
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAK 2014-2020 toetust saanud  

projektide abiga loodud to o kohtade arv 

2018. aastal 
 

 

 
 
 
 

2019 

PMK Teaduse 4/6, 75501 Saku, Harjumaa • Tel 672 9139 • e-post: info@pmk.agri.ee • http://pmk.agri.ee 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tellija: Maaeluministeerium  

Projekti teostaja: Po llumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analu u si osakond 

Uuringu teostajad ta navad no u ja abi eest: Paula Talija rv, Tambet Kikas 

 

 

Antud to o  andmete kasutamisel vo i tsiteerimisel tuleb viidata allikale  

 

 

 

LISAINFO JA KONTAKT 

Põllumajandusuuringute Keskus 
Maamajanduse analüüsi osakond 
Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa 
E-post: marju.aamisepp@pmk.agri.ee 
 

  

mailto:marju.aamisepp@pmk.agri.ee


lk 3 

 

 

 

 

 

SISUKORD 

 

 

JOONISTE LOETELU _________________________________________________________________________________________ 4 

TABELITE LOETELU _________________________________________________________________________________________ 4 

SISSEJUHATUS _______________________________________________________________________________________________ 5 

1. METOODIKA ______________________________________________________________________________________________ 6 

2. UURINGU TULEMUSED __________________________________________________________________________________ 8 

2.1. Planeeritud to o kohtade arv meetmete lo ikes ______________________________________________________ 8 

2.2. Loodud to o kohtade arv meetmete lo ikes __________________________________________________________ 9 

2.3. Loodud to o kohtade arv maakondade lo ikes _____________________________________________________ 13 

KOKKUVO TE ________________________________________________________________________________________________ 14 

LISAD ________________________________________________________________________________________________________ 15 

Lisa 1. Veebiku sitluse ku simustik (meetmed 4.2, 6.4, 19.2 ja 19.3) _________________________________ 15 

Lisa 2. Veebiku sitluse ku simustik (meede 16.4)______________________________________________________ 16 

 

 

  



lk 4 

 

 

 

 

 

JOONISTE LOETELU 

 

Joonis 1. Loodud to o kohtade struktuur soo ja rgi, lo petatud projektid 2018 _________________________ 10 

Joonis 2. Taotlemisel planeeritud ja loodud to o kohtade arv, lo petatud projektid 2018 _____________ 11 

Joonis 3. Taotlemisel planeeritud ja loodud to o kohtade arv, 2016‒2018 _____________________________ 11 

Joonis 4. Loodud to o kohtade arv makstud toetuse u he miljoni euro kohta, 2018 ____________________ 12 

Joonis 5. Loodud to o kohtade arv maakondade lo ikes (meede 6.4), 2018 _____________________________ 13 

Joonis 6. Loodud to o kohtade arv maakondade lo ikes (meede 19.2), 2018 ___________________________ 13 

 

 

 

TABELITE LOETELU 

 

Tabel 1. Lo petatud projektide u ldiseloomustus, 2018 ____________________________________________________ 7 

Tabel 2. Lo petatud projektide arv investeeringu maksumuse ja rgi, 2018 ______________________________ 7 

Tabel 3. Ku sitluse u ldkogum ja valim, 2018 _______________________________________________________________ 8 

Tabel 4. Uute to o kohtade planeerimine taotlemise hetkel, lo petatud projektid 2018 _________________ 8 

Tabel 5. Taotlemisel planeeritud to o kohtade arv, lo petatud projektid 2018 ____________________________ 9 

Tabel 6. Taotlemisel planeeritud to o kohtade arv, 2016‒2018 ___________________________________________ 9 

Tabel 7. Loodud to o kohtade arv, lo petatud projektid 2018 ______________________________________________ 9 

Tabel 8. Loodud to o kohtade arv taotlemise ja rgi, lo petatud projektid 2018 _________________________ 10 

Tabel 9. Loodud to o kohtade arv, 2016‒2018 ____________________________________________________________ 12 

 

 

  



lk 5 

 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Po llumajandusuuringute Keskus teostab Maaeluministeeriumi tellimusel Eesti maaelu arengukava 

(MAK) 2014−2020 kaudu saavutatud tulemuste ja mo jude hindamist. Mitmed meetmed toetavad ko-

haliku majanduse edendamist ja tkusuutlike to o kohtade loomise, kohalike ressursside kasutamise, 

sotsiaalse u htekuuluvuse tugevdamise, vo rgustikuto o , koosto o  ja innovatsiooni kaudu1. Toetust saa-

nud projektide tulemusena loodud to o kohtade arvu kogumine ning esitamine Euroopa Komisjonile 

on igale liikmesriigile kohustuslik sisend iga-aastasesse seirearuandesse. 

MAK 2014–2020 meetmete 4.2 "Investeeringud po llumajandustoodete to o tlemiseks ja turustami-

seks" ja 6.4 "Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepo lluma-

jandusliku tegevuse suunas" ning Leader meetmete 19.2 "Kohaliku arengu strateegiate rakendamine 

ja 19.3 "Koosto o "  eesma rgiks on kaasa aidata to o kohtade loomisele.  

