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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 rakenda-

mine“ ja 19.3 „Kohaliku tegevusgrupi koosto o meetmete ettevalmistamine ja rakendamine“ u heks 

eesma rgiks on kaasa aidata to o kohtade loomisele.  

Nende eesma rkide ta itmise hindamiseks on kasutusel eesma rkindikaatorid T20 (toetatud projektide 

puhul loodud to o kohad) ja T23 (toetatud LEADER-meetme projektide puhul loodud to o kohad) ning 

tulemusindikaatorid R21 ja R24, mis on ma a ratletud kui investeeringu tulemusena loodud to o koh-

tade arv taandatuna ta isto o ajale (ta isto o aja ekvivalentides2). 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 (osaliselt) ja 6.4 raames toetatud projektide 

abil loodud to o kohtade arvu, mis panustavad 6. prioriteedi sihtvaldkonda 6A (tegevusvaldkondade 

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

Tulemusindikaator R24/T23 na itab meetmete 19.2 ja 19.3 raames toetatud projektide abil loodud 

to o kohtade arvu, mis panustavad sihtvaldkonda 6B (maapiirkondade arengu soodustamine). 

Lisaks Euroopa Komisjonile edastatavatele kohustuslikele andmetele on siseriiklikult MAK 

2014−2020 tulemuste ja mo jude hindamise raames analu u sitakse ka meetme 16.4 „Lu hikesed tar-

neahelad ja kohalike 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. 
2 Üks täistööaja ekvivalent võrdub ühe täistööajaga töötava töötajaga. Näiteks, kui töötaja töötab 6 kuud aastas, siis on tema 

töökoormus 0,5 ning 9 kuud aastas – töökoormus 0,75. 
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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 2020. aas-

tal lo petatud projektide abil loodi. 2020. 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.  Kohaliku tegevusgrupi koosto o meetmete ettevalmistamine ja rakendamine 

Lisaks analu u siti uuringu raames ka investeeringu tulemusel loodud uute to o kohtade arvu meetmes 

16.4 „Lu hikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine“. Need andmed on vajalikud siseriikli-

kuks kasutamiseks MAK 2014−2020 tulemuste ja mo jude hindamisel.  

Investeeringu tulemusena loodud uute to o kohtade arvu va ljaselgitamiseks korraldati veebiku sitlus. 

MAK 2014−2020 meetmete 4.2, 6.4, 19.2, 19.3 ja 16.4 veebiku sitluse sihtgruppi kuulusid ko ik vasta-

vate meetmete toetuse saajad, kellel viimase toetusosa va ljamaksmine toimus ajavahemikul 

01.01.2020–31.12.2020 ning PRIA on projekti rakendamise seisu kohta teinud ma rke „lo petatud“.  

Tabelis 1 on va lja toodud 2020. aastal lo petatud projektide arv, investeeringute abiko lblik maksumus, 

makstud toetuse summa ning makstud toetuse summa keskmiselt taotluse kohta. Selgus, et 2020. 

aastal oli lo petatud projekte ko ige rohkem meetmes 19.2 ning ko ige va hem meetmes 16.4 (vastavalt 

657 ja u ks). Makstud toetuse summa keskmiselt ühe taotluse kohta oli kõige suurem meetmes 4.2 

ning kõige väiksem meetmes 19.2 (vastavalt 204 056 eurot ja 19 577 eurot).  

Ko ik uuringus kasutatud andmed lo petatud projektide, makstud toetuste ning investeeringute abi-

ko lbliku maksumuse kohta pa rinevad PRIA andmebaasist ning ho lmavad perioodi 01.01.2020–

31.12.2020 (PRIA andmepa ring seisuga 31.01.2021). 

Tabel 1. Lo petatud projektide u ldiseloomustus, 2020 

  Lõpetatud 
projektide 

arv 

Projekti  
investeeringu  

summa 

Makstud  
toetuse  
summa 

Makstud  
toetuse summa 
taotluse kohta 

Meede 4.2 19 10 756 059 3 877 063 204 056 

Meede 6.4 75 10 233 327 4 230 967 56 413 

Meede 19.2 657 21 322 341 12 861 795 19 577 

Meede 19.3 13 330 025 293 384 22 568 

Meede 16.4 1 240 571 136 327 136 327 

KOKKU 765 42 882 323 21 399 535 438 940 

Algandmed: PRIA. Autorite arvutused. 

