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MÕISTED JA LÜHENDID 

ANK Arvestuslik netokasum 

ATÜ  Ta isto o aja ekvivalent (EAA), arvestuslikult 1800 to o tundi aastas 

CMEF Euroopa Komisjoni po llumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 
MAK 2014–2020 u hine seire- ja hindamisraamistik (Common monitoring 
and evaluation framework –CMEF) 

EAA Po llumajanduse arvepidamine (Economic Accounts for Agriculture – EAA) 

EL Euroopa Liit 

EVT Ettevo tjatulu 

FADN Po llumajandusliku raamatupidamise andmebaas (Farm Accauntancy Data 
Network – FADN) 

IPCC Metoodika su siniku jalaja lge arvutamiseks po llumajandusettevo tte tasan-
dil (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) 

KSA Keskkonnasõbraliku aianduse toetust taotlenud tootjad 

KSM Keskkonnasõbraliku majandamise toetust taotlenud tootjad 

LHT Loomade heaolu toetust saanud tootjad 

LÜ  Loomühik. Standardne mo o tu hik, mis vo imaldab koondada andmeid eri 
liiki loomade ja lindude kohta. Loomu hikud ma a ratakse kindlaks u ksikute 
loomakategooriate alusel. 

MAHE 2007+ Mahepõllumajandusliku tootmise toetust taotlenud tootjad 

MAHE 2014+ Mahepõllumajandusele ülemineku ja mahepõllumajandusega jätkamise 
toetust taotlenud tootjad 

MAK Maaelu arengukava 

MAK kkt Keskkonnatoetusi taotlenud tootjad 

MÜLD Piirkondliku mullakaitse toetust taotlenud tootjad 

NAM Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antavat toetust taotlenud 
tootjad 

NAT Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust taotle-
nud tootjad 

NLV Netolisandva a rtus 

ÕTL Ohustatud tõugu looma pidamise toetust taotlenud tootjad 

PLK Poollooduslike koosluste hooldamise toetust taotlenud tootjad 

PMK Po llumajandusuuringute Keskus 

PRIA Po llumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 

SKT Standardkogutoodang 

SÕRT Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust taotlenud tootjad 

ST Standardtoodang 

TJÜ  To o jo u aastau hik(FADN), arvestuslikult 2200 to o tundi aastas  

Ü PP Ühine põllumajanduspoliitika 
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SISSEJUHATUS 

Po llumajandusuuringute Keskus (PMK) hindab Maaeluministeeriumi tellimusel Eesti maaelu aren-

gukava 2014−2020 (MAK) kaudu saavutatud tulemusi ja mo ju. Ka esoleva uuringu eesma rk on va lja 

selgitada, mil ma a ral on po llumajandusliku raamatupidamise andmebaasi andmed kasutatavad MAKi 

meetmete tulemuslikkuse hindamisel. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on olulised avali-

kud to o vahendid, millest toetatakse Euroopa Liidu (EL) peamiste prioriteetidega seotud tegevusi, 

seeto ttu tahavad poliitikakujundajad ja avalikkus teada, kas raha on kulutatud vastutustundlikult 

ning kas sellega saavutatakse oodatud tulemused ja ELi poliitikaeesma rgid. 

MAKi po hieesma rgiks on eelko ige panustada po llumajandusettevo tete elujo ulisuse ja konkurentsi-

vo ime parandamisse, tagada loodusvarade ja tkusuutlikku ja sa a stvat majandamist, to hustada kliima-

meetmeid ning tagada maapiirkondade tasakaalustatud ja territoriaalset arengut Eesti maapiirkonna 

ettevo tjate ja kohaliku algatuse kaudu. MAKi spetsiifilised eesma rgid on koondatud kuude prioriteeti 

ning need on aluseks maaelu vahendite programmeerimisele. Eestis on rakendatud MAK vo imalikust 

valikust ko iki kuut prioriteeti, millest 4. ja 5. prioriteet on seotud mo juga keskkonnale ja kliimamuu-

tustele. Prioriteet 1 on horisontaalne prioriteet, mille alt eraldi meetmeid ei programmeerita ning 

ko ik teadmussiirde ja innovatsiooni alased meetmed ja tegevused programmeeritakse teiste sihtvald-

kondade alt. 

Hindamine on vahend, millega mo o detakse poliitika tulemuslikkust, to husust, tulemusi ja mo ju1, as-

jakohasust, sidusust ning ELi lisandva a rtust selleks, et tagada poliitika usaldusva a rsus ja la bipaistvus 

ning lo ppkokkuvo ttes parandada selle kujundamist. Maaelu arengu kontekstis on programmito o  pe-

rioodil 2014–2020 toimuval hindamisel kaks vahe-eesma rki. Esimene vahe-eesma rk oli 2017. aastal, 

kui sidusru hmad hindasid rakendatud poliitikate tulemusi, teine on 2019. aastal, kui mo o detakse nii 

poliitika tulemusi kui ka mo ju. Lisaks tehakse pa rast programmi to o perioodi ja relhindamine. 

Po llumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN) loodi ELi liikmesriikide poolt 1965. aastal 

eesma rgiga koguda informatsiooni po llumajanduslike majapidamiste majandustegevuse analu u simi-

seks ja u hise po llumajanduspoliitika meetmete mo ju hindamiseks. FADNis kasutatava metoodika ees-

ma rgiks on pakkuda esinduslikke andmeid kolme kriteeriumi alusel: regioon, majapidamise majan-

duslik suurus ja peamine tegevusala (tootmistu u p). FADN on ainus andmeallikas mikromajanduslikul 

tasandil, milles kasutatakse kogu ELis u htlustatud metoodikat. See annab vo imaluse FADNi andmeid 

kasutada rakendatud po llumajanduspoliitikate tulemuste hindamisel ja uute meetmete va ljato o tami-

sel.  

Üuringus analu u sitakse, kas kogutud andmed vo imaldaksid majanduskeskkonna ta psemat kajasta-

mist MAKi meetmete po hiselt ja u hise po llumajanduspoliitika tulemuste detailsemat analu u si. 

 

 

  

                                                             
1 Määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 54 ja artikli 56 lõige 3. 
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1. PÕLLUMAJANDUSLIKU RAAMATUPIDAMISE ANDMEBAAS 

Po llumajandusliku raamatupidamise andmebaas2 loodi ELi liikmesriikide poolt 1965. aastal eesma r-

giga koguda informatsiooni po llumajanduslike majapidamiste majandustegevuse analu u simiseks ja 

u hise po llumajanduspoliitika meetmete mo ju hindamiseks. ELi tasandil kogutakse andmeid ligi-

kaudu 80 tuhandest kindlate kriteeriumide alusel va ljavalitud po llumajanduslikust majapidamisest, 

kes esindavad kokku ligi viit miljonit majapidamist. FADNi valimiga on esindatud ligikaudu 90% ka-

sutatavast po llumajandusmaast ja po llumajanduslikust tootmisest kogu ELis. 

FADNi u lesehitus baseerub Euroopa No ukogu 30. novembri 2009 ma a rusel (EÜ ) nr 1217/20093. 

Andmete kogumise korraldamiseks on igas liikmesriigis ma a ratud kontaktasutus, kes vastutab and-

mete o igsuse ja Euroopa Komisjonile ta htaegse edastamise eest. Andmete kogumise juhtimiseks on 

Euroopa Komisjoni juurde moodustatud FADNi komitee, kuhu kuuluvad kontaktasutuste esindajad 

ko igist ELi liikmesriikidest. 

Eestis alustati po llumajandusliku raamatupidamise andmebaasi loomisega 1996. aastal. FADNi kon-

taktasutuseks Eestis on PMK ning vastava to o  korraldamiseks on moodustatud juhtkomisjon, kuhu 

kuuluvad esindajad Maaeluministeeriumist, Statistikaametist, Maau likoolist, Po llumajandus-Kau-

banduskojast ja Eestimaa Talupidajate Keskliidust. 

Andmete kogumiseks on PMKl lepingulised koosto o partnerid u le Eesti. Andmete kogumiseks on va lja 

to o tatud spetsiaalne tarkvara ja andmeid koguvad selleks koolitatud andmekogujad. Peamisteks and-

meallikateks on ettevo tte majandusaasta aruanne ja muud raamatupidamise dokumendid. Lisaks 

raamatupidamisandmetele kogutakse ta iendavaid andmeid ettevo tte struktuuri ja tootmise kohta.  

Po llumajanduslik majapidamine on u htse tehnilise ja majandusliku juhtimisega tootmisu ksus, kus 

toodetakse po llumajandussaadusi ja kus on va hemalt u ks hektar kasutatavat po llumajandusmaad vo i 

kus on va hem kui u ks hektar kasutatavat po llumajandusmaad ja kus toodetakse po llumajandussaa-

dusi peamiselt mu u giks. Po llumajanduslike majapidamiste arv (u ldkogum) tehakse kindlaks Statisti-

kaameti poolt korraldatava struktuuriuuringu andmetest la htuvalt. Po llumajanduse struktuuriuurin-

guid on EL u htse metoodika alusel korraldatud alates 1966. aastast. Iga ku mne aasta ja rel korralda-

takse see ko iki po llumajanduslikke majapidamisi ho lmava po llumajandusloendusena, po llumajan-

dusloenduste vahelistel aastatel enamasti valikuuringuna. Eestis korraldas Statistikaamet esimese 

po llumajanduse struktuuriuuringu 2001. aastal ko ikse po llumajandusloendusena, viimane po lluma-

jandusloendus toimus 2010. aastal. Vahepealsetel aastatel on viidud la bi valimipo hised struktuu-

riuuringud, viimane neist aastal 2016. 

Alates 2010. aastast on po llumajanduslike majapidamiste tootmistu u bi ja majandusliku suuruse 

ma a ramisel aluseks majapidamise standardkogutoodangu (SKT) va a rtus eurodes. Majapidamise 

standardkogutoodang tehakse kindlaks standardtoodangu (ST) koefitsientide baasil, mis arvutatakse 

viie aasta keskmisena vastavalt vaatlusaluste aastate tegelikele saagikus- ja produktiivsusna itajatele 

ning hindadele. Toetused standardtoodangu koefitsientides ei kajastu.  

Kasutades ST-koefitsiente ning struktuuriuuringu andmeid maakasutuse ja loomade arvu kohta, 

ma a ratakse iga u ldkogumisse kuuluva po llumajandusliku majapidamise standardkogutoodangu 

va a rtus eurodes ehk majanduslik suurus. 2016. aasta struktuuriuuringus kasutati po llumajanduslike 

                                                             
2 FADNi avalik andmebaas: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm  
3 Alates 2015. aruandeaastast on kõik Euroopa Nõukogu 30. novembri 2009 määruse (EÜ) nr 1217/2009 rakendamise 

eeskirjad sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 2015/220 ja selle lisades 

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm
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majapidamiste majandusliku suuruse ja tootmistu u bi ma a ratlemiseks 2013. aasta ST-koefitsiente, 

mis on arvutatud aastate 2011-2015 keskmisena.  

Ettevo tte majanduslik suurus ma a rab tema kuulumise vastavasse majandusliku suuruse klassi (tabel 

1)4.  

Tabel 1. Majandusliku suuruse klassid 

 

Po llumajanduslik majapidamine vo ib olla va ga va ike, kus po llumajandusega tegelemine on rohkem 

elulaad ja hobi kui tootmine vo i a ritegevus. Kuna FADNi eesma rgiks on analu u sida po llumajandusliku 

tootmisega tegelevate ettevo tete majandustulemusi, siis on FADNi po llumajandustootjate u ldkogu-

misse kuulumiseks kehtestatud ettevo tte majandusliku suuruse alampiir. Eestis on majandusliku 

suuruse alampiiriks kehtestatud 4000 eurot. See ta hendab, et FADNi u ldkogumisse kuuluva ettevo tte 

standardkogutoodangu va a rtus aruandeaastal peab olema suurem kui 4000 eurot. 

Alampiiri seadmisel on po himo te, et u ldkogumiga saaks kaetud ligikaudu 90% riigi po llumajandus-

likust tootmisest (kogutoodangust, maakasutusest, loomu hikutest) 

Liikmesriikide lo ikes on majandusliku suuruse alampiir erinev – kui enamuses 2004. aastal ELiga 

liitunud riikides on alampiiriks 4000 eurot, siis Belgias, Suurbritannias, Prantsusmaal, Luksemburgis, 

Slovakkias, Hollandis ja Saksamaal on see tunduvalt ko rgem – 25 000 eurot. Ko ige madalam majan-

dusliku suuruse alampiir (2000 eurot) on Rumeenias (tabel 2)5.  

  

                                                             
4 Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2015/220, lisa 5 
5 Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2015/220, lisa 1 

Klass Miinimum, euro Maksimum, euro

1 2 000

2 2 000 4 000

3 4 000 8 000

4 8 000 15 000

5 15 000 25 000

6 25 000 50 000

7 50 000 100 000

8 100 000 250 000

9 250 000 500 000

10 500 000 750 000

11 750 000 1 000 000

12 1 000 000 1 500 000

13 1 500 000 3 000 000

14 3 000 000



9 

 

Tabel 2. Majandusliku suuruse klassid EL liikmesriikides, 2017 

 

Tootmistu u p ma a ratakse vastavalt kehtestatud reeglitele olenevalt u he vo i teise tootmisharu osata ht-

susest ettevo tte standardkogutoodangus6. Ettevo tteid saab grupeerida tootmistu u pide lo ikes u ldisel, 

peamisel vo i detailsel tasandil. Enamkasutatavad on kaks esimest tasandit, sest detailsema jaotuse 

jaoks ei ole alati valimis piisavalt ettevo tteid, mida analu u sida. Ü ldisel tasandil vo ib liikmesriik eraldi 

va lja tuua ko ige ta htsamad tootmistu u bid. Nii na iteks on Eestis karjatatavate loomade tootmistu u bist 

u ldisel tasemele eraldi va lja toodud piimatootmine (E) ja loomakasvatus (F). Kui on vaja teatud sek-

torite majandustulemusi ta psemalt analu u sida, siis peamisel tasandil on tootmistu u bid jaotatud 

spetsialiseerumise ja rgi. Na iteks loomakasvatuse tootmistu u p (F) on omakorda jaotatud spetsialisee-

rumise alusel lihaveisekasvatuseks (46), piima- ja lihaveisekasvatuseks (47) ning lamba- ja kitsekas-

vatuseks koos muude karjatatavate loomadega (48) (tabel 3). 