Nende eesma rkide ta itmise hindamiseks on kasutusel eesma rkindikaatorid T20 ja T23 ning tulemu-

sindikaatorid R21 ja R24, mis on ma a ratletud kui investeeringu tulemusena loodud to o kohtade arv 

taandatuna ta isto o ajale  (ta isto o aja ekvivalentides). Vastavad na itajad ei ho lma sa ilitatud to o kohti. 

Na itajad tuuakse va lja soolise jaotuse lo ikes. 

Tulemusindikaator R21/T20 na itab MAKi meetmete 4.2 ja 6.4 raames toetatud projektide abil loodud 

to o kohtade arvu, mis panustavad 6. prioriteedi sihtvaldkonda 6A (tegevusvaldkondade mitmekesis-

tamise, va ikeettevo tjate loomise ja arendamise ning to o kohtade loomise ho lbustamine). 

Tulemusindikaator R24/T23 na itab Leaderi meetme raames toetatud projektide abil loodud to o koh-

tade arvu, mis panustavad sihtvaldkonda 6B (maapiirkondade arengu soodustamine). 

Lisaks Euroopa Komisjonile edastatavatele kohustuslikele andmetele on MAK 2014−2020 tulemuste 

ja mo jude hindamise raames kavandatud analu u sida ka meetme 16.4 "Lu hikesed tarneahelad ja ko-

halike turgude arendamine" abil uute to o kohtade loomist. 

 

  

                                                             
1 EUROOPA KOMISJON – põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat – üksus C.4 (2017): Suunised. LEADER/CLLD 

hindamine. Brüssel. 
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1. METOODIKA  

Ka esoleva uuringu peamiseks eesma rgiks oli va lja selgitada, kui palju ta isto o ajaga to o kohti 2018. aas-

tal lo petatud projektide abil loodi. 2018. aastal lo petatud projektide abil loodud to o kohtade arvu ei 

valideerita enam ja rgmiste aastate to o kohtade arvu arvutamisel, st tulemusindikaatorite R21/T20 ja 

R24/T23 va a rtused arvutatakse kumulatiivselt (indikaatorite va a rtuse leidmiseks loendatakse igal 

aastal lo petatud projektide abil loodud to o kohtade arv ning seeja rel need summeritakse).  

Ka esoleva uuringu sihtgruppi kuulusid ja rgmised MAK 2014−2020 meetmed: 

 Meede 4.2. Investeeringud po llumajandustoodete to o tlemiseks ja turustamiseks 

 Meede 6.4. Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepo lluma-

jandusliku tegevuse suunas 

 Meede 19.2. Kohaliku arengu strateegiate rakendamine 

 Meede 19.3. Koosto o  

Uuringu raames analu u siti lisaks ka investeeringu tulemusel loodavate ta isto o ajaga to o kohtade loo-

mist meetmes 16.4 "Lu hikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine". Need andmed on vaja-

likud siseriiklikuks kasutamiseks MAK 2014−2020 tulemuste ja mo jude hindamisel.  

Uute to o kohtade loomist uuriti toetuse saajatelt veebiku sitluse vormis, milles ku siti investeeringu 

tulemusena loodud (meetmed 4.2, 6.4, 19.2 ja 19.3) ning loodavate (meede 16.4) uute to o kohtade 

arvu, soolist jaotust ja ametikohtade nimetusi.  

MAK 2014−2020 meetmete 4.2, 6.4, 19.2 ja 19.3 veebiku sitluse sihtgruppi kuulusid ko ik vastavate 

meetmete toetuse saajad, kellel viimase toetusosa va ljamaksmine toimus ajavahemikul 01.01.2018–

31.12.2018 ning projekt on ka lo petatud (PRIA on projekti rakendamise seisu kohta teinud ma rke 

"lo petatud").  

MAK 2014−2020 meetme 16.4 veebiku sitluse sihtgruppi kuulusid ko ik selle meetme toetuse saajad, 

kellele oli seisuga 31.12.2018 esimesed va ljamaksed tehtud, kuid projektid olid veel lo petamata 

(PRIA on projekti rakendamise seisu kohta teinud ma rke "pooleli").  

Tabelis 1 on va lja toodud 2018. aastal lo petatud projektide arv, investeeringute abiko lblik maksumus, 

makstud toetuse summa ning makstud toetuse summa keskmiselt u he toetuse saaja kohta. Selgus, et 

2018. aastal oli lo petatud projekte ko ige rohkem meetmes 19.2 ning ko ige va hem meetmes 19.3 (vas-

tavalt 684 ja 13). Makstud toetuse summa keskmiselt ühe taotluse kohta oli kõige suurem meetmes 

4.2 ning kõige väiksem meetmes 19.3 (vastavalt 213 272 eurot ja 11 214 eurot). Meetme 16.4 raames 

on seisuga 31.12.2018 esimesed va ljamaksed tehtud kaheksale projektile, kuid ko ik projektid on veel 

pooleli.  