PRIA andmetel on lo petatud projektid grupeeritud investeeringu maksumuse ja rgi 13 gruppi (tabel 

2). Meetmes 4.2 ja id u le poole (53%) 2020. aastal lo petatud projektidest vahemikku investeeringu 
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maksumusega 250 000 kuni 1 000 000 eurot ning 16% 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 750 000 eurot. 

61% meetme 6.4 projektidest ja id vahemikku investeeringu maksumusega 50 000 kuni 500 000 eu-

rot ning meetmes 19.2 ja i 76% projektidest vahemikku 4000 kuni 50 000 eurot.  

Tabel 2. Lo petatud projektide arv investeeringu maksumuse ja rgi, 2020 

Investeeringu summa 
Meede 4.2 Meede 6.4 Meede 19.2 Meede 19.3 

arv % arv % arv % arv % 

1 Kuni 2 000 eurot         8 1,2%     

2 2 000 kuni 4 000 eurot 1 5,3% 2 2,7% 28 4,3%     

3 4 000 kuni 8 000 eurot     3 4,0% 96 14,6%     

4 8 000 kuni 15 000 eurot     11 14,7% 154 23,4% 1 7,7% 

5 15 000 kuni 25 000 eurot 1 5,3% 6 8,0% 114 17,4% 6 46,2% 

6 25 000 kuni 50 000 eurot 2 10,5% 7 9,3% 133 20,2% 6 46,2% 

7 50 000 kuni 100 000 eurot 1 5,3% 9 12,0% 91 13,9%     

8 100 000 kuni 250 000 eurot 1 5,3% 20 26,7% 26 4,0%     

9 250 000 kuni 500 000 eurot 6 31,6% 17 22,7% 6 0,9%     

10 500 000 kuni 750 000 eurot 2 10,5%     1 0,2%     

11 750 000 kuni 1 000 000 eurot 2 10,5%             

12 1 000 000 kuni 1 500 000 eurot 1 5,3%             

13 1 500 000 kuni 3 000 000 eurot 2 10,5%             
 KOKKU 19 100,0% 75 100,0% 657 100,0% 13 100,0% 

Algandmed: PRIA. Autorite arvutused. 

Kutsed uute to o kohtade loomise ku sitlusele saadeti va lja ko igile 2020. aastal lo petatud projektide 

toetuse saajatele, kellel viimase toetusosa va ljamaksmine toimus ajavahemikul 01.01.2020 kuni 

31.12.2020, sealhulgas ka neile, kes olid toetustaotlusel ma rkinud, et nad ei planeeri investeeringu 

tulemusena uusi to o kohti luua.  

Ku sitlus toimus ajavahemikul 03.03.2021–10.03.2021. Toetuse saajatele saadeti va lja kokku 765 e-

kirja, mis sisaldasid linki ankeedile (tabel 3). Ankeedi vorm on toodud lisas 1. Kokkuvo ttes vastas 

ta ielikult ku sitlusele 469 toetuse saajat. Seega oli vastamisma a r keskmiselt 61% (2020. aastal oli vas-

tav na itaja 57%). 

Tabel 3. Ku sitluse u ldkogum ja valim, 2020 

  Lõpetatud projektide 
arv 2020. a 

Valimi  
suurus 

Vastanute  
arv 

Vastamis- 
määr 

Meede 4.2 19 19 7 36,8% 

Meede 6.4 75 75 47 62,7% 

Meede 19.2 657 657 405 61,6% 

Meede 19.3 13 13 9 69,2% 

Meede 16.4 1 1 1 100,0% 

KOKKU 765 765 469 61,3% 

Algandmed: PRIA, küsitlus. Autorite arvutused. 
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Ku sitluse tulemusena saadud andmete laiendamine viidi la bi eraldi iga meetme lo ikes. Andmete 

laiendamise aluseks oli 2020. aastal lo petatud projektide u ldkogumi struktuur investeeringu maksu-

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

grupis olid need toetuse saajad, kes planeerisid ning teises grupis need, kes ei planeerinud investee-

ringu tulemusena uusi to o kohti luua.  

