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Põllumajandusloendus 2020
1. september – 15. november

Eve Valdvee
põllumajandusloenduse projektijuht, statistikaameti 
juhtivanalüütik 

Kaja Piirfeldt
Remmelgamaa OÜ omanik ja juhataja, MTÜ Eesti 
Noortalunikud juhatuse esimees
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• Põllumajandusloendus toimub iga kümne aasta tagant enamikus maailma 
ja kõigis Euroopa Liidu riikides.

• Uuringuga saadakse detailsem ülevaade põllumajandusest ja selleks 
vaadeldakse majapidamiste kõiki põhilisi tegevusvaldkondi.

• Põllumajandusettevõtjad, ministeeriumid, Euroopa Liidu institutsioonid ja 
teadusasutused saavad loenduse tulemusena vajaliku sisendi 
põllumajandusvaldkonna otsusteks ja ülevaate teemadest, mis vajavad 
rohkem tähelepanu ning rahastust.

Mis on põllumajandusloendus ja miks seda korraldatakse?
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Loendusnimekirja kuulub üle 11 500 majapidamise. 

Uuritakse kõiki põllumajanduslikke majapidamisi, kus on vähemalt:

• 5 hektarit kasutatavat põllumajandusmaad või

• 2 hektarit põllumaad või

• 0,5 hektarit kartulit või

• 0,5 hektarit köögivilja ja maasikaid või

• 0,2 hektarit ravim- ja maitsetaimi, lilli ja ehistaimi, seemnekasvatuspinda, 
puukoole või

• 0,3 hektarit viljapuu- ja marjaaedu ja muid püsikultuure või

• 100 m2 kasvuhooneid või

• 1,7 loomühikut loomi

Keda küsitletakse?
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• Loendusel küsitakse põhiandmeid majapidamiste juhtimise, maakasutuse 
ja loomade arvu kohta.

• Majapidamise juhi andmed, sh juhina tegutsemise aeg, vanus, sugu, tööaeg 
majapidamises, põllumajanduslik ettevalmistus ja osalemine kutsekoolitustes.

• Maavaldus liigiti, kasutatav põllumajandusmaa omandivormi ja 
põllumajanduskultuuri järgi.

• Loomade, lindude ja mesilasperede arv.

• PRIA-s registreeritud maade ja loomade, aga ka maa-ameti maakatastri 
ning töötamise registri töötajate lahtrid on küsimustikes võimalusel 
eeltäidetud, neid saab kontrollida ja täpsustada.

Mida küsitakse?
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Osa andmeid kogutakse mooduli abil ainult valikusse sattunud 
majapidamistelt. 

Need on tööjõu ja muu tulutoova tegevuse info ning keskkonnaga seotud 
analüüsiks olulised loomapidamisviisi ja sõnnikumajanduse andmed.

• Majapidamise tööjõud ja muu tulutoov tegevus
Valdaja ja tema pereliikmete, alaliste, ajutiste ning muude töötajate tööaeg, 
majapidamisega seotud muu tulutoov tegevus, majapidamise tööjõu muu 
tulutoov tegevus väljaspool majapidamist.

• Loomapidamisviisid ja sõnnikumajandus
Loomapidamisviisid liigi järgi, sõnniku laotamise meetodid, sõnniku 
ladustamine.

Mida võidakse veel küsida?
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• Uuringule saab vastata 1. septembrist kuni 15. novembrini, sealjuures on 
veebis võimalik küsimustele vastata 1. septembrist kuni 20. septembrini.

• Võimalusel soovitame uuringule vastata veebis, sest seda saab teha endale 
sobival ajal. Veebikeskkonda saab sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või 
Smart-IDga.

• Nende majapidamiste juhtide või valdajatega, kes ei ole 20. septembriks 
oma andmeid veebis esitanud, võtab 21. septembrist kuni 15. novembrini 
telefoni teel ühendust statistikaameti küsitleja.

Kuidas ja millal andmeid kogutakse?
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• Põllumajandusloenduse tulemused avaldatakse veebilehel www.stat.ee/et
statistika andmebaasis 2021. aastal.

• Riikliku statistika seaduse kohaselt on põllumajandusloendusel vastamine 
kohustuslik. See on kõiki majapidamisi hõlmav uuring, mistõttu on iga 
majapidamise vastus väga oluline.

• Andmete esitamise probleemide ja küsimuste korral palume võtta ühendust 
statistikaameti klienditoega telefonil 625 9100 või e-posti 
aadressil klienditugi@stat.ee.

• Vaata ka www.stat.ee/pollumajandusloendus.

Mida tasub veel teada?
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Tänan!
Eve Valdvee
põllumajandusloenduse projektijuht, statistikaameti juhtivanalüütik
eve.valdvee@stat.ee

Põllumajandusloendust kaasrahastab Euroopa Komisjon.
EESTI STATISTIKA
www.stat.ee
Tatari 51, 10134 Tallinn

Põllumajandusloendus 
2020

Tootjalt tootjale – miks osaleda?

Kaja Piirfeldt

• MTÜ Eesti Noortalunikud

• Remmelgamaa OÜ 

• Järvamaa KHK

Endast

• Ettevõtja

• Loomakasvatuse kutseõpetaja

• MTÜ Eesti Noortalunikud juht

• Eesti toidu tootja ja tarbija 

MTÜ Eesti Noortalunikud

• MTÜ Eesti Noortalunikud on 
organisatsioon, mis koondab 
põllumajandusliku ettevõtlusega 
tegelevaid ja maaeluhuvilisi noori

• Meie soov on populariseerida 
põllumajandust kui eriala ja eluviisi 
noorte hulgas ning läbi oma tegevuste 
toetada noori oma ettevõtlusega 
alustamisel ja tegevuste elluviimisel Remmelgamaa OÜ
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Milleks põllumehele statistika?

ÜPP Töörühmad

Toetused, erisused 
maksmisel 

(noored, 
piimalehm)

Üleskutse

Tänan tähelepanu
eest!

kajapiirfeldt@gmail.com


