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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandusuuringute Keskus teostab Maaeluministeeriumi tellimusel Eesti maaelu arengukava (MAK) 
2014−2020 kaudu saavutatud tulemuste ja mõjude hindamist. MAK 2014–2020 on meetme 4.2 "Investeerin-
gud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks", meetme 6.4 "Investeeringud majandustegevuse 
mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" ja meetme 19.2 "Kohaliku 
arengu strateegiate rakendamine (Leader)" üheks eesmärgiks aidata kaasa töökohtade loomisele.  

Näiteks Leaderi meetmed toetavad kohaliku majanduse edendamist jätkusuutlike töökohtade loomise, kohalike 
ressursside kasutamise, sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamise, võrgustikutöö, koostöö ja innovatsiooni 
kaudu1. 

Toetust saanud projektide abiga loodud töökohtade arvu kogumine ning esitamine Euroopa Komisjonile on 
igale liikmesriigile kohustuslik sisend iga-aastasesse seirearuandesse. 

Sihtindikaator T20 (tulemusnäitaja R21) ja sihtindikaator T23 (tulemusnäitaja R24) on määratletud kui inves-
teeringu tulemusena loodud töökohtade arv täistööaja ekvivalentides ehk taandatuna täistööajale. Kusjuures, 
vastav näitaja ei hõlma säilitatud töökohti. 

Tulemusindikaatori R21/T20 väärtuse leidmiseks loendatakse meetme 4.2 ja 6.4 raames toetatud projektide 
abiga loodud töökohtade arvu, mis panustavad sihtvaldkonda 6A. 

Tulemusindikaatori R24/T23 väärtuse leidmiseks loendatakse Leaderi meetme raames toetatud projektide 
abiga loodud töökohtade arvu, mis panustavad sihtvaldkonda 6B. 

Lisaks Euroopa Komisjonile edastatavatele kohustuslikele andmetele on siseriiklikult MAK 2014−2020 tule-
muste ja mõjude hindamise raames kavandatud analüüsida ka uute töökohtade loomist meetmes 16.4 "Lühike-
sed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine". 

 

  

                                                                    
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 2017. aastal lo pe-

tatud projektide abil loodi.  2017. 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 arvu-

tatakse kumulatiivselt (indikaatorite va a rtuse leidmiseks loendatakse igal aastal lo petatud projektide abil loo-

dud 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 llumajandus-

liku tegevuse suunas 

 Meede 19.2. Kohaliku arengu strateegiate rakendamine 

Uuringu raames analu u siti ka investeeringu tulemusel loodavate ta isto o ajaga to o kohtade loomist meetmes 

16.4 "Lu hikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine". Need andmed on vajalikud siseriiklikuks kasu-

tamiseks 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 ja 19.2) ning loodavate (meede 16.4) uute to o kohtade arvu, soolist jaotust ja ameti-

kohtade nimetusi.  

MAK 2014−2020 meetmete 4.2, 6.4 ja19.2 veebiku sitluse sihtgruppi kuulusid ko ik vastavate meetmete toetuse 

saajad, kellel viimase toetusosa va ljamaksmine toimus ajavahemikul 01.01.2017–31.12.2017 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 31.12.2017 esimesed va ljamaksed tehtud, kuid projektid olid veel lo petamata (PRIA on projekti raken-

damise seisu kohta teinud ma rke "pooleli").  

Tabelis 1 on va lja toodud 2017. aastal lo petatud projektide arv, investeeringute abiko lblik maksumus, makstud 

toetuse summa ning makstud toetuse summa keskmiselt u he toetuse saaja kohta. Selgus, et 2017. aastal oli 

lo petatud projekte ko ige rohkem meetmes 19.2 ning ko ige va hem meetmes 4.2 (vastavalt 359 ja 18). Makstud 

toetuse summa keskmiselt ühe taotluse kohta oli kõige suurem meetmes 4.2 ning kõige väiksem meetmes 19.2 

(vastavalt 233 069 eurot ja 13 990 eurot). Meetme 16.4 raames on seisuga 31.12.2017 esimesed va ljamaksed 

tehtud seitsmele projektile, kuid ko ik projektid on veel pooleli.  