Ko ik uuringus kasutatud andmed lo petatud ja pooleliolevate (meede 16.4) projektide, makstud toe-

tuste ning investeeringute abiko lbliku maksumuse kohta pa rinevad PRIA andmebaasist ning ho lma-

vad perioodi 01.01.2018–31.12.2018 (PRIA andmepa ring 29.01.2019). 
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Tabel 1. Lõpetatud projektide üldiseloomustus, 2018 

 

Ku sitluse tulemusena saadud andmete analu u simiseks on lo petatud projektid grupeeritud investee-

ringu maksumuse ja rgi 14 gruppi (tabel 2). Meetmes 4.2 ja i enamus (73%) 2018. aastal lo petatud 

projektidest vahemikku 15 000 kuni 500 000 eurot, kusjuures 18% lo petatud projektide puhul oli 

investeeringu maksumus rohkem kui u ks miljon eurot.  

Ko igi meetmete 19.2 ja 19.3 raames lo petatud projektide maksumus oli va iksem kui 500 000 eurot. 

Enamus (64%) meetme 6.4 projektidest ja id vahemikku investeeringu maksumusega 50 000 kuni 

500 000 eurot ning meetmes 19.2 ja i 79% projektidest vahemikku 4000 kuni 50 000 eurot.  

Tabel 2. Lõpetatud projektide arv investeeringu maksumuse järgi, 2018 

 

Kutsed uute to o kohtade loomise ku sitlusele vastamiseks saadeti va lja ko igile 2018. aastal lo petatud 

projektide toetuse saajatele, kellel viimase toetusosa va ljamaksmine toimus ajavahemikul 

01.01.2018–31.12.2018, sealhulgas ka neile, kes olid toetuse taotlusel2 ma rkinud, et nad ei planeeri 

investeeringu tulemusena uusi to o kohti luua. Meetme 16.4 puhul saadeti kutse ainult nendele toetuse 

saajatele, kellele oli seisuga 31.12.2018 esimesed va ljamaksed tehtud, kuid projektid olid veel lo pe-

tamata.  

Ku sitlus toimus ajavahemikul 12.02.2019−22.02.2019. Kutsed uute to o kohtade loomise ku sitlusele 

vastamiseks saadeti 796 lo petatud projekti puhul vastava toetuse saaja e-mailile (tabel 3). Kutsele oli 

                                                             
2 PRIAs on toetuse taotlused kajastatud projektitoetuse avalduse nime all 

Lõpetatud 

projektide 

arv

Projekti 

investeeringu 

summa

Makstud 

toetuse 

summa

Makstud 

toetuse summa 

taotluse kohta

Meede 4.2 33 19 781 626 7 037 990 213 272

Meede 6.4 58 24 209 373 5 234 456 90 249

Meede 19.2 684 20 422 558 11 982 307 17 518

Meede 19.3 13 181 030 145 786 11 214

Meede 16.4a 8 756 824 461 076 57 635

KOKKU 796 65 351 411 24 861 616 389 889

Allikas: PRIA

a - esimesed väljamaksed on tehtud, projektid on veel pooleli

arv % arv % arv % arv %

1 Kuni 2 000 eurot 1   2%   7   1%   

2 2 000 kuni 4 000 eurot 1   3%   45   7%   3   23%   

3 4 000 kuni 8 000 eurot 3   5%   152   22%   

4 8 000 kuni 15 000 eurot 1   3%   1   2%   145   21%   8   62%   

5 15 000 kuni 25 000 eurot 5   15%   7   12%   114   17%   2   15%   

6 25 000 kuni 50 000 eurot 4   12%   4   7%   130   19%   

7 50 000 kuni 100 000 eurot 5   15%   10   17%   63   9%   

8 100 000 kuni 250 000 eurot 5   15%   11   19%   24   4%   

9 250 000 kuni 500 000 eurot 5   15%   16   28%   4   1%   

10 500 000 kuni 750 000 eurot 2   3%   

11 750 000 kuni 1 000 000 eurot 1   3%   2   3%   

12 1 000 000 kuni 1 500 000 eurot 2   6%   

13 1 500 000 kuni 3 000 000 eurot 3   9%   1   2%   

14 Üle 3 000 000 euro 1   3%   

KOKKU 33   100%   58   100%   684   100%   13   100%   

Investeeringu summa
Meede 4.2 Meede 6.4 Meede 19.2

Allikas: PRIA

Meede 19.3



lk 8 

 

 

lisatud link ankeedile, kusjuures meetmest 4.2, 6.4, 19.2 ja19.3 lo petatud projektide toetuse saajatele 

saadetud veebiku sitluse ankeedi vorm on toodud lisas 1 ning meetmest 16.4 toetuse saajatele saade-

tud veebiku sitluse ankeedi vorm lisas 2.  

Tabel 3. Küsitluse üldkogum ja valim, 2018 

 

Kokkuvo ttes vastas ta ielikult ku sitlusele 377 toetuse saajat (lisaks laekus 45 osaliselt ta idetud an-

keeti, kuid need ja eti analu u sist va lja). Seega oli vastamisma a r keskmiselt 47%, mis on va ga hea tu-

lemus. 

