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07.-09.08.2022  JAP SET juhtrühma koosolek 

 
EESMÄRK: 
SWOT analüüsi arendus. 
 
1. Ettevõtlusvaldkonna SWOT analüüs  
2. SWOT ristanalüüs 
Ajurünnak 1 
Missugused  uued võimalused  suurendavad JAP piirkonna arengu tugevusi?  
Meetmete  ja /või sihtgruppide  kaupa  
Missugused uued võimalused vähendavad olemasolevaid nõrkusi? 
Meetmete ja/ või sihtgruppide kaupa 
Mida on vaja uues strateegias sellest tulenevalt muuta? (visioon, missioon, sihteesmärk, 
meetmed) 
Ajurünnak 2 
1. Missugused ohud ja riskid nõrgestavad olemasolevaid tugevusi? 
Meetmete ja / või sihtgruppide kaupa. 
2.Missugused ohud ja riskid suurendavad olemasolevaid nõrkusi? 
Meetmete ja / või sihtgruppide kaupa. 
 
Mida teha, et neid ohtusid ja riske vältida või leevendada? 
Seminari juhtis Maret Prits. 
 
KOKKUVÕTE / Lõplik SWOT-analüüs on eraldi failina 
 
Ettevõtlusvaldkonna SWOT 
TUGEVUSED  

Asukoht  

Inimesed  

Turvaline keskkond   

Teede võrgustik  

Tugev põllumajanduslik potentsiaal „sõnnikust siidi“   

Palju looduslikke, puhtaid ressursse (Norra allikad, metsas, marjad, seened)   

Uudsed tehnoloogiad on kohal (ligniin) või saabumas (e-piim)  

6 naabrit (pole riigipiiri)  

Ressursid  

Hea koostöö ettevõtjate vahel  

Piirkonnas on suuri tööstusi - ettevõtjaid – tööandjaid  

Raudtee, lennuväli  

NÕRKUSED  

Vähenev, vananev elanikkond – tööjõupuudus  

Poliitiline ebastabiilsus nii KOV kui riigi tasand  

Läbisõidu (transiit-) maakond  

Elamufond vana või lausa puudu  (Lahendus PPP)  

Huvikaitse pealinna/Tallinna suunal puudub  

Ühistransport pole vajadustele vastav /omavaheline nõudetransport/   

Vähene riigiabi  

Ääremaastumine  

VÕIMALUSED  

Puhas loodus  

Arendada väikeettevõtteid, mahetooteid  
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Tugev põllumajandus – uued tehnoloogiad  

Ääremaastumise kahandamine   

Uue põlvkonna juhid, poliitikud, ametnikud  

Tööjõu arendamine, koolitamine  

Toetusprogrammid  

Koostöö naabritega (meil on neid 6, on kelle vahel valida)  

Ettevõtlus mitmekesistamine – uued tooted-teenused  

Soodne asukoht Kesk-Eesti  

Elukeskkonna väärtustamine  

Teedevõrgustik  

Kodukontor maal, IT arendamine (Infotehnoloogilise võimekuse arendamine)  

OHUD  

Vähe finantse  

Kvalifitseeritud tööjõu puudus / tööjõu väljavool  

Ebasoodsad poliitilised otsused  

Inflatsiooni süvenemine  

Majanduskriisid  

Elanikkonna vähenemine  

KOV ei suuda pakkuda piisavalt elukvaliteediks vajalikke teenuseid  

Noorte lahkumine  

Tooraine kallinemine ja puudus  

Pandeemiad, kliendid ei liigu (teenused)  

Sõjaoht  

Töökohad kaovad ära  

Ebapädev avaliku sektori juhtimine  

Elanike vananemine  

 
 
 

TUGEVUSED 
Asukoht 5 
Teede võrgustik 2 
 
Inimesed 3 
Hea koostöö ettevõtjate vahel 
 
Turvaline keskkond 3 
Ressursid 
Palju looduslikke, puhtaid ressursse (Norra 
allikad, metsas, marjad, seened) 2  
 
Piirkonnas on suuri tööstusi, ettevõtjaid– 
tööandjaid 
Uudsed tehnoloogiad on kohal (ligniin) või 
saabumas (e-piim) 2 
Tugev põllumajanduslik potentsiaal „sõnnikust 
siidi“ 2  
 
6 naabrit (pole riigipiiri) 1 
Raudtee, lennuväli 
 

NÕRKUSED 
Vähenev, vananev elanikkond – tööjõupuudus 6 
 
Ääremaastumine 
Läbisõidu (transiit-) maakond 4 
 
Poliitiline ebastabiilsus nii KOV kui riigi tasand 6 
Huvikaitse pealinna/Tallinna suunal puudub 2 
Vähene riigiabi 1 
 
Elamufond vana või lausa puudu 3  (Lahendus 
PPP) 
Ühistransport pole vajadustele vastav 
/omavaheline nõudetransport/ 1 
 

VÕIMALUSED 
Soodne asukoht Kesk-Eesti 
Ääremaastumise kahandamine  

OHUD 
Ebasoodsad poliitilised otsused 4 
Ebapädev avaliku sektori juhtimine 
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Teedevõrgustik 
 
Puhas loodus 5 
Elukeskkonna väärtustamine 
 
Infotehnoloogilise võimekuse arendamine 
(Kodukontor maal, IT arendamine)  
Tugev põllumajandus – uued tehnoloogiad 4 
Arendada väikeettevõtteid, mahetooteid 4 
Ettevõtluse mitmekesistamine – uued tooted-
teenused 1 
Toetusprogrammid 1 
Tööjõu arendamine, koolitamine 2 
 
Uue põlvkonna juhid, poliitikud, ametnikud 3 
Koostöö naabritega (meil on neid 6, on kelle vahel 
valida) 1 
 

KOV ei suuda pakkuda piisavalt elukvaliteediks 
vajalikke teenuseid 2 
 
Majanduskriisid 2 
Töökohad kaovad ära 
Inflatsiooni süvenemine 2 
Tooraine kallinemine ja puudus 1 
Vähe finantse 
Pandeemiad, kliendid ei liigu (teenused) 
Sõjaoht 
 
Kvalifitseeritud tööjõu puudus / tööjõu väljavool 7 
Noorte lahkumine 2 
Elanikkonna vähenemine 2 
Elanike vananemine 
 

 
Riskianalüüs – jaanuaris 2023 
 

Risk / oht      Sekkumise viis/ tegevus Mõju 
tugevusele 
Kõrge/ madal 
5 4 3 2 1 0 

Mõju 
nõrkusele 
Kõrge / 
madal 
5 4 3 2 1 0       

Poliitiline 
 

   

Keskkondlik 
 

   

Majanduslik 
 

   

Sotsiaalne 
 

   

Tehnoloogiline 
 

   

Õiguslik 
 

   

 