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

investeeringute abiko lbliku maksumuse kohta pa rinevad PRIA andmebaasist ning ho lmavad perioodi 

01.01.2017–31.12.2017 (PRIA andmepa ring seisuga 19.01.2018). 

Tabel 1. Lõpetatud projektide üldiseloomustus, 2017 

  
Lõpetatud 
projektide 

arv 

Investeeringute 
abikõlblik  
maksumus 

Makstud  
toetuse 
summa 

Makstud toetuse 
summa toetuse 

saaja kohta 

Meede 4.2 18 16 249 790 4 195 237 233 069 

Meede 6.4 63 11 398 150 4 499 554 71 421 

Meede 19.2 359 8 581 058 5 022 503 13 990 

Meede 16.4a 7 327 144 196 538 28 077 

KOKKU 447 36 556 142 13 913 832 31 127 
a - esimesed väljamaksed on tehtud, projektid on veel pooleli 
Allikas: PRIA 
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Küsitluse tulemusena saadud andmete analüüsimiseks on lõpetatud projektid grupeeritud investeeringu mak-
sumuse järgi 14 gruppi (tabel 2). Meetmes 4.2 jäi enamus (72%) 2017. aastal lõpetatud projektidest vahemikku 
15 000 kuni 500 000 eurot, kusjuures 22% lõpetatud projektide puhul oli investeeringu maksumus rohkem kui 
1,5 miljonit eurot.  

Kõigi meetmete 6.4 ja 19.2 raames lõpetatud projektide maksumus oli väiksem kui 500 000 eurot. Enamus 
(78%) meetme 6.4 projektidest jäid vahemikku investeeringu maksumusega 50 000 kuni 500 000 eurot ning 
meetmes 19.2 jäi 82% projektidest vahemikku 4000 kuni 50 000 eurot.  

Tabel 2. Lõpetatud projektide arv investeeringu maksumuse järgi, 2017 

Investeeringu maksumus 
Meede 4.2 Meede 6.4 Meede 19.2 

arv % arv % arv % 
1 Kuni 2 000 eurot         7      2%    
2 2 000 kuni 4 000 eurot         24      7%    
3 4 000 kuni 8 000 eurot         92    26%    
4 8 000 kuni 15 000 eurot     3      5%    89      25%    
5 15 000 kuni 25 000 eurot 3      17%    7      11%    50      14%    
6 25 000 kuni 50 000 eurot 2      11%    4      6%    63      17%    
7 50 000 kuni 100 000 eurot 4      22%    13      21%    25      7%    
8 100 000 kuni 250 000 eurot 2      11%    14      22%    5      1%    
9 250 000 kuni 500 000 eurot 2      11%    22      35%    4      1%    

10 500 000 kuni 750 000 eurot 1      6%            
11 750 000 kuni 1 000 000 eurot             
12 1 000 000 kuni 1 500 000 eurot             
13 1 500 000 kuni 3 000 000 eurot 3      17%            
14 Üle 3 000 000 euro 1      5%            
  KOKKU 18      100%    63      100%    359      100%    
Allikas: PRIA       

Kutsed uute töökohtade loomise küsitlusele saadeti välja kõigile 2017. aastal lõpetatud projektide toetuse saa-
jatele, kellel viimase toetusosa väljamaksmine toimus ajavahemikul 01.01.2017–31.12.2017, sealhulgas ka 
neile, kes olid projektitoetuse avaldusel märkinud, et nad ei planeeri investeeringu tulemusena uusi töökohti 
luua. Meetme 16.4 puhul saadeti kutse ainult nendele toetuse saajatele, kellele oli seisuga 31.12.2017 esimesed 
väljamaksed tehtud, kuid projektid olid veel lõpetamata.  