 

2. UURINGU TULEMUSED 

Ku sitluse tulemusena saadud andmete laiendamine viidi la bi eraldi iga meetme lo ikes. Andmete 

laiendamise aluseks oli 2018. aastal lo petatud projektide struktuur investeeringu maksumuse grup-

pide lo ikes (tabel 2). Lisaks olid vastava meetme projektid jagatud kahte gruppi – u hes grupis olid 

need lo petatud projektid, kus oli planeeritud investeeringu tulemusena uusi to o kohti luua ning teises 

grupis need, kus ei olnud planeeritud investeeringu tulemusena uusi to o kohti luua. Ku sitletute vas-

tuste po hjal tehti u ldistused MAK 2014-2020 toetust saanud projektide abiga loodud to o kohtade 

arvu kohta 2018. aastal. 

2.1. Planeeritud töökohtade arv meetmete lõikes 

Meetmest 4.2, 6.4, 19.2 ja 19.3 toetuse taotlemisel pidid taotlejad ma rkima toetuse abil loodavate 

uute to o kohtade arvu. Tabelis 4 toodud andmetel 41% lo petatud projektide puhul planeeriti inves-

teeringu tulemusena uusi to o kohti luua. 

Tabel 4. Uute töökohtade planeerimine taotlemise hetkel, lõpetatud projektid 2018 

 

Kokku planeeriti toetuse taotlemisel investeeringu tulemusena luua 629,9 ta isto o ajaga to o kohta. 

Ko ige rohkem uusi to o kohti (kokku 553,9) planeeriti investeeringu tulemusena luua meetmes 19.2. 

Meetme 6.4 projektide puhul kavatseti toetuse taotlemise ajal luua 67 ning meetme 4.2 projektide 

puhul 7 uut ta isto o ajaga to o kohta. Meetmete 4.2 ja 19.3 projektide puhul kavatseti toetuse taotlemise 

Lõpetatud projektide 

arv 2018. a

Valimi 

suurus

Vastanute 

arv

Vastamis- 

määr

Meede 4.2 33                  33         5         15%       

Meede 6.4 58                  58         26         45%       

Meede 19.2 684                  684         333         49%       

Meede 19.3 13                  13         9         69%       

Meede 16.4a 8                  8         4         50%       

KOKKU 796                  796         377         47%       

Allikas: Arvutused PRIA ja küsitluse andmete põhjal

a - esimesed väljamaksed on tehtud, projektid on veel pooleli

Taotlemisel 

planeeritud

Taotlemisel 

ei ole planeeritud
KOKKU

Meede 4.2 2                31                33                

Meede 6.4 25                33                58                

Meede 19.2 294                390                684                

Meede 19.3 2                11                13                

KOKKU 323                465                788                

Allikas: PRIA
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ajal luua keskmiselt 0,2 uut to o kohta toetuse saaja kohta, meetme 6.4 projektide puhul oli see na itaja 

1,2 ning meetme 19.2 projektide puhul 0,8 (tabel 5).  

Tabel 5. Taotlemisel planeeritud töökohtade arv, lõpetatud projektid 2018 

 

Aastatel 2016−2018 lo petatud projektide puhul (mis panustavad sihtvaldkonna 6A eesma rki) pla-

neeriti taotlemise ajal luua juurde 367,5 uut to o kohta (tabel 6). Sihtvaldkonna 6B eesma rki panusta-

vate projektide puhul kavatseti toetuse taotlemise ajal luua juurde 845,6 to o kohta.  

Tabel 6. Taotlemisel planeeritud töökohtade arv, 2016‒2018 

 

2.2. Loodud töökohtade arv meetmete lõikes 

Ko ikide 2018. aastal lo petatud projektide puhul (meetmed 4,2, 6.4, 19.2 ja19.3) loodi investeeringu 

tulemusena 456,5 ta isto o ajaga to o kohta (tabel 7).  

Tabel 7. Loodud töökohtade arv, lõpetatud projektid 2018 

 

Meetme 19.2 projektide puhul loodi kokku 391,7 uut to o kohta, sh 214,3 to o kohta naistele ja 177,4 

to o kohta meestele ehk 52% naistele ja 48% meestele (joonis 1). Meetme 6.4 projektide puhul loodi 

kokku 60,8 uut to o kohta, sh 18,2 to o kohta naistele ja 42,6 to o kohta meestele. Meetme 4.2 projektide 

puhul loodi kokku 4 uut to o kohta ja need ko ik olid naistele. 

