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Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 eesmärk on kaasa aidata 

Eesti põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse ja toiduainetööstuse arengule ja 

konkurentsivõime kasvule. Varasemates uuringutes on erinevad autorid välja toonud, et 

põllumajandusettevõtteid iseloomustavad üha enam mitmesugused sissetulekuallikad 

ning põllumajandusettevõtted võivad olla struktuuri, tehnoloogia ja eesmärkide poolest 

väga heterogeensed. Põllumajandusettevõtete struktuuride kasvav keerukus nõuab 

sissetulekute mõõtmiseks uusi andmeid, meetodeid ja tööriistu. 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada Eesti põllumajandusettevõtete sissetuleku 

struktuur ning töötada välja sissetuleku struktuuri arvestav finantstulemuslikkuse 

hindamise mudel. 

Uurimistöö teoreetilises osas selgitati välja Eesti põllumajandusettevõtete sissetuleku 

struktuur ja luuakse finantstulemuslikkuse mudel, mis kaasaks sissetuleku struktuuri.  

Magistritöö empiirilises osas analüüsiti statistikaandmebaasi põhjal sissetuleku struktuuri 

arvestatava finantstulemuslikkuse mudeli mõju. Nagu ka varasemates uuringutes, mida on 

läbi viinud Severini, Tantari ja Tomasso , Benni ja Finger, Mishra, El-ostra, Gillespie, 



3 
 

Harkness tuvastatakse ka antud töös tugev statistiline seos kasumi ja toetuste vahel. Seega 

defineeritakse sissetulekut kui müügitulu ja toetuste summat. Toetuste näitajaks on muud 

äritulud, kuigi see sisaldab ka peale toetuste teisi tulusid, on antud kirje kasutamine 

lihtsuse, ajakriteeriumi ja inforessurssidest lähtuvalt kõige tõhusam toetuse näitaja. Uus 

finantstulemuslikkuse mudel, mis kaasab sissetuleku struktuuri, aitab saada parema 

ülevaate ettevõtte tulemuslikkusest ning käekäigust. Samas ei ole statistikaameti andmed 

finantsutlemuslikkuse arvutamisel piisavad, kuna muud äritulud sisaldavad ka teisi tulusid 

peale toetuste. 

 

Märksõnad: Toetused, omakapitali rentaablus, heterogeensus 
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The aim of the development plan for agriculture and fisheries until 2030 is to contribute to the 

development and growth of the competitiveness of Estonian agriculture. In previous studies, 

various authors have pointed out that farms are increasingly characterized by a variety of sources 

of income and can be very heterogeneous in structure, technology and purpose. Thus, taking into 

account the increasing complexity of farm structures, measuring the achievement of the 

development plan requires new income measuring, methods and tools. 

The aim of the master's thesis is to find out the income structure of Estonian agricultural 

enterprises and to develop a model for assessing financial performance that takes into account 

the income structure. 

In the theoretical part of the research, the income structure of Estonian agricultural enterprises 

is explained and a model of financial performance is created, which would include the income 

structure. In the empirical part of the master 's thesis, the effect of a financial performance model 

that takes into account the structure of income was analyzed on the basis of a Statistikaamet 

database. As in previous studies by Severini, Tantari and Tomasso, Benni and Finger, Mishra, El-

ostra, Gillespie, Harkness, a strong statistical link between profits and subsidies is confirmed. 

Thus, income is defined as the sum of sales revenue and subsidies. Other income in balance sheet, 

although it includes income other than subsidies, is the most effective indicator to use in terms of 

simplicity, time criterion and information resources. The new financial performance model, which 

includes the income structure, will help to get a better overview of the company's performance 
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and operations. However, the data of Statistikaamet is not sufficient for the calculation of 

financial performance, as other income also includes income other than subsidies. 

 

 

Keywords: Subsidies, return on equity, heterogeneity 
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SISSEJUHATUS 

Põllumajandussektori üks suuremaid väljakutseid on toita kasvavat maailma rahvastikku 

ning hinnanguliselt peab ülemaailmne toidutootmine 2050. aastaks kasvama 50 protsenti 

(Barth jt 2021). Põllumajanduse tootmise kasvule keskendub ka uus arengukava, 

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 eesmärk on kaasa aidata 

Eesti põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse ja toiduainetööstuse arengule ja 

konkurentsivõime kasvule, toidujulgeolekule, maa- ja rannapiirkondade tasakaalustatud 

arengule, samuti taimede ja loomade heale tervisele, muldade seisundi paranemisele, 

toiduohutusele ning puhta keskkonna ja liigilise mitmekesisuse säilimisele 

(Põllumajanduse... 2021). 

Põllumajandusettevõtteid iseloomustavad üha enam mitmesugused sissetulekuallikad ning 

need võivad olla struktuuri, tehnoloogia ja eesmärkide poolest väga heterogeensed (Benni,  

Finger 2021). Benni ja Finger väidavad, et põllumajandusettevõtteid ei saa võrrelda 

mittepõllumajandusettevõtetega. Nad leiavad, et see, kuidas turu-, keskkonna- ja 

poliitikatingimuste muutused sissetulekute ebavõrdsust mõjutavad, on oluline sektori heaolu 

ja põllumajanduspoliitika terviklikuks hindamiseks. 

Põllumajandusettevõtete struktuuride kasvav keerukus nõuab sissetulekute mõõtmiseks ja 

poliitikate hindamiseks uusi andmeid, meetodeid ja tööriistu. Praegu kasutatavad 

standardsed põllumajandustootmisest saadava talutulu mõõtmised ei ole piisavad, et 

järeldada talude ja taluperede majanduslikku heaolu ega võrrelda seda 

mittepõllumajandusliku elanikkonnaga (Is the Commission’s…2016). 

Sissetuleku struktuuri ja finantstulemuslikkust on uuritud erinevate autorite poolt, kuid 

Põllumajandusettevõtete sissetulekut arvestav finantstulemuslikkuse mudelit pole autori 

teada varem koostatud. Samas on autorid, nagu Severini, Tantari ja Tomasso , Benni ja 

Finger, Mishra, El-ostra, Gillespie, Harkness leidnud, et põllumajandusettevõtete 

sissetulekul on oluline osa toetustel. Käesoleva magistritöö ajendas koostama  

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030, mille eesmärk on 

ettevõttete areng ja konkurentsivõime kasv. Eesmärgi saavutamiseks,  tuleks arvestada 

nende tulemuslikkuse hindamisel põllumajandusettevõtete heterogeensust, mitmesuguseid 
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sissetuleku allikaid. Põllumajandusettevõtete ja põllumajandusettevõtete struktuuride 

kasvav keerukus nõuab sissetuleku mõõtmiseks uusi meetodeid. 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada Eesti põllumajandusettevõtete sissetuleku struktuur 

ning töötada välja sissetuleku struktuuri arvestav finantstulemuslikkuse hindamise mudel. 

Magistritöö eesmärgist lähtuvalt võib formuleerida järgmised uurimisülesanded:  

1. Selgitada Eesti põllumajandusettevõtete sissetuleku struktuur  

2. Välja selgitada finantstulemuslikkuse hindamise mudel  

3. Analüüsida statistikaandmebaasi põhjal sissetuleku struktuuri arvestatava 

finantstulemuslikkuse mudeli mõju 

Magistritöö koosneb kahest peatükist ning nende alapeatükkidest. Esimeses peatükis antakse 

ülevaade varasemates uurimustes kasutatud põllumajandusettevõtete sissetulekute 

näitajatest ning defineeritakse nende olemus. Lisaks luuakse finantstulemuslikkuse 

hindamise mudel, mis võtab arvesse sissetuleku struktuuri. 

Teises peatükis kirjeldatakse empiirilises analüüsis kasutatavat andmete valikut ja 

metoodikat. Peatükis on analüüsitud ja võrreldud statistikaameti andmebaasi põhjal DuPonti 

analüüsiga sissetuleku struktuuri arvestades finantstulemuslikkust. Analüüsis kasutatakse 

andmeid aastatest 2015-2020 ning lisaks Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüügi 

tegevusvaldkonnale on vaadeldud ka teisi tegevusvaldkondi, et vaadelda sissetulekut 

arvestatava finantstulemuslikkuse mudeli toimimist mittepõllumajanduslikes ettevõtetes. 
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1. PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE SISSETULEKU STRUKTUURI 

ARVESTAV TULEMUSLIKKUSE HINDAMISE MUDEL 
 

1.1 Sissetuleku struktuur põllumajanduses 

 

Põllumajandussektori üks suuremaid väljakutseid on toita kasvavat maailma rahvastikku 

ning hinnanguliselt peab ülemaailmne toidutootmine 2050. aastaks kasvama 50 protsenti 

(Barth jt 2021). Põllumajanduse tootmise kasvule keskendub ka uus arengukava, 

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 eesmärk on kaasa aidata 

Eesti põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse ja toiduainetööstuse arengule ja 

konkurentsivõime kasvule, toidujulgeolekule, maa- ja rannapiirkondade tasakaalustatud 

arengule, samuti taimede ja loomade heale tervisele, muldade seisundi paranemisele, 

toiduohutusele ning puhta keskkonna ja liigilise mitmekesisuse säilimisele (Põllumajanduse 

ja kalanduse... 2021). Seda eesmärki aitab ellu viia põllumajanduspoliitika, mille üks 

põhieesmärke on talumajapidamiste sissetulekute säilitamine või isegi suurendamine. Selle 

eesmärgi saavutamiseks on saadaval erinevad poliitikameetmed, sealhulgas turutoetused ja 

põllumajandusettevõtete tasandi otsetoetused (Benni, Finger 2021). 

Euroopa Liidus on väga oluline maksimaalselt ära kasutada ühise põllumajanduspoliitika 

pakutavaid võimalusi esmatootjate sissetulekute stabiliseerimisel, toiduvarude 

kättesaadavuse tagamisel ning mõistlike tarbijahindade kujundamisel (Põllumajanduse ja 

kalanduse...2021). Põllumajandus valdkonna sissetulekute stabiilsust tõstavad erinevad 

ühise põllumajanduspoliitika meetmed.  Põllumajanduspoliitika kontekstis on olulised 

põllumajandusettevõtete sissetulekute kolm erinevat tahku (joonis 1). 

Esiteks sissetulekute küsimus: sissetulekute tase on sageli kasutatav näitaja talude ja 

põllumajandussektori üldise heaolu kirjeldamiseks. Sissetulekutasemeid kasutatakse sageli 

aja jooksul toimuvate arengute hindamiseks ja sissetulekute võrdlemiseks 

mittepõllumajanduslike leibkondadega. Piisavalt kõrged ja stabiilsed sissetulekud on 

eelduseks, et talud suudaksid pakkuda era- ja avalikku hüve. Tegelikult soodustab jõukas 

põllumajandussektor tehnoloogilisi edusamme, tootmissüsteemide kohandamise võimekust 
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ja võimaldab säästmist (Benni, Finger 2021). Põllumajandusturgude avatus maailmaturule 

ja sellest tingitud tootjahindade volatiilsus muudab põllumajandussektori sissetulekud 

aastate lõikes väga kõikuvaks, mistõttu tuleb tootjate jätkusuutlikuks ja elujõuliseks 

arenguks tagada neile stabiilsed sissetulekud (Põllumajanduse ja kalanduse...2021). 

Teiseks varieeruvuse probleem: sissetulekute muutlikkus ajas peegeldab 

põllumajandustootjate sissetulekuriske. Volatiilsed sissetulekutasemed vähendavad 

riskikartlike põllumeeste heaolu, investeeringuid ja uuendusi. Sellest lähtuvalt on riskide ja 

riskijuhtimise hindamine teadlastele ja poliitikakujundajatele võtmetähtsusega (Benni, 

Finger 2021).  Põllumajandusettevõtete sissetulekute ebastabiilsus (või muutlikkus) kujutab 

endast märkimisväärset väljakutset põllumajandusettevõtete juhtimisele ja avaliku poliitika 

kujundamisele (Harkness et al. 2021). 

Kolmandaks ebavõrdsuse küsimus: sissetulekute heterogeensuse ja (eba)võrdsuse 

hindamisel on oluline tulude jaotus talupopulatsiooni vahel. Ebavõrdsuse küsimus sisaldab 

kahte komponenti. Esiteks, sissetulekute ebavõrdsus talupopulatsioonis. Teiseks võrdlused 

mittepõllumajandussektoritega. See, kuidas turu-, keskkonna- ja poliitikatingimuste 

muutused sissetulekute ebavõrdsust mõjutavad, on oluline sektori heaolu ja 

põllumajanduspoliitika terviklikuks hindamiseks (Benni, Finger 2021).. 
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Joonis 1 Põllumajandussüsteemid ja talude sissetulekute aspektid (autori koostatud Benni ja 

Fingeri alusel). 

Majandusteaduses ühist vaatenurka järgides saab põllumajandustulu vaadelda kahest 

vaatenurgast. Esiteks võib tulu vaadelda kui lisandväärtust, mis tekib vastutasuks selliste 

tootmistegurite nagu töö, maa ja kapital kasutamise eest. See võtab kokku ülejäägid ja 

kasumid alates talu tasemest kuni sektori tasandini ning kajastab põllumajanduse 

tootmispoolt. Teiseks võib põllumajandussektori sissetulekuid vaadelda stabiilbkonna 

tasandi vaatenurgast, kusjuures talupere tarbimisvõimalused määravad talumajapidamise 

sissetulekud (Benni, Finger 2021). 