Küsitlus toimus ajavahemikul 23.02.2018−01.03.2018. Kokku saadeti välja 447 e-maili, mis sisaldasid linki an-
keedile (tabel 3). Meetmest 4.2, 6.4 ja19.2 toetuse saajatele saadetud veebiküsitluse ankeedi vorm on toodud 
lisas 1 ning meetmest 16.4 toetuse saajatele saadetud veebiküsitluse ankeedi vorm lisas 2. Kokkuvõttes vastas 
täielikult küsitlusele 244 toetuse saajat (lisaks laekus 40 osaliselt täidetud ankeeti, kuid need jäeti analüüsist 
välja). Seega oli vastamismäär keskmiselt 55%, mis on väga hea tulemus. Meetmete lõikes vastamismäär oluli-
selt ei erinenud.  

Tabel 3. Küsitluse üldkogum ja valim, 2017 

  
Lõpetatud projek-

tide arv 2017. a 
Valimi  
suurus 

Vastanute  
arv 

Vastamis- 
määr 

Meede 4.2 18 18 9 50% 

Meede 6.4 63 63 33 52% 

Meede 19.2 359 359 198 55% 

Meede 16.4a 7 7 4 57% 

KOKKU 447 447 244 55% 
a - esimesed väljamaksed on tehtud, projektid on veel pooleli  
Allikas: Arvutused PRIA ja küsitluse andmete põhjal 
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Küsitluse tulemusena saadud andmete laiendamine viidi läbi eraldi iga meetme lõikes. Andmete laiendamise 
aluseks oli 2017. aastal lõpetatud projektide üldkogumi struktuur investeeringu maksumuse gruppide lõikes 
(tabel 2). Lisaks olid vastava meetme projektid jagatud kahte gruppi – ühes grupis olid need toetuse saajad, kes 
planeerisid ning teises grupis need, kes ei planeerinud investeeringu tulemusena uusi töökohti luua.  

 

 

2. UURINGU TULEMUSED 

2.1. Planeeritud töökohtade arv meetmete lõikes 

Meetmest 4.2, 6.4 ja19.2 toetuse taotlemisel pidid toetuse taotlejad märkima projektitoetuse avaldusel toetuse 
abil loodavate uute töökohtade arvu. Tabelis 4 toodud andmetel planeerisid ligi pooled toetuse saajatest (49%) 
investeeringu tulemusena uusi töökohti luua. 

Tabel 4. Uute töökohtade planeerimine taotlemise hetkel, lõpetatud projektid 2017 

  
Taotlemisel on  

planeerinud 
Taotlemisel  

ei ole planeerinud 
KOKKU 

Meede 4.2 12              6              18              

Meede 6.4 58              5              63              

Meede 19.2 147              212              359              

KOKKU 217              223              440              

Allikas: PRIA 

Kokku planeeriti toetuse taotlemisel investeeringu tulemusena luua 491,8 täistööajaga töökohta. Kõige rohkem 
uusi (kokku 271,8) töökohti planeeriti investeeringu tulemusena luua meetmes 19.2. Meetme 6.4 projektide 
puhul kavatseti toetuse taotlemise ajal luua 144 ning meetme 4.2 projektide puhul 76 uut täistööajaga töökohta 
(tabel 5).  

Meetme 4.2 projektide puhul kavatseti toetuse taotlemise ajal luua keskmiselt 4,2 uut töökohta toetuse saaja 
kohta, meetme 6.4 projektide puhul oli see näitaja 2,3 ning meetme 19.2 projektide puhul 0,8.  

