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ÜLESANDE PÜSTITUS 

Hankija, SA Võrumaa Arenduskeskus on püstitanud projekti “Kagu-Eesti 
mainekujunduste tegevuskava koostamine” ülesande viia läbi piirkonna 
maineuuring erinevates sihtgruppides ning koostöös kohalike partneritega 
töötada välja realistlik ja toimiv tegevuskava. 
 

“Inimeste liikumine suurematesse keskustesse on loonud tõelise väljakutse 

piirkonna ühtlaseks arenguks. Probleem on ühine kõikides Eesti 
maapiirkondades, mis omakorda tekitab vajaduse mõtestada ja sõnastada, miks 
inimene peaks valima elamis- või külastuskohaks just Kagu-Eesti. Teisalt on 
regiooni aeglane areng ja oluliste teenuste kadumine toonud kaasa maine 
langemise kohalike elanike silmis,” tuuakse välja lähteülesandes. 
 
Mainekujunduskava ülesandeks on Kagu-Eesti väärtuspakkumise sõnastamine 
ning plaani loomine selle viimiseks nii elanikeni kui külastajani, tagades Võru, 
Põlva ja Valga maakonna omapära ja identiteedi säilimise. 
 
Koostatav mainekujunduskava aitab kaasa Kagu-Eesti jätkusuutlikule arengule 
läbi ü̈hise kohaturunduse, mis: 

 suurendab kohaliku elaniku paigatunnetust, kohalik väärtustab oma 
elukohta ning räägib sellest uhkusega; 

 näitab piirkonna väärtust atraktiivse elamis- ja külastuskohana. 

Mainekujunduskava aluseks on Kagu-Eesti maine uuring, mille tulemustele 
toetudes valitakse 2–3 strateegilist sihtgruppi, kellele fokusseeritakse detailsem 
tegevuskava aastani 2022+. Pakkuja kirjeldab täpsema metoodika vajalike 
uuringute läbiviimiseks. 
 
“Uuringu vajaduse tekitas olukord, et antud hetkel ei ole ülevaadet, milline on 
piirkonna maine erinevates sihtgruppides. Puudub tõenduspõhine teave sellest, 
mis hoiab inimesi siin paiksena, mis on piirkonnast lahkumise põhjused ning mis 
takistab tagasi pöördumist,” kirjutatakse lähteülesandes. 
 

KOKKUVÕTE 

Mainekujunduse kava keskendub uuringutes selgunud põhiprobleemile, milleks 
on Kagu-Eesti hästitasutatud töökohtade vähesus ning mis on peamiseks 
põhjuseks tööealise elanikkonna rahulolematuseks ja piirkonnast lahkumiseks.  
 
Mainekujunduse kavas keskendutakse kahele suunale:  

1. töökohtade loomisele suunatud tegevused ning kommunikatsioon, siia 
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panustatakse 31% mainekujunduse investeeringust, millega seatakse 
eesmärgiks saavutada 3 uut investeeringut aastas alates 2022 aastast, 
iga neist loob 20+ töökohta; 

2. turistidele suunatud tegevused ning selle kommunikatsioon, siia 
panustatakse 69% mainekujunduse investeeringut, millega seatakse 
eesmärgiks tuua piirkonda kolme aasta jooksul 150 000 ööbimist ja ca 
1000 ärikliendi üritust ning üle 500 kultuurihuvilise diginomaadi, tuues 
piirkonda ca 5,5M € lisatulu.  

 
Aastatel 2020-2022 investeeritakse mainekujundusse igal aastal 200 000€, 
kokku 600 000€. Lisandub üks töökoht välisinvesteeringute toomiseks piirkonda, 
turismiturundus tehakse ära piirkondade turimikoordinaatorite toel. Eelarve on 
koostatud arvestusega, et planeeritud teenused ostetakse sisse.  
 

HETKEOLUKORRA ANALÜÜS (SWOT) 

Kontsentreerisin siia lihtsasse SWOT analüüsi teemad, mis tulid välja 
uuringutest1 ja aruteludest2, millega mainekujunduakava loomisel arvestasime.  
 

                                  

 

1 Elanike ja ettevõtjate küsitlus Valgamaal, Võrumaal ja Põlvamaal. Piirkonnast 
lahkunute küsitlus ja tagasipöördunute küsitlus. Eesti, läti ja vene turistide 
küsitlus. 
2 Riigiametnike väliseminar 13. august 2019, Tõrva ettevõtjate klubi 5. 
september 2019, kaasamisseminar Otepääl 24. september 2019.  
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PEAMISED PROBLEEMID JA VÄLJAKUTSED 

Mainekujunduse peamised probleemid ja väljakutsed jagame kahte ossa: elanike 

ja külastajate probleemid. 