 

2. UURINGU TULEMUSED 

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 planeerisid 35% toetuse saajatest investeeringu 

tulemusena uusi to o kohti luua. 

Tabel 4. Uute to o kohtade planeerimine taotlemise hetkel, 2020 

  
Taotlemisel  
planeerinud 

Taotlemisel ei ole 
planeerinud 

KOKKU 

Alameede 4.2 3 16 19 

Alameede 6.4 2 73 75 

Alameede 19.2 259 398 657 

Alameede 19.3  13 13 

KOKKU 264 500 764 

Algandmed: PRIA. Autorite arvutused. 

Toetuse taotlemisel planeeriti investeeringu tulemusena luua 461,8 ta isto o ajaga to o kohta. Ko ige roh-

kem uusi (kokku 444,8) to o kohti planeeriti investeeringu tulemusena luua meetmes 19.2. Meetme 

6.4 projektide puhul kavatseti toetuse taotlemise ajal luua kuus ning meetme 4.2 projektide puhul 11 

uut ta isto o ajaga to o kohta (tabel 5). Meetme 6.4 projektide puhul kavatseti toetuse taotlemise ajal 

luua keskmiselt 0,1 uut to o kohta toetuse saaja kohta, meetme 4.2 projektide puhul oli see na itaja 0,6 

ning meetme 19.2 projektide puhul planeeriti luua keskmiselt 0,7 uut to o kohta.  

Tabel 5. Taotlemisel planeeritud to o kohtade arv, lo petatud projektid 2020 

  Lõpetatud 
projektide 

arv 

Planeeritud 
töökohtade 

arv 

Planeeritud  
töökohtade arv 
taotleja kohta 

Meede 4.2 19 11,0 0,6 

Meede 6.4 75 6,0 0,1 

Meede 19.2 657 444,8 0,7 

Meede 19.3 13   

Meede 16.4 1   

KOKKU 765 461,8 0,6 

Algandmed: PRIA, küsitlus. Autorite arvutused. 

Aastatel 2016−2020 lo petatud projektide puhul (mis panustavad sihtvaldkonna 6A eesma rki) pla-

neeriti taotlemise ajal luua juurde 449,5 uut to o kohta. Sihtvaldkonda 6A panustavad meetme 4.2 pro-

jektid osaliselt ning meetme 6.4 projektid tervikuna. Sihtvaldkonna 6B eesma rki (meetmete 19.2 ja 

19.3 projektid) panustavate projektide puhul kavatseti toetuse taotlemise ajal luua juurde 1845 to o -

kohta (tabel 6). 
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Tabel 6. Taotlemisel planeeritud to o kohtade arv, 2016–2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 KOKKU 

Sihtvaldkond 6A 73,5 220,0 74,0 57,5 24,5 449,5 

Sihtvaldkond 6B 18,0 271,7 555,9 554,6 444,8 1 845,0 

Algandmed: PRIA. Autorite arvutused. 

2.2. Loodud töökohtade arv meetmete lõikes 

Ko ikide 2020. aastal lo petatud projektide puhul (meetmed 4.,2, 6.4, 16.4, 19.2 ja 19.3) loodi investee-

ringu tulemusena 419,1 ta isto o ajaga to o kohta (tabel 7). Meetme 19.2 projektide puhul loodi kokku 

315,2 uut to o kohta, sh 187 to o kohta naistele ja 128,2 to o kohta meestele (joonis 1). Meetme 6.4 pro-

jektide puhul loodi kokku 78,9 uut to o kohta, sh 19,3 to o kohta naistele ja 59,6 to o kohta meestele. 

Meetme 4.2 projektide puhul loodi kokku 22 uut to o kohta, sh 10,2 to o kohta naistele ja 11,8 to o kohta 

meestele. Meetme 19.3 projektide puhul 2020. aastal uusi to o kohti ei loodud. 

2020. aastal oli meetmes 16.4 ainult u ks lo petatud projekt, mille puhul loodi kokku kolm uut to o kohta 

meestele, sh koka ja lihuniku ametikohad. Meetme 16.4 raames on seisuga 31.12.2020 ainult kolm 

lo petatud projekti ning nende abil on loodud kokku neli uut to o kohta. Seega vo ib ja reldada, et senine 

meetme 16.4 raames toetatud projektide panus maapiirkonnas to o ho ive parandamisse on olnud suh-

teliselt tagasihoidlik, sest lo petatud projektide arv on va ga va ike. Ko igi meetme 16.4 projektide puhul 

loodud uute to o kohtade arv selgub alles pa rast ko ikide toetatud  projektide lo plikku elluviimist ning 

andmete valideerimist. 