Tabel 5. Taotlemisel planeeritud töökohtade arv, lõpetatud projektid 2017 

  
Lõpetatud 
projektide 

arv 

Planeeritud 
töökohtade 

arv 

Planeeritud töökoh-
tade arv keskmiselt  
toetuse saaja kohta 

Meede 4.2 18 76,0 4,2 
Meede 6.4 63 144,0 2,3 
Meede 19.2 359 271,8 0,8 
KOKKU 440 491,8 1,1 

Allikas: PRIA 

Aastatel 2016−2017 lõpetatud projektide puhul (mis panustavad sihtvaldkonna 6A eesmärki) planeeriti taot-
lemise ajal luua juurde 293,5 uut töökohta (tabel 6). Sihtvaldkonna 6B eesmärki panustavate projektide puhul 
kavatseti toetuse taotlemise ajal luua juurde 289,8 töökohta.  

Tabel 6. Taotlemisel planeeritud töökohtade arv, 2016-2017 

  2016 2017 KOKKU 

Sihtvaldkond 6A 73,5 220,0 293,5 
Sihtvaldkond 6B 18,0 271,8 289,8 

Allikas: PRIA 
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2.2. Loodud töökohtade arv meetmete lõikes 

Kõikide 2017. aastal lõpetatud projektide puhul (meetmed 4,2, 6.4 ja 19.2) loodi investeeringu tulemusena 
348,2 täistööajaga töökohta (tabel 7). Meetme 19.2 projektide puhul loodi kokku 194,8 uut töökohta, sh 67,5 
töökohta naistele ja 127,3 töökohta meestele (joonis 1). Meetme 4.2 projektide puhul loodi kokku 53,5 uut töö-
kohta, sh 21 töökohta naistele ja 32,5 töökohta meestele. Meetme 6.4 projektide puhul loodi kokku 99,9 uut 
töökohta, sh 32,6 töökohta naistele ja 67,3 töökohta meestele.  

Tabel 7. Loodud töökohtade arv, lõpetatud projektid 2017 

  Naistele Meestele KOKKU 

Meede 4.2 21,0 32,5 53,5 
Meede 6.4 32,6 67,3 99,9 
Meede 19.2 67,5 127,3 194,8 
KOKKU 123,6 229,6 353,2 

Allikas: Arvutused küsitluse andmete põhjal 

Kuna meetme 16.4 raames on seisuga 31.12.2017 esimesed väljamaksed tehtud ainult seitsmele projektile ning 
kõik projektid on veel pooleli, siis võib see olla laiaulatuslike järelduste tegemiseks ebapiisav. Võttes arvesse 
kõrget vastamismäära (57%) võib siiski välja tuua mõned olulisemad näitajad. Näiteks, meetme 16.4 projektide 
puhul on investeeringu tulemusena planeeritud luua 5 uut töökohta ehk keskmiselt 0,7 uut töökohta toetuse 
saaja kohta. Seega võib järeldada, et meetme 16.4 raames tehtavad investeeringud panustavad maapiirkonnas 
tööhõive parandamisse. Tegelikult loodud uute töökohtade arv selgub alles pärast investeeringute lõplikku el-
luviimist ning andmete valideerimist. 

Meetme 16.4 raames tehtavate investeeringute tulemusena on planeeritud luua pigem kõrgemat kvalifikat-
siooni ja juhikogemust nõudvaid töökohti. Nii naistele kui meestele loodavate ametite hulgas on näiteks turun-
dusjuht, müügijuht, projektijuht ning laadakorraldaja.  

Kõikidest 2017. aastal loodud töökohtadest loodi 327,7 uut töökohta nende toetuse saajate poolt, kes olid pro-
jektitoetuse avaldusel märkinud, et nad planeerivad investeeringu tulemusena luua uusi töökohti (tabel 8). 
Nende toetuse saajate poolt, kes ei planeerinud investeeringu tulemusena uusi töökohti luua, loodi siiski 20,6 
uut töökohta.  