Elanikud: 

 elanike madal rahulolu piirkonnaga, ligi neljandik plaanib kolida ära, sest 

pole kõrgepalgalisi töökohti; 

 ettevõtjate madal rahulolu piirkonnaga, eelkõige kurdetakse 

ääremaastumise ning vähese tööjõu olemasolu üle; 

 piirkonnast lahkunud inimesed tuleksid tagasi siis kui oleks kõrgepalgalisi 

töökohti või kunagi pensionipõlveks; 

Külalised: 

 Eesti turistid on väga lojaalsed ja rahul, aga soovivad olla paremini 

informeeritud, rohkem söögikohti ja madalamaid hindu. 

Tugevused (ressursid) 

•elukeskkond 

•eestlaste armastatud puhkuse sihtkoht, rahulolu 9,5 
palli 10 palli süsteemis 

•puidusektori ökosüsteem 

•pärandkultuurid (seto, võro, mulgi) 

Nõrkused 

•nõrk koostöö 

•palju projektipõhiseid arendusi, puudub järjepidevus 

•elanikud rahulolematud (rahulolu 7,3 palli 10 palli 
süsteemis), sest ei näe, et piirkond areneks 

•ettevõtjad rahulolematud (rahulolu 6,8 palli 10 palli 
süsteemis), sest piirkond ääremaastub 

Võimalused (arengueeldused) 

•Tartu2024 ja kasvav huvi kultuuriteemade vastu 

•kasvav keskkonnasõbralikkuse trend 

•kasvav öko ja mahetoodete trend 

•asukohast sõltumatu töö tegemine, kasvav 
diginomaadide grupp 

•silver economy kasv 

Ohud 

•tööealise elanikkonna lahkumine jätkub 

•KOV-id ei suuda pakkuda vajalikke teenuseid 

•elanike tervis halveneb jätkuvalt 

 

SWOT 
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 Läti turistid on oluliselt vähem rahulolevad, soovivad lätikeelset infot ja 

odavamaid majutuskohti.  

 Vene turistid soovivad infot ja viitasid. 

MAINEKUJUNDUSKAVA EESMÄRK  

Mainekujunduskava aitab kaasa Kagu-Eesti jätkusuutlikule arengule läbi 
ühise kohaturunduse.  
 
Eesmärk kohalike elanike jaoks: 

 kasvatada kohalike usku piirkonna arengusse välisinvesteeringute abil 
uute töökohtade loomisega ning selle aktiivse kommunikatsiooniga 
kohalikus ja keskmeedias; 

 
Eesmärk piirkonda elama asuvate inimeste jaoks: 

 näidata piirkonna väärtust atraktiivse elamiskohana, kuhu tekib 

järjepidevalt tasuvaid töökohti, mille kohta on info keskmeedias; 

Eesmärk külastajate jaoks: 

 tuua piirkonda uusi sihtgruppe ja näidata neile Kagu-Eesti väärtust 

atraktiivse külastuskohana ka kõrghooajavälisel ajal. 

MAINEKUJUNDUSE STRATEEGIA 

Kolme maakonna mainekujunduses toome kokku piirkondadele olulised teemad 
ja integreerime need üksteist toetavaks tervikuks, kus on kaks fookusvaldkonda 
(elukeskkonna jätkusuutlik majandamine ja pärandkultuurid) ning läbi nende 
valdkondade arendamine ja töökohtade loomine.   
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Elukeskkonna jätkusuutliku majandamisel (toidu ja puidusektor) on fookus 
töökohtade loomisel läbi välisinvesteeringute ning teisalt keskkonna arendamisel 
(loodus) turismisektori vajadusi silmas pidades. See valdkond on täna kõige 
väljakutsuvam, sest piirkonnas puudub vastav kompetents. Samas on nii Eestis 
kui rahvusvaheliselt häid näiteid, kuidas fokusseeritult välisinvesteeringuid 
kaasata uute töökohtade loomiseks. 
 
Teine oluline tugisammas on kultuurivaldkonna jätkusuutlike eripäraste ja 
autentsete pärandkultuuride integreerimine ka ärituristide ja diginomaadide 
külastuskogemusse.  
 