Tabel 7. Loodud to o kohtade arv, lo petatud projektid 2020 

  Naistele Meestele KOKKU 

Meede 4.2 10,2 11,8 22,0 

Meede 6.4 19,3 59,6 78,9 

Meede 19.2 187,0 128,2 315,2 

Meede 19.3 0,0 0,0 0,0 

Meede 16.4 0,0 3,0 3,0 

KOKKU 216,5 202,6 419,1 

Algandmed: Küsitlus. Autorite arvutused. 

 
Algandmed: Küsitlus. Autorite arvutused. 

Joonis 1. Loodud to o kohtade struktuur soo ja rgi, lo petatud projektid 2020 
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Ko ikidest 2020. aastal loodud to o kohtadest loodi 292 uut to o kohta nende toetuse saajate poolt, kes 

olid toetustaotluse avaldusel ma rkinud, et nad planeerivad investeeringu tulemusena luua uusi to o -

kohti (tabel 8). Nende toetuse saajate poolt, kes ei planeerinud investeeringu tulemusena uusi to o -

kohti luua, loodi siiski 127,1 uut to o kohta.  

Tabel 8. Loodud to o kohtade arv taotlemise ja rgi, lo petatud projektid 2020 

  
Taotlemisel  
planeerinud 

Taotlemisel  
ei ole planeerinud 

KOKKU 

Meede 4.2 11,0 11,0 22,0 

Meede 6.4 5,0 73,9 78,9 

Meede 19.2 276,0 39,2 315,2 

Meede 19.3 0,0 0,0 0,0  

Meede 16.4 0,0 3,0 3,0 

KOKKU 292,0 127,1 419,1 

Algandmed: Küsitlus. Autorite arvutused. 

Meetme 19.2 raames 2020. aastal lo petatud projektide puhul planeeriti toetuse taotlemise ajal luua 

juurde 444,8 uut to o kohta, seisuga 31.12.2020 on to o kohti loodud 315,2 (71% planeeritust) (joo-

nis 2). Meetme 4.2 projektide puhul planeeriti toetuse taotlemise ajal luua juurde 11 uut to o kohta, 

seisuga 31.12.2020 on to o kohti loodud 22. Meetme 6.4 projektide puhul planeeriti toetuse taotlemise 

ajal luua juurde kuus uut to o kohta, seisuga 31.12.2020 on to o kohti loodud 78,9. 

  
Algandmed: Küsitlus. Autorite arvutused. 

Joonis 2. Taotlemisel planeeritud ja loodud to o kohtade arv, lo petatud projektid 2020 

2.3. Loodud töökohtade arv sihtvaldkondade lõikes 

Meetmes 4.2 oli 2020. aastal lo petatud projekte 19, mis panustasid peamiselt sihtvaldkonda 6A (tabel 

9). Sihtvaldkonda 6A panustanud projektid puhul loodi kokku 8,7 uut to o kohta, sh 6,2 to o kohta nais-

tele ja 2,5 to o kohta meestele.  Sihtvaldkonda 3A panustanud projektid puhul loodi kokku 3,3 uut to o -

kohta ning seda ko ik ainult meestele. Sihtvaldkonda 5B panustanud projektid puhul loodi kokku 10 

uut to o kohta, sh neli to o kohta naistele ja kuus to o kohta meestele.  
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Tabel 9. Meetme 4.2 raames loodud to o kohtade arv sihtvaldkondade lo ikes, 2020 

  
Sihtvaldkonnad 

Kokku 
3A 5B 6A 

Projektide arv 3 6 10 19 

Töökohtade arv kokku 3,3 10,0 8,7 22,0 

  sh naistele 0,0 4,0 6,2 10,2 

  sh meestele 3,3 6,0 2,5 11,8 

Algandmed: Küsitlus. Autorite arvutused. 

