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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Jälgige, et sisestate andmeid  õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada
ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. PIIMA KOKKUOST OTSE EESTI PÕLLUMAJANDUSTOOTJATELT (maksumus kokkuostuhinnas ilma käibemaksu ja
transpordikuludeta eurodes).

Kokkuostetud piima maksumus märkige ilma käibemaksuta ja ilma transpordikuludeta. Näidatakse ainult esmakokkuost Eesti
põllumajandustootjatelt. Pärast andmete sisestamist vajutage nuppudele Salvesta ja Kontrolli tabelit. Vead on klassifitseeritud pehmeteks
ja rasketeks. Raskete vigade korral ei ole võimalik eStatis küsimustikku kinnitada (vead tuleb eelnevalt parandada).

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Otse Eesti
põllumajandustootj
alt ostetud:
lehmapiim ja koor
– kogus

K_PIIM0
001

Otse Eesti põllumajandustootjatelt kokkuostetud piima ja
koore kogus (tonnides).

Positiivne
reaalarv
(0,3)

1 / 2 Otse Eesti
põllumajandustootj
alt ostetud:
lehmapiim ja koor
– maksumus

K_PIIM0
007

Otse Eesti põllumajandustootjatelt kokkuostetud piima ja
koore maksumus kokkuostuhinnas ilma käibemaksu ja
transpordikuludeta (eurodes). Piima kokkuostu maksumuses
peab kajastuma kogu kokkuostuhind, sh lepingujärgsed
juurde- või mahaarvestused. Kui osa juurde- või
mahaarvestustest tehakse tagantjärele eelmiste kuude eest,
siis varasemaid kuid vastavalt ei parandata, vaid ka
täiendavad juurde- või mahaarvestused kajastatakse
tegelikus väljamaksmise kuus.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

2 / 1 Otse Eesti
põllumajandustootj
alt ostetud:
lehmapiim ja koor
– piimarasva
kogus

K_PIIM0
002

Piimarasva kogus otse Eesti põllumajandustootjatelt
kokkuostetud piimas ja koores (tonnides).

Positiivne
reaalarv
(0,3)

3 / 1 Otse Eesti
põllumajandustootj
alt ostetud:
lehmapiim ja koor
– piimavalgu
kogus

K_PIIM0
003

Piimavalgu kogus otse Eesti põllumajandustootjatelt
kokkuostetud piimas ja koores (tonnides).

Positiivne
reaalarv
(0,3)

4 / 1 Eesti
põllumajandustootj
alt ostetud:
eliitsordi piim –
kogus

K_PIIM0
004

Eliitsordi piima kogus Eesti põllumajandustootjatelt
kokkuostetud piimas ja koores (tonnides).

Positiivne
reaalarv
(0,3)

5 / 1 Eesti
põllumajandustootj
alt ostetud:
kõrgema sordi
piim – kogus

K_PIIM0
005

Kõrgema sordi piima kogus Eesti põllumajandustootjatelt
kokkuostetud piimas ja koores.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

6 / 1 Eesti
põllumajandustootj

K_PIIM0
006

Esimese sordi piima kogus Eesti põllumajandustootjatelt
kokkuostetud piimas ja koores.

Positiivne
reaalarv



Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 100, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Küsimustiku juhend: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine

Küsimustiku kood: 12692021 Esitatakse: 22. kuupäevaks pärast aruandekuu lõppu

lk 2/3

alt ostetud:
esimese sordi piim
– kogus

(0,3)

Tabel 2. PIIMATOODETE TOOTMINE

Topeltarvestuse vältimiseks ei võeta arvesse vahetooteid, mida kasutatakse Eesti piimatöötlemisettevõtetes teiste toodete
valmistamiseks.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Toodetud
joogipiim: kokku –
kogus

K_PIIM1
100

Piimatööstuseväliseks tarnimiseks toodetud joogipiima kogus
(üldjuhul kuni kaheliitristes pakendites, tonnides, täpsusega
0,1 tonni). Topeltarvestuse vältimiseks ei võeta arvesse Eesti
piimatöötlemisettevõtetes teiste toodete valmistamiseks
kasutatavaid vahetooteid. Joogipiim on toorpiim, täispiim,
madala rasvasisaldusega piim ja lõss, mis ei sisalda
lisaaineid. Hõlmab ka vitamiinilisanditega piima.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