Tabel 8. Loodud töökohtade arv taotlemise järgi, lõpetatud projektid 2017 

  
Taotlemisel on  

planeerinud 
Taotlemisel  

ei ole planeerinud 
KOKKU 

Meede 4.2 50,5              3,0              53,5             

Meede 6.4 99,9                99,9             

Meede 19.2 177,3              17,6              194,8             

KOKKU 327,7              20,6              348,2             

Allikas: Arvutused küsitluse andmete põhjal 
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Joonis 1. Loodud töökohtade struktuur soo järgi, lõpetatud projektid 2017 

 

Allikas: Arvutused küsitluse andmete põhjal 

Meetme 19.2 raames 2017. aastal lõpetatud projektide puhul planeeriti toetuse taotlemise ajal luua juurde 
271,8 uut töökohta, seisuga 31.12.2017 on töökohti loodud 194,8 (72% planeeritust) (joonis 2). Meetme 4.2 
projektide puhul planeeriti toetuse taotlemise ajal luua juurde 76 uut töökohta, seisuga 31.12.2017 on töökohti 
loodud 53,5 (70% planeeritust). Meetme 6.4 projektide puhul planeeriti toetuse taotlemise ajal luua juurde 144 
uut töökohta, seisuga 31.12.2017 on töökohti loodud 69% planeeritust. 

Joonis 2. Taotlemisel planeeritud ja loodud töökohtade arv, lõpetatud projektid 2017 

 

 
Allikas: Arvutused PRIA ja küsitluse andmete põhjal 

Sihtvaldkonna 6A eesmärki panustavate projektide puhul (meetmed 4.2 ja 6.4) planeeriti toetuse taotlemise 
ajal luua juurde 293,5 uut töökohta, sh 73,5 töökohta 2016. aastal. Seisuga 31.12.2017 on töökohti loodud 192,8 
ehk 66% planeeritust (joonis 3). 

Sihtvaldkonna 6B eesmärki panustavate projektide puhul (meede 19.2) planeeriti toetuse taotlemise ajal luua 
juurde 289,8 uut töökohta, sh 18,0 töökohta 2016. aastal. Seisuga 31.12.2017 on töökohti loodud 200,8 ehk 
69% planeeritust. 
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Joonis 3. Taotlemisel planeeritud ja loodud töökohtade arv, 2016-2017 

 
Allikad: EMÜ, Arvutused PRIA ja küsitluse andmete põhjal 

Aastatel 2016−2017 lo petatud projektide puhul (mis panustavad sihtvaldkonna 6A eesma rki) seisuga 

31.12.2017 on loodud kokku 192,8 uut to o kohta, mis moodustas 2023. aastaks sihttasemeks seatud 225 to o -

kohast 85,7% (tabel 9). Ko ikidest loodud to o kohtadest on 67,5 to o kohta (35% loodud to o kohtadest) loodud 

naistele ning 125,3 to o kohta (65%) meestele.  

Meestele loodud ametite hulgas olid na iteks mehhaaniku, autojuhi, metallito o lise, masinaoperaatori (sh puidu-

hakkuri-, saekaatrioperaator), tisleri ja tootmisto o lise ametikohad. Naistele loodud ametite hulgas olid esinda-

tud na iteks hooldaja, pagari, aedniku, klienditeenindaja, tootmisto o lise 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. 

Sihtvaldkonna 6B eesma rki panustavate projektide puhul on perioodil 2016−2017 loodud kokku 200,8 uut to o -

kohta, mis moodustas 2023. aastaks sihttasemeks seatud 280 to o kohast 71,7%. Ko ikidest loodud to o kohtadest 

on 69,5 to o kohta (35% loodud to o kohtadest) loodud naistele ning 131,3 to o kohta (65%) meestele. 

Loodud ametite hulgas olid na iteks ehitaja, mehaaniku, masinaoperaatori (sh harvesteri-, freespingi-, liikurlaa-

duri-, traktorioperaator), tisleri ja tootmisto o lise ametikohad, mis on peamiselt meestele suunatud ametikohad. 