Sihtvaldkonna 6A eesma rki panustavate projektide puhul (meetme 4.2 projektid osaliselt ning 

meetme 6.4 projektid tervikuna) planeeriti aastatel 2016–2020 lo petatud projektide puhul toetuse 

taotlemise ajal luua juurde 449,5 uut to o kohta. Seisuga 31.12.2020 on to o kohti loodud 415,9 ehk 

93% planeeritust (joonis 3). 

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

2016–2020 lo petatud projektide puhul toetuse taotlemise ajal luua juurde 1845 uut to o kohta. Sei-

suga 31.12.2020 on to o kohti loodud 1228,8 ehk 67% planeeritust. 

 
Algandmed: PMK, küsitlus. Autorite arvutused. 

Joonis 3. Taotlemisel planeeritud ja loodud to o kohtade arv, 2016–2020 

Aastatel 2016−2020 lo petatud projektide puhul, mis panustavad sihtvaldkonna 6A eesma rki 

(meetme 4.2 projektid osaliselt ning meetme 6.4 projektid tervikuna), on loodud kokku 415,9 uut 

to o kohta. See moodustab 2023. aastaks sihttasemeks seatud 225 to o kohast 185% (tabel 9). Ko ikidest 

loodud to o kohtadest on 135,2 to o kohta (33%) loodud naistele ning 280,7 to o kohta (67%) meestele.  

2020. aastal meestele loodud to o kohtade hulgas olid na iteks mu u gi- ja turundusjuhi, tootmisjuhi, 

projektijuhi, masinaoperaatori, lihameistri, keevitaja, tisleri, liinito o taja, mehhaaniku, mesiniku, 

juustu- ja kohupiimameistri ametikohad. Naistele loodud to o kohtade hulgas olid esindatud toiduteh-

noloogi, mu u gijuhi, tegevjuhi, arendusjuhi, koka, mu u ja, klienditeenindaja, mu u ja, liinito o taja, juustu- 

ja kohupiimameistri ametikohad. Nii naistele kui ka meestele loodud ametite hulgas oli palju ka ko r-

gemat kvalifikatsiooni ja kogemust no udvaid to o kohti. 
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Sihtvaldkonna 6B eesma rki panustavate projektide puhul on perioodil 2016−2020 loodud kokku 

1228,8 uut to o kohta, mis moodustas 2023. aastaks sihttasemeks seatud 280 to o kohast 439%. Ko iki-

dest loodud to o kohtadest on 632,4 to o kohta (51%) loodud naistele ning 596,4 to o kohta (49%) mees-

tele. 

2020. aastal meestele loodud to o kohtades hulgas olid na iteks tegevjuhi, tootmisinseneri, projektijuhi, 

keevitaja, masinaoperaatori, autoremondilukksepa, koka, treeneri, freesia, autotehniku, traktoristi, 

ehitaja, autojuhi, loomaarsti, elektriku, abito o lise, po llumajanduse oskusto o lise ja 3D visualiseerija 

ametikohad. Naistele loodud to o kohtade hulgas olid esindatud administraatori, turundusjuhi, mu u -

gijuhataja, treeneri, projektijuhi, juhiabi, puhastusteenindaja, sekreta ri, o mbleja, klienditeenindaja, 

noorsooto o taja, kondiitri, raamatupidaja, tootmisto o lise, hooldaja ja koka ametikohad. Nii naistele 

kui ka meestele loodud ametite hulgas oli va ga palju ka ko rgemat kvalifikatsiooni ja kogemust no ud-

vaid to o kohti. 

Tabel 10. Loodud to o kohtade arv, 2016–2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 KOKKU 
Sihttase 
2023. a 

Saavutus-
määr 

Indikaator R21/T20 (sihtvaldkond 6A)             

Töökohtade arv kokku 39,4 153,4 64,8 70,7 87,6 415,9 225 184,8% 

  sh naistele 13,9 53,6 22,2 20,0 25,5 135,2     

  sh meestele 25,5 99,8 42,6 50,7 62,1 280,7     

Indikaator R24/T23  (sihtvaldkond 6B)             

Töökohtade arv kokku 6,0 194,8 391,7 321,1 315,2 1 228,8 280 438,8% 

  sh naistele 2,0 67,5 214,3 161,6 187,0 632,4     

  sh meestele 4,0 127,3 177,4 159,5 128,2 596,4     

Algandmed: EMÜ (2016), PMK, küsitlus. Autorite arvutused. 