Tabel 3. Po llumajanduslike majapidamiste liigitus tootmistu u pide u ldisel ja peamisel tasandil 

 

Statistikaameti poolt 2016. aastal la biviidud po llumajandusliku struktuuriuuringu andmetel oli Ees-

tis 16 696 po llumajanduslikku majapidamist. Majandusliku suuruse alampiiri 4000 eurot u letas neist 

7610 po llumajandustootjat ja nemad moodustavadki po llumajandustootjate u ldkogumi FADNi mo is-

tes. Po llumajandustootjate u ldkogumiga on Eestis kaetud 46% po llumajanduslike majapidamiste ko-

                                                             
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2015/220, lisa 4 

EL liikmesriik Alampiir, euro

Belgia, Suurbritannia (v.a Põhja-Iirimaa), 

Prantsusmaa, Holland, Saksamaa, 

Luksemburg,  Slovakkia

25 000

Taani, Rootsi, Austria, Suurbritannia (Põhja-

Iirimaa)
15 000

Tšehhi, Soome, Iirimaa, Itaalia, Hispaania 8 000

Eesti, Kreeka, Portugal, Ungari, Läti, Leedu, 

Poola, Sloveenia, Küpros, Malta, Horvaatia, 

Bulgaaria

4 000

Rumeenia 2 000

15 Teravilja, õli- ja valgukultuuride kasvatamine

16 Üldine taimekasvatus

21 Aiandus katmikalal

22 Aiandus avamaal

23 Muu aiandus (k.a puukoolid)

35 Viinamarjakasvatus

Püsikultuurid (D) 36 Puuviljakasvatus

38 Erinevate püsikultuuride kasvatamine

Piimatootmine (E) 45 Piimatootmine 

46 Lihaveisekasvatus

47 Piima- ja lihaveisekasvatus 

48 Lamba- ja kitsekasvatus, muud karjatatavad loomad

51 Seakasvatus

52 Linnukasvatus

53 Erinevate teratoiduliste kasvatamine

61 Segataimekasvatus (põllukultuurid, aiandus, püsikultuurid)

73 Segaloomakasvatus, peamiselt karjatatavad loomad

74 Segaloomakasvatus, peamiselt teratoidulised

83 Segataimekasvatus, lisaks karjatatavad loomad

84 Muud taime- ja loomakasvatuse kombinatsioonid

Sea- ja linnukasvatus (G)

Segatootmine (H)

Taimekasvatus (A)

Aiandus (B)

Loomakasvatus (F)

Tootmistüübid üldisel tasemel Tootmistüübid peamisel tasemel ja põhiline tootmissuund
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guarvust, 99% po llumajandusliku tootmise standardkogutoodangust, 94% kasutatavast po llumajan-

dusmaast ning 99% loomu hikutest. Po llumajandustootjate u ldkogumist ja a b ku ll va lja veidi rohkem 

kui 9000 va ga va ikest majapidamist, kuid samas on kaetud valdav osa po llumajanduslikust tootmi-

sest. Tuleb ma rkida, et ligikaudu veerand po llumajandustootjate u ldkogumisse kuuluvatest tootjatest 

ja a vad ko ige va iksema majandusliku suurusega tootjate klassi (majandusliku suuruse klass 3, stan-

dardkogutoodang 4000 kuni 8000 eurot). Ü le poole u ldkogumist (59%), moodustavad tootjad, kelle 

majanduslik suurus on 4000 kuni 25 000 eurot (majandusliku suuruse klassid 3 kuni 5). Valimisse 

kuuluvate ettevo tete majandustulemuste laiendamisel po llumajandustootjate u ldkogumile saadakse 

u ldpilt po llumajandussektori majandustulemustest tervikuna. 

FADNi valimisse kaasatud po llumajandustootjatelt kogutud andmete alusel tehtud majandustule-

muste analu u si esitlemiseks on u htse metoodika alusel arvutatud na itajate kogum ehk nn standard-

tulemused. Standardtulemused esitatakse kaalutud keskmistena po llumajandustootja kohta, mis an-

nab vo imaluse u ldistada valimisse kuuluvate ettevo tete na itajaid po llumajandussektorile tervikuna. 

FADNis on 2017. aruandeaasta po llumajandustootjate u ldkogumi struktuuri arvutuste aluseks Sta-

tistikaameti poolt 2016. aastal la biviidud po llumajanduse struktuuriuuringu tulemused ja ST-koefit-

siendid "2013" (aastate 2011-2015 keskmine)7.  

Seoses sellega, et alates 2010. aruandeaastast on kasutusel uus metoodika po llumajanduslike maja-

pidamiste majandusliku suuruse ja tootmistu u bi ma a ramisel, on varasemate aastate tulemused kuni 

aastani 2006 uue metoodika alusel u mber arvutatud8. 

Andmete analu u simisel tuleb arvestada ka sellega, et lisaks metoodika muutusele suurendati Eestis 

valimit (alates 2010. aruandeaastast suurenes valim 500-lt ettevo ttelt 658-le). Suurem ettevo tete arv 

valimis tagab parema esindatuse, seega on po llumajandustootjate u ldkogumile laiendatud tulemused 

ka usaldusva a rsemad ja ta psemad, kuid pikemate aegridade analu u simisel tuleb seda asjaolu arvesse 

vo tta. 

Laiendatud tulemused vastavad po llumajandustootjate u ldkogumi struktuurile nii erinevate tootmis-

tu u pide kui ka suurusgruppide lo ikes. Kuna nii andmete kogumise kui ka standardtulemuste arvuta-

mise metoodika on u htne kogu ELis, on vo imalik analu u sida ja vo rrelda erinevate liikmesriikide vas-

tavaid na itajaid. Seejuures on oluline silmas pidada, et vo rreldaks ainult u hest andmebaasist vo eta-

vaid na itajaid, et va ltida metoodilisi erinevusi, mille tagaja rjel vo ivad kujuneda valed ja reldused. Na i-

teks, kui vo rrelda erinevate liikmesriikide majandusna itajaid, siis tuleks ko ik andmed vo tta u htsest 

ELi FADNi andmebaasist, mitte erinevate liikmesriikide andmebaasidest. 

Standardtulemustes kasutatavate peamiste majandusna itajate arvutusskeemid (taime- ja loomakas-

vatustoodang, kogutoodang, bruto- ja netolisandva a rtus, ettevo tjatulu, arvestuslik netokasum, bilan-

sina itajad, bruto- ja netoinvesteering) on toodud lisas joonistel 5-9. 

 

  

                                                             

7 FADNi metoodika kohaselt kasutatakse alati kõige värskemaid struktuuriuuringu andmeid 

8 Standardtulemused alates 2006. aastast on saadaval Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehel 
http://www.maainfo.ee/standardtulemused/ 

http://www.maainfo.ee/standardtulemused/
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2. FADNI ANDMETE KASUTAMINE PÕLLUMAJANDUSE KESKKONNA- JA KLIIMAMEETMETE MÕJU 

HINDAMISEL 

2.1. Taluvärava toiteelementide bilanss 

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 keskkonnameetmete mo ju hindamiseks toiteelementide 

kasutamise efektiivsusele ettevo tte tasandil on Eestis kasutusele vo etud indikaator "taluva rava toi-

teelementide bilanss ja kasutus", kus uuritavaks na itajaks on toiteelementide (NPK) bilanss arvesta-

tuna po llumajandusmaa hektari kohta. 2017. aasta oli kolmas aasta, mil taluva rava toiteelementide 

bilansi arvutamiseks on kasutatud FADNi andmeid.  

Toiteelementide bilansi arvutamiseks on kasutatakse ÕECD taluva rava toiteelementide bilansi me-

toodikat9. Taluva rava toiteelementide bilansi analu u si tulemused annavad u ldist infomatsiooni po l-

lumajandusettevo tte majandamise ehk kuluefektiivsuse kohta tervikuna ja kaudselt on selle po hjal 

vo imalik hinnata ka survet vee- ja mullakeskkonnale. Toiteelementide bilansi po hjal saab samuti va lja 

tuua, kuivo rd efektiivselt ettevo tte tasandil toiteelemente kasutatakse ning kui suure u le- vo i puudu-

ja a giga majandatakse. Toiteelementide bilansi tulemused kajastavad kaudselt ka vo imalikke muutusi 

(positiivseid vo i negatiivseid) mullaviljakuses ja elurikkuses.  

Taluva rava toiteelementide bilansi arvutamine toimub la bi sisendi ja va ljundi. Bilansi arvutamiseks 

lahutatakse ettevo ttesse ostetud vo i sisse toodud sisendite toiteelementide summast ettevo ttest 

mu u dud vo i va lja viidud toiteelementide va ljundite summa. Taluva rava toiteelementide bilansilise 

meetodi puhul on arvestuse aluseks toiteelementide fu u silised kogused (kilogrammid).  

Toiteelementide bilansi sisendi poole moodustavad: loomaso o t, mineraalva etised, seemned, po llu-

majandusloomad, orgaaniline va etis, la mmastiku sidumine libliko ieliste kultuuride poolt ja sademe-

test saadav la mmastik. Va ljundi poole moodustavad: taime- ja loomakasvatussaadused, po llumajan-

dusloomad, orgaaniline va etis. Ettevo tetesse sisse ostetud ja toodanguga va lja mu u dud saaduste ko-

gused arvutatakse spetsiaalsete koefitsientide abil u mber NPK toiteelementideks ja need summeeri-

takse. 

FADNis on ostetud ja mu u dud orgaaniline va etis (nt so nnik) kajastatud ainult rahalises va a rtuses 

ning andmed orgaanilise va etise koguste kohta puuduvad. Selleks, et arvestada so nniku NPK sisendi 

ja va ljundi kogused, ostetud vo i mu u dud so nniku summad jagati keskmise mu u gihinnaga. Eri tu u pi 

so nniku toitainete sisalduse ma a ramisel on kasutatud po llumajandusministri 14.07.2014 ma a ruses 

nr 71 "Eri tu u pi so nniku toitainete sisalduse arvestuslikud va a rtused, so nnikuhoidlate mahu arvuta-

mise metoodika ja po llumajandusloomade loomu hikuteks u mberarvutamise koefitsiendid" va lja too-

dud toiteelementideks u mberarvutamise koefitsiente.  

FADNi andmebaasis puuduvad nii detailsed andmed libliko ieliste kultuuride kasvatamise kohta, et 

neid saaks kasutada N bilansi arvutamiseks. Vo ttes arvesse, et N sisendist suurima osakaalu moodus-

tavad mineraalva etised ja libliko ieliste kultuuride poolt seotud la mmastik (eriti mahetootjatel), siis 

libliko ieliste kultuuride poolt seotud la mmastiku koguste arvestamiseks on kasutatud PRIA po llu-

massiivide registri andmeid libliko ieliste kultuuride kasvupindade kohta.. 

                                                             

9 OECD (2013), OECD Compendium of Agri-environmental Indicators, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264181151-en 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264181151-en
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NPK va ljundi arvutamisel on po llumajandusloomade puhul arvesse vo etud: loomade mu u ki, omatar-

vet (k.a loonustasu), suunamist edasiseks to o tlemiseks ja hukkumisi. Mu u dud loomade puhul on ar-

vesse vo etud: loomade mu u ki lihaks, to uaretuseks vo i edasiseks kasvatamiseks ning teadmata ots-

tarbel. NPK va ljundi arvutamisel on looma- ja taimekasvatussaaduste (k.a loomaso o t) puhul arvesse 

vo etud: toodangu mu u ki, omatarvet (k.a loonustasu) ja suunamist edasiseks to o tlemiseks.  

FADNis on ostuso o t kajastatud ainult rahalises va a rtuses ning andmed ostetud so o da koguste kohta 

puuduvad. FADNis on ostuso o da kohta eraldi va lja toodud: kontsentreeritud so o t ning kore- ja mah-

lakas so o t karjatatavatele loomadele, so o dad sigadele, kodulindudele, va ikeloomadele ja mesilastele. 

Selleks, et arvestada NPK sisendi kogused ostuso o tade puhul tuleb kasutada vastavate loomade ar-

vestuslikke so o davajadusi10. 

Taluva rava toiteelementide bilansi koondtulemused tootmistu u bi (taimekasvatus, aiandus, pu sikul-

tuurid, piimatootmine, loomakasvatus ja segatootmine) ja rgi on esitatud lisas tabelis 8. 

2.2. Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmete hindamine sotsiaalmajanduse 

aspektist lähtudes 

MAK 2014–2020 4. prioriteedi tegevused on suunatud eelko ige selliste po llumajanduslike tootmis-

viiside rakendamise soodustamisele, mis u helt poolt tagavad stabiilse keskkonnaseisundi ning maa-

kasutuse ning teiselt poolt aitavad kaasa elurikkuse ennistamisele, sa ilitamisele ja parandamisele, sh 

Natura 2000 aladel ja looduslikust vo i muust eripa rast tingitud piirangutega aladel ning suure loo-

dusliku va a rtusega po llumajanduse aladel.  