2 / 1 Toodetud koor
kokku – kogus

K_PIIM1
300

Töödeldud koore kogus, mis on ette nähtud
piimatööstuseväliseks kasutamiseks (toiduks, tooraineks
šokolaadi, jäätise jms tootmisel) (tonnides, täpsusega 0,1
tonni). Hõlmab ka kuumtöödeldud, hapendatud,
kartongpakendis või konserveeritud koort. Topeltarvestuse
vältimiseks ei võeta arvesse Eesti piimatöötlemisettevõtetes
teiste toodete valmistamiseks kasutatavaid vahetooteid.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

3 / 1 Toodetud
hapendatud piim
kokku – kogus

K_PIIM1
400

Piimatööstuseväliseks tarnimiseks toodetud hapendatud
piimatoodete kogus, mille pH on 3,8 kuni 5,5 (tonnides,
täpsusega 0,1 tonni). Hõlmab jogurtit, joogijogurtit,
maitsestatud jogurtit, kuumtöödeldud fermenteeritud piima ja
muid tooteid. Hõlmab ka bifidobakterite juuretiskultuuridel
põhinevaid või neid sisaldavaid tooteid ja hapendatud piima.
Topeltarvestuse vältimiseks ei võeta arvesse Eesti
piimatöötlemisettevõtetes teiste toodete valmistamiseks
kasutatavaid vahetooteid.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

4 / 1 Toodetud
koorepulber –
kogus

K_PIIM2
210

Piimatööstuseväliseks tarnimiseks toodetud koorepulbri
kogus (tonnides, täpsusega 0,1 tonni). Piimapulber, mille
piimarasvasisaldus on vähemalt 42 massiprotsenti.
Topeltarvestuse vältimiseks ei võeta arvesse Eesti
piimatöötlemisettevõtetes teiste toodete valmistamiseks
kasutatavaid vahetooteid.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

5 / 1 Toodetud
täispiimapulber –
kogus

K_PIIM2
220

Piimatööstuseväliseks tarnimiseks toodetud täispiimapulbri
kogus (tonnides, täpsusega 0,1 tonni). Piimapulber, mille
piimarasvasisaldus on 26-41 massiprotsenti. Topeltarvestuse
vältimiseks ei võeta arvesse Eesti piimatöötlemisettevõtetes
teiste toodete valmistamiseks kasutatavaid vahetooteid.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

6 / 1 Toodetud madala
rasvasisaldusega
piimapulber –
kogus

K_PIIM2
230

Piimatööstuseväliseks tarnimiseks toodetud madala
rasvasisaldusega piimapulbri kogus (tonnides, täpsusega 0,1
tonni). Piimapulber, mille piimarasvasisaldus on 1,5-25
massiprotsenti. Topeltarvestuse vältimiseks ei võeta arvesse
Eesti piimatöötlemisettevõtetes teiste toodete valmistamiseks
kasutatavaid vahetooteid.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

7 / 1 Toodetud
lõssipulber –
kogus

K_PIIM2
240

Piimatööstuseväliseks tarnimiseks valmistatud lõssipulbri
kogus (tonnides, täpsusega 0,1 tonni). Piimapulber, mille
piimarasvasisaldus on kuni 1,5 massiprotsenti.
Topeltarvestuse vältimiseks ei võeta arvesse Eesti
piimatöötlemisettevõtetes teiste toodete valmistamiseks
kasutatavaid vahetooteid.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

8 / 1 Toodetud või ja
muud
piimarasvatooted
(82% või
ekvivalendina)
kokku – kogus

K_PIIM2
300

Piimatööstuseväliseks tarnimiseks toodetud või ja muude
piimarasvatoodete kogus kokku (tonnides, täpsusega 0,1
tonni). Piimarasvatoode – või, naturaalne või, taastatud või,
vadakuvõi, sulatatud või ja võiõli ning muud
piimarasvatooted, k.a Võideks ja Võidel, väljendatud 82% või
ekvivalendina. Topeltarvestuse vältimiseks ei võeta arvesse
Eesti piimatöötlemisettevõtetes teiste toodete valmistamiseks
kasutatavaid vahetooteid.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

