasutatavate värvide (punane - piimatootmine, sinine – piima- ja 

lihaveisekasvatus, roheline – lihaveisekasvatus -) tähenduste kohta 

Ettevõtjatulu TJÜ kohta on välja toodud tabelisse 19. Ettevõtjatulu TJÜ kohta on eelneva 

näitajaga sarnaselt. Ka siin tegutses kahjumlikult lihaveisekasvatuses ettevõtted B, D, F 

ning I, H ja D ettevõtted teenisid kahjumit TJÜ kohta teistes tootmistüüpides. Kõige 

edukamalt tegutsenud ettevõtted on A, C ja E. Ettevõtte A kasum tootmistüüpide 

vahetustega on võrreldes piimatootmisega küll langenud, kuid negatiivse tulemusega pole 

lõpetatud. Ettevõte C teenis enim tulu TJÜ kohta tootmistüübis (47), kuid pole samuti 

tegutsenud kahjumiga teistes tootmistüüpides. Ettevõte E on kõige edukam olnud 
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lihaveisekasvatuses seda just 2015. aastal ning analüüsitavas ajavahemikus pole 

ettevõtjatulu olnud negatiivse väärtusega.  

Tabel 19. Piimatootmiselt lihaveisekasvatusele üleläinud ettevõtete võrdlus ettevõtjatulu 

tööjõuühiku kohta (€/TJÜ) aastatel 2009-2015 (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Ettevõtte tähis 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ettevõte A 1246,96 5603,57 7127,92 10287,67 3441,86 452,54 2084,96 

Ettevõte B 1703,00 7224,00 10618,50 20642,99 7778,60 -7747,28 -1272,80 

Ettevõte C 4725,00 3314,00 4527,08 5557,14 2594,37 2902,86 3384,29 

Ettevõte D -217,98 12826,11 -4705,15 15414,41 -7084,75 2016,95 -7692,63 

Ettevõte E 10084,29 3920,50 30718,55 5750,00 22201,46 9684,00 58210,66 

Ettevõte F 13849,50 34682,50 27165,67 45535,27 20073,11 -15389,11 -7359,90 

Ettevõte G 10982,27 17458,11 13137,31 1845,52 3587,59 2589,66 -5251,75 

Ettevõte H X 1883,01 -345,38 5650,24 
-

17105,02 

-

134386,82 
X 

Ettevõte I X 4754,96 5101,53 5487,86 1755,91 -358,21 6995,59 

Märkus. Selgitus tabelis kasutatavate värvide (punane - piimatootmine, sinine – piima- ja 

lihaveisekasvatus, roheline – lihaveisekasvatus -) tähenduste kohta 

Kuna ettevõtetes on kasutusel olnud suuremas osas tasustamata tööjõudu, siis ettevõtjatulu 

ei pruugi näidata, milline on ettevõtte reaalne tulemuslikkus. Parema ülevaate ettevõtte 

tegelikust olukorrast annab meile arvestuslik netokasumi indikaator. Analüüsides 

arvestuslik netokasum hektari kohta (tabel 20), siis on näha, et kõik ettevõtted on mingil 

ajaperioodil ning tootmistüübis teeninud kahjumit hektari kohta. Enim teeniti kahjumit 

hektari kohta lihaveisekasvatuses. Igal aastal kahjumlikult tegutsenud on ettevõtted tabelis 

olevate andmete põhjal olid A, C ja I. Negatiivse tulemuse võib põhjus peituda madalast 

maakasutuses, maarendi tasust. 

Tabel 20. Piimatootmiselt lihaveisekasvatusele üleläinud ettevõtete võrdlus arvestuslik 

netokasum hektari kohta (€/ha) aastatel 2009-2015 (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Ettevõtte tähis 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ettevõte A -120,34 -72,64 -57,96 -32,89 -141,90 -203,51 -164,40 