Naistele loodud ametite hulgas olid esindatud na iteks klienditeenindaja, haljastusto o lise, loomaarsti, 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, 2016-2017 

  2016 2017 KOKKU 
Sihttase 
2023. a 

Saavutus-
määr 

Indikaator R21/T20 (sihtvaldkond 6A) 

Töökohtade arv kokku 39,4 153,4 192,8 225,0 85,7% 

  sh naistele 13,9 53,6 67,5     

  sh meestele 25,5 99,8 125,3     

Indikaator R24/T23 (sihtvaldkond 6B) 

Töökohtade arv kokku 6,0 194,8 200,8 280,0 71,7% 

  sh naistele 2,0 67,5 69,5     

  sh meestele 4,0 127,3 131,3     

Allikad: EMÜ, arvutused küsitluse andmete põhjal 
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Tabel 10. Loodud töökohtade arv sihtvaldkondade lõikes, 2016-2017 

  1B 2A 3A 5B 5C 6A 6B 6C 

Indikaator R21/T20     12,0 25,0   116,4   153,4 

Indikaator R24/T23  1,0 2,9 7,8 0,0 2,0 137,6 43,6 194,8 

Allikas: Arvutused küsitluse andmete põhjal 

Kui võrrelda 2017. aastal lõpetatud projektide puhul loodud töökohtade arvu vastavate projektide elluviimi-
seks makstud toetuse kogusummaga, siis selgus, et toetuse kasutamise efektiivsus erines oluliselt meetmete 
lõikes (joonis 4). Uute töökohtade loomise seisukohalt oli toetuse kasutamine kõige efektiivsem meetme 19.2 
puhul, kus iga makstud miljoni euro kohta loodi 39 uut töökohta. Kõige vähem uusi töökohti makstud toetuse 
ühe miljoni euro kohta arvestatuna loodi meetmes 4.2 (13 töökohta). 

Joonis 4. Loodud töökohtade arv makstud toetuse ühe miljoni euro kohta, lõpetatud projektid 2017 

 
Allikas: Arvutused küsitluse andmete põhjal 

2.3. Loodud töökohtade arv maakondade lõikes 

Joonis 5. Loodud töökohtade arv maakondade lõikes (meede 4.2), 2017 

 
 

 
Allikas: Arvutused küsitluse andmete põhjal 
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Joonis 6. Loodud töökohtade arv maakondade lõikes (meede 6.4), 2017 

 
Allikas: Arvutused küsitluse andmete põhjal 

 
Joonis 7. Loodud töökohtade arv maakondade lõikes (meede 19.2), 2017 

 

 
Allikas: Arvutused küsitluse andmete põhjal 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva uuringu peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada, kui palju täistööajaga töökohti 2017. aastal lõpe-
tatud projektide abil loodi.  2017. aastal lõpetatud projektide abil loodud töökohtade arvu ei valideerita enam 
järgmiste aastate töökohtade arvu arvutamisel, st tulemusindikaatorite R21/T20 ja R24/T23 väärtused arvu-
tatakse kumulatiivselt (indikaatorite väärtuse leidmiseks loendatakse igal aastal lõpetatud projektide abil loo-
dud töökohtade arv ning seejärel need summeritakse).  

Uute töökohtade loomist uuriti toetuse saajatelt veebiküsitluse vormis, milles küsiti investeeringu tulemusena 
loodud (meetmed 4.2, 6.4 ja 19.2) ning loodavate (meede 16.4) uute töökohtade arvu, soolist jaotust ja ameti-
kohtade nimetusi.  

Kutsed uute töökohtade loomise küsitlusele saadeti välja kõigile 2017. aastal lõpetatud projektide toetuse saa-
jatele, kellel viimase toetusosa väljamaksmine toimus ajavahemikul 01.01.2017–31.12.2017, sealhulgas ka 
neile, kes olid projektitoetuse avaldusel märkinud, et nad ei planeeri investeeringu tulemusena uusi töökohti 
luua. Meetme 16.4 puhul saadeti kutse ainult nendele toetuse saajatele, kellele oli seisuga 31.12.2017 esimesed 
väljamaksed tehtud, kuid projektid olid veel lõpetamata.  

