
1 

 

    

 

MEETME 4.1 „KALANDUSPIIRKONDADE 

SÄÄSTEV ARENG“ RAKENDAMINE SENISE 

KOGEMUSE (TULEMUSLIKKUSE) ANALÜÜS JA 

KOOLITUS/KONSULTATSIOONIDE LÄBIVIIMIDE 

JÄRGMISE PERIOODI (2014-2020) 

KALANDUSPIIRKONDADE STRATEEGIATE 

KOOSTAMISEKS 

 

VÕRTSJÄRVE STRATEEGIA ANALÜÜS 

 

      
 

 

2014 

 



2 

 

 

Sissejuhatus 

Käesoleva dokumendi eesmärk on anda hinnang Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia kvaliteedile, 

strateegia eesmärkide mõõdetavusele, strateegia seire ja tulemuslikkuse hindamise protseduurile 

ning seatud eesmärkide saavutamise tasemele. 

Strateegia kvaliteedi hindamisel on võrdlusaluseks võetud Põllumajandusministeeriumi poolt aastal 

2008 välja antud käsiraamat kalanduse tegevusgruppidele ning üldtunnustatud strateegilise 

planeerimise põhimõtted. Strateegiat võrreldakse käsiraamatus toodud juhendite ja näidetega ning 

strateegia kvaliteedi hinnang sõltub strateegia komponentide vastavuse tasemest käsiraamatus 

toodule ning üldtunnustatud põhimõtetele. 

Strateegia hindamisprotsessi käigus paluti kalanduspiirkonna juhtpersoonidel vastata 

enesehindamise ankeedile, viidi Civitta konsultandi poolt läbi strateegia kvaliteedi hinnang ning 

toimus piirkonna võtmeisikutega seminar, mille käigus arutati enesehindamise tulemust ning Civitta 

konsultandi esmast strateegiahinnangut. 

Strateegia kvaliteedi kohta võib kokkuvõtvalt öelda, et strateegia on piisaval tasemel, et planeerida 

kalanduspiirkonnale toetussummasid ning on ka piisaval tasemel, et hinnata, kas ja kui palju 

toetusteks eraldatud summad on aidanud olukorda piirkonnas parandada. On küll ka mõningad 

visiooni ja eesmärkide mõõdikud, mida tegevusgrupp oma sõnade kohaselt ei suuda veel hästi mõõta 

(näiteks kalurite sissetulekute suurenemine või tööhõive kasv piirkonnas), kuid need ei mõjuta 

oluliselt üldist positiivset pilti. Edaspidi on siiski mõistlik vältida neid mõõdikuid, mille mõõtmine käib 

üle jõu või planeerida tegevuskava tegevused ja ressursid vajaliku info kogumiseks. 

1. Strateegia alusandmete olemasolu ning analüüs 

Strateegias koostamiseks on koostatud olukorra ülevaade, mis sisaldab konkreetseid numbreid 

olukorra kohta. Strateegia koostamise eeltööna viidi läbi küsitlused ja intervjuud ning valmis 

Võrtsjärve kalanduspiirkonna alusandmete analüüs. 

Tegevussuundade kaupa on läbi viidud ka SWOT analüüsid. Kohati on SWOT metoodiliselt valesti läbi 

viidud, eelkõige võimaluste ja ohtude osas, mis omakorda võib olla olnud takistuseks parimate 

strateegiliste valikute tegemisel. SWOT analüüsi võimaluste osas tuleks käsitleda  väliskeskkonnas 

toimuvaid positiivseid muutusi (mitte kirjeldada juba strateegilisi otsuseid). Ohtude all tuleks aga 

kirjeldada väliskeskkonnas toimuvaid negatiivseid muutusi. SWOT analüüsi puhul on oluline teha ka 

valikuid, ehk kajastada ainult peamised tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused (reeglina kuni kuus 

igast kategooriast). Valikute tegemine aitab hoida fookust olulisematel teguritel ning jõuda seeläbi 

suuremat mõju omavate strateegiliste otsusteni. 
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2. Strateegia visioon ja eesmärkide mõõdetavus  

Strateegia eesmärgistamise struktuur on järgmine: 

• Visioon 

o Tegevussuuna eesmärgid 

 

Hea visioon ja eesmärk vastab nn SMART reeglile, ehk on konkreetne, mõõdetav, saavutatav, 

asjakohane ning ajaliselt määratletud. 

Võrtsjärve visioon ja eesmärgid vastavad SMART reeglile. Strateegia elluviimise perioodi jooksul on 

mõne visiooni komponendi ja eesmärkide osas muutunud sedavõrd, et need ei ole enam osaliselt 

asjakohased. Näiteks ei ole enam täielikult asjakohane järgnev visioonikomponent: Kalavarude 

seisund on stabiilne, ettekasvatatud angerja asustamismaht on vähemalt 350 000 aastas ja 

asustamine toimub iga-aastaselt. Korrektne ei ole enam angerja ettekasvatamise osa, sest ostetakse 

ja asustatakse angerjamaime. Samas oma olemuselt on nimetatud visioonikomponent siiski 

korrektne ja mõistlik ning mõõdikuna tuleks kasutada pigem soovitud olukorda iseloomustavat 

indikaatorit (täiskasvanud angerja arvukuse kasv, mitte asustatud angerjate arvu). 

 

3. Strateegiate seire ja tulemuslikkuse hindamine 

Strateegia ei kirjelda strateegia seire protsessi ega ka tulemuslikkuse hindamise viisi. Tegevusgrupi 

võtmepersoonidega läbi viidud vestluse tulemusel selgus ka, et strateegia tulemuslikkuse 

hindamisega strateegia elluviimise käigus süsteemselt ei tegeletud. Kuna visioon ja eesmärgid on 

seatud selged ja konkreetsed, siis on nende saavutamise hindamine suhteliselt lihtne (seda tõestas 

nii võtmeisikutega läbiviidud seminar kui enesehindamise ankeedile vastamine). Eesmärkide seas on 

ka mõningaid eesmärke ja indikaatoreid, mille saavutamise hindamisega raskustes ollakse. Näiteks on 

osutunud keeruliseks mõõta kalurite sissetuleku taseme kasvu ja tööhõive kasvu piirkonnas. Edaspidi 

on mõistlik vältida mõõdikuid, mille mõõtmine käib üle jõu või planeerida tegevuskava tegevused ja 

ressursid vajaliku info kogumiseks. 

4. Strateegia eesmärkide saavutamise tase  

Strateegias seatud 12 eesmärgist on tegevusgrupi võtmepersoonide hinnangul saavutatud kaheksa, 

osaliselt on saavutatud üks ning kolme eesmärgi puhul (kalurite sissetuleku kasv, tööhõive kasv ja 

kalanduses hõivatud inimeste rakendatuse kasv teistes valdkondades) on eesmärgi saavutamise tase 

raskesti hinnatav, kuna ei omata vastavat informatsiooni. 