Ettevõte B -52,52 45,13 97,90 311,16 101,19 -101,55 -16,64 

Ettevõte C -235,96 -364,21 -288,62 -243,94 -430,86 -454,59 -389,07 

Ettevõte D -63,61 218,62 -136,77 30,50 -181,09 -101,36 -145,00 

Ettevõte E 24,51 -179,72 328,21 -60,14 96,77 -35,60 471,05 

Ettevõte F 75,98 368,50 290,15 691,14 217,48 -230,48 -98,57 

Ettevõte G 45,55 151,14 38,87 -175,73 -195,17 -157,17 -298,80 

Ettevõte H X 24,42 -15,88 85,96 -262,86 0 X 

Ettevõte I X -282,34 -329,78 -479,93 -626,92 -374,52 -185,77 
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Märkus. Selgitus tabelis kasutatavate värvide (punane - piimatootmine, sinine – piima- ja 

lihaveisekasvatus, roheline – lihaveisekasvatus -) tähenduste kohta 

Arvestuslik netokasum TJÜ kohta (vt tabelit 21) näitab samuti, et kõik ettevõtted on mingil 

ajaperioodil ning tootmistüübis tegutsenud kahjumlikult. Kuna ettevõtjatulu ei kajastanud 

andmetega ettevõtete tegelikku olukorda, siis siin on maha arvestatud ka tasustamata 

tööjõud. Lähtudes tulemustest siis kõigis ettevõtetes on suuremal määral kasutusel 

tasustamata tööjõudu.  

Tabel 21. Piimatootmiselt lihaveisekasvatusele üleläinud ettevõtete võrdlus arvestuslik 

netokasum TJÜ kohta (€/TJÜ) aastatel 2009-2015 (FADN andmebaas, autori koostatud) 

Ettevõtte tähis 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ettevõte A -6791,71 -4416,67 -3844,81 -1635,62 -9858,14 -13847,46 -11189,38 

Ettevõte B -2743,00 2351,00 5151,50 20642,99 7778,60 -7747,28 -1272,80 

Ettevõte C -4167,00 -6432,00 -5309,38 -5128,57 -10716,90 -11468,57 -9815,71 

Ettevõte D -2591,19 9299,04 -13475,74 3427,97 -20349,15 -12283,05 -20955,79 

Ettevõte E 879,58 -6158,00 19816,94 -6250,00 10337,23 -3728,67 45915,57 

Ettevõte F 4957,50 24936,50 17780,26 36831,27 14508,40 -18907,43 -10612,38 

Ettevõte G 2096,45 7730,41 2196,27 -10130,60 -9638,69 -7481,38 -14440,56 

Ettevõte H X 1483,91 -928,14 5650,24 -17105,02 -134386,82 X 

Ettevõte I X -5051,91 -5900,76 -6557,86 -11516,54 -14500,00 -6239,71 

Märkus. Selgitus tabelis kasutatavate värvide (punane - piimatootmine, sinine – piima- ja 

lihaveisekasvatus, roheline – lihaveisekasvatus -) tähenduste kohta 

Töö autori arvates ei ole lihaveisekasvatus antud testvalimi alusel kasumlik, kuna 

lihaveisekasvatusele üleminnes ollakse valdavalt kahjumis. 

3.3 Piimatootmiselt lihaveisekasvatusele ülemineku põhjused 

 

Strateegiliste otsuste langetamise tähtsuse olulisus seisneb selle omadusest (Papadakis & 

Barwise, 1998; Papadakis, 2006 ref. Papulova, Gazova 2016: 572): laiaulatuslik, riskantne, 

keeruline muuta, sild kaalutletud ja areneva strateegia vahel, võib olla oluliseks allikaks 

organiseeritavusele.  Strateegilise otsuse valikud (Eisenhardt & Zbaracki, 1992 ref Ibid 

2016:572) kujundavad ettevõtte edasist kurssi, mistõttu tuleb strateegilist otsust väga 

hoolikalt kaaluda.  

Hindamaks ettevõtjate otsust alustada piimatootmise asemel kasvatama lihaveiseid, viis töö 

autor läbi intervjuu, mille kaudu selgitati välja põhjused, miks tootmissuuna vahetus 

toimus ning kas tehtud otsusega ollakse rahul. Ettevõtjaid, kellega intervjuu läbi viidi oli 
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viis (Põlvamaalt, Tartumaalt, Saaremaalt, Jõgevamaalt ja Võrumaalt). Intervjueeritavad 

kuulusid aastal 2013 tootmistüüpi 45 ja aastal 2015 tootmistüüpi 46, st vahepealse aja 

jooksul nad muutsid tootmissuunda. Andmed pärinesid PRIA registritest ja tootmistüüpide 

määramine toimus uuringu „Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete 

hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016“ raames. 