Talu leibkonna sissetulek sisaldab tavaliselt nii põllumajanduslikke kui ka 

mittepõllumajanduslikke tulukomponente, kuid vaatamata sellele, et talumajapidamise 

kasutatav tulu oleks elatustaseme hindamisel võtmeelement, ei ole sellist sissetulekunäitajat 

veel olemas (Is the Commission’s...2016). Benni ja Finger leiavad, et põllumajanduse 

sissetulekutele talumajapidamise tasandi vaatenurgast lähtumine tähendab, et uute 

poliitikate väljatöötamisel tuleb arvestada talumajapidamiste heterogeensust, ka Mishra, El 
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Ostra ja Gillespie rõhutavad, et oluline on tunnustada talumajapidamiste heterogeensuse 

tähtsust. 

Põllumajanduse keskkonnakavadest suuremate toetuste saamine on seotud 

põllumajandusettevõtte tulude stabiilsuse suurenemisega (Harkness et al. 2021). Üldjuhul 

vähendavad valitsuse maksed põllumajandustootjate sissetulekute ebavõrdsust. Varasemad 

tööd on näidanud positiivset korrelatsiooni sissetulekute võrdsuse, stabiilsuse ja piirkonna 

üldise majandusliku heaolu vahel. Seda arvestades aitaksid riigipoolsete maksete 

suurendamine suurendada põllumajandustootjate stabiilsust ja majanduslikku heaolu ning 

laiendada ja suurendada põllumajandusettevõtete elujõulisust (Mishra et al. 2009). 

Severini, Tantari ja Tomasso uuringust selgub, et ÜPP otsemaksete poolt vaadeldavatele 

taludele antava toetuse tase on asjakohane: keskmiselt moodustavad Itaalias ÜPP toetused 

ligikaudu 13,2% põllumajandusettevõtete kogutuludest ja 42,6% põllumajandusettevõtte 

sissetulekust (Severini et al. 2016). Ka Benni ja Fingeri uuring näitab, et suure osa Šveitsi 

põllumajandusettevõtete kogu sissetulekust moodustab valitsuse toetusmeetmed. 

Benni ja Finger väidavad, et poliitikameetmete, välistegurite ja talu-leibkonna tasandi 

otsuste vahel on tugev seos, mis mõjutab põllumajanduspoliitika eesmärkide saavutamise 

taset ja talumajapidamiste heaolu (Benni, Finger 2021).  Seda kinnitab ka uuring 

„Põllumajandusettevõtete sissetulekute stabiilsus: põllumajandusliku mitmekesisuse ja 

põllumajanduse keskkonnakava toetuste roll“ (Harkness et al. 2021), mis näitab, et 

põllumajandustegevuse mitmekesisuse suurendamine ja sisendite intensiivsuse 

vähendamine, samuti suuremate toetuste saamine põllumajanduse keskkonnakavadest on 

seotud põllumajandusettevõtte tulude stabiilsuse suurenemisega. Lisaks märgitakse, et 

kõrgemad põllumajanduslikud keskkonnatoetused suurendavad põllumajandusettevõtete 

sissetulekute stabiilsust nii piima-, üldvilja- kui ka segataludes. 

Uuringus „Talumajapidamiste käitumuslike erinevuste analüüsimine: näide sissetulekute 

mitmekesistamise strateegiatest, mis põhinevad Euroopa põllumajandusuuringute andmetel“ 

tuvastati, et suur osa küsitletud Euroopa põllumajandustootjatest (valimiks 2154 ettevõttet) 

väidavad, et nad kohaldaksid sissetulekute mitmekesistamist, peamiselt väljaspool 

põllumajandusettevõtet, kui olulist ellujäämisstrateegiat vastusena kõigi ühise 

põllumajanduspoliitika (CAP) maksete hüpoteetilisele lõpetamisele (Weltin et al. 2017). Ka 

enamikule USA talupidamistele on muu tulu, ehk tulu mis pole saadud toodangu müügist, 
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väga suure tähtsusega (Mishra et al. 2009). Toetustel on ülioluline roll põllumajanduses. 

Ilma toetusteta oleksid põllumeeste tootmis- ja investeerimisvalikud erinevad; osa põllumehi 

isegi lahkuks sektorist, et ka tulude jaotus oleks teistsugune. Teisisõnu on subsideerimata 

tulud ja toetused üksteisele endogeensed (Desjeux, Piet 2021). 

Eesti statistikast on samuti näha kui oluline on toetuste roll põllumajandusele. 

Põllumajandusele, toiduainetööstusele ja maaelu arenguks maksti ÜPP raames 2021. aastal 

toetusi kokku ~347 mln eurot. 2021. aasta oli uue finantsperioodi (2021-2027) esimene 

üleminekuaasta, mil kasutati uue perioodi rahalisi vahendeid eelneva perioodi reeglite alusel. 

Üleminekuperioodiks (2021-2022) on EL eelarvest eraldatud otsetoetustena 384,3 mln eurot 

ning maaelu arenguks 258,5 mln eurot (sh 63 mln € taasterahastust). (Põllumajanduse, 

kalanduse…2021) Ülevaates tuuakse välja ka kogutoodangu suhe kogukuludesse nii 

toetustega kui ilma. Joonis 2 näitab, et esineb märkimisväärne erinevus kogutoodangu suhtes 

kogukuludesse vastavalt sellele kas on kaasatud toetused (joonis 2). 

 

Joonis 2. Kogutoodangu (toetustega ja ilma toetuseta) suhe kogukuludesse FADN 

tootmistüüpides aastatel 2018-2022  (Põllumajanduse, kalanduse…2021). 

Eesti toetuste hulk on väga mitmekesine ja suur. Vastavalt  PRIA, MES, töötukassa, 

Keskkonnaamet, Maksu-ja tolliamet, Eesti põllumajandus ja kaubanduskojale on toetuste 

nimekiri järgnev: Turuarendustoetus, Põllumajandustootja asendamise toetus, 

Põllumajandusloomade aretustoetus, Põllumajanduskindlustustoetus, Metsaala arengu ja 

metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus, Väikese ja keskmise suurusega 

ettevõtjate võlakohustuste tagamise kord (tagatiste kava), Natura 2000 erametsamaa toetus, 

Nõustamisteenuse toetamine, Toetus nõustajate koolitamiseks – Eesti maaelu arengukava 
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meede 2.3, Teadmussiirde ja teavituse toetuse metsanduslikud tegevused, Sigade aafrika 

katku likvideerimise kulude katmine ja kahjude hüvitamine põllumajandustootjatele , 

Hukkunud põllumajandusloomade hävitamise ja kokkuveo kulude katmine, 

Metsandussektori tootjarühmadele mõeldud starditoetuse muudatused (Eesti maaelu 

arengukava meetme M09.1 metsanduse osa), Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest 

teavitamise ja toote müügi edendamise toetus, (Interreg V-A) EE-LV - Estonia-Latvia 

(Agriculture), Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus, 

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus, Väikese ja keskmise 

suurusega ettevõtjatele, mittetulundussektorile ja laenu finantseerijatele laenu andmise kord 

(laenamise kava), Erimärgistatud diislikütuse aktsiisisoodustus, Loomade tekitatud kahju 

hüvitamine, Mesilaspere toetus, Töötukassa tööturuteenuste ja tööhõiveprogrammi toetused, 

Praktikatoetus, Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi 4 liiki, Toidu 

ekspordivõimaluste edendamise toetus, Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia 

rakendamine, Kesk-Läänemere programmi projeks "BreedExpo". Need toetused on 

selgitatud Lisa 1. Kuni 02.2022 oli Eesti-Vene piiriülese koostöö programm, mille eesmärk 

on edendada Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaal-

majandusliku arengu edendamiseks. Pärast Venemaa sõjalist agressiooni Ukraina vastu 

toetus peatati 02.2022, kuid Eesti toetusesaajad saavad projekti elluviimist jätkata (Updated 

Communication…2022). 

Vaadeldes varasemaid uuringuid on selgelt näha, et toetustel on suur osakaal 

põllumajandusettevõtte sissetuleku arvestamise. Järgnevas tabelis on välja toodud erinevate 

autorite poolt sissetuleku mõiste (tabel 1). 

Tabel 1. Sissetuleku defineerimine erinevate autorite poolt 

Autor Sissetuleku määratlus 

S. Severini, A. Tantari & G. Di Tommaso  

 

Sisstetulek on määratud kui tulude ja 

otsetoetuste summa, millest on lahutatud 

väliste tegurite kulud 

Caroline Harknessa, Francisco J.Areal, 

Mikhail A.Semenov, Nimai Senapati, Ian 

F.Shield, Jacob Bishopa  

Uuringus kasutatakse tulude mõõdikuna 

põllumajandusettevõtte tulu hektari kohta ja 

see arvutatakse järgmiste summade 

summana: põllumajanduse kogutoodang ja 

subsiidiumid, millest on maha arvatud kõik 
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püsi- ja muutuvkulud, sealhulgas 

palgatööjõud ja amortisatsioon, ning kasum 

või kahjum põhivara müügist. 

Nadja El  Benni, Robert Finger Sissetulek on määratletud kui leibkonna 

kogusissetulek, millest on lahutatud 

tootmiskulud, tööjõukulud ning võla- ja 

maaintressid. 

Mishra, El-ostra ja Gillespie Põllumajandusettevõtte leibkonna kogutulu 

määratletakse kui tulu nii 

põllumajandustegevusest kui ka väljaspool 

põllumajandusettevõtteid. 

 

Aastal 2016 koostatud audiitorite raportis, kus Põllumajandusteguritulu on 

põllumajandustootmises kasutatud teguritest (maa, tööjõud ja kapital) saadud tulu. Selle 

arvutamiseks lahutatakse põllumajandustoodangu väärtusest alushindades vahetarbimise 

väärtus, põhikapitali kulum (amortisatsioon) ja tootmismaksud ning liidetakse (muude) 

tootmistoetuste väärtus. 

Samas raportis on välja toodud, et põllumajandusettevõtete struktuuride kasvav keerukus 

nõuab sissetulekute mõõtmiseks ja poliitikate hindamiseks uusi andmeid, meetodeid ja 

tööriistu. Praegu kasutatav põllumajandustootmisest saadava müügitulu mõõtmised ei ole 

piisavad, et järeldada talude ja taluperede majanduslikku heaolu ega võrrelda seda 

mittepõllumajandusliku elanikkonnaga (Is the Commission’s...2016). 

Ametlikult ei ole sissetulekunäitajat olemas, kuid paljud erienevadad autorid kajastavad 

sissetuleku all nii põllumajanduslikku tulu ehk müügitulu kui ka mittepõllumajanduslikku 

tulu, mille alla kuuluvad ka toetused. Mistõttu on antud magistritöös sissetuleku mõiste 

sisaldab müügitulu ja erinevaid toetusi (joonis 3). 
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Joonis 3. Sissetuleku mõiste 

Müügitulu on aruandeperioodil toodete, kaupade ja teenuste müügist saadud tulu. 

(Riigiteataja, 2002) Seda kajastatakse kasumiaruandes müügitulu kirjel. Kasumiaruandes ei 

kajastata toetusi eraldi kirjel. Toetused on kajastatud muude äritulude all, mis sisaldab ka 

teisi tulusid. Kasumiaruandes on muud tulud ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad 

tulud, sh kasum materiaalse ja immateriaalse põhivara ning kinnisvarainvesteeringute 

müügist; saadud trahvid ja viivised; netokasum valuutakursimuutustest nõuetelt ostjate vastu 

ja kohustustelt tarnijate ees (juhul kui tulemuseks on netokahjum, kajastatakse see kirjel 

«Muud ärikulud») (Riigiteataja 2002, § 47) Kasutades sissetuleku mõistet tuleb lähtuda 

lihtsusest, ajakriteeriumist ja inforesursside iseloomust. Selleks võib analüüsiks kasutada 

toetusi kui muud äritulud, et saada näitaja kätte kasumiaruandest. 

Kokkuvõtteks saab väita, et põllumajanduses sissetulekute taset mõjutavad peale otsese 

kasumi talutootmisest põllumajandusettevõtete toetused. Põllumajanduspoliitika aitab ellu 

viia Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava eesmärki, milleks on kaasa aidata 

Eesti põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse ja toiduainetööstuse arengule ja 

konkurentsivõime kasvule.  Põllumajanduspoliitika aitab sisetulekuid stabiliseerida ning 

suurendada läbi erinevate toetuste. Põllumajandusettevõtetes on toetuste maht väga suur, 

ilma toetusteta oleks kogutoodang kordades väiksem. Seega määratledes sissetuelekut tuleb 

kaasata ka toetused, ehk sissetulekuks on toetuste ja müügitulu summa. Lihtsustamiseks võib 

Sissetulek

müügitulu toetused
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toetusi lugeda kasumiaruande realt muud tulud, kuigi see sisaldab ka teisi erinevaid tulusid. 

Kasutades sissetulekut saab mõõta ettevõtte finantstulemuslikkust. 

 

1.2 Sissetuleku struktuuri arvestav finantstulemuslikkuse mudel 

 

Kuna Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 eesmärgiks on kaasa 

aidata Eesti põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse ja toiduainetööstuse arengule ja 

konkurentsivõime kasvule, toidujulgeolekule, maa- ja rannapiirkondade tasakaalustatud 

arengule siis on oluline seda ka kuidagi mõõta. Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna 

edukust, mis on vaja eesmärgi saavutamisel, saab mõõta finantstulemuslikkuse kaudu. 

Finantstulemusnäitajad, eriti finantssuhtarvude analüüs, on muutunud oluliseks 

finantsotsuseid toetavaks teabeks, mida ettevõtte juhtkond ja teised sidusrühmad kasutavad 

finantsstabiilsuse ja kasvupotentsiaali hindamiseks (Hájek 2017). 