Kõikide 2017. aastal lõpetatud projektide puhul (meetmed 4,2, 6.4 ja 19.2) loodi investeeringu tulemusena 
348,2 täistööajaga töökohta. Meetme 19.2 projektide puhul loodi kokku 194,8 uut töökohta, sh 67,5 töökohta 
naistele ja 127,3 töökohta meestele. Meetme 4.2 projektide puhul loodi kokku 53,5 uut töökohta, sh 21 töökohta 
naistele ja 32,5 töökohta meestele. Meetme 6.4 projektide puhul loodi kokku 99,9 uut töökohta, sh 32,6 töö-
kohta naistele ja 67,3 töökohta meestele.  

Aastatel 2016−2017 lõpetatud projektide puhul (mis panustavad sihtvaldkonna 6A eesmärki) seisuga 
31.12.2017 on loodud kokku 192,8 uut töökohta, mis moodustas 2023. aastaks sihttasemeks seatud 225 töö-
kohast 85,7%. Kõikidest loodud töökohtadest on 67,5 töökohta (35% loodud töökohtadest) loodud naistele 
ning 125,3 töökohta (65%) meestele.  

Meestele loodud ametite hulgas olid näiteks mehhaaniku, autojuhi, metallitöölise, masinaoperaatori (sh puidu-
hakkuri-, saekaatrioperaator), tisleri ja tootmistöölise ametikohad. Naistele loodud ametite hulgas olid esinda-
tud näiteks hooldaja, pagari, aedniku, klienditeenindaja, tootmistöölise ja koka ametikohad. Nii naistele kui 
meestele loodud ametite hulgas oli väga palju ka kõrgemat kvalifikatsiooni ja kogemust nõudvaid töökohti. 

Sihtvaldkonna 6B eesmärki panustavate projektide puhul on perioodil 2016−2017 loodud kokku 200,8 uut töö-
kohta, mis moodustas 2023. aastaks sihttasemeks seatud 280 töökohast 71,7%. Kõikidest loodud töökohtadest 
on 69,5 töökohta (35% loodud töökohtadest) loodud naistele ning 131,3 töökohta (65%) meestele. 

Loodud ametite hulgas olid näiteks ehitaja, mehaaniku, masinaoperaatori (sh harvesteri-, freespingi-, liikurlaa-
duri-, traktorioperaator), tisleri ja tootmistöölise ametikohad, mis on peamiselt meestele suunatud ametikohad. 
Naistele loodud ametite hulgas olid esindatud näiteks klienditeenindaja, haljastustöölise, loomaarsti, müüja ja 
koka ametikohad. Nii naistele kui meestele loodud ametite hulgas oli väga palju ka kõrgemat kvalifikatsiooni ja 
kogemust nõudvaid töökohti. 

Kuna meetme 16.4 raames on seisuga 31.12.2017 esimesed väljamaksed tehtud ainult seitsmele projektile ning 
kõik projektid on veel pooleli, siis võib see olla laiaulatuslike järelduste tegemiseks ebapiisav. Võttes arvesse 
kõrget vastamismäära (57%) võib siiski välja tuua mõned olulisemad näitajad. Näiteks, meetme 16.4 projektide 
puhul on investeeringu tulemusena planeeritud luua 5 uut töökohta ehk keskmiselt 0,7 uut töökohta toetuse 
saaja kohta. Seega võib järeldada, et meetme 16.4 raames tehtavad investeeringud panustavad maapiirkonnas 
tööhõive parandamisse. Tegelikult loodud uute töökohtade arv selgub alles pärast investeeringute lõplikku el-
luviimist ning andmete valideerimist. 