MAK 2014–2020 5. prioriteedi tegevused on suunatud eelko ige loodusvarade to husama kasutamise 

edendamisele ning keskkonnasa a stlikke majandamisviiside kasutuselevo tu soodustamisele po llu-

majanduses.  

MAK 2014–2020 keskkonnatoetuste u heks u lesandeks on kompenseerida keskkonnaalaste piiran-

gute to ttu saamata ja a nud tulu vo i vabatahtlikult vo etud lisano uete ta itmisest tulenevad lisakulutu-

sed. Na iteks mahetootjatele makstav mahepo llumajandusliku tootmise toetus peaks kompenseerima 

tavatootmiselt mahetootmisele u leminekuga kaasnevad lisakulutused ning kultuuride saagikuse ja 

loomade produktiivsuse languse to ttu saamata ja a nud tulu. Natura 2000 alal asuva po llumajandus-

maa kohta antava toetuse eesma rgiks on hu vitada Natura 2000 aladel asuvate po llumajandusmaadel 

looduskaitseseadusest tulenevate kitsenduste ning linnu- ja elupaikade direktiividest tulenevate 

no uete ta itmiseks tehtud kulutusi ja saamataja a nud tulu. Seeto ttu on oluline analu u sida ja hinnata 

MAK 2014–2020 keskkonnatoetusi taotlenud po llumajandustootjate finantsmajanduslikku olukorda 

ning sissetulekute vo rdva a rsust tootjatega, kes ei taotle keskkonnatoetusi.  

MAK 2014–2020 keskkonnatoetuste mo ju hindamiseks po llumajandustootjate peamistele majan-

dustulemustele on vo etud kasutusele indikaator "ettevo tjatulu". Indikaatori "ettevo tjatulu" analu u si-

misel on keskendutud nendele na itajatele, mis on otseselt seotud po llumajandustootjatele MAK kesk-

konnameetmete raames makstud toetustega, hindamaks nende mo ju vastavatele majandusna itaja-

tele. Lisaks on hindamisna itajate valikul arvestatud ka Euroopa Komisjoni po llumajanduse ja maaelu 

arengu peadirektoraadi MAK 2014–2020 u hise seire- ja hindamisraamistiku (CMEF – Common moni-

toring and evaluation framework) juhendites toodud indikaatoreid. 

                                                             

10 Põllumajandusloomade söötmisnormid koos söötade lisatabelitega, Tartu, 1995 
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Tuleb silmas pidada, et kontekstindikaatori (C.26) taseme ma a ratlemisel kasutab Euroopa Komisjon 

EAA alusel arvestatavat ettevo tjatulu tasustamata to o jo u aastau hiku kohta, mis erineb FADNis kasu-

tatava vastava na itaja sisu poolest11. Lisaks on EAA ja FADNi puhul erinevad ka to o jo u aastau hikud12.  

Keskkonnameetmete mo ju hindamise analu u si peamiseks eesma rgiks oli va lja selgitada, mil ma a ral 

on MAK 2014–2020 keskkonnatoetused kokku ning iga toetus eraldi mo jutanud po llumajandustoot-

jate tulutaset 2017. aastal. 

Indikaatori "ettevo tjatulu" peamisteks analu u siobjektideks on netolisandva a rtus13, ettevo tjatulu14 

ning arvestuslik netokasum15, mis on arvutatud keskmiselt po llumajandustootja kohta iga MAK 

2014–2020 keskkonnameetme lo ikes. Indikaatori "ettevo tjatulu" analu u simisel kasutatud peamiste 

na itajate arvutusskeem on toodud lisas joonisel 2. 

Kõik indikaatori "ettevõtjatulu" näitajad on arvutatud kaalutud keskmistena. FADNi valimis olnud 

ettevõtete tulemuste üldistamisel MAK 2014–2020 keskkonnatoetusi saanud põllumajandustootjate 

üldkogumile on kasutatud PRIA toetuste registri andmeid vastava aasta kohta. Andmed on kaalutud 

eraldi iga MAK keskkonnameetme lõikes, kasutades PRIA loomade ja põldude registri andmeid. 

Vo ttes arvesse, et po llumajandustootjad on nii tootmise struktuuri kui ka suuruse poolest va ga eri-

nevad, on netolisandva a rtust analu u situd va ljendatuna ettevo ttes ho ivatud to o jo u aastau hiku (TJÜ )16  

ning ettevo tjatulu ja arvestuslikku netokasumit tasustamata TJÜ  kohta.  

Lisaks on analu u situd ka po llumajandustootjate maakasutust, kogutoodangu- ja sissetulekute struk-

tuuri ning investeeringute taset. 

Näiteks 2017. aastal MAK 2014–2020 keskkonnatoetust saanud ettevõtetest eraldi analüüsitud: 

 meede 10 – põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetust taotlenud tootjad (M10); 

 meede 10.1.1 – keskkonnasõbraliku majandamise toetust taotlenud tootjad (KSM); 

 meede 10.1.3 –piirkondliku mullakaitse toetust taotlenud tootjad (MULD); 

 meede 10.1.4 – keskkonnasõbraliku aianduse toetust taotlenud tootjad (KSA); 

 meede 10.1.5 – kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust taotlenud tootjad (SORT); 

 meede 10.1.6 – ohustatud tõugu looma pidamise toetust taotlenud tootjad (OTL); 

 meede 10.1.7 – poollooduslike koosluste hooldamise toetust taotlenud tootjad (PLK); 

 meede 11 – mahepõllumajandusele ülemineku ja mahepõllumajandusega jätkamise toetust taot-

lenud tootjad (MAHE 2014+); 

 meede 11.1 – mahepõllumajandusele ülemineku toetust taotlenud tootjad (M11.1); 

 meede 11.2 – mahepõllumajandusega jätkamise toetust taotlenud tootjad (M11.2); 

 MAK 2007-2013 meede 2.3.2 – mahepõllumajandusliku tootmise toetust taotlenud tootjad 

(MAHE 2007+); 

 

                                                             

11 EAA puhul on investeeringute blokk eraldi koos vastavate toetustega ning ettevõtjatulu kujuneb netolisandväärtuse fak-
torhinnast tööjõukulude, rendi ja intressimaksete maha arvamisel arvestamata investeeringutoetusi. 
12 EAA puhul on tööjõu aastaühik (ATÜ) arvestuslikult 1800 töötundi aastas 
13 Netolisandväärtus (NLV) arvutamiseks liidetakse kogutoodangu väärtusele toetuste (v.a investeeringutoetused) ja mak-

sude bilanss ning lahutatakse eri- ja üldkulud ja kulum. Netolisandväärtus on summa, mille arvelt kaetakse tootmistegu-
rite kasutamise kulud (palk, rent, intressid). 

14 Ettevõtjatulu (EVT) erineb netolisandväärtusest selle poolest, et lahutatakse kulutused palga, rendi ja finantskulude 
maksmiseks ning lisatakse sissetulekud investeeringutoetustest. 

15 Arvestuslik netokasum (ANK) võtab arvesse ka tasustamata tööjõukulu tasustatud tööjõu palgatasemel. Arvestuslik ne-
tokasum on eriti oluline just väiketootjate majandustulemuste hindamisel, et väärtustada ka seda tootmiseks kulutatud 
aega, mille eest töötasu ei makstud. 

16 FADNis võrdub üks tööjõu aastaühik (TJÜ) arvestuslikult 2200 töötunniga aastas.. 
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 meede 12.1 – Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust taotlenud tootjad 

(NAT); 

 meede 12.2 – Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antavat toetust taotlenud tootjad 

(NAM); 

 meede 14.1 – loomade heaolu toetust saanud tootjad (LHT); 

 keskkonnatoetusi taotlenud tootjad (MAK kkt); 

 keskkonnatoetusi mittetaotlenud tootjad (tavatootjad); 

 FADNi põllumajandustootjate üldkogumisse kuuluvad tootjad (Eesti keskmine). 

MAK 2014-2020 keskkonnatoetusi taotlenud tootjate koondtulemused meetmete lo ikes on esitatud 

lisas tabelites 9 (u ldna itajad) ja 10 (koondtulemused). 

2.3. Loomade heaolu hindamine majanduslikust aspektist lähtudes 

MAK 2014–2020 meetme 14.1 loomade heaolu toetuse eesma rgiks on to sta loomakasvatajate tead-

likkust loomade heaolust ja toetada po llumajandustootjaid, kes ta idavad loomade heaolu ko rgemaid 

no udeid, parandades sellega loomade heaolu ja tervist ning tagades neile loomuomasemad pidamis-

tingimused. Eesma rkide ja lgimiseks on vo etud kasutusele indikaator "veterinaarkulud", kus uurita-

vaks na itajaks on veterinaarkulud arvestatuna loomu hiku kohta.  

Kõik indikaatori "veterinaarkulud" näitajad on arvutatud kaalutud keskmistena, mis annab võima-

luse üldistada saadud tulemusi gruppi kuuluvate põllumajandustootjate üldkogumi kohta. Loomade 

heaolu toetuse taotlenud ettevõtete üldkogumina on kasutatud vastavat toetust taotlenud põlluma-

jandustootjate PRIA toetuste registri andmeid vastava aasta kohta.  

Veterinaarkulud loomühiku kohta loomade heaolu toetuse taotlenud tootjate tulemusi on analüüsi-

tud tootmistüüpide (piimatootmine, lihaveisekasvatus, piima- ja lihaveisekasvatus, lamba- ja kitse-

kasvatus, sea- ja linnukasvatus) ja suurusgruppide lõikes. 

Erinevuste hindamiseks on lisaks LHT taotlejate tulemustele välja toodud ka nende ettevõtete tule-

mused, kes seda toetust ei taotlenud, kuid kes vastasid loomade heaolu toetuse saamise tingimustele 

(kellel oli loomi vähemalt 2 loomühiku ulatuses või vähemalt 50 munakana). 

Loomühikute (LÜ) arvestamisel kasutati järgmisi koefitsiente17: 

 vähemalt kuue kuu vanune veis - 1; 

 vähemalt kuue kuu vanune hobune - 1; 

 vasikas - 0,4; 

 emis - 0,5; 

 siga - 0,3; 

 lammas ja kits - 0,15; 

 munakana - 0,014. 

Loomade heaolu toetust taotlenud ning mittetaotlenud ettevõtete koondtulemused 2017. aastal toot-

mistüüpide ja suurusgruppide lõikes on esitatud lisas tabelites 11 ja 12.  

  

                                                             

17 Loomade heaolu toetus (2015). Riigi Teataja I osa. https://www.riigiteataja.ee/akt/102052015008 

https://www.riigiteataja.ee/akt/102052015008
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2.4. Põllumajanduslike kasvuhoonegaaside heitkoguste hindamine põllumajandu-

settevõtte tasandil 

Vikipeedia andmetel on su siniku jalaja lg "kvantitatiivselt va ljendatud kasvuhoonegaaside heite ko-

guhulk, mis tekib inimese, ettevo tte vm u ksuse vo i mingi toote/teenuse olelusringi jooksul. Saadud 

va a rtuste ja rgi on vo imalik hinnata inimtegevuse mo ju keskkonnale ja eriti kliimamuutustele." Maail-

mapanga statistika kohaselt on Eesti Euroopas kurvastaval teisel kohal, tootes 14 tonni CÕ2-te ini-

mese kohta aastas. Vo rdluseks, et na iteks inglastel on see number poole va iksem (7,1), ka rootslasi 

(5,5) ja soomlasi (10,2) edestame ko vasti. Isegi venelastest (10,6) ja muidugi la tlastest (3,8) saime 

mo o da. Selle peamine po hjus on va ga su sinikumahuka po levkivi kasutamine energeetikasektoris18. 

Peamine kasvuhoonegaas Eestis on su sinikdioksiid (CÕ2), mis moodustab 90% heitkogusest, metaani 

(CH4) ja dila mmastikoksiidi (N2Õ) osakaal on 5% ja F-gaasidel 1%19 . Eesti kasvuhoonegaaside heide 

moodustab 0,5 % ELi riikide koguemissioonist; 

Kasvuhoonegaaside summaarsed heitkogused jaotuvad ja rgnevalt: 

 78% energeetika; 
 11% transport; 
 11% po llumajandus, to o stus ja ja a tmeka itlus kokku;. 

Su siniku jalaja lge arvutamiseks po llumajandusettevo tte tasandil on kasutusel IPCC (Intergovernmen-

tal Panel on Climate Change) nn "taluva rava" metoodika, mis keskendub po llumajandusega seotud 

tootmisprotsessidele (looduslikud protsessid, tootmismeetodid, ressursid) ning ja tab ko rvale po llu-

majandustoodete tarbimise20. IPCC metoodika kohaselt toodab po llumajandussektor peamiselt kahte 

kasvuhoonegaasi: metaani (CH4) ja dila mmastikoksiidi (N2Õ). Selle metoodika kasutamisel arvesta-

takse ainult po llumajandusettevo tte tootmisetegevusega seotud otseseid heitkoguseid kuni taluva ra-

vani, seega ei arvestata sisendite tootmisest ja toidu- ja so o datoodete transportimisest tulenevaid 

heitkoguseid. Selline la henemisviis ergutab parimate tavade kasutamist igal tootmisetapil, et va hen-

dada kasvuhoonegaaside heidet, mille u le on po llumajandustootjal olemas otsene kontroll. 