Piirkonna arendajate jaoks oluline kaugtöökeskuste teema on kõige riskantsem, 
selle turundamiseks on 10% eelarvest ning ta on strateegias turismivaldkonna 
osana. Riski kasvatab idee uudsus ja ebamäärasus, piirkonna ettevõtete vähene 
investeerimissuutlikkus sellise teenuse turuletoomisesse (investeeringud viimase 
miili internetti, videokonverentside seadmetesse, kaasaegsesse tööruumi, inglise 
keelt rääkivasse personali jne) ning huvi sellega kaasa tulla, ja tänane praktika 
Eestis, kus kaug/koostöökeskused ei ole väljaspool Tallinna kasumlikud 
ettevõtmised3. Mainekavas toome välja võimaluse lisaks praegustele kaugtöökls 
sobivatele keskustele (Suur Muna, Loovusait, Liblikaaia Villa, Rõuge Catlamaja) 

                                  

 

3 Tartu Ülikooli bakalaureusetöö “Eesti kaugtöökekuste toimimise alused ja 
mõjutegurid” Helen Ahas (2019) 

Elukeskkonna 
jätkusuutlik 
majandamine ja 
töökohtade loomine 

• Metsanduse, puidu ja 
roheenergia 
arendamine  

• Puhta ja meie kliimas 
kõige tõhusamate 
kultuuride kasvatamine 
ja väärindamine 

Kultuur ja inimesed, 
töökohtade loomine 

• 4 pärandkultuuri 

• kaugtöökeskused 

• pensionäride 
residentsid ehk 
"assisted living" 
keskused 
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siduda kaugtöökeskused kohaliku pärandkultuuriga ning näiteks rajatavas Mulgi 
Kultuuri Keskuses võiks tekkida võimalus kaugtööks autentses 
kultuurikeskkonnas. Nii võiks kaaluda ka võro ja seto pärandkultuuride 
kaugtöökeskusi. 
 
Oluline on keskenduda nende valdkondade sünergilisele arendamisele.  
 
Pikema perspektiivi silmas pidades on oluline arvestada Tartu2024 

kultuuripealinnna ettevalmistusega, mis tõstab kultuuriteemad fookusesse juba 

lähiaastatel.  



9 

 

2020 

•koostööstruktuuride 
loomine, 
mainekujunduse 
suundade esimene 
piloot 

•välisinvesteeringute 
kaasamiseks 
ettevalmistavate 
tegevuste tegemine, 
koostöövõimaluste 
kaardistamine 
haridussektoriga 

•pärandkultuuri 
keskuste kaugtöö 
teenuse piloot 
olemasolevate 
kohtade baasil ja 
investeeringute 
vajaduse täpsustamine 
uute keskuste tekkeks 

•koostövõimaluste 
kaardistamine 
Tartu2024 
meeskonnaga 

2021 

•koostöö tõhustamine, 
piloodi tulemuste 
põhjal parendatud 
mainekujunduskava 
tegevusplaani 
elluviimine 

•Tartu 2024 tegevuste 
eelarvestamine, 
vajadusel 
lisafinantseerimise 
võimaluste 
kaardistamine 

2022 

•Mulgi kultuurikeskuse 
avamine, sh töö 
(diasporaa) 
diginomaadidega  

•Viimased 
ettevalmistused 
Tartu2024 üritusteks 

2023-2025 

•Pärandkultuuri 
kaugtöökeskuste 
integreerimine 
kultuuripealinna 
kommunikatsiooni 

•Tartu2024 
kultuuripealinna 5 
kollaste akende 
kampaaniat 

•Pärandkultuurikeskus
te kaugtööteenuse 
laiendamine (Võro, 
Seto jms kohtades 
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OLULISEMAD SIHTGRUPID 

Mainekujunduse kava keskendub kahele suunale: välisinvesteeringute piirkonda 

toomine ning turistide arvu kasvatamine.  

Välisinvesteeringutes on kolm sihtrühma:  

 puidusektori teenustesektor (disaini ja tootearenduse keskused, 

koolitused, logistika juhtimine jms) ja jätkusuutlik metsandus, 

puidusektoris on olemas puidu kompetentsikeskus ja ökosüsteem, kõigi 

kolme maakonna strateegias strateegiates on puit fookusvaldkond; 

 toidusektori teenustesektor (tootearendus, turundus, koolitus, kokandus 

jms), aga ka mahetootmine, puhas toit, kõigi kolme maakonna 

strateegiates on toit fookusvaldkond; 

 suunatud kinnisvaraarendus nt pensionäride residentsid ehk “assisted 

living” keskustesse investeerimine, kaug/koostöökeskustele investorite 

leidmine. 