Vo rreldes 2020. aastal lo petatud projektide abiga loodud to o kohtade arvu vastavate projektide ellu-

viimiseks makstud toetuse kogusummaga, siis meetme 19.2 puhul loodi 25 ning meetme 6.4 puhul 

19 uut to o kohta iga miljoni euro kohta (joonis 4). Meetmete 4.2 puhul oli see na itaja aga ainult kuus 

uut to o kohta, mis on eeska tt tingitud vastavate meetmete sihtgruppide ja toetatavate tegevuste eri-

pa rast. Na iteks, meetme 4.2 peamiseks eesma rgiks on po llumajandustoodete to o tlemiseks ja turus-

tamiseks suunatud investeeringute toetamine (sh energiato hususe suurendamine), et aidata kaasa 

jaekaubandusele suunatud ko rgema lisandva a rtusega toodete to o tlemise osakaalu suurendamisele. 

Uuendatud tehnoloogia puhul vo etakse enamasti kasutusele automatiseeritud seadmed ja puudub 

vajadus uute to o kohtade loomiseks.  
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Algandmed: Küsitlus. Autorite arvutused. 

Joonis 4. Loodud to o kohtade arv makstud toetuse u he miljoni euro kohta, 2020 

 

KOKKUVÕTE 

 

Ka esoleva uuringu peamiseks eesma rgiks oli va lja selgitada, kui palju ta isto o ajaga to o kohti 2020. aas-

tal lo petatud projektide abil loodi. 2020. 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).  

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

tulemusena loodud to o kohtade arvu, soolist jaotust ja ametikohtade nimetusi.  

Kutsed uute to o kohtade loomise ku sitlusele saadeti va lja ko igile 2020. aastal lo petatud projektide 

toetuse saajatele, kellel viimase toetusosa va ljamaksmine toimus ajavahemikul 01.01.2020–

31.12.2020, sealhulgas ka neile, kes olid toetustaotluse avaldusel ma rkinud, et nad ei planeeri inves-

teeringu tulemusena uusi to o kohti luua.  

Ko ikide 2020. aastal lo petatud projektide puhul (meetmed 4.,2, 6.4, 16.4, 19.2 ja19.3) loodi investee-

ringu tulemusena 419,1 ta isto o ajaga to o kohta. Meetme 19.2 projektide puhul loodi kokku 315,2 uut 

to o kohta, sh 187 to o kohta naistele ja 128,2 to o kohta meestele. Meetme 6.4 projektide puhul loodi 

kokku 78,9 uut to o kohta, sh 19,3 to o kohta naistele ja 59,6 to o kohta meestele. Meetme 4.2 projektide 

puhul loodi kokku 22 uut to o kohta, sh 10,2 to o kohta naistele ja 11,8 to o kohta meestele. Meetme 19.3 

projektide puhul 2020. aastal uusi to o kohti ei loodud. 

2020. aastal oli meetmes 16.4 ainult u ks lo petatud projekt ning nende selle projekti puhul loodi 

kokku kolm uut to o kohta meestele. Nende hulgas olid koka ja lihuniku ametikohad. Seisuga 

31.12.2020 on meetme 16.4 raames ainult kolm lo petatud projekti ning selle tulemusena on loodud 

kokku neli uut to o kohta. Seega on senine meetme 16.4 raames toetatud projektide panus maapiir-

konnas to o ho ive parandamisse olnud suhteliselt tagasihoidlik, kuna lo petatud projekte on va ga va he. 
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Ko igi meetme 16.4 projektide puhul loodud uute to o kohtade arv selgub alles pa rast ko ikide toetatud 

projektide lo plikku elluviimist ning andmete valideerimist. 

Ko ikidest 2020. aastal loodud to o kohtadest loodi 292 uut to o kohta nende toetuse saajate poolt, kes 

olid toetustaotluse avaldusel ma rkinud, et nad planeerivad investeeringu tulemusena luua uusi to o -

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

loodi siiski 127,1 uut to o kohta.  