  

Lõpetatud 

projektide 

arv

Planeeritud 

töökohtade 

arv

Planeeritud 

töökohtade arv 

taotleja kohta

Meede 4.2 33        7,0         0,2             

Meede 6.4 58        67,0         1,2             

Meede 19.2 684        553,9         0,8             

Meede 19.3 13        2,0         0,2             

KOKKU 788        629,9        0,8             

Allikas: PRIA

2016 2017 2018 KOKKU

Sihtvaldkond 6A 73,5      220,0      74,0      367,5      

Sihtvaldkond 6B 18,0      271,7      555,9      845,6      

Allikas: PRIA

Naistele Meestele KOKKU

Meede 4.2 4,0   0,0   4,0   

Meede 6.4 18,2   42,6   60,8   

Meede 19.2 214,3   177,4   391,7   

Meede 19.3 0,0   0,0   0,0   

KOKKU 236,5   220,0   456,5   

Allikas: Laiendatud tulemused küsitluse andmete põhjal



lk 10 

 

 

 

Joonis 1. Loodud töökohtade struktuur soo järgi, lõpetatud projektid 2018 

 

Allikas: Laiendatud tulemused küsitluse andmete põhjal 

Kuna meetme 16.4 raames on seisuga 31.12.2018 esimesed va ljamaksed tehtud ainult kaheksale pro-

jektile ning ko ik projektid on alles pooleli, siis on see ja relduste tegemiseks ebapiisav. 2019. aasta 

alguse seisuga on meetme 16.4 projektide puhul planeeritud investeeringu tulemusena luua 4 uut 

to o kohta (keskmiselt 0,5 uut to o kohta toetuse saaja kohta). Seega meetme 16.4 raames tehtavad in-

vesteeringud panustavad maapiirkonna to o ho ive parandamisse u sna va he. Meetme 16.4 raames teh-

tavate investeeringute tulemusena on planeeritud luua pigem ko rgemat kvalifikatsiooni ja juhikoge-

must no udvaid to o kohti. Nii naistele kui meestele loodavate ametite hulgas on na iteks mu u gijuht, 

projektijuht ning turundusjuht.  

Tegelikult loodud uute to o kohtade arv selgub alles pa rast investeeringute lo plikku elluviimist ning 

andmete valideerimist. 

Ko ikidest 2018. aastal loodud to o kohtadest loodi 411,3 uut to o kohta nende toetuse saajate poolt, kes 

olid toetuse taotlusel ma rkinud, et nad planeerivad investeeringu tulemusena luua uusi to o kohti (ta-

bel 8). Nende toetuse saajate poolt, kes ei planeerinud investeeringu tulemusena uusi to o kohti luua, 

loodi siiski 45,2 uut to o kohta.  

Tabel 8. Loodud töökohtade arv taotlemise järgi, lõpetatud projektid 2018 

 

Meetme 19.2 raames 2018. aastal lo petatud projektide puhul planeeriti toetuse taotlemise ajal luua 

juurde 553,9 uut to o kohta, seisuga 31.12.2018 on to o kohti loodud 391,7 (71% planeeritust) (joo-

nis 2). Meetme 4.2 projektide puhul planeeriti toetuse taotlemise ajal luua juurde 7 uut to o kohta, 

seisuga 31.12.2018 on to o kohti loodud 4 (57% planeeritust). Meetme 6.4 projektide puhul planeeriti 

toetuse taotlemise ajal luua juurde 67 uut to o kohta, seisuga 31.12.2018 on to o kohti loodud 60,8 

(91% planeeritust). 

  

100%

30%

55%

52%

70%

45%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Meede 4.2

Meede 6.4

Meede 19.2

KOKKU

 Naistele Meestele

Taotlemisel 

planeerinud

Taotlemisel 

ei ole planeerinud
KOKKU

Meede 4.2 2,0                2,0                4,0                

Meede 6.4 38,9                22,0                60,8                

Meede 19.2 370,4                21,3                391,7                

Meede 19.3

KOKKU 411,3                45,2                456,5                

Allikas: PRIA
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Joonis 2. Taotlemisel planeeritud ja loodud töökohtade arv, lõpetatud projektid 2018 

 
Allikad: PRIA, Laiendatud tulemused küsitluse andmete põhjal 

Sihtvaldkonna 6A eesma rki panustavate projektide puhul (meetmed 4.2 ja 6.4) planeeriti aastatel 

2016‒2018 lo petatud projektide puhul toetuse taotlemise ajal luua juurde 367,5 uut to o kohta. Sei-

suga 31.12.2018 on to o kohti loodud 257,6 ehk 70% planeeritust (joonis 3). 

Sihtvaldkonna 6B eesma rki panustavate projektide puhul (meetmed 19.2 ja 19.3) planeeriti aastatel 

2016‒2018 lo petatud projektide puhul toetuse taotlemise ajal luua juurde 845,6 uut to o kohta. Sei-

suga 31.12.2018 on to o kohti loodud 592,5 ehk 70% planeeritust. 

Joonis 3. Taotlemisel planeeritud ja loodud töökohtade arv, 2016‒2018 

 
Allikad: EMÜ, PRIA, Laiendatud tulemused küsitluse andmete põhjal 

Aastatel 2016−2018 lo petatud projektide puhul (mis panustavad sihtvaldkonna 6A eesma rki) sei-

suga 31.12.2018 on loodud kokku 257,6 uut to o kohta, mis moodustas 2023. aastaks sihttasemeks 

seatud 225 to o kohast 114,5% (tabel 9). Ko ikidest loodud to o kohtadest on 89,7 to o kohta (35% loo-

dud to o kohtadest) loodud naistele ning 167,9 to o kohta (65%) meestele.  

