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Meie probleemid

• Lihtsamad tööprotsessid, kuigi potentsiaali on;

• Väike lisandväärtus;

• Allhankelõks;

• Tootlikkus;

• Kohaliku ressursi alakasutus või müümine väikese 

lisandväärtusena

• Koostöö puudumine;

• Maapiirkondades võimendub (transport, tööjõud jne)



Lähenemised

• Ajalooline ülevalt-alla ja alt-üles hierarhia:

– Allhange, kus toodetakse komponente (ühele) 

suuremale tellijale. Hankijate omavaheline 

side ja koostöö tavaliselt puuduvad;

– Aga ka põllumajandustootmine – kogu 

toodang läheb ilma lisandväärtuseta 

töötlejale;

– Toote valmimine ketis.  Tellija või turustaja 

saab lõpptoodangu.



Lähenemised2

• Võrgustik – tootjad teevad koostööd nii 

tootmisprotsessis kui tootearenduses. 

Innovatiivsus ja arendustöö on viidud 

võimalikult madalale tasemele. Kohapeale 

jääb ka osa kasumist;

• Mitme tellija olemaolu - ei ole seotud ühe 

tellijaga st. riskid jaotatud.



Tark spetsialiseerumine

Nutikas spetsialiseerumine

Smart Specialization
• Targa spetsialiseerumise kontseptsioon on 

metoodiline lähenemine 

regionaalpoliitikale läbi regionaalse 

tootlikuse kasvu ja piirkondade 

konkurentsivõime tõstmise.

• Ehk määratakse kindlaks teaduse või 

tehnoloogiavaldkonnad, millest regioon 

saab kõige rohkem kasu lõigata.



Tark spetsialiseerumine

• Eesmärgiks on välja selgitada need 

ettevõtluse valdkonnad või tegevused, 

millel on (antud regioonis):

– keskmisest suurem kasvupotentsiaal;

– loodav lisandväärtus;

– võimalus investeeringute kaudu teadus- ja 

arendustegevusse konkurentsieelis 

saavutada.



Arengufond TS-st

„Tarka spetsialiseerumist tuleb mõista kui 

dünaamilist protsessi, mille abil leida õiged 

valdkonnad millele keskenduda. Seega tark 

spetsialiseerumine ei kutsu üles ülevalt-alla 

printsiibil toimiva spetsialiseerumise 

kehtestamist, vaid pigem vastupidi.“



SmartCommunity (SC)

• Projekt algatatud 2013 aastal ja 

ettevalmistustöödele saadud nn. 

„seemneraha“;

• Hetkel 3 osapoolt – Eesti (juhtpartner), Läti 

ja Soome;

• Põhiprojekti plaanitakse kaasata lisaks 

uusi partnereid;

• Ettevalmistava projekti lõpp 2015 jaanuar.



SC põhieesmärk
• Aidata kaasa regionaalse identiteedi 

loomisele ja seeläbi maapiirkondade 

arengule:

Seletus -Ühiskondades toimunud protsessid on viinud 

suurte regioonide vaheliste erinevusteni, (eriti 

maapiirkondade arengutes) ja selle tulemusena ei ole 

mitmed keskustes eemalejäävad piirkonnad (sh. 

maapiirkonnad) suutnud ära kasutada kogu 

olemasolevat sotsiaal-majanduslikku potentsiaali.



SC eesmärgid

• Regionaalse identiteedi parandamine aitab 

kaasa:
– Parema investeerimiskliima saavutamisele;

– Rohkem piirkonna külastajaid (turiste);

– Suurem ekspordivõimekus;

– Uute sisendite kasutuselevõtul toodete, teenuste, innovatsiooni 

ja disaini areng;

– Kohaliku kultuuripärandi kaitse ja säilimine;

– Parimate praktikate kasutuselevõtt;

– Luua ühtne „meie-võime“ tunne ja seeläbi parandada regiooni 

elujõulisust.



Spetsialiseerumisideed
• Kolmes riigis on välja käidud erinevad ideed, 

millele tuginedes ja omavahelises koostöös ning 

kombineerides saaks TS regioonides üles ehitada:

– Käsitöö sh. traditsiooniline ehitus;

– (Mahe)põllumajandus, aiandus ja toidutootmine;

– Turism sh. suvemajad;

– Väikelaevad;

– Metallitöö;

– Sündmustekorraldus;

– Sotsiaalteenused;



SC kaasatud Eesti piirkonnad

• Viljandimaa – administratiivselt piiritlemata

• Võrumaa – administratiivselt piiritlemata

• Saaremaa – administratiivselt piiritletud

Piirkondade valiku tingimused – mitte üle 100 000 

elaniku, majanduslikult alla keskmise olukord, 

olemasolev identiteet vajab tegevustes toetamist, 

kasutamata kohalike ressursside olemasolu jne.



Viljandimaa SC näide

• Ressursid:

– Ettevõtted, ühis- ja koostöö-organisatsioonid;

– Inimesed;

– Identiteet;

– Senised tegevused ja kogemused sh. parimad praktikad;

– Territoorium, ruumid, baasid;

– Kontaktid, sidemed;

– Tooraine, loodusressursid;

– Traditsioonilised sündmused.



Organisatsioonid

• Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia;

• Polli Kompetentsikeskus;

• SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid;

• MTÜ Loodi Mõisa Arendus;

• MTÜ Eesti Pärismusmuusika Keskus;

• Kohalike omavalitsuste koostöö – VOL, 

MKI, Võrtsjärve SA;

• Kolme sektori koostöö - LEADER grupid.



Parimad praktikad ettevõtluse 

arendamisel

• Tööstusalade väljaarendamine;

• Loodi mõisa kui pärandehituse keskuse areng;

• Käsitöö võrgustiku areng;

• Kohalik toidutootmine ja turundus – OTT, Polli 

kompetentsikeskus;

• Põllumajanduse ja aianduse olukord;

• Metallitööstusettevõtete võimalik koostöö;



Identiteedid
• Mulgi identiteet – Lõuna-Viljandimaa ja 

Lääne Valgamaa, 10 KOV, rahvusliku 

kapitalismi sünnikoht;

• Soomaa identiteet – rahvuspark, turism, 

üleujutused, sillad ja ühepuulootsikud;

• Võrtsjärve identiteet – Eesti suurim 

siseveekogu, turism ja laevaehitus;

• Sakalamaa identiteet – Põhja-Viljandimaa ja 

Lääne-Jõgevamaa.



Tegevused

• Parimate praktikate väljaarendamine;

• Ettevõtjate kokkuviimine ja 

koostöökohtade leidmine;

• Kohalikule toodangule uute turgude 

leidmine;

• Tootearendusega seotud tegevused;

• Täispikkade tootmisahelate 

väljaarendamine.



Aitüma!

andres.roigas@ut.ee