Turismisektori kolm sihtrühma: 

 puhkuseturistid Eestist, Lätis ja Venemaalt;  

 Eesti ettevõtete äriüritused (koolitused, seminarid, meeskonnatöö, 

ajarünnakud, suve- ja talvepäevad vms); 

 diginomaadid sh diaspora (kultuurihuvilised diginomaadid, kes reisivad 

peamiselt üksi, diasporaa ehk Kagu-Eesti juurtega inimesed, kellel on 

oluline oma juurte tundmine). 

VÄLISINVESTEERINGUTE TOOMINE 

Välisinvesteeringud, nii uued, kui ka olemasolevatesse ettevõtetesse 

välisinvesteeringud, on oluline uute töökohtade loomise allikas. Kagu-Eestis on 

olemas tugev puidu- ja toidusektor, millele investeeringute otsimisel 

keskenduda. Tuleb arvestada, et kohalikud elanikud ootavad tootmise asemel 

selle valdkonna teenuste keskusi. Oluline on koondada välisinvesteeringute 

meelitamiseks piirkonna investeerimispakkumine ühte kohta ning luua 

tugiteenused tulevastele investoritele.  
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Välisinvesteeringute piirkonda toomisel ei tule tulemused kiiresti ja tulemuste 

saavutamiseks on vaja pikaajalist pühendumist ja süsteemset tööd. Eestis on 

heaks näiteks Paldiski4 ja Ida-Virumaa, kus investeeringute meelitamiseks 

tehakse väga süsteemset ja tulemuslikku tööd. Rahvusvaheliselt on hea näide 

Jüütimaa Taanis, mis on keskendunud ranniku- ja loodusturismi arendamisele5. 

Teine hea näide on Ontario6, mis lisaks muudele valdkondadele on üks 

edukamaid välisinvesteeringute kaasamise piirkondi ka jätkusuutliku metsanduse 

ja puidutöötlemise valdkonnas.  

Metsanduse ja toidu valdkonnas on piirkonna inimeste huvi saada 

välisiinvesteeringuid teenuste valdkonnas, mitte suuri töötlevaid tööstusi. 

Teenuste näited puidusektoris, mis sobiksid Kagu-Eesti hajaasustusse võiksid 

olla: puiduvaldkonna kõnekeskused, puiduseadmete hoolduse kõnekeskus, 

puiduvaldkonna turundus, puidu recycling, puittoodete disain ja testimine, 

puiduvaldkonna koolitused, puidulogistika ettevõtted jms. 

EESMÄRK 2020-2022 

Luua pilootprojekt välisinvesteeringute kaasamiseks väärindatud puidu 

valdkonna teenusettevõtete, mahetoidu sektori ettevõtete ja suunatud 

kinnisvaraarenduse projektide toomiseks Kagu-Eestisse.  

• 2022 ja edasi kolm 20+ töökohaga investeeringut aastas (ideaalis 1 

igasse maakonda), keskmine palk üle Eesti keskmise,  

• Investeeringud ca 10M/a 

• Lisanduv palgatulu ca 1M/a  

                                  

 

4 https://mi.ee/investeeringute-toomine-piirkonda 
5 https://www.investin.kystognaturturisme.dk 
6 https://www.ontario.ca/page/forest-industry-development 
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Välisinvesteeringute valdkonnas edu saavutamiseks on oluline koostöö 

haridusasutustega kompetentsi loomiseks piirkonnas7. Kaasata saab nii Eesti kui 

ka rahvusvahelise õppeasutusi, kus piirkonna inimesed saavad õppida virtuaal- 

ja kaugõppe vormides.  

Siin on hea näide Viljandimaa ettevõtte Cleveron, kes on loonud koos Mainori 

Ettevõtluskõrgkooliga Cleveroni Akadeemia vajalike IT spetsialistide 

koolitamiseks.  

Välisinvesteeringute kaasamiseks on vaja leida kompetentne inimene, kes seda 

valdkonda soovib koordineerida lisaks Asso Uibole, kes on EAS-I 

välisinvesteeringute konsultant. Seega tuleb lisaks mainekavas toodud 

tegevustele arvestada ka lisanduva palgakuluga. 

KUIDAS AITAVAD VÄLISINVESTEERINGUD PARANDADA PIIRKONNA 

MAINET? 

Mitmel viisil:  

1. tekib juurde uusi kõrgepalgalisi töökohti, mida kohalikud elanikud 

ootavad, inimeste eluolu ja rahulolu paraneb; 

2. inimesed näevad, et omavalitsused panustavad töökohtade loomisesse ja 

usuvad, et elu läheb paremaks; 

3. inimesed loevad kohalikust meediast ja sotsiaalmeediast, kuidas tuleb 

juurde uusi õppimisvõimalusi ja töökohti, tekib arusaamine, et tänane 

ääremaa hakkab ägedaks muutuma. 