2018. aastal meestele loodud ametite hulgas olid na iteks tegevjuhi, projektijuhi, mehhaaniku, to stuki-

juhi, metallito o lise, elektriku, lukksepa, keevitaja, masinaoperaatori ja tisleri ametikohad. Naistele 

loodud ametite hulgas olid esindatud na iteks kosmeetiku, projektijuhi, noorsooto o taja, juustumeistri, 
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pagari ja klienditeenindaja, ametikohad. Nii naistele kui meestele loodud ametite hulgas oli palju ka 

ko rgemat kvalifikatsiooni ja kogemust no udvaid to o kohti. 

Sihtvaldkonna 6B eesma rki panustavate projektide puhul on perioodil 2016−2018 loodud kokku 

592,5 uut to o kohta, mis moodustas 2023. aastaks sihttasemeks seatud 280 to o kohast 211,6%. Ko iki-

dest loodud to o kohtadest on 283,8 to o kohta (48% loodud to o kohtadest) loodud naistele ning 308,7 

to o kohta (52%) meestele. 

2018. aastal meestele loodud ametite hulgas olid na iteks ehitaja, mehaaniku, autojuhi, masinaope-

raatori (sh saekaatri-, harvesteri-, freespingi-, halumasina-, traktorioperaator), keevitaja, lukksepa ja 

tisleri ametikohad, mis on peamiselt meestele suunatud ametikohad. Naistele loodud ametite hulgas 

olid esindatud na iteks o mbleja, klienditeenindaja, juuksuri, kosmeetiku, koolitaja, administraatori, 

hooldaja, pagari, mu u ja ja koka ametikohad. Nii naistele kui meestele loodud ametite hulgas oli va ga 

palju ka ko rgemat kvalifikatsiooni ja kogemust no udvaid to o kohti. 

Tabel 9. Loodud töökohtade arv, 2016‒2018 

 

Vo rreldes 2018. aastal lo petatud projektide puhul loodud to o kohtade arvu vastavate projektide ellu-

viimiseks makstud toetuse kogusummaga, siis toetuse kasutamise efektiivsus erines meetmete lo ikes 

oluliselt (joonis 4). Uute to o kohtade loomise seisukohalt oli toetuse kasutamine ko ige efektiivsem 

meetme 19.2 puhul, kus iga makstud miljoni euro kohta loodi 33 uut to o kohta. Ko ige va hem uusi 

to o kohti makstud toetuse u he miljoni euro kohta arvestatuna loodi meetmes 4.2 (1 to o koht). 

Joonis 4. Loodud töökohtade arv makstud toetuse ühe miljoni euro kohta, 2018 

 
Allikas: Laiendatud tulemused küsitluse andmete põhjal 

 

  

2016 2017 2018 KOKKU
Sihttase 

2023. a

Saavutus-

määr

Töökohtade arv kokku 39,4 153,4 64,8 257,6 225,0 114,5%

  sh naistele 13,9 53,6 22,2 89,7

  sh meestele 25,5 99,8 42,6 167,9

Töökohtade arv kokku 6,0 194,8 391,7 592,5 280,0 211,6%

  sh naistele 2,0 67,5 214,3 283,8

  sh meestele 4,0 127,3 177,4 308,7
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2.3. Loodud töökohtade arv maakondade lõikes 

Joonis 5. Loodud töökohtade arv maakondade lõikes (meede 6.4), 2018 

 
Allikas: Laiendatud tulemused küsitluse andmete põhjal 
 

Joonis 6. Loodud töökohtade arv maakondade lõikes (meede 19.2), 2018 

 
Allikas: Laiendatud tulemused küsitluse andmete põhjal 

 üle 7 (2) 

5 kuni 7 (5) 

2 kuni 5 (2) 

0 kuni 2 (6) 

 

 üle 40 (2) 

30 kuni 40 (3) 

20 kuni 30 (4) 

9 kuni 20 (6) 
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KOKKUVÕTE 

Ka esoleva uuringu peamiseks eesma rgiks oli va lja selgitada, kui palju ta isto o ajaga to o kohti 2018. aas-

tal lo petatud projektide abil loodi. 2018. aastal lo petatud projektide abil loodud to o kohtade arvu ei 

valideerita enam ja rgmiste aastate to o kohtade arvu arvutamisel, st tulemusindikaatorite R21/T20 ja 

R24/T23 va a rtused arvutatakse kumulatiivselt.  

Uute to o kohtade loomist uuriti toetuse saajatelt veebiku sitluse vormis, milles ku siti investeeringu 

tulemusena loodud (meetmed 4.2, 6.4, 19.2 ja 19.3) ning loodavate (meede 16.4) uute to o kohtade 

arvu, soolist jaotust ja ametikohtade nimetusi.  