Kuna ettevõtete varasem spetsialiseerumine oli piimatootmine, siis soetati lihaveised, 

millega alustati karja uuendamist. Pealmisteks tõugudeks, mida soetati oli Aberiini-Angus, 

seda kõrge lihakvaliteedi tõttu ning Hereford. Füüsilisest isikust ettevõtja Ingrid Saare 

lihaveise karjas olid esindatud lisaks ka eelnevalt mainitud Herefordile ka Simmental ning 

Belgia Sinine.  

Paludes ettevõtjatel hinnata lihaveisekasvatuse tasuvust, vastati et lihaveisekasvatus tasub 

end ära. Füüsilisest isikust ettevõtja Madis Puusepp lisas, et tuleb toime, kuid suurema 

karja pidamine oleks tasuvam. Kõneledes toodangu realiseerimisest, siis realiseerimine 

toimus Eesti kombinaatidesse, Atria Eesti ja Vastse-Kuuste lihatööstusesse, Arke 

lihatööstusesse, lisaks müüdi elusloomadena ära Trust Alerti OÜle ning Baltic Vianco 

Trading OÜle,  kus eksporditi loomad omakorda tõenäoliselt Türki. Toetuste olulisust 

hinnates tuli välja, et abiks on loomulikult. Ettevõtja Ingrid Saar tõi välja, et toetused on 

olulised pigem suurettevõtete jaoks. Hobikorras kasvatades ei oma see nii suurt rolli. 

Intervjuu läbi viimise käigus selgus, et suuri investeeringuid pole tehtud seoses 

lihaveiskasvatusega tegelema asudes. Omatakse põllumajanduslikku maad, mis on sobilik 

lihaveisete pidamiseks, juurde pole soetatud. Samuti omatakse varasemalt juba hooneid, 

kus vajadusel saavad lihaveised varju. Lüpsiinvetar on alles nii füüsilisest isikust ettevõtjal 

Ingrid Saarel, kes lisas, et ta ei plaanigi neid maha müüa ning Jõgevamaalt pärit kasvatajal, 

kuna tegemist on vana tehnikaga ja müüa oleks seda keeruline. 

Suundudes hindamaks strateegilist otsuse langetamise juurde, siis põhjused miks alustati 

piimatootmise asemel tegelema lihaveisekasvatusega oli erinevaid: vanus, tervislikel 

põhjustel, rohumaa hoolduse eesmärgil, mugavus ning madal piima hind. Kõik viis 

ettevõtjat kasvatasid lihaveiseid, aga juba hobikorras ning üks nendest on kõrge ea tõttu 

tänadeks lihaveisekasvatuse lõpetanud ning teise ettevõtja lõpetamise põhjuseks oli lisaabi 

puudumine. Hinnates alternatiivseid variante, siis kõigil oli kindlalt kohe teada, et 

alustatakse lihaveisekasvatusega, kuna omati vajalikuks koguses rohumaad, mille 

hooldamiseks oli veiste soetamine ainuõige valik ning kõik olid langetatud otsusega rahul. 
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Analüüsides tulevikuplaane, siis Põlvamaalt pärit kasvataja ei osanud anda hinnangut, 

millised plaanid tulevikus on. Võrumaalt pärit kasvataja sõnas, et müüb loomad maha ja 

lõpetab kõrge ea tõttu tegevuse. Saaremaalt pärit kasvajata tõi välja, et jätkab kuid ka hobi 

korras ning 2-3 lihaveisega vaid. Tartumaalt pärit kasvajata küll hetkel ei tegele enam 

lihaveisekasvatusega, kuid pereliikmete koju tagasi kolimise korral oleks abis keegi ning 

sellise juhul  võtaks kindlasti lihaveised uuesti. Kuna omatakse umbes 6 hektarit rohumaad 

siis kuni 20 lihaveist oleks ettevõtja jaoks mõeldav, samuti kaalutaks siis soetada 

puhtatõulised lihaveised.  