Finantstulemuslikkuse uuringutes on kasutatud finantstulemuslikkuse mõõtmisel 

finantssuhtarve. Finantsanalüüsis kasutatakse finantssuhtarvusid peamiselt nende lihtsuse ja 

lisainfoväärtuse tõttu (Hájek 2017). Näiteks on Türegüni enda uuringus kasutatnud suhtarve, 

et mõõta finantstulemuslikkust ja võrrelnud seda otsustusmeetoditega.  Töös kasutati 

finantsutlemuslikkuse leidmisel 6 finantstulemusenäitajat ja leiti positiivne seos 

finantstulemuste ning otsustusmeetmete vahel. Lisaks on Ledhem & Mekidiche uurinud 

seost kasvumudeli ja finantstulemuste vahel, ning toonud välja, et Islami rahanduse 

finantstulemuste ainus oluline tegur, mis mõjutab endogeenset majanduskasvu, on 

kasumlikkus omakapitali rentaablus (ROE). Omakapitali rentaablus ehk omakapitali tulusus 

ehk ROE näitab ettevõtte omanike investeeringute tasuvust. Omakapitali puhasrentaablust 

on otstarbekas võrrelda nii ettevõtte enda näitajatega aastate lõikes kui ka teiste sama 

tegevusharu ettevõtete näitajatega (KPMG). Näiteks on Battisti, Quaglia, Alfiero ja 

Yahiaoui on uurinud 114 erinevat start-up ettevõtte finantstulemuslikkust läbi varade 

rentaabluse ehk varade tulususe ehk ROA. Ka Kisseleva võrdles enda uuringus, Ettevõtluse 

riiklik rahastamine ja finantstulemused, erinevaid ettevõtteid, valimiks oli 2169 ettevõtet, 

kes olid saanud riikliku rahastust. 

Kisseleva kasutab finantssuhtarve võrreldes finantstulemusi riikliku rahastamiseg. Uuringu 

eesmärgiks oli erinevate poliitikakavade tõhusus, mõõtes ettevõtlusettevõtete 
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finantstulemusi pärast riikliku rahastamise saamist (Kisseleva 2021). Valitsuse toetus ja 

finantstulemusi uurisid ka (Huong et al. 2017), kes analüüsisid valitsuse toetuse mõju 

Vietnami väike ja keskmiste ettevõtete finantstulemustele. Kui Kisseleva tõi välja, et ROA 

väheneb kõigi ettevõtete puhul pärast mistahes tüüpi riikliku rahastamise saamist, siis 

Huongi uuringu lähenemine oli teistsugune ja tulemused vastuolulised. Erimeetoditel tehtud 

analüüsid andsid vastuolulist tulemust seosele finantstulemustes ja toetustes.   

Finantstulemuslikkust on kaasatud uuringutesse varasemalt mitmete autorite poolt. 

Uuringute eesmärk on väga varieeruv, kuid paljud autorid väidavad, et ROE ja ROA on 

finantstulemuslikkuse määramisel väga olulised. Järgnevalt on välja toodud erinevad 

uuringud ning tulemused (table 2). 

Tabel 2. Erinevad finantstulemuslikkuse uuringud 

Uuring  Eesmärk Tulemus 

Majanduskasv ja 

finantstulemuslikkus Islami 

bankades: CAMEL lähenemine 

(Ledhem, Mekidiche 2020) 

Uurida islami rahanduse 

finantstulemuste ja kogu 

Malaisia, Indoneesia, Brunei, 

Türgi ja Saudi Araabia 

majanduskasvu vahelist seost 

endogeense kasvumudeli raames. 

Tulemused näitasid, et islami 

rahanduse finantstulemuste ainus 

oluline tegur, mis mõjutab 

endogeenset majanduskasvu, on 

kasumlikkus omakapitali tootluse 

(ROE) kaudu. 

Mõnede finantsnäitajate mõju 

omakapitali tootlusele Rumeenia 

energiasektoris – 

konkurentsivõimeline 

lähenemisviis DuPontil põhineva 

analüüsi abil 

(Bunea et al. 2019) 

Uuringu eesmärk oli välja 

selgitada finantsnäitajad, mis 

mõjutavad tugevalt omakapitali 

tootlust (ROE) Rumeenia 

energiatööstuses. 

Tööstusharu tasandil on 

Rumeenia energiatööstuses 

kasulikud nii DuPonti 

analüüsimudeli komponendid kui 

ka muud finantsnäitajad, mida on 

kasutanud, et näha nende 

kasumlikkuse prognoositavust. 

ROE-le avaldab kõige suuremat 

mõju varade käibekordaja ja 

turuhinna kasumi suhtarv (P/E) 

Finantstulemused ja globaalsed 

idufirmad: juhtimisteadmiste 

mõju praktikas (Battisti et al. 

2022) 

Eesmärgiks oli uurida 

juhtimisteadmisi ja kasutades 

finantsanalüüsi, uurida 

idufirmade finantstulemusi. 

Idufirmade erinevad 

juhtimisteadmised mõjutavad 

nende finantstulemusi 

positiivselt. 

Valitsuse toetus ja kindlad 

finantstulemused: uued tõendid 

üleminekumajandusest 

(Huong et al. 2017) 

Eesmärk on uurida valitsuse 

toetuse mõju Vietnami ettevõtete 

finantstulemustele 

Uuringu tulemused on 

vastuolulised. OLS regressiooni 

poolest puudub valitsuse 

toetusmeetmete ja kasmulikkuse 

vahel seos, samas dünaamilised 

kaheastmelise GMM 

statistikalise meetodi hinnangud 

näitavad aga, et valitsuse toetusel 

on positiivne mõju ettevõtte 

finantstulemustele. 

Ettevõtluse riiklik rahastamine ja 

finantstulemused (Kisseleva 

2021) 

Uuritakse erinevate 

poliitikakavade tõhusust, mõõtes 

ettevõtlusettevõtete 

ROA väheneb kõigi ettevõtete 

puhul pärast mis tahes tüüpi 

riikliku rahastamise saamist 
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finantstulemusi pärast riikliku 

rahastamise saamist. 

Finantstulemuse hindamine 

erinevate otsustustehnikate abil 

(Türegün 2022) 

Eesmärgiks on uurida 

turismiettevõtte 

finantstulemuslikkust läbi 

otsustustehnika 

Finantssuhtarvude analüüs ja 

otsustusmeetodi analüüs toetavad 

üksteist 

 

Kokkuvõttes võib väita, et finantstulemuslikkus on vahend, millega hinnatakse ettevõtte 

finantsilist suutlikkust. See näitab, kui efektiivselt ettevõtja suudab oma vara kasutada ning 

kulusid kontrolli all hoida, et tagada oodatav tulusus. Tänu finantstulemuslikkusele on 

võimalik erinevaid ettevõtteid ja nende võimekust omavahel võrrelda. 

Finantstulemuste hindamine põhineb eelkõige erinevatel finantsanalüüsi meetoditel. 

Meetodite valikut mõjutavad peamiselt kasutusotstarve, ajakriteeriumid, inforessursside 

iseloom või algoritmi väljatöötamise aste (Hájek 2017). DuPonti analüüs, tuntud ka kui 

strateegiline kasumimudel, on tavaline viis omakapitali tasuvuse (ROE) jaotamiseks 

kolmeks oluliseks komponendiks. ROE on  puhasmarginaal, mis on korrutatud varade 

rentaablusega ja omakapitali kordajaga. Omakapitali rentaabluse jagamine kolmeks 

komponendiks muudab ROE mõistmise lihtsamaks (Bunea et al. 2019). ROA ja ROE 

mõisted on olulised, et mõista äriettevõtte kasumlikkus. Täpsemalt illustreerib "rentaabluse" 

suhe kasumi ja selle kasumi teenimiseks vajalike investeeringute vahelist suhet (Liesz). 

DuPont mudel avastati ettevõtte inseneri poolt 1918 ja esmane mudel oli domineerv 

finantsanalüüsivorm kuni aastani 1970. Sel ajahetkel oli ROA maksimeerimine ettevõtte 

ühine eesmärk ja arusaam, et ROA-d mõjutasid nii kasumlikkus kui ka tõhusus tõi kaasa 

planeerimis- ja kontrollisüsteemi väljatöötamise kõigi ettevõtte tegevusotsuste jaoks (Liesz). 

Peale esmast avastamist on DuPont mudelit modifitseeritud mitmeid kordi (joonis 4). 
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Joonis 2. DuPointi mudel (autori koostatud) 

Kokkuvõtteks leiab autor et finantstulemuslikkuse hindamisel tuleb kasutada 

omakapitalirentaablust, kuna ROE annab standardiseeritud tehnika ettevõtete ja sektorite 

võrdlemiseks. Suhtarvude kasutamine seab kõik organisatsioonid võrdsetele alustele. 

Kirjutades ROE detailsemaks saab hinnata kuidas erinevad finantsnäitajad mõjutavad 

ettevõtte tulemuslikkust.  

Finantssuhtarvud aitavad identifitseerida firma finantsseisu tugevaid ja nõrku 

külgi. Finantsanalüüsis on suhtarvude kasutamise eesmärk lihtsalt analüüsitava 

informatsiooni standardiseerimine, nii et oleks võimalik võrrelda eri firmade suhtarve või ka 

sama firma eri ajahetkede jaoks koostatud suhtarve (Peterson 2000: 118). Seega nagu 

Peterson väidab on oluline, et suhtarvuanalüüsi abil saaks võrrelda erinevaid ettevõtteid. 

Kuna põllumajandusettevõtete toetuste osakaal moodustab tuludes suure osa, on oluline 

kaasata sissetuleku mõiste suhtarvuanalüüsi. 

Põllumajanduse keerukuse suurenemise tõttu on talu tulu mõõtmine muutunud 

keerukamaks, mis omakorda mõjutab põllumajandusettevõtete sissetulekute jälgimist 

(Vrolijk, Poppe 2019). Põllumajandusettevõtteid iseloomustavad üha enam mitmesugused 

sissetulekuallikad ning need võivad olla struktuuri, tehnoloogia ja eesmärkide poolest väga 

ROA =
puhaskasum

müü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢
∗

müügitulu

𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒)
=

puhas𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑜𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

ROE = ROA ∗
varad 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒)

omakapital

ROE =
𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑚üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢
∗

𝑚üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢

vara 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒)
∗

va𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒

omakapital

ROE = 𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑎𝑙 ∗ 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠𝑣õ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑑𝑢𝑠
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heterogeensed  (Benni, Finger 2021). Toetuste eesmärk on sissetuleku taseme tõstmine, 

mitte ainult selle muutlikuse vähendamine (Severini et al. 2016). Vastupidiselt tavapäerasele 

ärimudelile või jätkusuutlikkuse ärimudelile, kus on fokuseeritud kasumile, sõltub ärikasum 

mitte ainult müügitulust vaid ka keskkonna – ja sotsiaalsete tegevustest (Karlsson, 2019). 

Seega, et saada parem ülevaade põllumajandusettevõtete omakapitalirentaablusest, tuleb 

kajastada peale müügitulu ka toetusi ROE arvutuses. Selleks võib müügitulu asendada 

sissetulekuga, ROE valem on järgnev: 

 

ROE =
𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑠𝑖𝑠𝑠𝑒𝑡𝑢𝑙𝑒𝑘
∗

𝑠𝑖𝑠𝑠𝑒𝑡𝑢𝑙𝑒𝑘

vara 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢
∗

va𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 

omakapital
 

 

ROE erinev kajastamine võimaldab illustreerida ettevõtte kasumiaruande ja selle bilansi 

omavahelist seotust ning aitab välja tuua otseseid strateegiaid ettevõtte ROE parandamiseks. 

Seega DuPointi mudelit tuleb ajas muuta vastavalt ettevõtete eripäradele. ROE on ettevõtte 

kasumlikkuse kõige põhjalikum mõõt ja nagu on Hájek välja toonud, tuleb finantsanalüüsis 

lähtuda ka kasutusotstarbest, ajakriteeriumist, inforessursside iseloomust. 

Arvestades Eesti põllumajandusettevõtete tulude jaotust, kus toetused on suure osakaaluga 

(joonis 2), on sissetuleku struktuuri arvestav finantstulemuslikkuse mudel omakapitali 

rentaablus, kus müügitulu on asendatud sissetulekuga. 
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2. SISSETULEKU STRUKTUURI ARVESTATAVA 

FINANTSTULEMUSLIKKUSE MUDELI ANALÜÜS 
 

2.1 Materjal ja metoodika 

 

Käesolev magistritöö tegeleb sissetuleku struktuuri arvestatava finantstulemuslikkuse 

mudeli väljatöötamisega. Töö eesmärgi saavutamiseks on väga olulise tähtsusega 

finantstulemuslikkuse suhtarvud, mis oleksid üheselt mõistetavad, võimaldaksid koostada 

eesmärgipärast analüüsi ning oleksid samal ajal usaldusväärsed. Finantstulemuslikkust 

käsitletakse omakapitali rentaabluse vaatenurgast, mis näitab ettevõttesse paigutatud kapitali 

tasuvust. Et sisse tuua sissetuleku tähendus, on omakapitali rentaablus jaotatud kolmeks 

osaks, puhaskasumimarginaal, varade käibekordaja ja omakapitali kordaja. Varasemates 

uuringutes on omakapitalirentaablus olnud üks laialdasemalt tarvitatud 

finantstulemuslikkuse mõõdik. 