Kutsed uute to o kohtade loomise ku sitlusele saadeti va lja ko igile 2018. aastal lo petatud projektide 

toetuse saajatele, kellel viimase toetusosa va ljamaksmine toimus ajavahemikul 01.01.2018–

31.12.2018, sealhulgas ka neile, kes olid toetuse taotlusel ma rkinud, et nad ei planeeri investeeringu 

tulemusena uusi to o kohti luua. Meetme 16.4 puhul saadeti kutse ainult nendele toetuse saajatele, 

kellele oli seisuga 31.12.2018 esimesed va ljamaksed tehtud, kuid projektid olid veel lo petamata.  

Ko ikide 2018. aastal lo petatud projektide puhul (meetmed 4,2, 6.4, 19.2 ja 19.3) loodi investeeringu 

tulemusena 456,5 ta isto o ajaga to o kohta. Meetme 19.2 projektide puhul loodi kokku 391,7 uut to o -

kohta, sh 214,3 to o kohta naistele ja 177,4 to o kohta meestele. Meetme 6.4 projektide puhul loodi 

kokku 60,8 uut to o kohta, sh 18,2 to o kohta naistele ja 42,6 to o kohta meestele. Meetme 4.2 projektide 

puhul loodi kokku 4 uut to o kohta ja need ko ik olid naistele.  

Aastatel 2016−2018 lo petatud projektide puhul (mis panustavad sihtvaldkonna 6A eesma rki) sei-

suga 31.12.2018 on loodud kokku 257,6 uut to o kohta, mis moodustas 2023. aastaks sihttasemeks 

seatud 225 to o kohast 114,5%. Ko ikidest to o kohtadest oli 35% loodud naistele ning 65% meestele.  

2018. aastal meestele loodud ametite hulgas olid na iteks tegevjuhi, projektijuhi, mehhaaniku, to stuki-

juhi, metallito o lise, elektriku, lukksepa, keevitaja, masinaoperaatori ja tisleri ametikohad. Naistele 

loodud ametite hulgas olid esindatud na iteks kosmeetiku, projektijuhi, noorsooto o taja, juustumeistri, 

pagari ja klienditeenindaja, ametikohad. Nii naistele kui meestele loodud ametite hulgas oli palju ka 

ko rgemat kvalifikatsiooni ja kogemust no udvaid to o kohti. 

Sihtvaldkonna 6B eesma rki panustavate projektide puhul on perioodil 2016−2018 loodud kokku 

592,5 uut to o kohta, mis moodustas 2023. aastaks sihttasemeks seatud 280 to o kohast 211,6%. Ko iki-

dest to o kohtadest oli 48% loodud naistele ning 52% meestele. 

2018. aastal meestele loodud ametite hulgas olid na iteks ehitaja, mehaaniku, autojuhi, masinaope-

raatori (sh saekaatri-, harvesteri-, freespingi-, halumasina-, traktorioperaator), keevitaja, lukksepa ja 

tisleri ametikohad, mis on peamiselt meestele suunatud ametikohad. Naistele loodud ametite hulgas 

olid esindatud na iteks o mbleja, klienditeenindaja, juuksuri, kosmeetiku, koolitaja, administraatori, 

hooldaja, pagari, mu u ja ja koka ametikohad. Nii naistele kui meestele loodud ametite hulgas oli va ga 

palju ka ko rgemat kvalifikatsiooni ja kogemust no udvaid to o kohti. 

Kuna meetme 16.4 raames on seisuga 31.12.2018 esimesed va ljamaksed tehtud ainult kaheksale pro-

jektile ning ko ik projektid on pooleli, siis ei saa veel ja reldusi teha. Praeguse seisuga on meetme 16.4 

raames tehtavad investeeringud maapiirkonna to o ho ivet u sna va he parandamas. Meetme 16.4 raa-

mes tehtavate investeeringute tulemusena on planeeritud luua pigem ko rgemat kvalifikatsiooni ja 

juhikogemust no udvaid to o kohti. Nii naistele kui meestele loodavate ametite hulgas on na iteks mu u -

gijuht, projektijuht ning turundusjuht. Tegelikult loodud uute to o kohtade arv selgub alles pa rast in-

vesteeringute lo plikku elluviimist ning andmete valideerimist.  
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LISAD 

Lisa 1. Veebiküsitluse küsimustik (meetmed 4.2, 6.4, 19.2 ja 19.3) 

Lugupeetud {NIMI} esindaja! 

Po llumajandusuuringute Keskus teostab Maaeluministeeriumi tellimusel Eesti maaelu arengukava 

(MAK) 2014−2020 kaudu saavutatud tulemuste ja mo jude hindamist. 

{Taotlesite toetust MAK 2014–2020 meetmest 4.2 "Investeeringud po llumajandustoodete to o tlemi-

seks ja turustamiseks", mille u heks eesma rgiks on to sta toiduaineto o stuse ettevo tjate rahvusvahelist 

konkurentsivo imet ja aidata kaasa to o kohtade loomisele.} 

{Taotlesite toetust MAK 2014–2020 meetmest 6.4 "Investeeringud majandustegevuse mitmekesista-

miseks maapiirkonnas mittepo llumajandusliku tegevuse suunas", mille u heks eesma rgiks oli tege-

vusvaldkondade mitmekesistamine, va ikeettevo tete loomise ja arendamise ning to o kohtade loomise 

ho lbustamine.} 

{Taotlesite toetust MAK 2014–2020 meetmest 19.2 "Kohaliku arengu strateegiate rakendamine" 19.3 

"Koosto o " (ehk LEADER- meede), mille u heks eesma rgiks oli kohaliku majanduse edendamine koha-

like ressursside kasutamise, koosto o  ja innovatsiooni ning ja tkusuutlike to o kohtade loomise kaudu.} 

Ka esoleva uuringu eesma rgiks on va lja selgitada, kui palju to o kohti 2018. aastal lo petatud projektide 

abil loodi. 