9 / 1 Toodetud või
(rasvasisaldus
80–90%): kokku –
kogus

K_PIIM2
310

Piimatööstuseväliseks tarnimiseks toodetud 80–90%
rasvasisaldusega või kogus (tonnides, täpsusega 0,1 tonni).
Esitatakse tootekaalus. Toode, mille piimarasvasisaldus on
vähemalt 80 massiprotsenti, kuid alla 90 massiprotsendi,

Positiivne
reaalarv
(0,3)
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maksimaalne veesisaldus 16% ja maksimaalne rasvata
kuivainesisaldus 2%. Hõlmab ka võid, mis sisaldab väikeses
koguses maitsetaimi, vürtse, aroomiaineid jm tingimusel, et
toode säilitab või omadused, v.a Võideks ja Võidel.
Topeltarvestuse vältimiseks ei võeta arvesse Eesti
piimatöötlemisettevõtetes teiste toodete valmistamiseks
kasutatavaid vahetooteid.

10 / 1 Toodetud muud
piimarasvatooted:
vähendatud
rasvasisaldusega
või (rasvasisaldus
alla 80%) – kogus

K_PIIM2
331

Piimatööstuseväliseks tarnimiseks toodetud alla 80%
rasvasisaldusega või kogus (tonnides, täpsusega 0,1 tonni).
Esitatakse tootekaalus. Toode, mille piimarasvasisaldus on
alla 80 massiprotsendi (v.a muud rasvad, Võideks ja Võidel).
Müüginimetus võib olla „kolmveerandrasvane või“,
„poolrasvane või“, „piimarasvavõie“. Topeltarvestuse
vältimiseks ei võeta arvesse Eesti piimatöötlemisettevõtetes
teiste toodete valmistamiseks kasutatavaid vahetooteid.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

11 / 1 Toodetud
lehmapiimajuust
(v.a sulatatud
juust) – kogus

K_PIIM2
411

Piimatööstuseväliseks tarnimiseks toodetud juustu kogus
(tonnides, täpsusega 0,1 tonni). Värske või laagerdatud,
tahke või pooltahke toode, mis on saadud lehmapiima, lõssi,
madala rasvasisaldusega piima, koore, vadakukoore või
petipiima või nende kombinatsiooni kalgendamisel laabiga
või muude kalgendusainetega ning selle kalgendamise
tulemusel saadud vadaku osalisel eraldamisel.
Topeltarvestuse vältimiseks ei võeta arvesse Eesti
piimatöötlemisettevõtetes teiste toodete valmistamiseks
kasutatavaid vahetooteid.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

12 / 1 Toodetud juust
(kõikidest
piimaliikidest):
värske juust
(kodujuust,
kohupiim) – kogus

K_PIIM2
426

Piimatööstuseväliseks tarnimiseks igat liiki piimast toodetud
värske juustu (kohupiim, kodujuust) kogus (tonnides,
täpsusega 0,1 tonni). Toode, mis on valmistatud hapendatud
piimast ning millest on nõrutades või surudes eraldatud suur
osa vadakust. Hõlmab kohupiima (v.a pulbrina), milles võib
kuni 30 massiprotsenti olla suhkrut ja puuviljalisandeid, ning
vadakujuustu (toodetud kontsentreeritud vadakust, millele on
lisatud piima või piimarasva). Topeltarvestuse vältimiseks ei
võeta arvesse Eesti piimatöötlemisettevõtetes teiste toodete
valmistamiseks kasutatavaid vahetooteid.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

Tabel 3. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult aprillikuu kohta)

Perioodi(de)l 2021-01, 2021-02, 2021-03, 2021-05, 2021-06, 2021-07, 2021-08, 2021-09, 2021-10, 2021-11, 2021-12 ei pea tabelit täitma.

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Positiivne
täisarv

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0–59.

Positiivne
täisarv


