
Keskkonnateadlikkuse e-küsitlus põllumajandustootjatele 

Metoodika 

Analüüsiks on kasutatud 2021. aasta lõpus läbi viidud põllumajandustootjate e-küsitluse vastuseid. 

Küsitluse sihtgrupiks valiti isikud ja ettevõtted, kes olid 2020. aastal saanud PRIA pindala- ja/või 

loomatoetusi.  

PRIA andmetel oli 2020. aastal (seisuga 18.11.2021) pindala- ja/või loomatoetuste taotlejaid kokku 

17 512, sh 3869 isikut või ettevõtet, kes põllumajandusmaad deklareerinud ei olnud, kuid kel oli 

metsamaad ning oli taotlenud Natura 2000 toetust erametsamaale (edaspidi NAM toetus). Teavituskiri 

koos palvega täita küsimustik saadeti välja nendele 12 530 põllumajandustootjale (92% üldkogumist), 

kellel oli PRIA kliendiregistris e-maili aadress. Lisaks saadeti 3211 NAM toetuse taotlejale (83% 

üldkogumist) lühike ankeet ainult selle toetuse teemaliste küsimustega. NAM taotlejad, kelle kasutuses 

oli põllumajandusmaad ja kes olid taotlenud ka teisi pindala- ja/või loomatoetusi, said vastamiseks pika 

põhiankeedi. 

Topelt e-maili aadresse ei eemaldatud; teisisõnu, kui üks ja sama aadress oli kontaktiks mitmel toetuse 

taotlejal, siis oli e-kirja saajal võimalus vastata eraldi iga ettevõtte eest, mille kontaktisikuks ta oli. Ühe 

kontaktisikuga võivad seotud olla nii suuruse, tegevusvaldkonna, taotletud toetuste kui muude 

tunnuste poolest vägagi erinevad ettevõtted. Küsimustik saadeti kokku 15 741 e-mailile (90% taotlejate 

koguarvust), sh 8200 eraisikule ja 7541 äriühingule. 

Mõlemad küsitlusankeedid saadeti välja 18.11.2021, vastamise tähtajaks määrati esialgu 6.12.2021. 

7.12.2021 saadeti tootjatele meeldetuletus, uue vastamise tähtajaga 13.12.2021. Tulenevalt senisest 

tagasisidest selgitati meeldetuletuskirjas ühtlasi, et küsitlusele vastamiseks ei pea tingimata olema 

(suur) aktiivne põllumajandustootja ega tegelema oma põllu- või aiasaaduste müügiga, vaid olulised 

on kõigi 2020. aastal PRIA pindala- ja/või loomatoetust saanute vastused. Põhiankeeti hoiti aktiivsena 

kuni 20.12.2021 ning NAM toetust hõlmavat ankeeti kuni 30.12.2021. 

Põhiküsimustikule laekus 3474 vastust (vastamisaktiivsus 28%) ning NAM küsimustikule 1233 vastust 

(vastamisaktiivsus 38%), lõpuni vastatud ankeete oli vastavalt 2712 ja 1061 ning osaliselt vastatud 

ankeete 762 ja 172. 

Analüüsi kaasati ainult lõpuni vastatud ankeedid, kuna poolikute ankeetide puhul oli vastamisest 

valdavalt loobutud juba avalehel ning esimeste küsimuste juures. 

Põhiküsimustikus oli kokku 128 küsimust (Lisa 1); NAM küsimustik hõlmas vaid NAM toetusega 

seonduvat ja lisainfot vastaja kohta (Lisa 2).  

Vastajad jagati suurusgruppidesse PMK maamajanduse analüüsi osakonnas vastaja (isiku/ettevõtte) 

2020. aastal deklareeritud põllumajandusmaa alusel. 

Uuringu tulemustega tutvudes tasub meeles pidada, et tegu on küsitlusega ning tulemused sõltuvad 

põllumajandustootjate antud vastustest. Tulemuste tõlgendamisel on püütud seda asjaolu silmas 

pidada.  