Kokkuvõtvalt leiab töö autor, et võimalusi lihaveisete turustamiseks leidub nii Eesti 

turgudele kui välisturgudele. Lisaks on PRIA poolt võimalik taodelda erinevaid toetusi, 

mis toetavad igati lihaveisekasvatust. Kui omatakse varasemast tegevussuunast vajalikku 

põhivara on lihaveisekasvatus heaks võimalikuks alternatiiviks äritegevuse jätkamiseks. 

Kuna lihaveised ei ole liialt nõudlikud, sobivad nad ka edukalt eakamatele ettevõtjatele 

 

3.4 Arutelu piimatootmiselt lihaveisekasvatusele ülemineku majanduslik mõju 

kohta 

 

Käesolevas alapeatükis arutleb töö autor piimatootmiselt lihaveisekasvatusele ülemineku 

majanduslike mõjude üle, võttes aluseks alapeatükkides 3.1, 3.2 ning 3.3 saadud tulemusi. 

Lähtudes analüüsitud majandusnäitajatest, tuleb tõdeda, et lihaveisekasvatus ei oleks 

justkui kõige tasuvam tootmissuund, millega jätkata peale piimatootmise lõpetamist. 

Lihaveisekasvatus eeldab suurte kulutuste tegemist, vajadus on suure põllumajandusmaa 

järgi, mis tõstab omakorda rendikulusid, kuna valdav osa maast on ettevõtjad rentinud. 

Karja soetamine on märkimisväärselt kulukas, kuna tõuloomad on kallid ning nõuab suurt 

investeeringut. Testettevõtteid analüüsides, siis piimatootmises, piima- ja 

lihaveisekasvatuses ning ainult lihaveisekasvatuses olid kulud hektari kohta suhteliselt 

sarnased. Piimatootmine annab iga kuiselt ettevõtjale tulu, kuid lihaveis teenib end tagasi 

kui looma läheb realiseerimisele, mistõttu teenisid valdavalt kõrgemat müügtulu hektari 

kui tööjõu aastaühiku kohta kohta just piimatootjad ja piima- ja lihaveisekasvatajad. 

Toetused on lihaveisekasvatusel tänu mahepõllumajandusliku tootmisele kordades 

kõrgemad kui piimatootjatel, mis aitab katta kulusid ja investeeringuid. Tööjõu vajadus on 

väiksem kui piimatootmisel, kuna puudub vajadus lüpsmise järgi, kuid makstav tunnipalk 



 
 

49 
 

on siiski kõrgem võrreldes piimatootmisest saadavaga, mistõttu võivad tööjõukulud 

kujuneda piimatootmisest kõrgemaks. Lähtudes FADN standardandmetes, kinnitavad, et  

suurusgrupis 100 000 - 500 000 € olid töötasud tööjõuaasta ühiku kohta kõrgemad kui 

piimatootmises, kuna makstav tunnitasu oli kõrgem võrreldes piimatootmisega. 

Lihaveisekasvatuse seisab silmiti enim olukorraga, kus puuduvad vajalikult vahendid 

investeeringuteks ning kulude katmiseks. Madalaimad näitajad netolisandväärtuses nii 

hektari kui tööjõu aastaühiku kohta oli nimelt just lihaveisekasvatuses, seda olukorda 

peegeldas nii FADN standardandmed kui ettevõtte põhised andmed. Samuti arvestuslik 

netokasum, mille kaudu on võimalik hinnata ettevõtte jätkusuutlikkust ja tulemuslikkust, 

olid samuti kehvemad tulemused nii hektari kui tööjõuühiku kohta just 

lihaveisekasvatuses, mõnel aastal oli arvestuslikuks netokasum koguni negatiivne. 

Analüüside kogutoodangu suhet kogukuludesse olid lihaveisekasvatusel samuti 

piimatootmisest madalamad tulemused, mis näitab puudub võimekus olla majanduslikult 

toimetulev.  