Magistritööks vajalikud algandmed saadakse statistikaametist. Statistikaamet on 

Rahandusministeeriumis olev Eesti Riigiasutus, mis varustab ühiskonda rahvastiku, 

sotsiaalvaldkonna, majanduse ja keskkonna arengu seisukohalt olulise teabega. See on 

vajalik arengukavade ja prognooside koostamiseks, poliitikate kujundamiseks, teadus- ja 

rakendusuuringuteks ning teadmuspõhiste otsuste langetamiseks. 

Analüüsis kasutatakse andmeid aastatest 2010-2020, kuna käesoleva magistritöö 

koostamisel oli statisikaameti metaandmed on viimati uuendatud 17.12.2021, ei ole kaasatud 

2021 andmeid. Statistikaameti üldkogumi moodustavad ettevõtted, mis on kantud Äriregistri 

andmete alusel koostatud majanduslikult aktiivsete ettevõtete nimekirja ehk statistilisse 

profiili. Vastavalt rahvamajanduse arvepidamise süsteemi metoodikale on üldkogumist välja 

arvatud mitteturutootjatest ettevõtted, näiteks haiglaraviteenuseid ja hooldusraviteenuseid 

osutavad riigi ja kohaliku omavalitsuse ettevõtted, riigi kinnisvaraalase tegevusega 

tegelevad jms ettevõtted, mis osutavad teenuseid riigi eesmärkide täitmiseks ja seetõttu 

käsitletakse neid valitsemissektori üksustena. Ettevõtete aastaandmeid kogutakse 

valikuuringu meetodil, kasutades stratifitseeritud lihtsat juhuslikku valikut. Üldkogum 
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stratifitseeritakse ettevõtte tegevusala, omaniku liigi ja tööga hõivatute arvu järgi. 

Valikuuringuga kogutud andmete põhjal hinnatakse üldkogumi näitajaid. 

Sissetuleku struktuuri arvestades on oluline analüüsida ka teisi tegevusvaldkondi, peale 

põllumajandusettevõtete. Eraldi on välja toodud Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid 

teenindavad tegevusalad, mis on üheks alamliigiks põllumajandus, metsandus ja kalandus 

valdkonnas. Statistikaamet jaotab tegevusvaldkondade ettevõtted järgmiselt (Ettevõtete 

majandusnäitajad (aasta)): 

• Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus 

• Mäetööstus 

• Töötlev tööstus 

• Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

• Veevarustus; kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitlus 

• Ehitus 

• Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 

• Veondus ja laondus 

• Majutus ja toitlustus 

• Info ja side 

• Kinnisvaraalane tegevus 

• Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 

• Haldus- ja abitegevused 

• Haridus 

• Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 

• Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 

• Muud teenindavad tegevused 

Kuigi muud tulud kirje sisaldab ka teisi tulusid peale toetuste, on kasutatud statistikaameti 

muude äritulude kirjet, et uurida sissetuleku mõiste kaasamist kapitalirentaabluse 

arvutamisse. Statistika andmebaasil muude äritulude alla kuulub kasum materiaalsete ja 

immateriaalsete põhivarade, bioloogiliste varade ning kinnisvarainvesteeringute müügist; 

trahvitulud, viivised ostjate arvetelt jms ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad tulud. 

Siia kuuluvad ka erakorralised tulud ning riigi- ja kohalikust eelarvest või Euroopa Liidu 

institutsioonidelt saadud dotatsioonid (tegevuskulude sihtfinantseerimine) (Mõisted). Kuna 
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statistika tegemisel lähtub statistikaamet riikliku statistika seadustest on ka müügitulu 

kooskõlas seadusega, kus nimetatakse muudeks ärituludeks ebaregulaarselt äritegevuse 

käigus tekkivad tulud, sh kasum materiaalse ja immateriaalse põhivara ning 

kinnisvarainvesteeringute müügist; saadud trahvid ja viivised; netokasum 

valuutakursimuutustest nõuetelt ostjate vastu ja kohustustelt tarnijate ees (juhul kui 

tulemuseks on netokahjum, kajastatakse see kirjel «Muud ärikulud») (Riigiteataja 2002 § 

47). 

Finantstulemuslikkuse mudeli koostamisel on kasutatud eeldust, et toetused moodustavad 

suure osa muudest ärituludest. Finantstulemuslikkuse hindamisel on kasutatud Dupont 

analüüsi, mida on muudetud vastavalt sissetuleku mõistele.  

 

ROE =
𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑠𝑖𝑠𝑠𝑒𝑡𝑢𝑙𝑒𝑘
∗

𝑠𝑖𝑠𝑠𝑒𝑡𝑢𝑙𝑒𝑘

vara 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒)
∗

va𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒)

omakapital (keskmine)
 

 

,kus 

𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑠𝑖𝑠𝑠𝑒𝑡𝑢𝑙𝑒𝑘
= 𝑃𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑎𝑙 

 

 
𝑠𝑖𝑠𝑠𝑒𝑡𝑢𝑙𝑒𝑘

𝑣𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒)
= 𝑉𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 

 

 
𝑣𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒)

𝑜𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒)
= 𝑂𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 

 

Andmete analüüsil soovitakse uurida finantstulemuslikkust, arvestades sissetuleku 

struktuuri. Kvantitatiivse uurimustöö andmete töötlemine ja arvutamine on teostatud 

tabelarvutusprogrammis Microsoft Excel. Kõigepealt analüüsitakse 

põllumajandusettevõtteid, ehk vastavalt statistikaametile Põllumajandus, metsamajandus ja 

kalandus valdkonda, ning lähemalt Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad 

tegevusalasid. Et sissetuleku struktuuri arvestav finantstulemuslikkuse mudel ka toimib on 

vaja võrrelda ning vaadelda ka teisi tegevusvaldkondi põllumajandusvaldkonnaga. Neid 
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kõrvutades on võimalik hinnata, kui palju sissetuleku ja müügitulu muutlikus mõjutab 

ettevõtteid ja kas mudel on tõhus kõigi tegevusvaldkondade jaoks. 

Näitamaks kui oluline on toetused ehk muu tulu, on välja toodud muude äritulude võrdlus 

keskmiselt ühe ettevõtte kohta. Tabel 3 näitab, et põllumajandus, metsandus ja kalapüügi 

toetused on ühed suurimad 

Tabel 3. Muud äritulud keskmiselt ühe ettevõtte kohta (tuhat eurot) 

Tegevusvaldkond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 213 344 1 091 412 444 2 069 

-Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid 
teenindavad tegevusalad 250 424 481 541 542 1 181 

Mäetööstus 80 503 77 172 92 238 

Töötlev tööstus 123 137 91 120 119 175 

Elektrienergia, gaasi, auru ja 
konditsioneeritud õhuga varustamine 578 1 927 1 269 1 789 5 266 1 931 

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja 
saastekäitlus 644 188 288 586 550 624 

Ehitus 86 79 72 85 90 127 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja 
mootorrataste remont 153 142 151 160 154 215 

Veondus ja laondus 282 306 279 292 308 344 

Majutus ja toitlustus 43 49 43 27 69 156 

Info ja side 107 100 98 200 165 241 

Kinnisvaraalane tegevus 1 044 1 687 1 946 1 410 1 890 1 368 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 148 146 151 174 164 205 

Haldus- ja abitegevused 107 81 107 131 137 180 

Haridus 98 220 129 156 141 177 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 21 19 21 23 41 91 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 76 103 105 150 89 303 

Muud teenindavad tegevused 62 89 81 69 55 64 

Kui keskmiselt on valdkondades aastas muude tulude suurus 394 tuhat eurot, on 

põllumajandus valdkonnas see pea iga aasta olnud üle keskmise. Keskmise tõstab kõrgeks 

ettevõtted, mis tegelevad kinnisvaraga ning Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud 

õhuga varustamisega. Kuna muud tulud sisaldavad ka teisi tulusid peale toetuste on näiteks 

kinnisvaraalase tegevuse muude tulude osakaal kõrge, kuna sisaldab tulu 

kinnisvarainvesteeringute müügist. Kuid ka Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 

valdkonnas on muude tulude suurus väga kõrge ning ka alamliigil Taime- ja loomakasvatus, 

jahindus ja neid teenindavad tegevusaladel.  
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Et tuua sisse sissetuleku struktuur finantstulemuslikkusele, on oluline uurida kas toetuste ja 

kasumi vahel on seos. Selleks on kasutatud lineaarset ehk Pearsoni korrelatsiooni kordajat 

Lineaarne ehk Pearsoni korrelatsioonikordaja mõõdab lineaarset seost kahe arvulise tunnuse 

vahel. (Haldun, 2018) Haldun on töös välja toonud erinevaid mõõdikuid, kuid kokkuvõttes 

võib väita, et | r | ≤ 0,3 – nõrk seos;  0,3 < | r | < 0,7 – keskmine seos; | r | ≥ 0,7 – tugev seos.  

Järgnevas tabelis on välja toodud lineaarne korrelatsiooni kordaja, kui vaadeldud on 10 

aastat ning 5 aastat (tabel 4). 

Tabel 4. Seos toetuste ja puhaskasumi vahel 

Tegevusvaldkond 
Korrelatsioonikordaja 
10 aastat 

Korrelatsioonikordaja 
5 aastat 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 0,800097244 0,949745571 

-Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad 
tegevusalad 0,308513202 0,464200207 

Mäetööstus 0,170200127 0,309202686 

Töötlev tööstus 0,148550529 -0,027483061 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga 
varustamine 0,010425206 0,353713552 

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 0,990641814 0,963130495 

Ehitus 0,601833339 0,546935471 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste 
remont 0,804877522 0,479993838 

Veondus ja laondus 0,019444985 -0,023145601 

Majutus ja toitlustus -0,752701197 -0,876807051 

Info ja side 0,812724172 0,755214742 

Kinnisvaraalane tegevus 0,940690032 0,673550553 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 0,337015365 0,709982357 

Haldus- ja abitegevused 0,448295739 0,46217527 

Haridus 0,890280199 0,761204617 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 0,853558623 0,930778584 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg -0,493789226 0,930778584 

Muud teenindavad tegevused 0,659206808 0,930778584 

 

Tabelist on näha tugevat sest toetuste ja puhaskasumi vahel enamus ettevõtetes, mida 

väiksemat aegrida kasutada seda suurem on seos. Eriti tugevat seost on näha järgnevates 

valdkondades: Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük; Veevarustus; kanalisatsioon; 

jäätme- ja saastekäitlus. Kui enamus tegevusvaldkondades on seos tugevnenud vähendades 

aegrida, siis kinnisvaraalane tegevus näitab ainukesena vastupidi seost, nimelt kasutades 
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pikemat aegrida on tugev seos, vähendades aegrida on seos toetuste ja puhaskasumi vahel 

keskmine.  

Kuna uurimuse eesmärk on keskenduda põllumajandus ettevõtetele, on välja toodud 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük valdkond (joonis 5) ja selle alamliik Taime- ja 

loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad (joonis 6). 

 

 

Joonis 3. Seos toetuse ja puhaskasumi vahel Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüügi 

valdkonnas 

Põllumajandus, metsandus ja kalapüügi valdkonnas on näha seost toetuste ja puhaskasumi 

vahel (joonis 5).  Joonisel on märgitud 10 aasta korrelatsioon, milleks on 0,8. Vähendades 

aastatid suureneb seos. Põllumajandus, metsandus ja kalapüügivaldkonna üheks haruks 

oleva Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalade ettevõtetele seos 

toetuste ja puhaskasumi vahel oli pigem keksmine. Ka jooniselt on näha keskmist seost 

(joonis 6).  
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Joonis 4. Seos toetuse ja puhaskasumi vahel Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid 

teenindavad tegevusalad 

Kuigi Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalade 2020 aasta 

muude äritulude suhe aruandeaasta kasumisse on suurim, pole näha seost nende 

majandusnäitajate vahel pikemas aegreas. Antud tulemus on pigem ootustele mitte vastav, 

kuna toetuste summa on kõrge ühe ettevõtte kohta (tabel 3). 

Kokkuvõtteks on näha tugevat seost toetuste ja puhaskasumi vahel Põllumajandus, 

metsandus ja kalapüügivaldkonna, seega on tulemuslikkuse arvutamisel oluline võtta 

kasutusele peale müügitulu ka toetused, mis statistikaandmebaasis kajastatakse muude 

tulude all. Keskmiselt ühe ettevõtte kohta on toetuste summa üks kõrgemaid 

põllumajandusettevõtetes. Töötades välja mudeli, mis sisaldab toetusi, on võimalik arvutada 

finantstulemuslikkus, mis kajastab põllumajandusettevõtete eripära ja keerukust. 

 

2.2 Finantsutlemuslikkuse analüüs arvestades sissetuleku struktuuri 

 

Finantstulemuslikkuse hindamisel on kasutatud DuPonti analüüsi, mis on tuntud kui 

strateegiline kasumimudel. Duponti analüüs jagab omakapitali rentaabluse kolmeks 

komponendiks, mida saab omakorda eraldiseisvalt analüüsida. Omakapitalirentaablus 

(ROE) = puhaskasumimarginaal x varade käibekordaja x omakapitalikordaja. ROE annab 

standardiseeritud tehnika ettevõtete ja sektorite võrdlemiseks. Suhtarvude kasutamine seab 

kõik organisatsioonid võrdsetele alustele. Kirjutades ROE detailsemaks saab hinnata kuidas 

erinevad finantsnäitajad mõjutavad ettevõtte tulemuslikkust.  
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Finantstulemuslikkuse hindamise mudel, mis võtab arvesse sissetuleku struktuuri erineb 

tavapärasest finantstulemuslikkuse mudelist puhaskasumimarginaali ja varade käibekordaja 

kaudu. Mudelil erineb müügitulu näitaja mis on asendatud sissetulekuga. Autori poolt 

koostatud finantstulemuslikkuse mudel on järnev: 

 

ROE =
𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑠𝑖𝑠𝑠𝑒𝑡𝑢𝑙𝑒𝑘
∗

𝑠𝑖𝑠𝑠𝑒𝑡𝑢𝑙𝑒𝑘

vara 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒)
∗

va𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒)

omakapital (keskmine)
 

 

Vastavalt Duponti analüüsile jagatakse ROE kolmeks komponendiks milleks on 

puhaskasumimarginaal, varade käibekordaja ja  omakapitalikordaja. Neid näitajaid on 

alaüüsitud eraldiseisvana.  