IPCC metoodika vo imaldab arvutada ’’taluva rava’’ su siniku jalaja lge kasutades olemasolevaid FADNi 

andmeid, kuid ta iendavalt oleks vaja juurde koguda detailseid andmeid ettevo tte so nnikumajanduse, 

kasutatud mootoriku tuste koguste ja loomade karjatamise kohta. Lisaks FADNi andmetele tuleks ka-

sutusele vo tta ka teisi andmeallikaid (nt PRIA maakasutuse register, Maa-ameti mullastiku kaardi 

andmed jne). 

Kui su siniku jalaja lg on po llumajandusettevo tte tasandil va lja arvutatud, siis laiendades saadud tule-

musi po llumajandustootjate u ldkogumile saadakse u ldpilt po llumajandussektori heitkogustest tervi-

kuna, aga ka erinevate tootmistu u pide ja suurusgruppide lo ikes. Samuti on vo imalik heitkoguseid 

analu u sida erinevate MAKi meetmete kohta. Lisaks vo imaldab FADNi andmestiku kasutamine siduda 

kasvuhoonegaaside heitkogused majandusna itajatega, et hinnata heitkoguste intensiivsust po lluma-

jandusettevo tte tasandil. 

                                                             
18 Allikas: SA Eestimaa Looduse Fond http://www.kliimamuutused.ee 

19 F-gaas on fluoritud kasvuhoonegaas, mida kasutatakse näiteks jahutus-, soojendusseadmetes 

20 Kasvuhoonegaasidest: Coderoni, Silvia & Bonati, Guido & Longhitano, Davide & Mambella, Mitia & Papaleo, Antonio & 
Vanino, Silvia. (2012). Using FADN data to estimate agricultural greenhouse gases emissions at farm level. 

http://www.kliimamuutused.ee/
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3. FADNI ANDMETE KASUTAMINE PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE MAJANDUSLIKU JÄTKUSUUT-

LIKKUSE HINDAMISEL 

Vo ttes arvesse, et FADN on ainus andmeallikas mikromajanduslikul tasandil, annab see vo imaluse 

neid andmeid kasutada nii juba rakendatud MAKi meetmete mo ju hindamisel kui ka kavandatavate 

uute meetmete vo imalikku mo ju hindamisel Eesti po llumajandustootjate ja tkusuutlikule arengule.  

Nii otsetoetused kui ka MAKi toetused on olulised po llumajandustootjate majandusliku ja tkusuut-

likkuse tagamisel, seeto ttu on oluline ja lgida, milline on toetuste osa po llumajandustootjate sissetu-

lekus ning milline vo iks olla u he vo i teise toetuse va henemise vo i suurenemise mo ju po llumajandus-

tootjate majanduslikule ja tkusuutlikkusele.  

Viimastel aastatel on ja rjest rohkem hakatud kasutama FADNi andmeid u hise po llumajanduspoliitika 

mo ju hindamisel Eesti po llumajanduse ja tkusuutlikule arengule. Na iteks on FADNi andmeid kasuta-

tud MAK keskkonnameetmete raames makstud toetuste mo ju hindamisel po llumajandusettevo tete 

majanduslikule ja tkusuutlikkusele. Edaspidi vo iks FADNi andmeid kasutada ka keskkonda sa a stval 

viisil ja tkusuutliku majandamise hindamiseks, vo rreldes IPCC metoodikat kasutades ’’taluva rava’’ su -

siniku jalaja lge tava- ja mahetootjatel. 

FADNi andmeid on kasutatud ka u hise po llumajanduspoliitika tulevikuarenguid puudutavate Eesti 

seisukohtade kujundamiseks ja po hjendamiseks21. 

FADNi andmete po hjal saab na iteks hinnata ka MAK 2014-2020 raames makstud mahetoetuse mo ju 

mahetootjate majanduslikule ja tkusuutlikkusele, hinnates ja tkusuutlike tootjate osakaalu ettevo tete 

hulgas. Mahetootjate ja tkusuutlikkuse analu u si valimi moodustamise ja tulemuste laiendamise alu-

seks on PMA andmed mahepo llumajanduslike majapidamiste arvu, po llumajandusmaa kasutuse ja 

tootmise mahu kohta (tabel 4). 

Analu u si kaasati ainult sellised ettevo tted:  

1. kelle standardkogutoodangu va a rtus oli u le 4000 euro22. Seega on va ga va iksed mahepo lluma-

janduslikud majapidamised analu u sist va lja ja etud, kuid samas on ho lmatud valdav osa mahe-

po llumajanduslikust tootmisest ja va ljamakstud mahetoetustest; 

2. kes on aastal 2017 taotlenud mahetoetusi, mahetoetusi mittetaotlenud maheettevo tted on ana-

lu u sist va lja ja etud23. 

Po llumajandustootjate majandusliku ja tkusuutlikkuse hindamise aluseks on ja tkusuutlikku arengut 

tagav netolisandva a rtuse (NLV) tase to o jo u aastau hiku kohta. Antud na itajat kasutati ettevo tte sisse-

tuleku na itajana ka ka esolevale perioodile eelnenud u hise po llumajanduspoliitika (Ü PP) reformi mo -

juhinnangus (Euroopa Komisjon, 2011).  

                                                             

21 Ühise põllumajanduspoliitika tulevikuanalüüs, 2017  
     https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/uuringud/upp_tulevikuanaluus_12102017.pdf  

22 Antud piirang ei tulene analüüsi metoodikast vaid Eesti FADN üldkogumi moodustamise põhimõtetest (Põllumajandu-
suuringute Keskus, 2017).  

23 Mahepõllumajandusele ülemineku toetus (meede 11.1), mahepõllumajandusega jätkamise toetus (meede 11.2) ja mahe-
põllumajandusliku tootmise toetus (meede 2.3.2) 

https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/uuringud/upp_tulevikuanaluus_12102017.pdf
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Ja tkusuutliku po llumajandusettevo tte NLV peab tagama konkurentsivo imelise palgataseme to o taja-

tele (k.a omaniku ja tema pereliikmete tasustamata to o jo ule) 24 ja 5%lise tootluse ettevo tte po hivara 

(v.a maa) aastakeskmisest va a rtusest, mis on vajalik ettevo tte normaalseks toimimiseks. Palgataseme 

baasiks on vo etud 70% maakonna keskmisest to o jo ukulust to o taja kohta aastas25.  

Maheettevo tete ja tkusuutlikkuse hindamise kriteeriumid olid ja rgmised: 

 kui NLV to o jo u aastau hiku kohta on u le ja tkusuutlikkuse taseme, siis on mahepo llumajandu-

settevo te ja tkusuutlik; 

 kui NLV ja a b alla ja tkusuutlikkuse taseme, siis antud maheettevo tte NLV tootmise tase to o jo u 

aastau hiku kohta ei taga perspektiivis ja tkusuutlikku arengut. 

Kuigi on eeldatud, et ja tkusuutliku po llumajandusettevo tte NLV peab katma konkurentsivo imelise 

palgataseme ko ikidele to o tajatele (k.a tasustamata to o jo ule), siis enamasti omanik iseendale ega teis-

tele pereliikmetele palka ei maksa. Na iteks oli mahetootjatel 2017. aastal po llumajanduslikus toot-

mises kasutatavast to o jo ust keskmiselt 66% tasustamata (tavatootjatel keskmiselt 37%). 

Tabel 4. Mahepõllumajanduslike majapidamiste esindatus, 2017 

 

Ja tkusuutlikku arengut tagav netolisandva a rtuse tase to o jo u aastau hiku  kohta oli 2017. aastal mahe-

tootjatel keskmiselt 24 939 eurot ning tavatootjatel 26 234 eurot. Joonisel 1 on analu u situd mahetoe-

tuse va henemise mo ju ja tkusuutlike mahetootjate osata htsusele. Ilmneb, et mahetoetuse va hene-

mine ei mo juta eriti oluliselt ja tkusuutlikke mahetootjate osata htsust: kui 2017. aasta andmetel oli 

32,2% mahetootjatest majanduslikult ja tkusuutlikud, siis mahetoetuse va henemine 10% vo rra va -

hendab ja tkusuutlike mahetootjate hulka 2,3% vo rra.  

                                                             

24 Statistikaameti andmeil oli 2017. aastal keskmine tööjõukulu töötaja kohta 1648 eurot kuus. Maakonniti oli keskmine 
kuutööjõukulu töötaja kohta kõige kõrgem Harjumaal (1829 eurot) ja Tartumaal (1636 eurot) ning kõige madalam Saare-
maal (1182 eurot) ja Hiiumaal (1190 eurot). 

25 Statistikaameti andmeil oli 2015. aastal oli põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi valdkonnas keskmine palk 
89% kõigi tegevusalade (Eesti) keskmisest.  

Suurus-   

klass

Kumula-

tiivne

Kumula-

tiivne
Kumula-

tiivne

(tuhat €) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

…-<2 119 6,3% 6,3% 132 0,1% 0,1% 482 0,3% 0,3%

2-<4 130 6,9% 13,3% 379 0,4% 0,5% 724 0,4% 0,6%

4-<8 220 11,7% 25,0% 1 305 1,4% 1,9% 2 892 1,5% 2,1%

8-<15 316 16,8% 41,8% 3 550 3,8% 5,7% 7 629 4,0% 6,1%

15-<25 311 16,6% 58,4% 6 096 6,5% 12,2% 13 808 7,2% 13,3%

25-<50 317 16,9% 75,2% 11 077 11,8% 24,0% 25 651 13,3% 26,6%

50-<100 232 12,4% 87,6% 16 470 17,6% 41,6% 35 581 18,5% 45,1%

100-<250 175 9,3% 96,9% 27 266 29,1% 70,7% 58 824 30,6% 75,7%

250-<... 58 3,1% 100,0% 27 507 29,3% 100,0% 46 753 24,3% 100,0%

Kokku 1 878 100% 93 781 100% 192 343 100%

Allikas: Arvutused PMA andmete põhjal

Ettevõtete arv Standard kogutoodang 

(tuhat €)

Põllumajandusmaa
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Joonis 1. Mahetoetuse muutumise mo ju ja tkusuutlike mahetootjate osata htsusele, 2017 

Mahepo llumajandustootjad on nii tootmise struktuuri kui ka suuruse poolest va ga erinevad, seeto ttu 

on oluline analu u sida mahepo llumajandustootjate majanduslikku ja tkusuutlikkust ka peamiste toot-

mistu u pide ja suurusgruppide lo ikes ning seda vo imaldab FADNi andmebaasi andmete kasutamine. 
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4. FADNI ANDMETE KASUTAMINE MAKI 1., 2. JA 3. PRIORITEEDI HINDAMISEL 

FADNi andmete kasutamine MAKi raames rakendatud erinevate meetmete mo jude hindamisel on 

aasta aastalt kasvanud. Nii na iteks on FADNi andmeid kasutatud MAK 2014–2020 4. ja 5. prioriteedi 

po llumajanduse keskkonna- ja kliimameetmete hindamisel sotsiaalmajanduse aspektist la htudes 

programmperioodi algusest peale. FADNi andmeid on kasutatud ka MAK 2007–2013 pu sihindamise 

raames 2. telje meetmete hindamisel. 

MAKi 1., 2. ja 3. prioriteedi mo jude hindamiseks ei ole FADNi andmeid otseselt veel kasutatud. FADNi 

andmeid on siiski kasutatud investeeringutoetuste mo ju hindamisel po llumajandusettevo tete inves-

teerimiska itumisele ning investeeringute mo ju ettevo tete majandusna itajatele erinevate tootmistu u -

pide lo ikes.  

Na iteks po llumajandusmaa hektari kohta arvestatuna tehti 2017. aastal 226 euro eest brutoinvestee-

ringuid, investeeringutoetusi saadi 16 euro/ha (7% investeeringu summast). Peamiste tootmistu u -

pide lo ikes investeerisid 2017. aastal ko ige suuremas mahus piimatootjad, keskmiselt 398 euro/ha, 

investeeringutoetusi saadi 13 euro/ha (3% investeeringu summast). 

Viimase viie aasta vo rdluses investeeriti ko ige rohkem 2013. aastal (303 euro/ha), investeeringutoe-

tusi saadi 32 euro/ha (10% investeeringu maksumusest) (joonis 2)26. 

 
Joonis 2. Brutoinvesteeringud hektari kohta, 2013-2017 

FADNi andmetel saab analu u sida ka po llumajandustootjate jagunemist investeeringu suuruse ja rgi, 

na iteks to o jo u aastau hiku, po llumajandusmaa hektari vo i loomu hiku kohta arvestatuna. Eesti po llu-

majandustootja kulutas 2017. aastal investeeringuteks keskmiselt 35 208 eurot ettevo tte kohta (joo-

nis 3). Ligi pooled (44%) Eesti po llumajandustootjatest ei teinud investeeringuid po hivarasse. Kuni 

5000 eurot tju  kohta investeeris 17% ettevo tetest ning 5000 kuni 10 000 eurot tju  kohta investeeri-

nud po llumajandustootjaid oli 10%. 29% tootjatest investeeris 2017. aastal tju  kohta arvestatuna u le 

10 000  euro. Ü le 10 000 euro tju  kohta investeeringuid teinud ettevo tteid oli ko ige rohkem (u le 50%) 

MÜLD ja KSM tootjate hulgas. 