Lähtudes intervjuudest, siis oleks lihaveisekasvatus tasuv, sest ettevõtjate endi sõnul pole 

vajadust suurteks investeeringuteks. Kuna ettevõtjatel oli omandis olev põllumajandusliku 

maad, siis hoitakse kokku rendikulude pealt. Samuti omatakse väikest karja ning paljudel 

oli siiski tegemist ristanditega, mis ülemineku korral soodsaim alustamise variant kui 

soetada kohe puhtatõulised lihaveised.  Positiivseks aspektiks on see, et lihaveisetoodangul 

on turustamisvõimalusi nii Eestis kui välismaal.  

Kokkuvõttes leiab töö autor, et väikese valimi tõttu ei ole võimalik teha üldistavaid 

hinnanguid kui tasuv ning stateegiliselt õige otsus on alustada lihaveisekasvatusega 

piimakarja asemel, kuid sellegipoolest näitab selle väikese valimi põhjal tehtud analüüs, et 

ilma toetusteta ei oleks lihaveisekasvatus piimatootmisele majanduslikult kasulik 

alternatiiv. 
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KOKKUVÕTE 

 

Piimatootmisel on läbi aegade olnud oluline rolli Eesti ajaloos, kuid viimastel aastatel 

seisti silmitsi erinevate raskustega. Selle tulemusena langes piima hind märkimisväärselt 

madalale tasemele ning piimatootjad pidid langetama olulisi otsuseid, mis mõjutas nende 

edasist äritegevust. Selleks, et ei peaks loomakasvatuses täielikult loobuma on 

lihaveisekasvatusest saanud perspektiivne ja alternatiivne võimalus majandustegevuse 

jätkamiseks. Tootmissuuna muutuse otsuse vastuvõtmine, nõuab ettevõtjalt julgust ning 

riskimist. Otsuse elluviimisel saab hinnata tulemust, kas langetatud otsus oli negatiivne või 

positiivne ettevõtte tulemuslikkuse parendamise osas. Sellest lähtuvalt on töö autor 

püsitanud magistritöös eesmärgiks välja selgitada, kuidas on mõjutanud 

piimakarjakasvatuselt lihaveisekasvatusele üleminek ettevõtete majandustulemusi. 

Tulemustest lähtuvalt saab anda hinnagut kui majanduslikult tasuv on muutus olnud ning 

kas strateegiline otsus on end õigustanud. 

Magistritöö eesmärgini jõudmiseks on töö autor püstitanud järgmised 

uurimisülesanded: 

1. anda ülevaade piimaturul valitsevast olukorrast ja põhjustest; 

2. anda ülevaade ettevõtjate strateegliste valikute olulisusest strukturaalsete 

muutuste seisukohtadest lähtuvalt; 

3. anda ülevaade lihaveisekasvatusest kui alternatiivist piimakarjakasvatusele; 

4. analüüsida FADN andmete põhjal lihaveisekasvatusele üle läinud ettevõtete 

tootlikkusust; 

5. hinnata tootmissuuna muutuse mõju majandustulemustele 

 

Magistritöö antakse esmalt kirjandusallikate põhjal ülevaade piimaturu olukorrast, 

strateegiliste valikute olulisusest strukturaalsete muutuste seisukohast, lihaveisekasvatusest 

kui alternatiivist piimakarjakasvatusele ning tootlikkuse olemusest selle hindamisest ja 

mõõtmisest. Hindamaks,  kuidas on lihaveisekasvatusele üleminek mõjutanud ettevõtete 

majandustulemusi, teostas töö autor võrdlusanalüüsi kasutades  Maamajanduse 

Infokeskuse poolt avalikustatud kui Eesti Maaülikooli poolt kasutamiseks saadud FADN 
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andemeid, kus esimese puhul võrreldi omavahel piimatootmise ja lihaveisekasvatuse 

majandusnäitajaid  ning võrreldavaks perioodiks oli 2009-2015 aasta.  Teise variandi puhul 

teostati võrdlus tegevussuuna muutuse läbi teinud ettevõtete majandusnäitajaid olukorraga 

enne muutumist ja pärast tegevussuuna muutumist. Ajavahemikuks oli 2009-2015. aasta 

ning FADN andmebaasi põhjal oli üheksa ettevõtet, mis algselt spetsialiseerusid 

piimatootmisele, kuid järk-järgult oli ülemindud lihaveisekasvatusele. Samuti viidi läbi 

intervjuu viie ettevõtjaga, kes olid piimatootmise asendanud lihaveisekasvatusega. 