TEGEVUSKAVA 

Tegevuskava koos eelarvega ja kommunikatsioonitegevustega on esitatud eraldi 

exceli tabelis. 

                                  

 

7 Eestis on hea näide selleks Viljandis paiknev Cleveron, kus loodi Cleveroni 
Akadeemia koostöös Mainori Kõrgkooliga.  
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TURISM 

Turismis on kolm sihtgruppi, millele keskenduda, mis vastavad enim tänasele 

sektori ettevõtjate võimekusele. Turismisektor on Kagu-Eestis väga keerulises 

olukorras, hooajalisus on suur, täituvus madal ja hinnad madalad. Oluline on 

hooajalisuse vähendamine. Lisaks Eesti turule on tähelepanu all ka turistide 

kasvatamine lähiturgudelt Vene ja Läti suunalt. Turismisektoris on palju 

väikeseid ettevõtteid, kes ei suuda oma teenust ise turundada. Oluline on Kagu-

Eesti turismiettevõtete koondumine klastrisse ning ühine turundamine kogu 

piirkonnas. 

Sihtgruppidest on kõige laiem grupp puhkuseturistid, mille vastuvõtmise 

võimekus on olemas 208 ettevõttel piirkonnas, seminaride ja koolituste 

korraldamise ruumid on 15 ettevõttel ning diginomaade suudab täna vastu võtta 

paar-kolm.  

 Eesmärk Toetav trend Väljakutse 

Eesti, läti, vene 
puhkajad (B2C) 

Hooajalisuse 
vähendamine, 
tugev talvehooaja 
fookus 

Majanduskasv Võimekuse 
kasvatamine 
üksikturisti 
vastuvõtuks hooaja 
välisel ajal 

Pärandkultuuri 
huvilised 
diginomaadid 
(B2C) 

Kasvatada 
ööbimise pikkust 
hooajavälisel ajal, 
tutvustada 
pärandkultuure 
läbi nende 
sotsiaalmeedia 
kanalite  

Diginomaadide 
kasvav grupp 

Võimekuse 
kasvatamine 
üksikturisti 
vastuvõtuks hooaja 
välisel ajal, 
keeleoskus, 
teenuste loomine 

Ärisündmused 
(sh suve- ja 
talvepäevad, 
seminarid, 
koolitused) 

Hooajalisuse 
vähendamine 

Majanduskasv Tõmbepiirkonna 
kasvatamine 
Tartust kaugemale 



14 

 

Turismisektoris tuleb jagada ära erinevate sihtgruppide töö erinevate 

turismikoordinaatiorite vahel, sest tänases lähenemises, teevad erinevate 

maakondade turismikoordinaatorid sarnaseid tegevusi. Lähenemine, kus iga 

maakondlik turismikoordinaator tegutseb ühe sihtgrupiga, on palju tõhusam. Nii 

ei kasva palgakulud ja töö saab ka tehtud. 

TEGEVUSKAVA 

Kõik Exceli tabelis toodud kulud põhinevad eeldusel, et need tegevused tuleb 

väljast sisse osta. Kui piirkonnas on kompetents ja võimekus tegevusi ise teha, 

siis on kulud väiksemad.  

EELDUSED MAINEKUJUNDUSKAVA 

EDUKAKS ELLUVIIMISEKS 

Selleks, et mainekujunduse kava oleks edukas, on lisaks kavas väljatoodud 

tegevustele vaja:  

 arendada jätkuvalt puidusektorit, toidusektorit ja turismisektorit, toetada 

koostööd, klasterdumist ja kompetentsi akumuleerimist piirkonnas; 

 luua turismisektorile tugimeetmed investeeringute toetamiseks 

kaugtöökeskuste teenuste osutamiseks (viimase miili internet, 

videokonverentsi tehnika, koostööruum, ergonoomilised töökohad vms); 

 jätkuv infrastruktuuri arendamine (teede, ühistranspordi võrgustik, jms) 

 arendada välisinvesteeringute “pehme maandumise” teenuseid ja 

infrastruktuuri, et kiirendada investeeringuid; 

 kaugkoolituste (kutse, kõrg, täiendkoolitused) võimaluste toomine 

piirkonda kasutamaks kohalikke ettevõtteid praktikabaasina; 

 võtta julgus kokku ja teha koostööd, sest üksi on iga maakond liiga nõrk, 

et tulemusi saavutada. 

Anu-Mall Naarits 

OÜ Turundusproff / Marketingi Instituut 
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