                                                             
26 Aamisepp, Marju; Varendi, Anne; Järvis, Angela; Helle, Persitski; Urve, Kaio; Matveev, Eduard; Marek, Kärner; (2018). 

Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2017. Põllumajandusuuringute Keskus. 1-113   
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Joonis 3. Tootjate jagunemine investeeringu suuruse ja rgi tju  kohta 2017. aastal 

Arvestades, et po llumajandustootjad on nii tootmisstruktuuri kui ka suuruse poolest va ga erinevad, 

vo ib eeldada, et makstud otsetoetuste ning MAK toetuste jagunemine on tootmistu u pide ja suu-

rusgruppide lo ikes erinev (joonis 4). Kasutades PRIA loomade ja po ldude registri andmeid ning stan-

dardtoodangu koefitsiente saab igale PRIA loomade ja/vo i po ldude registris olevale tootjale (kellel 

on maad ja/vo i po llumajandusloomi) ma a rata tootmistu u bi ja majandusliku suuruse vastavalt FADNi 

tu poloogiale. Vo ttes arvesse, et po llumajandustootjate suurus ja toomise struktuur (po llukultuuride 

kasvupinnad, loomade arv loomaliikide ning vanusegruppide lo ikes) vo ib aastast aastasse erineda, 

siis tuleks tootmistu u bi ja majandusliku suuruse ma a ramisel kasutada ko ige va rskemad andmed. 

Na iteks 2017. aastal makstud toetuste analu u simisel tuleks toetust saanud ettevo tete tootmistu u bi 

ja majandusliku suuruse ma a ramisel kasutada PRIA loomade ja po ldude registri andmeid 2017. aasta 

kohta.  

Kokkuvo ttes moodustasid 2017. aastal otsetoetused 49%, MAKi toetused 43% ja muud toetused27 

8% toetuste kogusummast. Toetusmeetmete lo ikes oli ko ige olulisem u htne pindalatoetus (Ü PT), mis 

moodustas ligi poole toetuste kogusummast. Kliimat ja keskkonda sa a stvate po llumajandustavade 

toetus (RÕH) moodustas 20%, keskkonnaso braliku majandamise toetus (KSM) 13%, mahepo lluma-

jandusliku tootmise ja mahepo llumajandusega ja tkamise toetus (MAH) 10%, 

2017. aastal makstud toetused po llumajandustootjatele ja to o tlejatele ning maaelu arenguks toot-

mistu u pide lo ikes on esitatud lisas tabelis 13. Tootmistu u pide lo ikes said toetuste kogusummast suu-

rima osa taimekasvatajad (35%). Va ljamakstud otsetoetuste kogusummast moodustas taimekasva-

tajate osa 48% ja 25% maksti piimatootmisele spetsialiseerunud ettevo tetele. MAK toetustest la ks 

27% taimekasvatuse tootmistu u bi ettevo tetele ning 14% loomakasvatuse tootmistu u bi (kes tegele-

vad karjatatavate loomade kasvatamisega, kuid kellel ei ole valdavalt piimakari) hulka kuuluvatele 

ettevo tetele. Piimatootmise tootmistu u bi ettevo tted said 2017. aastal 69% erakorralistest toetus-

test28. 

                                                             
27 Erakorralised meetmed, turukorraldusmeetmed, riiklikud toetused. 
28 Erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele, erakorraline kohandamistoetus sealihatootjatele, köögiviljasektori era-

korraline abi - koristamata jätmine ja toorelt koristamine, piimatootmise vähendamise toetus. 
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Joonis 4. Makstud toetuste struktuur tootmistu u pide lo ikes, 2017 

2017. aastal makstud toetused po llumajandustootjatele ja to o tlejatele ning maaelu arenguks majan-

dusliku suuruse gruppide lo ikes on esitatud lisas tabelis 14. Majandusliku suuruse klasside alusel on 

po llumajandustootjad jagatud nelja gruppi:   

 hobitalud – SKT kuni 4000 eurot (klassid 1-2);  

 va iketootjad – SKT 4000 eurot - 25 000 eurot (klassid 3-5);  

 keskmise suurusega tootjad – SKT 25 000 eurot-100 000 eurot (klassid 6-7);  

 suurtootjad – SKT u le 100 000 euro (klassid 8-14). 

Selgus, et toetuste kogusummast u le poole (58%) la ks suurtootjatele sh otsetoetustest 70% ja MAK  

toetustest 43%. Va iketootjad said otsetoetustest 9% ja MAK  toetustest 8% (keskmise suurusega toot-

jad said vastavalt 16% ja 13%).  
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5. FADN ANDMETE KASUTAMINE MAK KOHUSTUSLIKELE HINDAMISKÜSIMUSTELE VASTAMI-

SEL JA MÕJUINDIKAATORITE ARVESTAMISEL 

MAK 2014–2020 po hieesma rk on eelko ige panustada po llumajanduse konkurentsivo ime to stmisse, 

parandada loodusvarade ja tkusuutlikku majandamist, to hustada kliimameetmeid ning tagada maa-

piirkondade tasakaalustatud ja territoriaalset arengut Eesti maapiirkonna ettevo tjate ja kohaliku al-

gatuse kaudu. Tulenevalt ELi Ü PP II samba juhtimisraamistikust on igal liikmesriigil kohustus prog-

rammperioodil la bi viia hindamine, mille ka igus hinnatakse arengukava seni saavutatud tulemusi, sh 

antakse hinnang tulemuslikkuse ja mo jude osas ning hinnatakse maaelu arengukava rakendamise 

panust ELi u histe maaelu arengu poliitika prioriteetide eesma rkide ta itmisesse. Vahehindamise ka i-

gus peab arvutama kohustuslike tulemus- ja mo juindikaatoreid ning ta iendavaid indikaatoreid vas-

tamaks kohustuslikele hindamisku simustele.  

Iga Ü PP meetme u le tuleb teha seiret ning seda tuleb hinnata, et to sta meetme kvaliteeti ja to endada 

selle edusamme29. Ü PP meetmete tulemuslikkuse mo o tmine seoses po llumajandustuluga po hineb 

suures osas EAA ja FADNi andmetel. MAK 2014–2020 prioriteetide 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 hindamisel tuleb 

kasutada vastavalt EK hindamise juhendile kvantitatiivset hindamise metoodilist la henemist, et oleks 

vo imalik po hjalikult ja korrapa raselt hinnata meetmete edukust, mo jusust ja to husust eesma rkide 

saavutamisel. Ü heks arvestatavaks andmeallikaks MAK kohustuslikele hindamisku simustele vasta-

miseks ja mo juindikaatorite arvestamisel on FADN, mis on Euroopa Liidus toimiv su steem, mille abil 

kogutakse igal aastal andmeid po llumajandusettevo tete struktuuri ja majandustulemuste kohta.  

Vastavalt po llumajandustootjate u ldkogumi suurusele ja struktuurile koostab Statistikaamet valimip-

laani, mille alusel valitavad ettevo tted peaksid tagama parima esindatuse nii tootmistu u pide kui ka 

majandusliku suuruse gruppide lo ikes30. Eestile on alates 2010. aruandeaastast kehtestatud valimi 

plaaniliseks suuruseks 658 ettevo tet31. Valimiplaan koostatakse ko ige va rskemate struktuuriuuringu 

andmete alusel. Teoreetiliselt parima esindatuse tagamiseks peaks valimisse ettevo tteid valima ju-

husliku valiku meetodil. Siiski on mitmeid tegureid, mis seda takistavad. Peamiseks takistuseks on 

vabatahtlik osalemine andmete esitamisel. Kuna FADNi eesma rgiks on koguda informatsiooni po llu-

majandusliku tootmisega tegelevate ettevo tete majandustegevuse analu u simiseks, siis on EK soovi-

tanud kasutada kombineeritud valimi moodustamist, nii et va hemalt 50% valimisse kuulunud ette-

vo tetest ei vahetuks neli ja rjestikust aastat ja va ljalangenud ettevo tete asemele valitakse uued juhus-

liku valiku meetodil32. Na iteks 2017. aruandeaastal tuli FADNi valimis asendada 48 ettevo tet (7,2%). 

Eestis avaldatakse andmed siis, kui gruppi kuulub va hemalt viis ettevo tet. Kokkuvo ttes vo ib o elda, et 

tootmistu u pide lo ikes on FADNi valimi esinduslikkus va ga hea, kuid u ldjuhul on majandusliku suu-

ruse poolest suuremate tootjate esindatus tunduvalt ko rgem kui va iketootjatel. 

Vo ttes arvesse EK poolt koostatud MAKi hindamise suunised kohustuslike tulemus- ja mo juindikaa-

torite kaudu netomo ju tuvastamist, on FADNi andmeid saaks suuremal vo i va iksemal ma a ral kasu-

tada MAK 2014–2020 prioriteetide 2, 3, 4, 5 ja 6 hindamisel ning lisaks ka hindamisku simustele vas-

tamiseks, mis on seotud liidu tasandi eesma rkidega (tabel 5).  

                                                             
29 (EL) nr 1306/2013 põhjendus 68 
30 Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2015/220, lisa 3 
31 Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2015/220, lisa 2 
32 Guidelines for Selection Plans, RI/CC 1526 (v1.3) 
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Tabel 5. FADNi sobivus hindamisküsimustele vastamiseks sihtvaldkondade lõikes 

 

Hindamisku simusele vastamisel on kasutatud to ena osusel po hineva sobitamise meetodi (PSM) ja eri-

nevuste erinevuse meetodi (DiD) kombinatsiooni (PSM-DiD). Selleks moodustati kontrollgrupp po l-

lumajandustootjate u ldkogumit iseloomustavast andmebaasist MAK 2014-2020 vastava sihtvald-

konna  toetuse saajaid peegeldavalt. Kontrollgrupis eristati toetust saanud ja mitte saanud isikud, 

kusjuures toetust mitte saanud isikute grupis viidi la bi valideerimine ja ja eti va lja need, kes ei vasta-

nud meetmes osalemise tingimustele meetme kriteeriumite to ttu. Mo lema ru hma (toetust saanud ja 

toetust mitte saanud) puhul vo eti arvesse peamised iseloomulikud sotsiaalmajanduslikud na itajad: 

po llumajandusliku maa kasutus ha (SE025), kogutoodangu va a rtus (SE131), po hivara maksumus 

(SE441) ja to o tajate arv (SE010). 

Homogeensete gruppide moodustamisel viidi la bi ja rgmised etapid: 

 Andmebaasi moodustamine, kus toetust saanud ettevo tted ja mitte toetust saanud ettevo tted 

on eristatud koos sotsiaalmajanduslike kriteeriumitega, mis vo imaldavad gruppe u skteisega 

vo rrelda. Lisaks on vo imalik ja lgida, et kontrollgrupis ei ole toetuse abiko lblikkuse kriteeriu-

mite to ttu va lja ja a nud isikuid.  

 Mo lema ru hma sarnasust kontrolliti statistilise testiga enne programmist toetuse saamist, te-

hes statistilised testid analu u siga ho lmatud u hismuutujate kohta, kusjuures toetusesaajate 

ru hma kuuluva u ksuse keskmine va a rtus ei tohiks oluliselt erineda kontrollru hma vastavast 

va a rtusest.  

 Ja rgnevalt rakendati asjakohast sobitamist, mis vo imaldab toetust mittesaanute grupis tuvas-

tada sobiva kontrollru hma. Õsa toetuse saajatest ja/vo i mittesaajatest ja eti analu u sist piisa-

vate kontrollu ksuste puudumise to ttu va lja. 

Prioriteet SV Hindamisküsimus sihtvaldkondade hindamiseks

P2 2A

4.    Kuidas on maaelu arengu programm toetanud põllumajanduslike majapidamiste

majandustegevuse tulemuslikumaks muutmist ning nende ümberkorraldamist ja ajakohastamist,

eelkõige eesmärgiga suurendada turul osalemist ja turule orienteeritust ning põllumajandusliku

tegevuse mitmekesistamist?

P3 3A

6.    Kuidas on maaelu arengu programm toetanud toormetootjate konkurentsivõime parandamist

nende parema integreerimise abil põllumajanduslike toiduainete tarneahelasse

põllumajandustoodetele lisandväärtust andvate kvaliteedikavade, kohalike turgude edendamise ja

lühikeste tarneahelate, tootjarühmade ja tootmisharude vaheliste organisatsioonide kaudu?

P4 4B
9.    Kuidas on maaelu arengu programm toetanud veemajanduse, sh väetiste ja pestitsiidide

kasutamise, parandamist?

5D
14.     Kuidas on maaelu arengu programm toetanud põllumajanduses tekkiva kasvuhoonegaaside ja 

ammoniaagiheite vähendamist?

5E
15.     Kuidas on maaelu arengu programm toetanud põllumajanduses ja metsanduses CO2

säilitamise ja sidumise edendamist?

P6 6A
16.     Kuidas on maaelu arengu programm toetanud tegevusalade mitmekesistamist, väikeettevõtete

loomist ja arendamist ning töökohtade loomist?

24.     Kuidas on maaelu arengu programm aidanud kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega 

kohanemisele ning strateegia "Euroopa 2020" põhieesmärgi saavutamisele vähendada

kasvuhoonegaaside heidet 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 20% või sobivate tingimuste

korral 30% ning suurendada taastuvate energiaallikate osakaalu meie energia lõpptarbimises 20%ni 

ja energiatõhusust 20%?

27.     Kuidas on maaelu arengu programm aidanud kaasa ÜPP eesmärgile suurendada

põllumajanduse konkurentsivõimet?

28.     Kuidas on maaelu arengu programm aidanud kaasa ÜPP eesmärgile tagada loodusvarade

jätkusuutlik majandamine ja kliimameetmete võtmine?

P5

Hindamis-

küsimused 

seoses liidu 

tasandi 

eesmärkidega
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Erinevuste erinevuse arvutamisel vo rreldi mo lema grupi esindajate vastavaid na itajaid enne ja pa rast 

meetmete rakendamist (2013. ja 2017. aastal), arvutati keskmise mo ju efekt ja erinevuste erinevus 

(DiD), mis avaldab netomo ju ning analu u siti saadud tulemuste tundlikkust. Hindamisku simustele 

vastamisel on mikrotasandil saadud netomo ju tulemused laiendatud makrotasandile. 