Intervjuu tüübiks oli poolstruktueeritud intervjuu. Intervjuu kavas olid põhiküsimused, 

mida kokku oli 12. Intervjuu viidi läbi telefoni teel.  

Käesoleva magistritöös läbiviidud FADN testettevõtete uuringu tulemusena ei oleks 

lihaveisekasvatus kõige majanduslikult tasuvam tootmissuund, kuna enamus ettevõtete 

tulemuslikkus ei paranenud tootmistüübi vahetusega. Nii netolisandväärtus, ettevõtjatulu ja 

arvestuslik netokasum hektari ning tööjõu aastaühiku kohta oli varasemast tootmistüübist 

madalamad.  

Vaadeldes ettevõtete põllumajandusliku maakasutust, siis lihaveisekasvatusel on kasutuses 

olevat põllumajanduslikku maad märkimisväärtselt rohkem piimatootmisega võrreldes. 

Lisaks on mõlemas tootmissuunas suurem osa põllumajandususlikust maast renditud.   

Tänu mahepõllumajanduslikule tegevusele on lihaveisekasvatajate toetused 

piimatootmisega võrreldes kõrgemad, mis aitab katta investeeringuid. Tööjõu vajadus on 

väiksem kui piimatootmisel, kuna puudub vajadus lüpsmise järgi. 

Magistritöö tulemustele vaatamata ei saa kindlalt väita, et lihaveisekasvatusele üleminnes 

tulemuslikkuse näitajad ei parane ning tegemist oli strateegiliselt vale otsusega. Kuna töös 

kasutatud valim oli väike ei ole võimalik anda üldistavad hinnangut, kuid sellegipoolest 

näitab selle väikese valimi põhjal tehtud analüüs, et ilma toetusteta ei oleks 

lihaveisekasvatus piimatootmisele majanduslikult kasulik alternatiiv. Töö tulemused 

aitavad pigem suunata piimatootja tähelepanu lihaveisekasvatusele üleminekuga 

kaasnevatele kuludele ja tuludele,  Kokkuvõtvalt võib öelda, et kui varasemast 

tegevussuunast omatakse korralikku põhivara on lihaveisekasvatus heaks alternatiivseks 

võimaluseks äritegevuse jätkamiseks. Kuna lihaveised on vähenõudlikud sööda osas, ei 

nõua pikki tööpäevi ja nende pidamine toimub enamus ajast karjamaal sobivad nad edukalt 

ka eakamale ettevõtjale.   
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EFFECT OF TRANSITION FROM DAIRY CATTLE TO MEET 

CATTLE ON THE ECONOMIC RESULTS OF FARMS 

SUMMARY 

 

In Estonia dairy production has had a significant role throughout the history but in last 

years there has been many obstacles. This has resulted in considerable drop in dairy price 

and therefore dairy producers had to make important decisions which has affected their 

further business. For not to quit farming completely beef farming has become a perspective 

and an alternative opportunity for continuing business. Making a decision to change the 

production direction demands courage and  risk taking from the enterpreneur. Carrying out 

the decision, it can be evaluated afterwords for was the outcome profitable or not, and did 

the strategical decision right itself. The aim of this masters thesis was to evaluate how 

transitioning from dairy cattle to beef cattle has effected farming enterprises economical 

outcomes. 

For reaching the thesis objective the author has raised next research tasks: 

1. to provide an overview of the situation in dairy market and the reasons for it; 

2. to give an overview of the importance of enterpreneurs strategic choices from 

structural changes; 

3. to give an overview of beef cattle as an alternative to dairy cattle; 

4. to analyze the productivity of the farmers who have transitioned to beef cattle 

based on the data from FADN; 

5. to evaluate the impact of transitioning production direction to economical 

outcomes. 