Puhaskasumimarginaal e käiberentaablus näitab ettevõtte kasumlikkust ehk kui palju 

kasumit teenitakse ühe euro käibe kohta. Kui puhaskasumi marginaal suureneb, toob iga 

euro ettevõttele rohkem tulu, mille tulemuseks on suurem omakapitali tootlus (ROE). 

Arvutades kasumimarginaali, kaasates sissetuleku, mitte müügitulu on valem järgnev: 

 

𝑃𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑎𝑙 =
𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑠𝑖𝑠𝑠𝑒𝑡𝑢𝑙𝑒𝑘
 

 

Kasutades finantstulemuslikkuse mudelit, võttes arvesse sisstuleku struktuuri, on näha, et 

puhaskasumimarginaal põllumajandustegevuse valdkonnas on pigem madal (tabel 5). 

Kasumimarginaal on olnud ka negatiivne Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük ning 

majutus ja toitlustus ja kunst, meelelahutus ja vaba aeg tegevusvaldkondades. 2020 oli keeruline 

aasta, eriti majutus ja toitlustus ning kunst, meelelahutuse ja vaba aja valdkonnas. 2020 sai alguse 

koroonaviiruse pandeemia, mis eelkõige mõjutas majutus- ja toitlustus, reisiettevõtete tegevus ning 

meelelahutusega seotud sektoried (VIIRUSKRIISI…2020). pandeemiaga seoses välja kuulutatud 

eriolukord mõjutas majutus ja totlustus ning meelelahutus ja vaba aja tegevusvaldkondi nii, et 

puhaskasumimarginaal oli negatiivne. Samas nendele valdkondadele loodi toetusmeetmeid, mille 

fookus oli olemasoleva majandusstruktuuri ja ettevõtete säilitamisel. Eraldi meetmed rakendati 

kriisis enim kannatanud harude ettevõtetele ning eriotsused üksikute ettevõtete kaupa. 

Toetusmeetmeid nendele valdkondadele on aastal 2020 näha ka tabel 3 kus võrreldes 2019 aastaga 

kasvas muude äritulude maht keskmiselt ühele ettevõttele majutus ja toitlustusvaldkonnas 2,26 korda 
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ja kunst, meelelahutus ja vaba aeg tegevusvaldkonnas 3,4 korda. Selle põhjal saab väita, et 

sissetuleku kasutamine pole oluline ainult põllumajandus valdkonnas, vaid ka teistes valdkondades, 

kus kasutatakse toetusmeetmeid ettevõtete säilitamiseks. 

Tabel 5. Puhaskasumimarginaal arvestades sissetuleku struktuuri 

Tegevusvaldkond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Põllumajandus, metsamajandus 
ja kalapüük 0,05082 -0,10314 0,34604 0,051098 -0,04895 0,198895 

-Taime- ja loomakasvatus, 
jahindus ja neid teenindavad 
tegevusalad 0,089194 -0,01431 0,136375 0,058401 0,105445 0,108929 

Mäetööstus 0,044277 0,121923 0,13602 0,106834 0,081634 0,106307 

Töötlev tööstus 0,036769 0,042745 0,046456 0,044831 0,041159 0,040816 

Elektrienergia, gaasi, auru ja 
konditsioneeritud õhuga 
varustamine 0,094664 0,140118 0,086578 0,084113 0,08713 0,064762 

Veevarustus; kanalisatsioon; 
jäätme- ja saastekäitlus 0,144932 0,048359 0,041354 0,085291 0,099602 0,067358 

Ehitus 0,034928 0,052139 0,051665 0,044279 0,051205 0,049882 

Hulgi- ja jaekaubandus; 
mootorsõidukite ja 
mootorrataste remont 0,026298 0,032496 0,030553 0,031554 0,028629 0,032362 

Veondus ja laondus 0,057001 0,019682 0,082545 0,053291 0,110233 0,047427 

Majutus ja toitlustus 0,044203 0,028242 0,030195 0,041406 0,043858 -0,05008 

Info ja side 0,105004 0,096645 0,092881 0,073203 0,087906 0,106823 

Kinnisvaraalane tegevus 0,350565 0,375967 0,417186 0,406422 0,393851 0,34287 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 
tegevus 0,208263 0,360139 0,428606 0,606579 0,314461 0,294509 

Haldus- ja abitegevused 0,089255 0,070105 0,129902 0,122036 0,080157 0,085921 

Haridus 0,079302 0,103678 0,079442 0,116961 0,106907 0,128699 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 0,077394 0,081602 0,08529 0,097317 0,102384 0,127404 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 0,028543 0,072039 0,13515 0,070399 0,180086 -0,12959 

Muud teenindavad tegevused 0,042761 0,063214 0,063433 0,066081 0,070121 0,077702 

Välja võib tuua kinnisvaraalase tegevuse ning kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse, kus 

kasumimarginaal on kõrgeim, nendes valdkondades toob iga euro ettevõttetele suuremat tulu 

võrreldes teiste valdkondadega. 

Tabel 6, milles on näidatud kasumimarginaali arvutus suhet, arvutades see eriviisidel, ehk 

kasumimarginaal arvutatud sissetulekuga suhe kasumimarginaali, mis on arvutatud 

müügituluga. Enim mõjutab sissetuleku kaasamine põllumajandusettevõttete ning 

kinnisvaraalane tegevusvaldkonna kasumimarginaali. Tabel näitab kasumimarginaali 
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arvutuse suhet arvutades sissetulekuga ja müügituluga. Kuna sissetulek kaasab muud 

äritulud kui toetuse näol, tuleb ära märkida, et muud äritulud sisaldab ka teisi tulusid, võib 

eeldada, et kinnisvara alane tegevusvaldkond on kõrge muutusega tänu muude ärituludele, 

mis sisaldab kinnisvarainvesteeringute müügist saadud tulu. 

Tabel 6. Kasumimarginaal arvutatud sissetuleku struktuuriga suhe kasumimarginaali 

arvutatud müügituluga 

Tegevusvaldkond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Põllumajandus, metsamajandus ja 
kalapüük 0,884843 0,868512 0,699573 0,87702 0,892657 0,789578 

-Taime- ja loomakasvatus, jahindus 
ja neid teenindavad tegevusalad 0,826463 0,783247 0,795117 0,786699 0,813093 0,803097 

Mäetööstus 0,991462 0,951852 0,993297 0,984957 0,99057 0,973077 

Töötlev tööstus 0,987698 0,986034 0,990924 0,988473 0,98869 0,983629 

Elektrienergia, gaasi, auru ja 
konditsioneeritud õhuga 
varustamine 0,971381 0,919954 0,964275 0,958574 0,881892 0,951637 

Veevarustus; kanalisatsioon; 
jäätme- ja saastekäitlus 0,880566 0,966758 0,959704 0,92992 0,927584 0,935414 

Ehitus 0,987478 0,988991 0,990442 0,989501 0,990272 0,98338 

Hulgi- ja jaekaubandus; 
mootorsõidukite ja mootorrataste 
remont 0,990771 0,991104 0,99109 0,992455 0,993074 0,988855 

Veondus ja laondus 0,970322 0,966128 0,971084 0,971904 0,970888 0,959872 

Majutus ja toitlustus 0,984004 0,978555 0,982543 0,989175 0,976824 0,933824 

Info ja side 0,981834 0,983237 0,984052 0,971638 0,978263 0,973783 

Kinnisvaraalane tegevus 0,816904 0,821348 0,820308 0,850161 0,838982 0,851185 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 
tegevus 0,951237 0,9536 0,95607 0,95708 0,962373 0,962243 

Haldus- ja abitegevused 0,973114 0,979179 0,972223 0,971998 0,972033 0,960882 

Haridus 0,944934 0,88641 0,940362 0,915539 0,922883 0,898483 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 0,986975 0,990846 0,991285 0,99039 0,983323 0,960578 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 0,97964 0,976846 0,977786 0,963817 0,981333 0,943956 

Muud teenindavad tegevused 0,953157 0,94347 0,952591 0,963693 0,974337 0,957068 

Kasumimarginaali muutus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük on 2020 aastal 5,3% 

(joonis 7). ehk arvutades kasumimarginaali kasutades sissetuleku struktuuri, on 
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kasumimarginaal 5,3% võrra väiksem. See näitab, et tegelikkuses on kasumimarginaal 

väiksem kui kajastatud ROE valemis, ehk ettevõte ei ole nii edukas kui näidatud. 

 

Joonis 7. Kasumimarginaali erinevus müügitulu ja sissetuleku vahel Põllumajandus, 

metsamajandus ja kalapüügi tegevusvaldkonnas 

 

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusaladel on muutus väiksem, 

aastal 2020 on 2,67% võrra väiksem kasumimarginaal (joonis 8). Kuigi kasumimarginaali 

muutus on väiksem, aitavad toetused kajastada õiglasemat tulemust, sest on 

põllumajandusettevõtetes sissetuleku üks osa. 
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Joonis 8. Kasumimarginaali erinevus müügitulu ja sissetuleku vahel Taime- ja 

loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusaladel 

Varade käibekordaja näitab kui efektiivselt kasutab ettevõtja oma vara. Mida suurem on 

varade käibekordaja seda efektiivsemalt kasutatakse varasid. Võttes arvesse sissetuleku 

struktuuri on varade käibekordaja valem järgmine: 

 

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 =
𝑠𝑖𝑠𝑠𝑒𝑡𝑢𝑙𝑒𝑘

𝑣𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒)
 

 

Arvutades varade käibekordaja kasutades sissetuleku struktuuri on näha, et varade 

käibekordaja on suurim hulgi-ja jaekaubanduses, mootorsõidukite ja mootorrataste remondis 

(tabel 7). See tegevusvaldkond kasutab kõige efektiivsemal enda varusid. 

Põllumajandustegevusel, nagu ka kinnisvaraalasel tegevusel ja kutse-, teadus- ja 

tehnikaalane tegevus on varade käibekordaja pigem väike, ehk need ettevõtted ei kasuta 

nii efektiivselt enda varasid kui teised valdkonnad. Suur erinevus põllumajandusettevõtete 

ja kaubandusettevõtete vahel tuleneb eelkõige valdkondade iseärasusest, sh tegevuse 

hooajalisusest. 
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Tabel 7. Varade käibekordaja võttes arvesse sissetuleku struktuuri 

Tegevusvaldkond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Põllumajandus, metsamajandus 
ja kalapüük 0,240418 0,236111 0,30405 0,370113 0,365027 0,392116 

-Taime- ja loomakasvatus, 
jahindus ja neid teenindavad 
tegevusalad 0,500354 0,438438 0,505466 0,460759 0,516844 0,494725 

Mäetööstus 0,721496 0,736521 0,76925 0,709788 0,624402 0,576399 

Töötlev tööstus 1,289538 1,279018 1,336757 1,338624 1,309016 1,234279 

Elektrienergia, gaasi, auru ja 
konditsioneeritud õhuga 
varustamine 0,279201 0,284541 0,289417 0,327866 0,289971 0,242694 

Veevarustus; kanalisatsioon; 
jäätme- ja saastekäitlus 0,333205 0,351722 0,332347 0,36123 0,335258 0,445033 

Ehitus 1,532339 1,511346 1,718313 1,67795 1,706972 1,54326 

Hulgi- ja jaekaubandus; 
mootorsõidukite ja 
mootorrataste remont 2,112055 2,237284 2,393486 2,492233 2,380213 1,798903 

Veondus ja laondus 0,799402 0,811843 0,9375 1,009971 0,931519 0,694536 

Majutus ja toitlustus 1,108262 1,134836 1,19687 1,217286 1,163485 0,792625 

Info ja side 0,984373 1,013401 1,043952 1,008271 0,997122 0,908097 

Kinnisvaraalane tegevus 0,149385 0,144746 0,150139 0,143755 0,130047 0,120753 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 
tegevus 0,262447 0,226329 0,262909 0,289111 0,241071 0,27999 

Haldus- ja abitegevused 0,599308 0,565624 0,606598 0,682262 0,691914 0,481922 

Haridus 1,117806 1,055948 1,162909 1,102033 1,159191 1,038002 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 1,172572 1,289009 1,316514 1,297475 1,301372 1,309188 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 0,899041 0,911622 0,824472 0,842248 0,605892 0,578459 

Muud teenindavad tegevused 1,289091 1,042174 1,200035 1,312222 1,258834 0,88758 

 