Tabelis 6 on esitatud valik hindamiskriteeriume ning FADNi andmete alusel arvutatud indikaatoreid 

ning nende arvutmise metoodika33. 

Tabel 6. Hindamiskriteeriumid, indikaatorid ja arvutamise meetodid 

 

 

  

                                                             
33 Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 834/2014, 22. juuli 2014, milles sätestatakse ühise põllumajanduspoliitika ühise 

seire- ja hindamisraamistiku kohaldamise eeskirjad  

 

Tüüp Tähis Indikaatori nimetus SV Ühik
Väärtuse 

muutus
Metoodika

C C14  Tööviljakus põllumajanduses 2A euro/tjü, % 45,1% DiD

C C25 Põllumajanduslik faktortulu 2A euro/tjü, % 31,5% DiD

C C26 Põllumajanduslik ettevõtjatulu 2A euro/tjü, % 29,9% DiD

R A15
Muutus toetatud põllumajanduslike 

majapidamiste investeeringutes põhivarasse
2A  euro, % 108,2%

 PSM-DiD, 

netomõju

R A16
Muutus toetatud põllumajanduslike 

majapidamiste brutolisandväärtuses
2A  euro, % 16,4%

 PSM-DiD, 

netomõju

R A17
Muutus toetatud põllumajanduslike 

majapidamiste müügitulus
2A  euro, % 16,1%

 PSM-DiD, 

netomõju

R A18
Muutus toetatud põllumajanduslike 

majapidamiste sissetulekutes kõrvaltegevusest
2A  euro -5 663

 PSM-DiD, 

netomõju

R A26
Toetatud põllumajandustootjate sissetulekute 

(toodangu väärtuse) muutus
3A euro, % 11,5%

 PSM-DiD, 

netomõju

R; I A27
Põllumajandustootjate marginaal toodete 

lõpphinnas on suurenenud
3A euro, % 23,0%

 PSM-DiD, 

netomõju

R A50
Muutus taluvärava N-bilansis MAK toetust saavate 

seireettevõtete ja kontrollgrupi vahel
4B kg/ha, % 10,0% DiD

R A51

Muutus mineraalväetiste osakaalus taluvärava 

bilansi N-sisendist MAK toetust saavate 

seireettevõtete ja kontrollgrupi vahel

4B kg/ha, % 5,6% DiD

R A52
Muutus taluvärava P-bilansis MAK toetust saavate 

seireettevõtete ja kontrollgrupi vahel
4B kg/ha, % 8,1% DiD

R A53

Muutus mineraalväetiste osakaalus taluvärava 

bilansi P-sisendist MAK toetust saavate 

seireettevõtete ja kontrollgrupi vahel

4B kg/ha, % 1,2% DiD

R A180 Kulude osatähstus (%) kogutoodangu väärtusest 27 % 0,7%
 PSM-DiD, 

netomõju

R A181 Põllumajanduse netolisandväärtus ATÜ kohta 27 euro/ ATÜ, % 23,0%
 PSM-DiD, 

netomõju
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6. ERINEVATEST ANDMEKOGUDEST PÄRINEVATE ANDMETE KASUTAMINE FADNIS  

FADNi andmete baasil on vo imalik koostada detailseid analu u se vastavalt analu u si eesma rgile. Lisaks 

tootmistu u bile ja majanduslikule suurusele vo ib grupeerimise aluseks olla na iteks karja suurus, hek-

tarite arv, mu u gitulu, mahe- vo i tavatootmine jne. FADNi andmed on osutunud asendamatuks and-

meallikaks po llumajandusliku keskkonnatoetuse, erinevate investeeringutoetuste ning teiste MAK  

kaudu saavutatud tulemuste ja mo jude hindamisel. Samuti on andmeid kasutatud kavandatavate toe-

tusmeetmete (sh Ü PP esimese samba meetmete) va ljato o tamisel. 

Po llumajanduspoliitika peab po hinema usaldusva a rsetel andmetel, poliitikakujundajad vajavad usal-

dusva a rset, vo rreldavat ja ajakohast teavet po llumajandussektoris toimuva kohta. FADNi andmete 

kogumisega tegelevad asutused (kontaktasutused) hoolitsevad selle eest, et po llumajandusettevo te-

telt kogutavates andmetes esinevad vead oleksid tuvastatud ja parandatud. 

PMK poolt FADNi andmete kogumiseks ja analu u siks kasutatav tarkvara koosneb mitmest spetsiaal-

sest programmist ja andmebaasist (PostgreSQL). Andmete kogumise programmi kasutajateks on nii 

andmekogujad kui ka andmete kvaliteedi kontrollijad, soovi korral ka andmeid esitavad ettevo tted 

ise. Programm vo imaldab to o tada nii online’is kui ka offline’is. Programmi kasutajatel on la htuvalt 

nendele omistatud o igustest (administraator, andmete kontrollija, andmekoguja, andmeid esitav et-

tevo te) andmetele limiteeritud juurdepa a s. Andmete kvaliteedi tagamiseks sisaldab programm mit-

metasemelist kontrolli. Kiireks infovahetuseks andmekogujate ja kontrollijate vahel on kogumisprog-

rammi sisse ehitatud ka ku simuste-vastuste su steem. Programm vo imaldab vaadata ettevo tte eel-

miste aastate andmeid ning esmase tagasisidena viimase viie aasta majandustulemuste tabelit.  

FADNi andmete analu u simine toimub peamiselt PMK poolt va lja arendatud programmi abil. Andmete 

analu u si programm vo imaldab teha pa ringuid andmebaasist andmete alla laadimiseks ning kasutada 

neid andmeid erinevate analu u side ning aruannete koostamisel.  

Erinevate riigiasutuste poolt toodetavate andmete hulk kasvab pidevalt ja kiiresti. Ta nu erinevatest 

andmekogudest pa rinevate andmete kasutuselevo tule on FADNi andmete po hjal tehtavate analu u -

side arv viimastel aastatel suurenenud ma rkimisva a rselt ning uute andmete lisamisega kasvab ka 

edaspidi. Seeto ttu lihtsustab andmete analu u si programm oluliselt andmete to o tlemise protsessi 

ning vo imaldab kokku hoida ajakulu ning va hendada vigu andmete analu u simisel. 

PMK teeb ja rjest rohkem Maaeluministeeriumi tellimusel erinevaid analu u se, sh ka MAKi kaudu saa-

vutatud tulemuste ja mo jude hindamist. Maaeluministeeriumi poolt pu stitatud eesma rkide saavuta-

miseks ei piisa tihtipeale ainult FADNi andmetest ning tuleb kasutusele vo tta ka teistest andmekogu-

dest pa rinevaid andmeid. Neid andmeid kasutatakse ka FADNi andmete kogumisel, et va hendada nii 

andmekogujate kui ka andmeesitajate to o koormust ning u htlasi ka parandada kogutavate andmete 

kvaliteeti (tabel 7). Seni ei ole andmevahetus erinevate andmekogudega olnud automatiseeritud ning 

see on toimunud valdavalt pa ringupo hiselt, mis on va ga aegano udev protsess. 
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Tabel 7. FADNis kasutatavad andmekogud asutuste lõikes 

 
PMK ja Registrite ja Infosu steemide Keskuse (RIK) vahel on 2018. aasta lo pus allkirjastanud XML 

pa ringusu steemi kasutamise teenuse kasutamise leping, mis  vo imaldab teha a riregistrist suurema-

hulisi pa ringuid ja hoida saadud andmeid PMK andmebaasis. Samamoodi vo iks na iteks tulevikus 

saada PRIA po llumajandusloomade registri ning po llumajandustoetuste ja po llumassiivide registri 

andmeid otse PMK andmebaasi, kasutades XML-teenust. See lihtsustaks oluliselt andmete kogumise 

protsessi ning vo imaldaks kokku hoida nii PRIA kui ka PMK to o tajate ajakulu andmete kogumisel ja 

to o tlemisel. 

Andmete ristkasutuse seisukohalt pakub FADNi jaoks suurt huvi teadmussiirde pikaajaline prog-

ramm po llumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas, mille eesma rgiks on andmete efektiivse ka-

sutamise abil luua majanduslikku lisandva a rtust po llumajandustootmises, toetada ta ppispo lluma-

janduse arengut ja keskkonnahoidlikku po llumajandust.  

Programmi I etapp kestab 1 aasta, mille va ltel viiakse la bi teostatavusuuring po llumajanduse suu-

randmete kasutamise tegevusvaldkonnas. Üuringu raames analu u sitakse ligi 40 teemakohast Maae-

luministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahan-

dusministeeriumi ja Eesti Maau likooli andmekogu (k.a FADN). Teostatavusuuringu u lesandeks on 

va lja selgitada, milline peaks olema elektroonilise po llumajanduse suurandmete su steemi lahendus. 

Analu u s sisaldab infotehnoloogilist, teaduslikku, juriidilist ja majanduslikku vaadet andmetele, et sel-

gitada, mida, kas ja kuidas saab kasutada34. 

 

  

                                                             
34 Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ I vahearuanne 
http://pmk.agri.ee/wp-content/uploads/2019/02/Suurandmete_PIP_I_kvartali_aruanne_yldosa-1.pdf  

Vastutav töötleja Kasutatavad andmed

Põllumajanduse Registrite 

ja Informatsiooni Amet

Põllumajandusloomade, põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri 

detailandmed taotlejate lõikes. Toetuse saajate ja toetatud tegevuste 

detailandmed vastavalt määratud ja välja makstud toetustele. Seire jaoks 

kogutud detailandmed vastavalt taotluse ja maksetaotluse vormile. 

Äriregister Ettevõtjate (äriühingute) majandusaasta aruannetest kogutavad finantsnäitajad.

Statistikaamet

Majanduslikult aktiivsete üksuste nimekiri. Nimekiri koostatakse ja 

avaldatakse üks kord aastas (detsembris) ning see hõlmab majandusüksusi, 

mis on olnud majanduslikult aktiivsed kolme viimase aasta jooksul.

Põllumajandusamet
Mahepõllumajanduse registri detailandmed (maakasutus kultuuride lõikes, 

loomade arv) mahetootjate lõikes.

http://pmk.agri.ee/wp-content/uploads/2019/02/Suurandmete_PIP_I_kvartali_aruanne_yldosa-1.pdf
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KOKKUVÕTE 

Ka esoleva uuringu eesma rk oli va lja selgitada, mil ma a ral on po llumajandusliku raamatupidamise 

andmebaasi andmed kasutatavad MAKi meetmete tulemuslikkuse hindamisel. Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfondid on olulised avalikud to o vahendid, millest toetatakse Euroopa Liidu peamiste 

prioriteetidega seotud tegevusi, seeto ttu tahavad poliitikakujundajad ja avalikkus teada, kas raha on 

kulutatud vastutustundlikult ning kas sellega saavutatakse oodatud tulemused ja ELi poliitikaees-

ma rgid. 

Po llumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN) loodi Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide 

poolt 1965. aastal eesma rgiga koguda informatsiooni po llumajanduslike majapidamiste majanduste-

gevuse analu u simiseks ja u hise po llumajanduspoliitika meetmete mo ju hindamiseks. FADNis kasuta-

tava metoodika eesma rgiks on pakkuda esinduslikke andmeid kolme kriteeriumi alusel: regioon, ma-

japidamise majanduslik suurus ja peamine tegevusala (tootmistu u p).  

Üuringu tulemustele tuginedes vo ib va ita, et FADNi andmed vo imaldavad majanduskeskkonna ta p-

semat kajastamist MAKi erinevate meetmete po hiselt ning samuti u hise po llumajanduspoliitika tule-

muste detailsemat analu u si. FADN on ainus andmeallikas mikromajanduslikul tasandil, see annab 

vo imaluse FADNi andmeid kasutada nii rakendatud MAKi meetmete mo ju hindamisel kui ka kavan-

datavate uute meetmete vo imaliku mo ju hindamisel Eesti po llumajandustootjate ja tkusuutlikule 

arengule.  

Nii otsetoetused kui ka MAKi toetused on olulised po llumajandustootjate majandusliku ja tkusuut-

likkuse tagamisel, seeto ttu on oluline ja lgida, milline on toetuste osa po llumajandustootjate sissetu-

lekutes ning milline vo iks olla u he vo i teise toetuse va henemise vo i suurenemise mo ju po llumajan-

dustootjate majanduslikule ja tkusuutlikkusele.  

FADNi andmeid on kasutatud MAK keskkonnameetmete raames makstud toetuste mo ju hindamisel 

po llumajandusettevo tete majanduslikule ja tkusuutlikkusele, aga ka u hise po llumajanduspoliitika tu-

levikuarenguid puudutavate Eesti seisukohtade kujundamiseks ja po hjendamiseks. FADNi andmeid 

saab kasutada ka su siniku jalaja lje arvutamiseks po llumajandusettevo tte tasandil, vo ttes kasutusele 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) metoodika. Selle metoodika kasutamisel arvesta-

takse ainult po llumajandusettevo tte tootmisetegevusega seotud otseseid heitkoguseid kuni taluva ra-

vani, seega ei arvestata sisendite tootmisest ja toidu- ja so o datoodete transportimisest tulenevaid 

heitkoguseid. Selline la henemisviis ergutab parimate tavade kasutamist igal tootmisetapil, et va hen-

dada kasvuhoonegaaside heidet, mille u le on po llumajandustootjal olemas otsene kontroll.  