First, this study presents an overview of the situation in the dairy market based on 

literature, the importance of strategical choices in the viewpoint of structural changes, beef 

cattle farming as an alternative to dairy cattle and the nature, evaluation and measuring of 

productivity. To assess how the transition to beef cattle farming has affected farms 

economical results, the author conducted a comparison study using the information 

disclosed by Rural Economy Research Centre and also FADN data made available for 

Estonian University of Life Sciences. In the data from Maamajanduse Infokeskus there 

were compared the economical indicators of dairy farming industry and cattle farming 

through the years 2009-2015. In the data from FADN the comparision was made between 
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years 2009-2015 on economical indicators of 9 farms before and after the transition who 

had changed their production from dairy to beef. Also the author interviewed 5 farmers, 

who had replaced dairy farming with beef cattle. The interview was a half-structured 

interview which consisted of 12 main questions. Interview was carried out by phone. 

The present masters thesis result for FADN sample farms indicates that beef cattle farming 

would not be the most profitable production direction, because the profitability did not 

grow by changing the production direction. The net value added, enterpreneurial income 

and  the estimated net profit per hectare and labour wage for year were lower in the 

previous production direction which was dairy farming. The ratio of total output to total 

cost  was below one which indicates that enterprise is not economically profitable. 

Observing the agricultural land use of enterprises, beef cattle has notably more agricultural 

land in use comparing to dairy farming. Additionally, both production directions rent most 

of their agricultural land. Due to organic farming the agricultural subsidies to beef cattle 

are higher than to dairy farming, which helps to cover the costs and investment. In regards 

of workforce, the necessity is lower than dairy farmings, since there is no labour-intensive 

milking. 

In spite of the results of the masters thesis it cannot be generalized that transitioning to beef 

cattle farming the performance indicators do not increase and that it is a strategically 

wrong decisision. Due to the small sample of farms used in this thesis it is not possible to 

give a generalized estimation. 

The results of this thesis help to bring focus to costs and profit associated with transition to 

beef cattle farming. In conclusion it might be said, that if enterpreneurs own a decent main 

capital from previous activity then beef cattle farming can be a good alternative way to 

carry on business. Nonetheless, this analysis made upon this small selection indicates that 

without the subsidies beef cattle would not be a economically profitable alternative to dairy 

farming.Since beef cattle are nondemanding in feed, don't need long working hours to be 

taken care of and main herding is at farmland, beef cattle is suitable also for elderly 

farmers. 
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LISA 1.  Intervjuu küsimused  

 

Sissejuhatavad küsimused loomakasvatuse kohta: 

1. Kirjeldage ettevõtte kujunemise lugu (millal asutati, milliste 

põllumajandusharudega on ettevõttes tegeletud, anda ülevaade suurematest 

investeeringutes, tööjõust)? 

2. Kui suure lihaveise karjaga on tegu ja millised lihaveise tõud on karjas esindatud? 

3. Millised tegurid said määravaks lihaveisetõu valikul? 

 

Küsimused lihaveise tasuvuse hindamiseks: 

1. Kuidas hindate lihaveisekasvatuse tasuvust võrreldes piimatootmisega Eestis? 

2. Hinnake lihaveise turustamisvõimalusi Eestis kui väljaspool Eestit?  

3. Kui vanalt ning millise kehamassiga realiseeritakse Teie ettevõttes lihaveiseid? 

Lisaks, kas turustate lihaveiseid Eesti lihatööstusele või välismaale elusloomadena 

või tõuloomadena? 

4. Hinnake toetuste olulisust lihaveisekasvatuses? 

5. Kirjeldage, millised muutused on toimud tuludes, kuludes, maakasutuses, 

kohustusest peale tootmissuuna muutust? 

6. Kas ja milliseid täiendavaid investeeringuid on ettevõttes tehtud ning missugune 

lahendus leiti mitte töös vajaminevatele seadmetele(lüpsiinvetar)? 

 

Küsimused strateegilise otsuse langetamise kohta: 

1. Kirjeldage, millest tulenes otsus hakata kasvatama lihaveiseid? 

2. Milliseid alternatiivseid variante veel kaaluti lisaks lihaveisekasvatusele? 

3. Millise hinnangu annaksite strateegilisele otsusele hakata kasvatama lihaveiseid? 

4. Kirjeldage ettevõtte tulevikuplaane (järgmise 5.aasta jooksul)? Kas on plaanis karja 

suurendada, vähendada või jätta samaks? 
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