Veebipo hine ku simustik koosneb 1-3 ku simusest, so ltuvalt Teie valitud vastustest.  

Ku simustiku leiate aadressilt: {LINK} 

Ku simustiku ta itmine on veebipo hine, palume Teid see a ra ta ita hiljemalt 22. veebruariks 2019. a. 

Po llumajandusuuringute Keskus tagab kogutud andmete kaitse nende kogumisel, kontrollimisel, 

to o tlemisel, kasutamisel ja sa ilitamisel. Kogutud andmeid ei avaldada isikustatud kujul ning kasuta-

takse u ksnes u ldistatuna.  

Meeldivale koosto o le lootma ja a des 

Po llumajandusuuringute Keskus 

 
KÜSIMUSTIK 
 
1. Kas investeeringu tulemusena loodi uusi töökohti? 
Valige üks järgnevatest vastustest 

 Jah 
 Ei  

Kui on valitud vastus 'Ei" siis küsitlus on lõppenud 
Kui on valitud vastus 'Jah' siis kuvatakse veel kaks küsimust vastamiseks 
 
2. Investeeringu tulemusena loodud töökohtade arv (taandatuna täistööajale)  
Näiteks, kui loodi kaks 0,5 koormusega töökohta, siis arvestatakse see üheks täistööajaga töökohaks. 
Kui töötaja töötab 3 kuud aastas, siis on tema töökoormus 0,25, 6 kuud aastas – töökoormus 0,5 ning 9 kuud 
aastas – töökoormus 0,75. 
 
Töökohtade arv täistööaja ekvivalendina 

 Naistele Meestele 

Töökohtade arv   

3. Millised ametikohad investeeringu tulemusena loodi? 

……………………………………………………………. 
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Lisa 2. Veebiküsitluse küsimustik (meede 16.4) 

 

Lugupeetud {NIMI} esindaja! 

Po llumajandusuuringute Keskus teostab Maaeluministeeriumi tellimusel Eesti maaelu arengukava 
(MAK) 2014−2020 kaudu saavutatud tulemuste ja mo jude hindamist. 

Taotlesite toetust MAK 2014–2020 meetmest 16.4 "Lu hikesed tarneahelad ja kohalike turgude aren-

damine", mille u heks eesma rgiks on muuhulgas ka uute to o kohtade loomise ho lbustamine.  

Ka esoleva uuringu eesma rgiks on va lja selgitada investeeringu tulemusel loodavate ta isto o ajaga to o -

kohtade arvu. 

Veebipo hine ku simustik koosneb 1-3 ku simusest, so ltuvalt Teie valitud vastustest.  

Ku simustiku leiate aadressilt: {LINK} 

Ku simustiku ta itmine on veebipo hine, palume Teid see a ra ta ita hiljemalt 22. veebruariks 2019. a. 

Po llumajandusuuringute Keskus tagab kogutud andmete kaitse nende kogumisel, kontrollimisel, 

to o tlemisel, kasutamisel ja sa ilitamisel. Kogutud andmeid ei avaldada isikustatud kujul ning kasuta-

takse u ksnes u ldistatuna. 

Kui ku sitluse ta itmisel tekivad tehnilised probleemid, siis saatke selle kohta teade e-posti aadressile 

maainfo@pmk.agri.ee. 

Meeldivale koosto o le lootma ja a des 

Po llumajandusuuringute Keskus 

 

KÜSIMUSTIK 
 
1. Kas investeeringu tulemusena on planeeritud luua uusi töökohti? 
 
Valige üks järgnevatest vastustest 

 Jah 
 Ei  

Kui on valitud vastus 'Ei" siis küsitlus on lõppenud 
Kui on valitud vastus 'Jah' siis kuvatakse veel kaks küsimust vastamiseks 
 
 
2. Investeeringu tulemusena loodavate töökohtade arv (taandatuna täistööajale)  
Näiteks, kui loodi kaks 0,5 koormusega töökohta, siis arvestatakse see üheks täistööajaga töökohaks. 
Kui töötaja töötab 3 kuud aastas, siis on tema töökoormus 0,25, 6 kuud aastas – töökoormus 0,5 ning 9 kuud 
aastas – töökoormus 0,75. 
 
Töökohtade arv täistööaja ekvivalendina 

 Naistele Meestele 

Töökohtade arv   
 

3. Millised ametikohad investeeringu tulemusena on plaanis luua? 

……………………………………………………………. 

mailto:maainfo@pmk.agri.ee