Tabel 8 näitab varade käibekordaja muutust. Varade käibekordaja muutus oli suurim  

põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük ning kinnisvaraalases tegevusvaldkonnas. Ehk 

varade käibekordaja ning puhaskasumimarginaali muutused on kooskõlas. Mõlemal näitajal 

muudeti müügitulu näitaja sissetuleku vastu, ehk muutus peab olema mõlemal 

finantssuhtarvul. Varade käibekordaja vähenes põllumajandus, metsamajandus ja kalapüügi 

tegevusvaldkonnas 8, 25%, ehk finantstulemuslikkuse mudel, mis arvestab sissetulekut 

annab kõrgema tulemuse ehk tähendab efektiivsemat varude kasutamist.  
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Tabel 8. Vara käibekordaja arvutatud sissetuleku struktuuriga suhe võla käibekordajasse 

arvutatud müügituluga 

Tegevusvaldkond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Põllumajandus, metsamajandus ja 
kalapüük 1,130144 1,151394 1,429444 1,140225 1,120251 1,266499 

-Taime- ja loomakasvatus, jahindus 
ja neid teenindavad tegevusalad 1,209975 1,276736 1,257676 1,271134 1,229871 1,24518 

Mäetööstus 1,008611 1,050584 1,006748 1,015273 1,00952 1,027668 

Töötlev tööstus 1,012456 1,014164 1,009159 1,011662 1,011439 1,016644 

Elektrienergia, gaasi, auru ja 
konditsioneeritud õhuga 
varustamine 1,029462 1,08701 1,037049 1,043216 1,133926 1,050821 

Veevarustus; kanalisatsioon; 
jäätme- ja saastekäitlus 1,135633 1,034385 1,041988 1,075361 1,07807 1,069045 

Ehitus 1,012681 1,011132 1,00965 1,01061 1,009823 1,016901 

Hulgi- ja jaekaubandus; 
mootorsõidukite ja mootorrataste 
remont 1,009315 1,008976 1,00899 1,007603 1,006974 1,011271 

Veondus ja laondus 1,030585 1,03506 1,029777 1,028908 1,029985 1,041805 

Majutus ja toitlustus 1,016256 1,021915 1,017767 1,010943 1,023725 1,070866 

Info ja side 1,018503 1,017048 1,016206 1,02919 1,02222 1,026923 

Kinnisvaraalane tegevus 1,224134 1,21751 1,219054 1,176248 1,19192 1,174832 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 
tegevus 1,051263 1,048658 1,045948 1,044845 1,039098 1,039239 

Haldus- ja abitegevused 1,027629 1,021264 1,02857 1,028808 1,028771 1,04071 

Haridus 1,058275 1,128146 1,063421 1,092253 1,083561 1,112987 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 1,013197 1,009239 1,008792 1,009704 1,01696 1,04104 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 1,020783 1,023703 1,022719 1,037541 1,019022 1,059371 

Muud teenindavad tegevused 1,049145 1,059918 1,049768 1,037675 1,026339 1,044858 

Varade käibekordaja arvestades sissetuleku struktuuri on Põllumajandus, metsamajandus ja 

kalapüük valdkonnas aastal 2020 0,3921 (joonis 9) ja vaadeldes lähemalt Taime- ja 

loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalasid on varade käibekordaja aastal 

2020  0,4947 (joonis 10).  

 



36 
 

 

Joonis 9. Varade käibekordaja arvestades müügitulu ja sissetulekut Põllumajandus, 

metsamajandus ja kalapüügi tegevusvaldkonnas 

 

Joonis 10. Varade käibekordaja arvestades müügitulu ja sissetulekut Taime- ja 

loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalades 

Kaasates sissetuleku struktuuri varade käibekordaja näitajasse on põllumajandusettevõtete 

varade kõibekordaja suurem, mis näitab, et ettevõtted kasutavad varasid efektiivsemalt 

arvestades sissetulekut. 

Omakapitalikordaja mõõdab, millises ulatuses kasutatakse omakapitali igasuguse ettevõtte 

vara tasumiseks. Kui suhe on kõrge, tähendab see, et varasid finantseeritakse suure osa 

võlaga. Seevastu, kui suhe on madal, tähendab see, et juhtkond kas väldib võla kasutamist 

või ettevõte ei suuda potentsiaalsetelt laenuandjatelt võlga saada. Uue finantstulemuslikkuse 
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mudeli omakapitalikordaja ei muutu võrreldes vana mudeliga, kuna näitaja ei kasuta 

müügitulu/sissetuleku näitajat. Seega valem omakapitalikordaja arvutamiseks ei muutu: 

 

𝑂𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 =
𝑣𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒)

𝑜𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Viimasel 5 aastal on omakapitalikordaja suurim Elektrienergia, gaasi, auru ja 

konditsioneeritud õhuga varustamine,  veondus ja laondus ning majutus ja toitlustus 

tegevusvaldkondadel (tabel 9). Põllumajandusettevõtete puhul on omakapitalikordaja pigem 

väike, see tähendab et varasid ei finantseerita võlaga. 

Tabel 9. Omakapitalikordaja 

tegevusvaldkond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Põllumajandus, metsamajandus 
ja kalapüük 1,2244 1,2344 1,2541 1,4188 1,4802 1,4249 

-Taime- ja loomakasvatus, 
jahindus ja neid teenindavad 
tegevusalad 1,9239 1,9287 1,8323 1,9857 1,7827 1,8773 

Mäetööstus 1,8911 1,7210 1,5942 1,5303 1,5349 1,4538 

Töötlev tööstus 1,7464 1,7439 1,7498 1,7330 1,7116 1,6747 

Elektrienergia, gaasi, auru ja 
konditsioneeritud õhuga 
varustamine 2,3051 2,3375 2,2907 2,3083 2,2273 2,0552 

Veevarustus; kanalisatsioon; 
jäätme- ja saastekäitlus 1,3823 1,3554 1,3554 1,3535 1,3281 1,3413 

Ehitus 1,7690 1,7691 1,7646 1,7965 1,7411 1,7502 

Hulgi- ja jaekaubandus; 
mootorsõidukite ja 
mootorrataste remont 1,9424 1,9318 1,9418 1,9881 1,9670 1,7093 

Veondus ja laondus 2,1048 2,0183 2,1236 2,1036 2,1176 1,9835 

Majutus ja toitlustus 2,0509 2,0386 2,0406 1,9005 2,0329 2,1072 

Info ja side 1,6816 1,6417 1,6239 1,5720 1,5602 1,5650 

Kinnisvaraalane tegevus 1,9761 1,8923 1,8843 2,0019 1,8622 1,8810 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 
tegevus 1,6028 1,5126 1,5507 1,5339 1,3658 1,4348 

Haldus- ja abitegevused 1,5891 1,6196 1,7003 1,6558 1,7479 1,5983 

Haridus 1,6632 1,5329 1,5552 1,4659 1,4854 1,4272 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 1,7756 1,7940 1,7606 1,7771 1,7143 1,6784 
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Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 1,6237 1,9882 1,6306 1,6091 1,5578 1,5944 

Muud teenindavad tegevused 1,9562 1,7908 1,8510 1,6724 1,7659 1,6195 

  

Kui vaadelda finantsutlemuslikkust tervikuna vastavalt Dupont analüüsile saab näha, et ROE 

ei muutu. Kuna müügitulu taandatakse ära kasumimarginaali ja varadekäibekordajaga ROE 

valemis, ei muutu ROE tulemus (tabel 10). Tabeli põhjal on näha 2020 aasta Põllumajandus, 

metsamajandus ja kalapüügi tegevusvaldkonna arvutuskäiku, kuigi kasumimarginaal ja 

varade võlakordaja on erinev, ei erine ROE tulemus. 

Tabel 10. ROE arvutus kaasates sissetulekut ja müügitulu põllumajandus, metsandus ja kalapüügi 

tegevusvaldkonnas aastal 2020 

  

ROE arvutus, 
kasutades 
sissetulekut 

ROE arvutus 
kasutades 
müügitulu 

kasumimarginaal 0,1989 0,2519 

varade käibekordaja  0,3921 0,3096 

finantsvõimendus 1,4249 1,4249 

ROE 0,1111 0,1111 

Võrreldes erinevaid ettevõtteid ROE põhjal on näha varasemalt mainitud koroonaviiruse 

efekti majutusele ja toitlustusele ning kunst, meelelahutus ja vaba aja tegevusvaldkonnale, 

kus 2020 ROE oli negatiivne (tabel 11). Omakapitali rentaablus põllumajandusettevõtetele 

on väga volatiine ning tuues sisse sissetuleku struktuuri, ei aita see mõjutada omakapitali 

rentaabluse tulemust.  

Tabel 11. Omakapitali rentaablus erinevates tegevusvaldkondades 

Tegevusvaldkond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Põllumajandus, metsamajandus 
ja kalapüük 1,4960 -3,0059 13,1951 2,6832 -2,6447 11,1125 

-Taime- ja loomakasvatus, 
jahindus ja neid teenindavad 
tegevusalad 8,5863 -1,2100 12,6303 5,3433 9,7155 10,1170 

Mäetööstus 6,0413 15,4548 16,6807 11,6044 7,8236 8,9080 

Töötlev tööstus 8,2805 9,5339 10,8665 10,3997 9,2215 8,4369 

Elektrienergia, gaasi, auru ja 
konditsioneeritud õhuga 
varustamine 6,0925 9,3196 5,7400 6,3657 5,6273 3,2302 

Veevarustus; kanalisatsioon; 
jäätme- ja saastekäitlus 6,6752 2,3055 1,8628 4,1702 4,4350 4,0208 
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Ehitus 9,4680 13,9405 15,6656 13,3471 15,2179 13,4729 

Hulgi- ja jaekaubandus; 
mootorsõidukite ja 
mootorrataste remont 10,7884 14,0450 14,1998 15,6342 13,4033 9,9510 

Veondus ja laondus 9,5909 3,2249 16,4336 11,3220 21,7447 6,5335 

Majutus ja toitlustus 10,0472 6,5338 7,3747 9,5789 10,3734 -8,3643 

Info ja side 17,3817 16,0793 15,7458 11,6029 13,6753 15,1818 

Kinnisvaraalane tegevus 10,3486 10,2980 11,8022 11,6963 9,5381 7,7877 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 
tegevus 8,7606 12,3291 17,4740 26,9005 10,3539 11,8313 

Haldus- ja abitegevused 8,5002 6,4223 13,3983 13,7865 9,6940 6,6179 

Haridus 14,7436 16,7824 14,3670 18,8950 18,4080 19,0654 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 16,1132 18,8698 19,7692 22,4391 22,8415 27,9951 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 4,1666 13,0568 18,1697 9,5410 16,9977 -11,9518 

Muud teenindavad tegevused 10,7829 11,7976 14,0898 14,5015 15,5876 11,1689 

 

Eelnevalt koostatud analüüsi põhjal saab teha järeldusi sissetuleku struktuuri arvestatava 

finantstulemusliku mudeli kohta. Sissetuleku näitajana kasutati statistikaandmebaasi 

müügitulu ja muude äritulude summat, kuigi muud äritulud sisaldab ka peale toetuste teisi 

tulusid, on antud kirje kasutamine lihtsuse, ajakriteeriumi ja inforessurssidest lähtuvalt kõige 

tõhusam toetuse näitaja. Samas peab välja tooma, et kasutades muud müügitulud kui toetuste 

kirjet, ei saa kinnitada ettevõtete omavahelise võrdluse õigsust.  Kuna muud tulud sisaldavad 

ka teisi tulusid peale toetuste on näiteks kinnisvaraalase tegevuse muude tulude osakaal 

kõrge, kuna sisaldab tulu kinnisvarainvesteeringute müügist. Peale selle on raske öelda kui 

suure osakaalu mõjutab muude tulude kirjel toetused. Statistikaametis kättesaadava info 

põhjal ei saa teha põhjalikumat analüüsi.  

Vaadeldes muude äritulude summat ühe ettevõtte peal, on näha et põllumajandusvaldkonnas 

on muude äritulude suurus üks suurimaid. Lisaks kinnisvaraalase tegevusele, mille muud 

äritulud tulenevad kinnisvarainvesteeringute müügist. Veel võib ära märkida 2020 aasta 

muude äritulude kasvu meelelahutus ning toitlustus ja majutus tegevusvaldkondades. Muude 

äritulude summa tõusis üle kahe korra. See tulenes COVID-19 pandeemiast. Aastal 2020 

kuulutati välja eriolukord mis mõjutas neid valdkondi kõige enam. Sellega seoses rakendati 

erinevad poliitikameetmed ettevõtete säilitamisele. Seega on oluline finantstulemuslikkuse 

analüüsis kaasata sissetuleku struktuur, sest see võimaldab kaasata ka toetuste erakorralise 

mõju. 
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Toetuste ja kasumi vahel on tugev seos, seda väidavad ka erinevad uuringud ning ka autori 

korralatsioon oli enamus tegevusvaldkondades tugev. Uuritud oli ka lisaks Põllumajandus, 

metsamajandus ja kalapüügile selle alamliiki, taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid 

teenindavad tegevusalasid, mille toetuste ja kasumi korrelatsioon tuli pigem mitte 

ootuspärane tulemus. Nimelt põllumajandus, metsamajandus ja kalapüügil on tugev seos 

toetuste ja kasumi vahel, kuid taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad 

tegevusaladel on seos pigem keskmine/nõrk. 

Sissetuleku struktuuri kasutamine finantstulemuslikkuse hindamisele annab siiski parema 

ülevaate põllumajandusettevõtete finantssuhtarvude üle. Näiteks on tegelikkuses varade 

käibekordaja kõrgem arvestades sissetuleku struktuuri, mis omakorda tähendab 

efektiivsemat varade kasutamist. Puhaskasumimarginaal annab seevastu kehvema tulemuse 

arvestades sissetuleku struktuuri, mis näitab halvemat ettevõtte kasumlikkust. 