2017. aasta oli juba kolmas aasta, mil taluva rava toiteelementide bilansi arvutamiseks on kasutatud 

FADNi andmeid. Taluva rava toiteelementide bilansi analu u si tulemused annavad u ldist infomatsiooni 

po llumajandusettevo tte majandamise kohta tervikuna ja kaudselt on selle po hjal vo imalik hinnata ka 

survet vee- ja mullakeskkonnale. Toiteelementide bilansi po hjal saab va lja tuua, kui efektiivselt ette-

vo tte tasandil toiteelemente kasutatakse ning kui suure u le- vo i puuduja a giga majandatakse. Toitee-

lementide bilansi tulemused kajastavad kaudselt ka vo imalikke muutusi  mullaviljakuses ja elurikku-

ses. 

FADNi andmeid on kasutatud ka MAK 2007–2013 pu sihindamise raames 2. telje meetmete hindami-

sel. 

MAKi 1., 2. ja 3. prioriteedi mo jude hindamiseks on FADNi andmeid veel va he kasutatud. FADNi and-

meid on kasutatud investeeringutoetuste mo ju hindamisel po llumajandusettevo tete investeerimis-
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ka itumisele ning investeeringute mo ju ettevo tete majandusna itajatele erinevate tootmistu u pide lo i-

kes. FADNi andmetel saab analu u sida ka po llumajandustootjate jagunemist investeeringu suuruse 

ja rgi, na iteks to o jo u aastau hiku, po llumajandusmaa hektari vo i loomu hiku kohta arvestatuna. 

Tulenevalt ELi Ü PP II samba juhtimisraamistikust on igal liikmesriigil kohustus programmperioodil 

la bi viia hindamine. Vahehindamise ka igus peab arvutama kohustuslikke tulemus- ja mo juindikaato-

reid ning ta iendavaid indikaatoreid, et vastata kohustuslikele hindamisku simustele. Ü heks arvesta-

tavamaks andmeallikaks MAK kohustuslikele hindamisku simustele vastamisel ja mo juindikaatorite 

arvestamisel on FADN, mis on Euroopa Liidus toimiv su steem, mille abil kogutakse igal aastal and-

meid po llumajandusettevo tete struktuuri ja majandustulemuste kohta. 

Vo ttes arvesse EK poolt koostatud MAKi hindamise suuniseid kohustuslike tulemus- ja mo juindikaa-

torite kaudu netomo ju tuvastamisel, saaks FADNi andmeid suuremal vo i va iksemal ma a ral kasutada 

MAK 2014–2020 prioriteetide 2, 3, 4, 5 ja 6 hindamisel ning lisaks ka hindamisku simustele vastami-

sel, mis on seotud liidu tasandi u ldiste eesma rkidega, 

Hindamisku simustele vastamisel on kasutatud to ena osusel po hineva sobitamise meetodi (PSM) ja 

erinevuste erinevuse meetodi (DiD) kombinatsiooni (PSM-DiD). Selleks moodustati kontrollgrupp 

po llumajandustootjate u ldkogumit iseloomustavast andmebaasist MAK 2014-2020 vastava sihtvald-

konna toetuse saajaid peegeldavalt. Kontrollgrupis eristati toetust saanud ja mitte saanud isikud, kus-

juures toetust mitte saanud isikute grupis viidi la bi valideerimine ja ja eti va lja need, kes ei vastanud 

meetmes osalemise tingimustele meetme kriteeriumite to ttu. Mo lema grupi puhul vo eti arvesse pea-

mised iseloomulikud sotsiaalmajanduslikud na itajad (maakasutus ha, kogutoodangu va a rtus, po hi-

vara maksumus ja to o tajate arv). 

Erinevuste erinevuse arvutamisel vo rreldi mo lema grupi esindajate vastavaid na itajaid enne ja pa rast 

meetmete rakendamist (2013. ja 2017. aastal ning analu u siti saadud tulemuste tundlikkust. Hinda-

misku simustele vastamisel on mikrotasandil saadud netomo ju tulemused laiendatud makrotasan-

dile. 

Maaeluministeeriumi poolt PMKst tellitud uuringute la biviimisel ei piisa pu stitatud eesma rkide saa-

vutamiseks tihtipeale ainult FADNi andmetest ning tuleb kasutusele vo tta ka teistest andmekogudest 

pa rinevaid andmeid. PMK ja Registrite ja Infosu steemide Keskuse vahel on so lmitud XML-pa ringu-

su steemi teenuse kasutamise leping, mis vo imaldab teha a riregistrist suures mahus pa ringuid ja 

hoida saadud andmeid PMK andmebaasis. Samamoodi vo iks tulevikus saada andmeid ka PRIA vasta-

vatest registritest. See lihtsustaks oluliselt andmete kogumise protsessi ning vo imaldaks kokku hoida 

nii PRIA kui ka PMK to o tajate ajakulu andmete kogumisel ja to o tlemisel. 

PMK peab va ga oluliseks andmete konfidentsiaalsuseno ude ta itmist nii andmete kogumisel, kontrol-

limisel, to o tlemisel kui ka sa ilitamisel. Ü ksikandmeid kunagi ei avaldata ning samuti ei anta andmeid 

va lja kujul, mis vo imaldaks majapidamist identifitseerida. 
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LISAD 

 

Joonis 5. Peamised majandusna itajate arvutamise skeem 

 

 

Joonis 6. Taimekasvatustoodangu va a rtuse arvutamise skeem 
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Joonis 7. Loomakasvatustoodangu va a rtuse arvutamise skeem 

 

 

Joonis 8. Varade maksumuse arvutamise skeem 
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Joonis 9. Bruto- ja netoinvesteeringu maksumuse arvutamise skeem 
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Tabel 8. Taluva rava toiteelementide bilansi koondtulemused tootmistu u bi ja rgi, 2017 

 

Taime-

kasvatus

Aiandus Püsi-

kultuurid

Piima-

tootmine

Looma-

kasvatus

Sea- ja 

linnu-

kasvatus

Sega-

tootmine 

Eesti 

kesk-

mine

Esindatud põllumajandustootjad 3 229 160 113 885 2 125 76 1 022 7 610

Ettevõtete arv valimis 235 36 17 114 126 21 114 663

Kasutatud põllumajandusmaa - ha 153,3 10,3 25,9 223,0 71,0 65,3 105,5 126,2

Sisend N kokku - kg/ha 88,6 98,9 17,7 137,8 73,0 758,3 100,5 103,8

   loomasööt 0,1 0,2 0,1 64,1 7,1 615,6 15,0 19,2

   mineraalväetis 66,9 16,1 0,0 39,6 2,1 74,9 51,4 49,2

   orgaaniline väetis 0,6 46,4 2,7 0,1 0,1 0,4

   lämmastiku sidumine liblikõieliste poolt 14,1 30,9 9,9 28,1 58,3 5,8 27,6 28,4

   põllumajandusloomad 0,0 0,2 0,2 56,4 0,3 0,4

   seeme 1,8 0,3 0,0 0,7 0,2 0,7 1,2 1,2

   sademed 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Väljund N kokku - kg/ha 74,6 24,8 0,3 38,4 12,1 211,6 49,8 55,0

   looma- ja taimekasvatuse saadused 74,5 24,8 0,2 35,6 10,0 61,3 46,9 52,9

   põllumajandusloomad 0,1 0,0 0,0 2,7 2,0 148,6 2,9 2,0

   orgaaniline väetis 0,0 0,1 1,7 0,0 0,0

Sisend P kokku - kg/ha 10,4 16,8 0,7 15,1 1,5 139,1 9,0 10,4

   loomasööt 0,0 0,0 0,0 11,0 1,2 123,1 2,6 3,4

   mineraalväetis 9,9 5,1 0,1 3,9 0,2 5,8 6,1 6,7

   orgaaniline väetis 0,2 11,6 0,7 0,0 0,0 0,1

   põllumajandusloomad 0,0 0,1 0,0 10,1 0,1 0,1

   seeme 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2

Väljund P kokku - kg/ha 12,2 4,1 0,1 7,1 2,1 35,2 8,6 9,2

   looma- ja taimekasvatuse saadused 12,1 4,1 0,1 6,2 1,5 8,1 7,9 8,7

   põllumajandusloomad 0,0 0,0 0,0 0,8 0,6 26,6 0,7 0,5

   orgaaniline väetis 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Sisend K kokku - kg/ha 29,8 60,2 2,3 48,5 5,6 204,2 26,6 30,4

   loomasööt 0,1 0,1 0,0 35,7 4,6 184,9 7,8 9,9

   mineraalväetis 28,6 21,2 0,0 12,6 0,8 14,2 18,3 19,6

   orgaaniline väetis 0,5 38,7 2,2 0,1 0,1 0,4

   põllumajandusloomad 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

   seeme 0,6 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4

Väljund K kokku - kg/ha 28,4 32,8 0,9 13,1 8,6 24,9 17,8 20,9

   looma- ja taimekasvatuse saadused 28,4 32,8 0,9 12,9 8,3 10,8 17,6 20,7

   põllumajandusloomad 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 12,7 0,2 0,2

   orgaaniline väetis 0,0 0,1 1,4 0,0 0,0

N bilansinäitajad

   sisend - kg/ha 88,6 98,9 17,7 137,8 73,0 758,3 100,5 103,8

   väljund - kg/ha 74,6 24,8 0,3 38,4 12,1 211,6 49,8 55,0

   bilanss - kg/ha 14,0 74,0 17,4 99,4 60,9 546,7 50,8 48,9

   kasutatud - % 84% 25% 1% 28% 17% 28% 50% 53%

P bilansinäitajad

   sisend - kg/ha 10,4 16,8 0,7 15,1 1,5 139,1 9,0 10,4

   väljund - kg/ha 12,2 4,1 0,1 7,1 2,1 35,2 8,6 9,2

   bilanss - kg/ha -1,8 12,7 0,6 8,0 -0,6 103,9 0,4 1,2

   kasutatud - % 117% 24% 18% 47% 142% 25% 96% 88%

K bilansinäitajad

   sisend - kg/ha 29,8 60,2 2,3 48,5 5,6 204,2 26,6 30,4

   väljund - kg/ha 28,4 32,8 0,9 13,1 8,6 24,9 17,8 20,9

   bilanss - kg/ha 1,4 27,4 1,4 35,5 -3,0 179,3 8,8 9,5

   kasutatud - % 95% 55% 39% 27% 154% 12% 67% 69%
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Tabel 9. MAKi keskkonnatoetusi taotlenud tootjate u ldna itajad meetmete lo ikes, 2017 

 
  

Näitajad M10 KSM MULD KSA SORT OTL PLK Tava-

tootjad

Eesti 

keskmine

 Esindatud põllumajandustootjad 2 189 1 474 202 67 44 329 476 2 548 7 610

 Ettevõtete arv valimis 297 245 38 7 7 36 33 109 663

 Majanduslik suurus (tuhat €) 236 319 626 69 100 106 87 61 100

 Tööjõud - aastaühikutes 3,2 4,0 7,5 3,5 1,8 2,3 1,6 1,5 1,8

    sellest tasustamata tööjõud 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 1,0 0,8 0,7 0,7

    sellest tasustatud tööjõud 2,5 3,4 6,8 2,9 1,0 1,2 0,8 0,9 1,0

 Renditud põllumajandusmaa - ha 186,1 237,1 450,7 23,7 82,7 83,7 119,4 34,2 82,7

 Kasutatud põllumajandusmaa - ha 286,8 368,7 717,8 69,5 126,2 139,3 172,0 61,4 126,2

    teravili 123,7 174,5 297,3 27,5 46,4 30,0 33,8 22,7 46,4

    õlikultuurid 28,6 41,6 82,6 4,1 10,5 1,7 11,5 5,2 10,5

    söödakultuurid 99,0 103,1 230,0 9,6 52,7 96,8 115,4 21,3 52,7

    kesa 0,5 0,6 2,3 0,2 0,1 0,2

    muu põllumajandusmaa 35,0 48,8 107,9 26,1 16,4 10,7 11,4 12,3 16,4

 Kokku loomühikuid - lü 68,3 81,5 166,5 1,1 33,6 53,4 47,0 19,7 33,6

    piimalehmad 30,6 41,7 98,6 0,0 11,5 18,1 6,4 7,6 11,5

    muud veised 26,8 27,9 62,6 1,1 13,5 23,9 34,9 6,1 13,5

    lambad ja kitsed 0,7 0,1 1,2 2,0 1,0 0,4 1,2

    sead 7,3 11,6 4,1 5,3 2,5 5,5 5,3

    linnud 2,0 0,2 1,1 1,8 5,0 0,0 0,1 1,8

 Teravilja saagikus - kg/ha 4 546 4 606 5 027 3 837 4 296 3 094 3 863 4 284 4 296

 Piimatoodang lehma kohta - kg 9 499 9 764 9 850 448 9 062 6 878 8 469 8 325 9 062

 Kogutoodang - € 280 699 387 684 776 304 112 765 117 803 99 495 85 324 85 021 117 803

    taimekasvatustoodang 137 456 192 633 384 118 91 979 54 992 29 719 42 482 30 156 54 992

    loomakasvatustoodang 112 649 154 525 338 560 926 46 545 51 442 35 931 27 962 46 545

    muu toodang 30 594 40 526 53 626 19 860 16 266 18 335 6 910 26 903 16 266

 Brutolisandväärtus - € 136 933 185 934 419 136 58 686 58 275 59 263 56 147 33 384 58 275

 Netolisandväärtus - € 97 037 132 483 314 071 41 781 40 871 42 591 34 096 22 542 40 871