Meetme 16.4 raames tehtavate investeeringute tulemusena on planeeritud luua pigem kõrgemat kvalifikat-
siooni ja juhikogemust nõudvaid töökohti. Nii naistele kui meestele loodavate ametite hulgas on näiteks turun-
dusjuht, müügijuht, projektijuht ning laadakorraldaja.   
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LISAD 

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

Lugupeetud {NIMI} esindaja! 

Põllumajandusuuringute Keskus teostab Maaeluministeeriumi tellimusel Eesti maaelu arengukava (MAK) 
2014−2020 kaudu saavutatud tulemuste ja mõjude hindamist. 

{Taotlesite toetust MAK 2014–2020 meetmest 4.2 "Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja tu-
rustamiseks", mille üheks eesmärgiks on tõsta toiduainetööstuse ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet 
ja aidata kaasa töökohtade loomisele.} 

{Taotlesite toetust MAK 2014–2020 meetmest 6.4 "Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks 
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas", mille üheks eesmärgiks oli tegevusvaldkondade mit-
mekesistamine, väikeettevõtete loomise ja arendamise ning töökohtade loomise hõlbustamine.} 

{Taotlesite toetust MAK 2014–2020 meetmest 19.2 "Kohaliku arengu strateegiate rakendamine" (ehk LEADER- 
meede), mille üheks eesmärgiks oli kohaliku majanduse edendamine kohalike ressursside kasutamise, koostöö 
ja innovatsiooni ning jätkusuutlike töökohtade loomise kaudu.} 

Käesoleva uuringu eesmärgiks on välja selgitada, kui palju töökohti 2017. aastal lõpetatud projektide abil loodi. 

Palun täitke küsimustik (kolm küsimust) tegelikult loodud töökohtade kohta. Küsimustiku leiate aadressilt: 
{LINK} 

Küsimustiku täitmine on veebipõhine, palume Teid see ära täita hiljemalt 1. märtsiks 2018. a. 

Põllumajandusuuringute Keskus tagab kogutud andmete kaitse nende kogumisel, kontrollimisel, töötlemisel, 
kasutamisel ja säilitamisel. Kogutud andmeid ei avaldada isikustatud kujul ning kasutatakse üksnes üldista-
tuna. 

Meeldivale koostööle lootma jäädes 
Põllumajandusuuringute Keskus 

Küsitluse täitmisel tekkivate tehniliste probleemide korral palun võtke ühendust Eduard Matveeviga  
(e-post: eduard.matveev@pmk.agri.ee). 
 
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! 

Põllumajandusuuringute Keskus teostab Maaeluministeeriumi tellimusel Eesti maaelu arengukava (MAK) 
2014−2020 kaudu saavutatud tulemuste ja mõjude hindamist. 

Taotlesite toetust MAK 2014–2020 meetmest 16.4 "Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine", 
mille üheks eesmärgiks on muuhulgas ka uute töökohtade loomise hõlbustamine.  

Käesoleva uuringu eesmärgiks on välja selgitada investeeringu tulemusel loodavate täistööajaga töökohtade 
arvu. 

Palun täitke küsimustik (kolm küsimust) planeeritavate töökohtade kohta. Küsimustiku leiate aadressilt: 
{LINK} 

Küsimustiku täitmine on veebipõhine, palume Teid see ära täita hiljemalt 1. märtsiks 2018. a. 

Põllumajandusuuringute Keskus tagab kogutud andmete kaitse nende kogumisel, kontrollimisel, töötlemisel, 
kasutamisel ja säilitamisel. Kogutud andmeid ei avaldada isikustatud kujul ning kasutatakse üksnes üldista-
tuna. 

Meeldivale koostööle lootma jäädes 
Põllumajandusuuringute Keskus 

Küsitluse täitmisel tekkivate tehniliste probleemide korral palun võtke ühendust Eduard Matveeviga  
(e-post: eduard.matveev@pmk.agri.ee). 

 
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? 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
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