Uue finantstulemuslikkuse mudeli omakapitalikordaja ei muutu võrreldes vana mudeliga, 

kuna näitaja ei kasuta müügitulu näitajat.  Seega mudelis muutuvad ainult varade 

käibekordajat ja kasumimarginaali. Ka ROE tulemus jääb samaks võrreldes 

finantstulemuslikkuse mudeliga, mis kasutab müügitulu, sest varade käibekordajas ning 

kasumimarginaalis olev sissetulek taandub ära. 

Autor leiab, et uus finantstulemuslikkus aitab saada parema ülevaate ettevõtte 

tulemuslikkusest ning käekäigust arvestades sissetulekut. Samas ei ole statistikaameti 

andmed finantsutlemuslikkuse arvutamisel piisavad, kuna muud äritulud sisaldavad ka teisi 

tulusid peale toetuste. Finantstulemuslikkuse mudeliga ei ole võimalik kaasa aidata 

põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavale, kuna andmeid analüüsitakse 

tagantjärgi, küll aga annab uus mudel korrektsema ülevaate ettevõtte finantssuhtarvudest. 
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KOKKUVÕTE 
 

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada Eesti põllumajandusettevõtete sissetuleku struktuur 

ning töötada välja sissetuleku struktuuri arvestav finantstulemuslikkuse hindamise mudel. 

Selleks püstitati kolm uurimisülesannet. Uurimistöö teoreetilises osas selgitati Eesti 

põllumajandusettevõtete sissetulku struktuur.  Põllumajandusettevõtted võivad olla 

struktuuri, tehnoloogia ja eesmärkide poolest väga heterogeensed ning neid iseloomustavad 

mitmesugused sissetulekuallikad. Üheks oluliseks sissetuleku allikaks on toetused, seega 

defineerides sissetuelekut tuleb kaasata ka toetused, ehk sissetulekuks on toetuste ja 

müügitulu summa. 

Lisaks Eesti põllumajandusettevõtete sissetuleku struktuuri väljaselgitamisele on oluline 

tuua välja finantstulemuslikkuse mudel, mis kaasas sissetuleku struktuuri. 

Finantstulemuslikkuse hindamisel on kasutatud DuPonti analüüsi, mis on tuntud kui 

strateegiline kasumimudel. Duponti analüüs jagab omakapitali rentaabluse kolmeks 

komponendiks, mida saab omakorda eraldiseisvalt analüüsida. Finantsutlemuslikkust 

hinnatakse omakapitali rentaablusega, mis on jagatud kolmeks komponendiks ja kus 

omakorda müügitulu on asendatud sissetulekuga. 

Magistritöö empiirilises osas analüüsiti statistikaandmebaasi põhjal sissetuleku struktuuri 

arvestatava finantstulemuslikkuse mudeli mõju. Sissetuleku näitajana kasutati 

statistikaandmebaasi müügitulu ja muude äritulude summat, kuigi muud äritulud sisaldab ka 

peale toetuste teisi tulusid, on antud kirje kasutamine on lihtsuse, ajakriteeriumi ja 

inforessurssidest lähtuvalt kõige tõhusam toetuse näitaja. Vaadeldes muude äritulude 

summat ühe ettevõtte peal, on näha et põllumajandusvaldkonnas on muude äritulude suurus 

üks suurimaid. Kinnisvaraalase tegevuse puhul on samuti näitaja suur, kuid siin tuleb 

märkida, et muud äritulud koosnevad ka teisest tuludest ja näiteks kinnisvaraalase tegevuse 

puhul tulenevad muud äritulud kinnisvarainvesteeringute müügist. 

Toetuste ja kasumi vahel on tugev statistiline seos. Sissetuleku struktuuri kasutamine 

finantstulemuslikkuse hindamisele annab seega parema ülevaate põllumajandusettevõtete 
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finantssuhtarvude üle. Näiteks on tegelikkuses varade käibekordaja kõrgem arvestades 

sissetuleku struktuuri, mis omakorda tähendab efektiivsemat varade kasutamist. 

Puhaskasumimarginaal annab seevastu kehvema tulemuse arvestades sissetuleku struktuuri, 

mis näitab halvemat ettevõtte kasumlikkust. 

Autor leiab, et uus finantstulemuslikkuse mudel aitab saada parema ülevaate ettevõtte 

tulemuslikkusest ning käekäigust arvestades sissetulekut. Samas ei ole statistikaameti 

andmed finantsutlemuslikkuse arvutamisel piisavad, kuna muud äritulud sisaldavad ka teisi 

tulusid peale toetuste. Sissetuleku mõju uurimist tuleks viia detailsemaks, eraldades kirjest 

muud tulud ainult toetused. 
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Lisa 1. Toetuste ülevaade  

 

Abi Abi andja Abi eesmärk Toetatavad tegevused 
 

Turuarendustoetus PRIA Abi põllumajandustoodete 
müügiedendusmeetmete jaoks 

Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste 
elluviimiseks: 
1) Eesti turgu või välisturgu käsitleva turu-
uuringu tegemine; 
2) Eestis toimuval messil osalemine või Eestis 
toimuva messi korraldamine; 
3) põllumajandustoote ja sellest töödeldud 
toote tutvustamine; 
4) välisriigis toimuval messil osalemise 
korraldamine; 
5) välisriigis turundusürituse korraldamine; 
6) välisriigis toimuva messi külastamine.  

Põllumajandustootja 
asendamise toetus 

PRIA Abi põllumajandusettevõtte 
asendusteenuste jaoks 

Toetust võib kasutada järgmiste 
põllumajandustootja asendamise kulude 
katmiseks: 
1) asendaja töötasu koos sotsiaalmaksu ja 
töötuskindlustusmaksega või lepingujärgne 
tasu, puhkusetasu ja tööandja makstav 
haigushüvitis ning asendaja kindlustuse kulud; 
2) kulud asendaja tööriietele; 
3) asendaja poolt põllumajandustootja 
asendamisega seoses tehtud sõidukulud; 
4) asendusteenusega seotud teabe- või 
õppepäeva korraldamise ja sellel osalemise 
kulud; 
5) maakonnas asendusteenust korraldava 
töötaja personalikulud koos sotsiaalmaksu ja 
töötuskindlustusmaksega.  

Põllumajandusloomade 
aretustoetus 

PRIA Abi loomakasvatussektorile Toetust võib kasutada järgmiste tõuraamatu 
või aretusregistri pidamise kulude 
hüvitamiseks: 
1) tõuraamatu või aretusregistri pidamisega 
seotud tööjõukulu ning sellelt arvestatud tulu- 
ja sotsiaalmaks, kohustuslik kogumispension 
ning töötuskindlustusmaks; 
2) väikeinventari ja materjali kulu; 
3) tõuraamatu või aretusregistri pidamise 
koolituse kulu; 
4) põhivahendite haldamise kulu; 
5) looma põlvnemise tõestamiseks ja 
identifitseerimiseks tehtava geneetilise uuringu 
kulu; 
6) infotehnoloogia kulud riist- ja tarkvarale ning 
arenduskulu; 
7) tõuraamatu või aretusregistri pidamisega 
seotud transpordikulu; 
8) tõuraamatu või aretusregistri pidamisega 
seotud sisseostetava teenuse kulu; 
9) tõuraamatu või aretusregistri andmetega 
seotud trükise kulu; 
10) üldkulu kuni 15% punktides 1–9 sätestatud 
kulude summast.  

Põllumajanduskindlustustoetus PRIA Abi kindlustusmaksete tasumiseks Toetust võib taotleda väikese ja keskmise 
suurusega põllumajandustootja (edaspidi 
taotleja), kes kavatseb sõlmida enda valitud 
kindlustusandjaga kindlustuslepingu, mille 
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kohaselt on kindlustatud esemeks tera- ja 
kaunvili, heinaseeme, õlikultuur, kartul, 
köögivili, puuvili, marjad, viljapuu, 
marjapõõsas, puukooliistandus, dekoratiivtaim, 
veised, sead, lambad, kitsed, hobused (v.a 
võistlus- ja ratsahobused), kodulinnud või 
mesilaspere ja kindlustusjuhtumiks kahju, mille 
on põhjustanud: 
1) loodusõnnetus komisjoni määruse (EL) nr 
702/2014 artikli 2 punkti 9 tähenduses; 
2) loodusõnnetusega võrreldav ebasoodne 
ilmastikutingimus komisjoni määruse (EL) nr 
702/2014 artikli 2 punkti 16 tähenduses ja 
muud ebasoodsad ilmastikutingimused 
komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 
punkti 17 tähenduses; 
3) loomahaigused või komisjoni määruse (EL) nr 
702/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses 
taimekahjurid.  

Metsaala arengu ja metsade 
elujõulisuse parandamise 
investeeringutoetus 

PRIA Abi metsapõlengutest, 
loodusõnnetustest, ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, haigustest, 
kahjuritest ja katastroofidest tingitud 
metsakahjustuste ennetamiseks ja 
kõrvaldamiseks; abi uute 
metsandustehnoloogiate ning 
metsandustoodete töötlemise, 
kokkukogumise ja turustamisega seotud 
investeeringuteks 

Toetatavad tegevused: 
Kahjustatud metsa taastamine 
Metsamajandamisvõtete rakendamine 
Metsapuude taimehaiguste ja -kahjustuste ning 
metsatulekahju ennetamine  

Väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtjate võlakohustuste 
tagamise kord (tagatiste kava) 

Maaelu Edendamise 
Sihtasutus 

Abi põllumajandusliku esmatootmisega 
seotud põllumajanduslikes 
majapidamistes materiaalsesse või 
immateriaalsesse varasse tehtavateks 
investeeringuteks; 
põllumajandustoodete töötlemise ja 
turustamisega seotud investeerimisabi 

Tagatiste kava eesmärgiks on lihtsustada 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate 
juurdepääsu rahalistele vahenditele, võttes 
arvesse korras viidatud Euroopa Liidu 
õigusaktides  

Natura 2000 erametsamaa 
toetus 

PRIA Abi seoses ebasoodsate tingimustega 
Natura 2000 metsaaladel 

Toetust antakse Natura 2000 võrgustiku alal 
(edaspidi Natura 2000 ala) asuval või 
looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktis 1 või 4 
nimetatud kaitstava loodusobjekti 
sihtkaitsevööndis asuval erametsamaal ühe 
kalendriaasta jooksul looduskaitseliste 
piirangute järgimise eest.  

Nõustamisteenuse toetamine Maaeluministeerium Nõustamisteenuste jaoks antav abi 
metsandussektoris 

Lepingu objektiks on: 
3.1.1.põllumajandustootjatele või maa 
valdajatele (edaspidi klient) nõustamisteenuste 
osutamine eesmärgiga parandada kliendi 
majapidamise, ettevõtte ja/või investeeringu 
majandus- ja keskkonnaalase tegevuse 
tulemuslikkust; 3.1.2.Eesti põllu- ja 
maamajanduse nõustamissüsteemi (edaspidi 
nõustamissüsteem) arendamine ning 
kvaliteetse nõustamisteenuse kättesaadavuse 
tagamine; 3.1.3.Käsundisaaja õigus taotleda 
PRIAlt nõuandetoetust, et võimaldada 
klientidel kasutada toetatavaid 
nõustamisteenuseid  

Toetus nõustajate 
koolitamiseks – Eesti maaelu 
arengukava meede 2.3 

PRIA Nõustajate koolitus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamise seaduse § 71 lõikes 4 nimetatud 
taotluse või pakkumuse esitaja (edaspidi 
taotleja) võib olla isik või asutus, kes vastab 
tingimustele, mille Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) on 
kehtestanud hanketeates või 
hankedokumentides järgmiste nõuete kohta: 
1) täienduskoolituse (edaspidi koolitus) 
korraldamiseks vajaliku pädevusega personali 
olemasolu; 
2) kogemus hanke esemeks oleva koolituse 
valdkonnas; 
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3) kvalifikatsioon tasemeõppe või 
täienduskoolituse korraldamises või toetatava 
põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse 
osutamises.  

Teadmussiirde ja teavituse 
toetuse metsanduslikud 
tegevused 

PRIA Abi teadmussiirdeks ja 
teabemeetmeteks metsandussektoris 

Toetust võib taotleda juriidiline isik või asutus: 
1) kellel on toetatavate tegevuste elluviimiseks 
vajaliku pädevusega personal; 
2) kellel on toetatava tegevuse korraldamise 
kogemus taotluse esitamise aastale eelnenud 
vähemalt kahe kalendriaasta jooksul 
(Teadmussiirde ja teavituse toetus, 2021) 

Sigade aafrika katku 
likvideerimise kulude katmine 
ja kahjude hüvitamine 
põllumajandustootjatele  

Maaeluministeerium, 
Veterinaar- ja Toiduamet 

Abi loomahaiguste ja taimekahjuritega 
tõrjeks 

Abikõlblikud on järgmised SAKi likvideerimisega 
seotud kulud:  loomade hukkamise või 
tapmise kulud ja sellega seotud 
transpordikulud;  korjuste transpordi ja 
kõrvaldamise kulud;  
põllumajandusettevõtete ja seadmete 
puhastamise, desinfektsiooni või 
desinfitseerimise kulud, mis põhinevad 
patogeeni epidemioloogial ja tunnustel;  
saastunud sööda ning loomsete saaduste 
transpordi ja hävitamise kulud, ja kui saastunud 
seadmeid ei ole võimalik desinfitseerida, siis ka 
nende hävitamise kulud;  SAKi 
diagnoosimiseks tehtavate testide ja muude 
kontrollimeetmete kulud.  