 Ettevõtjatulu - € 40 414 55 415 154 891 13 274 19 920 20 176 18 564 8 989 19 920

 Arvestuslik netokasum - € 28 834 44 967 143 160 2 971 7 678 3 073 5 972 -1 868 7 678

 Varad kokku - € 674 774 898 958 1 754 412 406 757 297 151 263 975 309 732 202 863 297 151

 Varad kokku (v.a maa) - € 509 890 680 360 1 291 715 339 160 219 823 209 328 238 527 135 302 219 823

 Kohustused - € 251 778 355 444 751 781 95 857 100 789 38 742 57 548 73 405 100 789
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Tabel 10. MAKi keskkonnatoetusi taotlenud tootjate koondtulemused meetmete lo ikes, 2017 

 
  

Näitajad M10 KSM MULD KSA SORT OTL PLK Tava-

tootjad

Eesti 

keskmine

 Toetused v.a investeeringutele - € 64 460 80 990 159 686 16 679 27 495 37 411 43 194 10 978 27 495

 MAK kkt kokku 15 900 18 509 34 433 5 634 6 669 11 170 15 924 6 669

    M10 13 125 16 824 31 422 5 369 3 848 6 273 10 298 3 848

       KSM 11 312 16 326 28 448 2 361 3 271 1 934 3 081 3 271

       MULD 231 341 2 944 74 6 74

       KSA 45 60 2 141 10 7 10

       SORT 24 28 20 701 8 19 8

       OTL 372 49 147 2 177 910 147

       PLK 1 142 20 11 166 338 2 162 6 274 338

    MAHE 2014+ 1 122 1 861 3 130 3 426 1 861

       M11.1 35 82 476 82

       M11.2 1 087 1 778 2 654 3 426 1 778

    MAHE 2007+ 175 172 652 172

    NAT 102 80 238 216 44 169 229 44

    NAM 53 9 21 3 36 94 148 36

    LHT 1 323 1 596 2 751 46 707 1 504 1 171 707

  muud toetused 48 560 62 481 125 253 11 045 20 826 26 241 27 270 10 978 20 826

 Investeering - €/TJÜ 27 596 30 310 38 029 6 944 19 931 10 582 17 509 11 428 19 931

     0 €, % 28% 26% 17% 15% 23% 26% 33% 67% 44%

     kuni 5000 €, % 15% 10% 10% 27% 13% 32% 13% 8% 17%

     5000 € - 10000 €, % 10% 12% 4% 42% 23% 8% 6% 8% 10%

     üle 10000 €, % 47% 52% 69% 15% 41% 34% 48% 16% 29%

 Sissetulekud - € 238 190 331 854 653 635 111 803 100 115 78 582 61 311 78 761 100 115

    taimekasvatustoodangu müük 100 932 144 029 263 356 93 220 39 783 12 752 22 203 23 683 39 783

    loomakasvatustoodangu müük 111 627 153 723 340 327 382 46 436 48 261 34 688 29 606 46 436

    muud sissetulekud 25 631 34 102 49 952 18 201 13 896 17 570 4 419 25 471 13 896

 Netolisandväärtus hektari kohta 338 359 438 601 324 306 198 367 324

 Ettevõtjatulu hektari kohta 141 150 216 191 158 145 108 146 158

 Arvestuslik netokasum hektari kohta 101 122 199 43 61 22 35 -30 61

 MAK kkt osakaal kogutoodangus, % 5% 5% 4% 5% 5% 10% 16% 5%

 MAK kkt osakaal sissetulekutes, % 6% 5% 5% 5% 6% 12% 21% 6%

 Netolisandväärtus TJÜ kohta 29 908 32 871 42 107 11 977 23 137 18 823 21 603 14 783 23 137

 Ettevõtjatulu TJÜ kohta 12 456 13 749 20 766 3 805 11 277 8 916 11 762 5 894 11 277

 Arvestuslik netokasum TJÜ kohta 8 887 11 157 19 193 852 4 346 1 358 3 784 -1 225 4 346
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Tabel 11. Loomade heaolu toetust taotlenud tootjate veterinaarkulud, 2017 

 

 

Tabel 12. Loomade heaolu toetust mittetaotlenud tootjate veterinaarkulud, 2017 

 

 

  

Piima-

tootmine

Lihaveise-

kasvatus

Piima- ja 

lihaveise-

kasvatus

Lamba- ja 

kitse-

kasvatus

Sea- ja linnu-

kasvatus

 Esindatud põllumajandustootjad 483 312 795 202 30

 Ettevõtete arv valimis 86 24 110 13 8

 Kasutatav põllumajandusmaa kokku - ha 297,5 73,2 209,4 38,1 202,7

 Kokku loomühikuid - lü 209,7 36,4 141,6 22,6 1 032,5

   veised - lü 209,3 36,4 141,4 7,0

   lambad ja kitsed - lü 0,0 0,0 15,5 1,6

   sead - lü 958,6

   munakanad - lü 0,4 0,0 0,2 0,2 72,3

 Veterinaarkulud -  euro 9 202 266 5 693 259 26 049

 Veterinaarkulud, euro/lü 44 7 40 11 25

Piima-

tootmine

Lihaveise-

kasvatus

Piima- ja 

lihaveise-

kasvatus

Lamba- ja 

kitse-

kasvatus

Sea- ja linnu-

kasvatus

 Esindatud põllumajandustootjad 258 457 715 622 51

 Ettevõtete arv valimis 28 35 63 33 12

 Kasutatav põllumajandusmaa kokku - ha 158,4 133,6 142,5 39,6 4,7

 Kokku loomühikuid - lü 92,5 57,1 69,8 15,5 329,7

   veised - lü 92,1 56,8 69,6 2,0

   lambad ja kitsed - lü 0,2 0,2 0,2 13,3

   sead - lü 0,1 0,0 229,5

   munakanad - lü 0,1 0,0 0,1 0,2 100,2

 Veterinaarkulud -  euro 3 026 668 1 518 149 5 113

 Veterinaarkulud, euro/lü 33 12 22 10 16
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Tabel 13. Makstud toetused po llumajandustootjatele ja to o tlejatele ning maaelu arenguks  tootmis-
tu u pide lo ikes, 2017 
(tuhandetes eurodes) 

 

 
  

* A B D E F G H

Otsetoetused 6 68 501 958 517 35 580 18 451 395 17 362 141 770

Ühtne pindalatoetus 42 496 500 244 15 377 10 477 244 9 612 78 951

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 0 19 482 228 112 7 051 4 877 110 4 423 36 283

Noorte põllumajandustootjate toetus 211 3 2 21 78 0 32 347

Väikepõllumajandustootjate toetus 739 24 16 31 72 2 117 1 000

Piimalehma kasvatamise otsetoetus 144 2 4 121 375 779 5 420

Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 16 184 137 0 5 0 186 528

Piima üleminekutoetus 1 986 0 5 731 471 867 8 056

Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus 3 810 13 5 1 254 171 38 704 5 996

Loomakasvatuse üleminekutoetused 5 608 5 0 1 988 1 923 0 639 5 168

Muud otsetoetused 9 0 7 2 3 22

Erakorralised meetmed 1 164 0 11 304 192 3 155 1 648 16 465

Turukorraldusmeetmed 3 116 2 5 3 123

Riiklikud toetused 1 559 48 17 0 58 10 1 293 740 3 726

MAK 2014-2020 42 006 33 712 1 486 981 14 478 17 340 4 201 12 668 126 872

M01 Teadmussiire ja teavitus 328 460 7 394 1 190

658 20 50 728

M03  Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad 88 88

M04 Investeeringud materiaalsesse varasse 16 712 6 360 432 114 4 782 3 596 1 056 3 229 36 282

4.4 Kiviaia taastamise toetus 66 51 4 13 84 6 225

M06 Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse
areng 9 673 5 099 565 245 508 3 101 41 1 959 21 192

973 164 2 6 1 10 16 1 173

M09 Tootjarühmade ja -organisatsioonide
loomine 1 016 1 016

M10 Põllumajanduse keskkonna- ja
kliimameede 82 14 838 308 9 6 153 3 521 135 3 473 28 519

10.1.1 Keskkonnasõbralik majandamine 13 599 112 0 5 571 164 105 3 076 22 628

10.1.3 Piirkondlik mullakaitse toetus 224 7 222 9 1 59 521

10.1.4 Keskkonnasõbralik aiandus 13 186 3 0 29 93 324

10.1.5. Kohalikud taimed 15 4 2 4 0 13 37

76 176 3 2 250 286 51 844

10.1.7. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 6 811 0 0 107 3 059 181 4 165

M11 Mahepõllumajandus 4 860 101 447 1 187 5 389 105 2 277 14 364

11 Mahepõllumajandus 336 0 109 101 1 414 288 2 249

11.1. Mahepõllumajandusele üleminek 372 31 66 20 284 61 835

11.2. Mahepõllumajanduse säilitamine 4 151 70 271 1 065 3 691 105 1 927 11 281

2 643 1 323 15 8 104 335 5 127 4 559

12.1. Natura 2000 toetus põllumajandusmaale 258 6 2 63 177 3 34 543

12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale 2 643 1 064 8 6 41 158 1 93 4 016

M14 Loomade heaolu 0 246 4 1 581 1 054 2 859 655 6 400

M16 Koostöö 408 55 60 55 214 351 1 143

M19 Toetus LEADERi kohalikule arengule 9 423 307 39 93 108 112 137 10 219

TOETUSED KOKKU 46 689 102 426 2 461 1 498 61 420 35 993 9 044 32 424 291 955
Otsetoetuste finantsdistsipliini ja modulatsiooniga. Andmetes ei kajastu tehniline abi, käibemaks ja ettemaksed

* tootmistüüp määramata

A – Taimekasvatus, B – Aiandus, D – Püsikultuurid, E – Piimatootmine, F – Loomakasvatus, G – Sea- ja linnukasvatus, H – Segatootmine

10.1.6. Põllumajanduslik keskkonnatoetus, ohustatud 

tõugu looma kasvatamine

M12 Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi

kohased toetused

Tootmistüüp
Kõik

M08 Investeeringud metsaala arengusse ja

metsade elujõulisuse parandamisse

M02 Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- 

ja asendusteenused
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Tabel 14. Makstud toetused po llumajandustootjatele ja to o tlejatele ning maaelu arenguks  majan-
dusliku suurusklasside lo ikes, 2017 
(tuhandetes eurodes) 

 
 

Otsetoetused 6 7 204 12 672 22 978 98 909 141 770

Ühtne pindalatoetus 4 033 7 526 13 632 53 759 78 951

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 0 1 870 3 413 6 234 24 766 36 283

Noorte põllumajandustootjate toetus 30 123 133 60 347

Väikepõllumajandustootjate toetus 817 177 5 1 1 000

Piimalehma kasvatamise otsetoetus 31 223 722 4 444 5 420

Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 6 67 121 335 528

Piima üleminekutoetus 1 176 162 421 7 296 8 056

Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus 73 254 693 4 975 5 996

Loomakasvatuse üleminekutoetused 5 167 724 1 013 3 259 5 168

Muud otsetoetused 1 3 5 13 22

Erakorralised meetmed 1 68 69 432 15 895 16 465

Turukorraldusmeetmed 3 116 6 3 123

Riiklikud toetused 1 559 9 1 301 9 848 3 726

MAK 2014-2020 42 006 4 049 9 843 16 940 54 034 126 872

M01 Teadmussiire ja teavitus 328 7 854 1 190

658 70 728

M03  Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad 88 88

M04 Investeeringud materiaalsesse varasse 16 712 139 517 4 765 14 149 36 282

4.4 Kiviaia taastamise toetus 66 59 67 32 225

M06 Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse
areng 9 673 1 569 5 180 2 882 1 888 21 192

973 127 32 15 24 1 173

M09 Tootjarühmade ja -organisatsioonide
loomine 1 016 1 016

M10 Põllumajanduse keskkonna- ja
kliimameede 82 613 1 352 3 807 22 665 28 519

10.1.1 Keskkonnasõbralik majandamine 43 284 2 166 20 134 22 628

10.1.3 Piirkondlik mullakaitse toetus 1 8 42 470 521

10.1.4 Keskkonnasõbralik aiandus 1 7 23 293 324

10.1.5. Kohalikud taimed 1 5 10 22 37

76 156 159 215 238 844

10.1.7. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 6 411 889 1 351 1 508 4 165

M11 Mahepõllumajandus 111 1 768 4 417 8 068 14 364

11 Mahepõllumajandus 24 240 752 1 233 2 249

11.1. Mahepõllumajandusele üleminek 9 214 249 363 835

11.2. Mahepõllumajanduse säilitamine 78 1 314 3 416 6 472 11 281

2 643 1 119 300 208 289 4 559

12.1. Natura 2000 toetus põllumajandusmaale 108 100 135 201 543

12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale 2 643 1 011 200 73 89 4 016

M14 Loomade heaolu 0 110 502 644 5 143 6 400

M16 Koostöö 408 43 23 669 1 143

M19 Toetus LEADERi kohalikule arengule 9 423 211 169 202 214 10 219

TOETUSED KOKKU 46 689 11 331 23 884 40 359 169 693 291 955

Otsetoetuste finantsdistsipliini ja modulatsiooniga. Andmetes ei kajastu tehniline abi, käibemaks ja ettemaksed.

* majanduslik suurus määramata

M02 Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- 

ja asendusteenused

M08 Investeeringud metsaala arengusse ja

metsade elujõulisuse parandamisse

10.1.6. Põllumajanduslik keskkonnatoetus, ohustatud 

tõugu looma kasvatamine

M12 Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi

kohased toetused

Kõik* Hobitalud Väike-

toojad

Keskmise 

suurusega 

tootjad

Suur-

tootjad