Aastatel 2016−2020 lo petatud projektide puhul (mis panustavad sihtvaldkonna 6A eesma rki) on sei-

suga 31.12.2020 loodud kokku 328,3 uut to o kohta, mis moodustab 2023. aastaks sihttasemeks sea-

tud 225 to o kohast 146%. Ko ikidest loodud to o kohtadest on 109,7 to o kohta (33%) loodud naistele 

ning 218,6 to o kohta (67%) meestele. 

2020. aastal meestele loodud to o kohtade hulgas olid na iteks mu u gi- ja turundusjuhi, tootmisjuhi, te-

gevjuhi, viimistleja, tehnoloogi, mehhaaniku, logistiku, arhitekti, lukksepa, liinito o taja, masinaope-

raatori ja tisleri ametikohad. Naistele loodud ametite hulgas olid esindatud na iteks tootearendaja, 

tegevjuhi, ekspordijuhi, mu u gidirektori, pagari, lilleseadja, liinito o taja, hooldusto o taja ja klienditee-

nindaja ametikohad. Nii naistele kui ka meestele loodud ametite hulgas oli palju ka ko rgemat kvalifi-

katsiooni ja kogemust no udvaid to o kohti. 

Sihtvaldkonna 6B eesma rki panustavate projektide puhul on perioodil 2016−2020 loodud kokku 

913,6 uut to o kohta, mis moodustas 2023. aastaks sihttasemeks seatud 280 to o kohast 326%. Ko iki-

dest loodud to o kohtadest on 445,4 to o kohta (49% loodud to o kohtadest) loodud naistele ning 468,2 

to o kohta (51%) meestele. 

2020. aastal meestele loodud to o kohtade hulgas olid na iteks mu u gijuhi, projektijuhi, masinaoperaa-

tori (sh puurpingi-, kivisae- ja painutuspingioperaator), tisleri, treeneri, lukksepa, mehaaniku, inst-

ruktori, kinnisvarahooldaja, autojuhi ja keevitaja ametikohad. Naistele loodud to o kohtade hulgas olid 

esindatud projektijuhi, turundusjuhi, koolitaja, loomaarsti, klienditeenindaja, aedniku, pagari, koka, 

raamatupidaja, puhastusteenindaja, kosmeetiku, treeneri, hambaarsti ja o mbleja ametikohad. Nii 

naistele kui ka meestele loodud ametite hulgas oli va ga palju ka ko rgemat kvalifikatsiooni ja koge-

must no udvaid to o kohti. 

Vo rreldes 2020. aastal lo petatud projektide abiga loodud to o kohtade arvu vastavate projektide ellu-

viimiseks makstud toetuse kogusummaga, siis meetme 19.2 puhul loodi iga miljoni euro kohta 24 uut 

to o kohta. Meetmete 4.2 ja 16.4 puhul oli vastav na itaja ainult kuus uut to o kohta, mis on eeska tt tin-

gitud vastavate meetmete sihtgruppide ja toetatavate tegevuste eripa rast. Uuendatud tehnoloogia 

puhul vo etakse enamasti kasutusele automatiseeritud seadmed ja puudub vajadus uute to o kohtade 

loomiseks. 
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LISAD 

 

Lisa 1. Ankeetku sitlus 

Kutse MAK 2014–2020 uute to o kohtade loomise ku sitlusele 

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 

„Kohaliku tegevusgrupi koosto o meetmete ettevalmistamine ja rakendamine“ (ehk LEADER – meede), 

mille u heks eesma rgiks oli kohaliku majanduse edendamine kohalike ressursside kasutamise, koos-

to o  ja innovatsiooni ning ja tkusuutlike to o kohtade loomise kaudu.} 

{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, kui palju to o kohti 2020. aastal lo petatud projektide 

abil loodi. 

Ku simustiku ta itmine on veebipo hine, palume Teid see a ra ta ita hiljemalt 10. ma rtsiks 2020. a.  

Ku simustiku leiate aadressilt: {LINK} 

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

uuringud@pmk.agri.ee 

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 

 

LISAINFO JA KONTAKT 

Po llumajandusuuringute Keskus 

Maamajanduse analu u si osakond 

Ja neda, Tapa vald 73602, La a ne-Virumaa 

E-post: uuringud@pmk.agri.ee  

 

 
  

mailto:uuringud@pmk.agri.ee
mailto:uuringud@pmk.agri.ee
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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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