Hukkunud 
põllumajandusloomade 
hävitamise ja kokkuveo kulude 
katmine 

Maaeluministeerium Abi hukkunud loomade kõrvaldamiseks Abi hukkunud loomade kõrvaldamiseks 

Metsandussektori 
tootjarühmadele mõeldud 
starditoetuse muudatused 
(Eesti maaelu arengukava 
meetme M09.1 metsanduse 
osa) 

PRIA Toetada tootjarühmade loomist 
metsandussektoris 

Toetust võib taotleda tootjarühma loomise ja 
arendamisega seotud tegevusteks, mis on 
vajalikud tunnustatud tootjarühma äriplaani 
eesmärgi saavutamiseks.  

Toidukvaliteedikava raames 
toodetud tootest teavitamise 
ja toote müügi edendamise 
toetus 

PRIA Abi kvaliteedikavaga hõlmatud puuvilla 
ja toiduainete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete jaoks 

Toetust võib taotleda Euroopa Liidu siseturul 
toidukvaliteedikava raames toodetud tootest 
teavitamise ja toote müügi edendamise 
tegevuse elluviimiseks.   

(Interreg V-A) EE-LV - Estonia-
Latvia (Agriculture) 

Rahandusministeerium Abi põllumajandusliku esmatootmisega 
seotud põllumajanduslikes 
majapidamistes materiaalsesse või 
immateriaalsesse varasse tehtavateks 
investeeringuteks; 
põllumajandustoodete töötlemise ja 
turustamisega seotud investeerimisabi; 
abi teadmussiirdeks ja 
teabemeetmeteks; abi 
nõustamisteenuste kasutamiseks; abi 
põllumajandustoodete 
müügiedendusmeetmete jaoks 

Programmi eesmärk on tugevdada piirkondade 
vahelist koostööd järgmiste strateegiliste 
eesmärkide saavutamise kaudu: aktiivne ja 
atraktiivne ettevõtluskeskkond;  puhas ja 
hinnatud elukeskkond; parem sadamate 
võrgustik;  integreeritud tööturg.  

Ohtliku taimekahjustaja 
tõrjeabinõude rakendamise 
toetus 

PRIA Abi loomahaiguste ja taimekahjuritega 
tõrjeks 

Toetuse abikõlblikud kulud on: 
1) Põllumajandus- ja Toiduameti ettekirjutuse 
alusel hävitatud puuviljakultuuri 
istutusmaterjali, dekoratiivkultuuri 
istutusmaterjali või kartuli, sealhulgas 
seemnekartuli, väärtus; 
2) tootmisistandikul kasvanud Põllumajandus- 
ja Toiduameti ettekirjutuse alusel hävitatud 
taimede väärtus.  

Põllumajandustoodete ja 
toiduainete kvaliteedikavas 
osalemise toetus 

PRIA Puuvilla või toiduainete 
kvaliteedikavadega liitumiseks 
aktiivsetele põllumajandustootjatele 
antav abi 

(1) Toetust võib taotleda Euroopa Liidu ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 
92 lõike 3 alusel tunnustatud 
toidukvaliteedikavas. 
(2) Toetust antakse tunnustatud 
toidukvaliteedikavas osalemisega seotud 
püsikulude hüvitamiseks ühes tunnustatud 
toidukvaliteedikavas osalemise kohta kuni viiel 
aastal arvates esmakordsest kavaga liitumisest.  
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Väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele, 
mittetulundussektorile ja laenu 
finantseerijatele laenu 
andmise kord (laenamise kava) 

Maaelu Edendamise 
Sihtasutus 

Abi põllumajandusliku esmatootmisega 
seotud põllumajanduslikes 
majapidamistes materiaalsesse või 
immateriaalsesse varasse tehtavateks 
investeeringuteks; 
põllumajandustoodete töötlemise ja 
turustamisega seotud investeerimisabi 

Laenamise kava eesmärgiks on korras viidatud 
õigusaktides, konkurentsiseaduses1 ning 
Maaelu Edendamise Sihtasutuse (edaspidi ka 
sihtasutus) laenu meetmetes sätestatut arvesse 
võttes võimaldada väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele, sh mikroettevõtjatele, 
mittetulundusühingutele ja sihtasutustele 
(edaspidi ka mittetulundussektor) ning krediidi- 
ja finantseerimisasutustele (edaspidi ka laenu 
finantseerijad) juurdepääsu täiendavatele 
rahalistele vahenditele, et tagada ettevõtluse 
toimimine ja areng ning maapiirkondade 
konkurentsivõime   

Erimärgistatud diislikütuse 
aktsiisisoodustus 

Maksu- ja Tolliamet/PRIA Riigiabiks peetakse alkoholi-, tubaka-, 
kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses 
sätestatud diislikütuse aktsiisimäära ja 
põllumajanduses või kutselisel 
kalapüügil sisevetes kasutatava 
eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära 
vahet. 

Juhtumid, millal eriotstarbelist diislikütust on 
lubatud põllumajandusmasinates kasutada: 
põllumajandusmasin sõidab avalikult 
kasutataval teel ühelt põllult teisele 
põllumajandustööde tegemise eesmärgil 
(kündmine, külv, viljakoristus jne); 
põllumajandusmasin sõidab avalikult 
kasutataval teel erinevate põllumajandustööga 
seotud objektide vahel (talunik transpordib vilja 
põllult taluniku kuivatisse, hoidlast väetise vedu 
põllule, sõnnikuvedu laudast hoidlasse jne); 
põllumajandusmasin sõidab avalikult 
kasutataval teel remonditöökotta (kui remont 
on vältimatult vajalik põllumajandustööde 
jätkamiseks); 
põllumajandusmasinat kasutab 
põllumajandustöödel isik, kelle põhitegevuseks 
ei ole põllumajandus (nt hooldekodude 
väikemajandites loomade, vilja ja kartulite 
kasvatus); 
põllumajandusmasinat kasutatakse 
laadimistöödel taluniku laos, viljahoidlas, 
väetisehoidlas jne; 
põllumajandusmaad hoitakse heades 
põllumajanduslikes ja keskkonnatingimustes (nt 
kraavide puhastamine, kändude juurimine, 
kivide vedu jne).   

Loomade tekitatud kahju 
hüvitamine 

Keskkonnaamet Abi kehtestatakse hallhülge, 
viigerhülge, pruunkaru, hundi, ilvese, 
euroopa naaritsa, merikotka, kalakotka 
ning rändel olevate sookurgede, hanede 
ja laglede tekitatud kahjustustest 
(edaspidi kahjustus) teatamise, 
kahjustuste hindamise ning kahju 
hüvitamise kord ja täpsustatud ulatus 
ning kahjustuste vältimise abinõudele 
tehtud kulutuste hüvitamise kord ja 
täpsustatud ulatus. 

 Looma tekitatud kahjustuse eest hüvitise 
saamiseks peab kahjusaaja kahjustusest ning 
selle iseloomust pärast kahjustuse avastamist 
viivitamata teavitama ametit järgmistel 
juhtudel: 
  1) kui põllumajandus- või lemmikloom on 
surmatud või vigastatud; 
  2) kui on kahjustatud mesitaru või silopalli; 
  3) kui on kahjustatud lõks- või nakkepüünist 
(edaspidi kalapüünis); 
  4) kui on alust arvata, et euroopa naarits on 
tekitanud kahju kalakasvatusele; 
  5) kui rändel olevad haned, lagled ja sookured 
(edaspidi rändlind) on kahjustanud külvi, 
valminud vilja ning karja- ja heinamaad 
(edaspidi põllumajanduskultuur); 
  6) kui jooksval aastal on esmakordselt 
tuvastatud kalakasvatuses meri- või kalakotka 
(edaspidi kotkas) toitumine.  

Mesilaspere toetus PRIA Mesilaspere toetuse eesmärk on 
suurendada bioloogilist mitmekesisust 
ja põllumajanduskultuuride saagikust 
ning aidata kaasa 
põllumajandusloomade registris 
mesilasperede registreerimisele 

Toetust antakse loomatauditõrje seaduse § 4 
tähenduses loomapidajale, kes peab mesilasi ja 
kellel on vähemalt üks mesilaspere.  

Töötukassa tööturuteenuste ja 
tööhõiveprogrammi toetused 

Töötukassa Eesmärk on tööealise elanikkonna 
võimalikult kõrge tööhõive saavutamine 
ning pikaajalise töötuse ja tööturult 
tõrjutuse ennetamine tööturuteenuste 

 Käesolevas seaduses ettenähtud 
tööturuteenustele ja -toetustele on õigus: 
  1) Eesti alalisel elanikul; 
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osutamise ja tööturutoetuste maksmise 
kaudu. 

  2) tähtajalise elamisloa või tähtajalise 
elamisõiguse alusel Eestis elaval välismaalasel; 
  3) Eestis viibival Euroopa Liidu, Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi 
Konföderatsiooni kodanikul; 
  4) Eestis viibival rahvusvahelise kaitse saajal 
või Eestis viibival varjupaigataotlejal 
välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise 
seaduses sätestatud tingimustel; 
  5) tööandjal.  

Praktikatoetus PRIA Toetuse eesmärk on motiveerida 
põllumajandusvaldkonna ettevõtjaid 
võtma praktikale õpilasi või üliõpilasi, 
kes õpivad statsionaarses õppes ja 
täiskoormusega. 

Toetust antakse põllu- või 
maamajandusvaldkonna õppesuuna õppekaval 
või veterinaaria õppesuuna õppekaval õppiva 
õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja 
korraldamise eest, kui praktikant õpib 
määruse lisas nimetatud õppekaval: 
 1) statsionaarse õppe koolipõhises õppevormis 
kolmanda kuni neljanda taseme 
kutseõppe esmaõppes; 
 2) kutsekeskharidusõppes; 
 3) täiskoormusega rakenduskõrgharidus-, 
bakalaureuse- või magistriõppes või 
 4) bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud 
õppes.  

Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse keskkonnaprogrammi 
4 liiki 

Keskkonnainvesteeringute 
Keskus 

 Programmist toetatakse tegevusi, mille 
teemaks on säästva keskkonnakasutuse 
põhimõtete, looduse ja inimühiskonna 
seoste, looduses toimuvate protsesside 
ja elurikkuse tundmaõppimine. 

Toetuse saaja peab vastama järgmistele 
nõuetele: 
  1) ta on täitnud kõik projekti tegevustega 
seotud õigusaktides sätestatud nõuded ning 
tema maksu- või maksevõlg riigile koos 
intressiga ei ole suurem kui 100 eurot või see 
on ajatatud; 
  2) ta on tagasimaksmisele kuuluva riikliku 
toetuse tagasi maksnud nõude täitmise 
tähtpäevaks; 
  3) tal või tema seaduslikul esindajal ei ole 
karistusseadustiku §-de 209, 210, 2601, 372, 
373, 379 või 384 alusel määratud kehtivat 
karistust; 
  4) ta suudab tasuda omafinantseeringu ja 
mitteabikõlblikud kulud ning on SA KIK 
finantshinnangu alusel finantsiliselt 
jätkusuutlik; 
  5) tal ei ole aruandevõlgnevusi SA KIK või 
riiklike registrite ees; 
  6) tal on projekti elluviimiseks ja haldamiseks 
vajalik kvalifikatsioon ja kogemus ning õiguslik, 
organisatsiooniline või tehniline eeldus ja 
pädevus. 
 

Toidu ekspordivõimaluste 
edendamise toetus 

Maaeluministeerium/PRIA Tegevuste eesmärk on võimaldada Eesti 
toidusektori ettevõtjatel leida või 
laiendada olemasolevaid 
ekspordivõimalusi uutel sihtturgudel 

 Toidule uute ekspordivõimaluste leidmiseks 
viiakse ellu eelkõige järgmisi ekspordi 
edendamise tegevusi: 
  1) ekspordi sihtturgu tutvustava seminari 
korraldamine; 
  2) ekspordi sihtturul tegutseva ettevõtjaga 
uute ärikontaktide leidmiseks kohtumise 
korraldamine; 
  3) ekspordi sihtturul ekspordiks pakutava 
toote tutvustamine. 

Kalanduspiirkonna kohaliku 
arengu strateegia rakendamine 

PRIA Eesmärgiks on kalanduspiirkondade 
jätkusuutlik arendamine 

Toetust saab taotleda viiel suunal: 
1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete 
väärindamine või turustamine 
2. Majandustegevuse mitmekesistamine 
3. Kalasadamate uuendamine 
4. Koelmualade loomine või taastamine ja 
kalaliigi veekogusse asustamine riikliku 
majanduskava alusel; 
5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh 
kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi 
edendamine, kalanduskogukondade rolli 
tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike 
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kalandusressursside ja merendustegevuse 
juhtimine. 
 

Kesk-Läänemere programmi 
projeks "BreedExpo" 

Eesti Põllumajandus ja 
kaubanduskoda 

BreedExpo projekti kaudu soovitakse 
tõsta loomakasvatajate teadlikkust 
tõuloomade ekspordist, soodustada 
Eesti, Läti ja Edela-Soome 
põllumajandustootjate ning 
aretusühingute koostööd nii 
piirkondlikul tasemel kui tõuloomade 
sihtturgudel. 

Tõuloomade müügi eelduseks on 
karjakasvataja sihipärane ja teadlik aretusalane 
tegevus. Ekspordil on samuti võtmetähtsusega 
karjade hea tervis nii farmi kui riigi tasemel  
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