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Sissejuhatus
Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus on asutatud 14. veebruaril 2003. aastal Järvamaa
Omavalitsuste Liidu poolt. Sihtasutuse tegevuse eesmärgiks on toetada regiooni sotsiaalset ja
majanduslikku arengut programmide, projektide algatamise, koordineerimise, nõustamise ja
juhtimise ning korraldamisega. Organisatsiooni missiooniks on toetada Järvamaa ettevõtete,
kohalike omavalitsuste, mittetulundusühenduste ja üksikisikute arendustegevust pakkudes
lahendusi ideede vormistamisest kuni projektide elluviimiseni, kasutades selleks keskuse
töötajate ja partnerite kogemusi ning oskusi. SA Järvamaa Arenduskeskus kuulub
maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.
Käesolev arengukava määratleb keskuse arengu eesmärgid ning pakub välja tegevused ja
tegevussuunad nende saavutamiseks. Strateegia on koostatud aastateks 2013-2020.
Piiratud ressursside tingimustes sõltub edukus sellest, kuivõrd efektiivne on maakonna
arengut mõjutavate oluliste organisatsioonide omavaheline koostöö, tööjaotus ja milline on
nende võimekus kaasata ning kasutada lisanduvaid ressursse.
Arenduskeskusest on välja kujunenud organisatsioon, mis tegutseb eelkõige maakonna arengu
huvides, aitab kaasa maakonda investeeringute toomisele ning seeläbi uute töökohtade
loomisele ja elukvaliteedi tõusule. Läbi keskuse tegevuse on paranenud maakondlik
koostöövõime. Arenduskeskusest on välja kujunenud nii avaliku- kui erasektori
institutsioonide partner nende arengustrateegiate väljatöötamisel ja elluviimisel.
Käesolev strateegia määratleb keskuse arengu eesmärgid ning pakub välja tegevused ja
tegevussuunad nende saavutamiseks aastateks 2013-2020.
Strateegia koostamise eesmärgiks on kujundada ühine arusaam keskuse ülesannetest ja
arengusuundadest, et tagada läbi mõtestatud ja sihipärase tegevuse arenduskeskuse stabiilne
areng, mis aitaks efektiivselt ellu viia maakondlikku arendustegevust ja ettevõtluse toetamise
programme.
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SA Järvamaa Arenduskeskuse missioon
SA Järvamaa Arenduskeskuse missiooniks on aidata kaasa ja leida lahendusi oma klientide ja
partnerite ideedele.
SA Järvamaa Arenduskeskuse visioon
Järvamaa Arenduskeskus on aastaks 2020 rahvusvahelistes võrgustikes tegutsev,
huvigruppide poolt tunnustatud ja mainekas, kogukonna arendamisele ja hoidmisele suunatud
arendusorganisatsioon.
SA Järvamaa Arenduskeskuse põhiväärtused


Usaldusväärsus – Teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud selleks, et
tegutseda ausalt, sõbralikult ja inimlikke väärtusi hinnates. Usaldusväärne partner
huvigruppide seas.



Inimeste väärtustamine – keskus väärtustab inimest ja panustab tema arengusse nii
keskuses kui partnerorganisatsioonides.



Uuenduslikkus – keskuse töötajad toetavad igati uusi ideid ja tegevusi eesmärgiga
arendada Järvamaa ettevõtete ja organisatsioonide konkurentsivõimet pakkudes ka ise
välja uusi seni mitte kasutatud lahendusi.



Partnerlus ja koostöö – keskuse töötajad väärtustavad koostööd kliendiga ja teiste oma
ala parimate nõustajatega, sest parimate lahendusteni on võimalik jõuda ainult heas
koostöös.

SA Järvamaa Arenduskeskuse strateegilised eesmärgid





SA Järvamaa Arenduskeskus on koostöö algataja teiste maakondade ja riikidega
parimate lahenduste ja ideede ning investeeringute vahendamiseks maakonda.
SA Järvamaa Arenduskeskuse baasteenused on osutatud kliendi vajadustest lähtuvalt
ja kõrgeima kvaliteediga.
SA Järvamaa Arenduskeskus on aastaks 2020 oma pakutavate teenustega mainekas ja
tuntud/nõutud arendusorganisatsioon huvigruppide seas.
SA Järvamaa Arenduskeskuse meeskonnas töötavaid inimesi iseloomustab kõrge
pühendumus, teadmiste ja kompetentside tase ja pidev isiklik areng. Keskkond on
meeskonda hoidev ja nende pikaajalist arengut ja töötamist soodustav.
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SA Järvamaa Arenduskeskuse prioriteedid perioodil 2013-2020 on:





Maakonna konkurentsivõime tõstmine sh investeeringute vahendamine.
Ettevõtlusteadlikkuse tõstmine maakonnas.
Mittetulundusühenduste võimekuse tõstmine.
Arenduskeskuse töötajate kompetentside tõstmine.

SA Järvamaa Arenduskeskuse strateegilised edutegurid
Kriitilised edutegurid on need olulise tähtsusega tegevused või vajalikud oskused/omadused,
millele tähelepanu pööramata või mida tegemata ei ole võimalik saavutada visioonis
ettenähtut.
Järvamaa Arenduskeskuse strateegilisteks eduteguriteks on:
 Järjekindel orienteerumine klientidele (klientide rahulolu).
 Plaanitud tegevuste praktilise elluviimise järjekindlus (tegevuskava täitmise protsent).
 Juhtimine visiooni ja väärtushinnangute alusel (klientide ja projektide arv
valdkonniti).
 Järjepideva kvalifitseeritud kaadri olemasolu (atesteeritud konsultandid).
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Hetkeolukorra kirjeldus
Arenduskeskusest
Järvamaa Arenduskeskus loodi 2003. aastal Vabariigi Valitsuse kontseptsiooni alusel ning
selle asutas Järvamaa Omavalitsuste Liit. Hetkel on arenduskeskuses tööl 6 inimest, kelle
töövaldkonnad jagunevad järgmiselt:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Juhataja/KOV konsultant - ametikoha eesmärk on asutuse töö juhtimine ja
koordineerimine. KOV konsultant - töökoha peaeesmärk on kohalike
omavalitsuste Euroopa Liidu struktuurivahendite alane teavitamine maakonnas,
projektialane nõustamine, projektikavandite kirjutamine ja kohalike omavalitsuste
arengukavade koostamise nõustamine.
Ettevõtluskonsultant - töökoha peaeesmärk on ettevõtjate, sh. algajate ettevõtjate
nõustamine, loengute, seminaride, teabepäevade ja koolituste planeerimine ning
korraldamine vastutusala sihtgruppidele, sh. struktuurifondide alane,
sihtgruppidega suhtlemine ning ettevõtlusega seonduva info koordineerimine
maakonnas.
MTÜ konsultant - töökoha peaeesmärk MTÜ-de nõustamine kogu MTÜ
tegevustsüklis, ühendustele vajaliku informatsiooni leviku tagamine maakonnas ja
ühenduste arengut toetavate tegevuste läbiviimine maakonnas (sh koolituste
korraldamine, ühisseminaride korraldamine jms).
Raamatupidaja–asjaajaja - töökoha peaeesmärk on korraldada raamatupidamist ja
asutuse asjaajamist ning tagada järjepidevus ning dokumentatsiooni vastavus Eesti
Vabariigi õigusaktidele ja asutuse sisemistele regulatsioonidele.
Maakonna internetiportaali toimetaja – töökoha peaeesmärgiks on maakonna
infoportaali www.jarva.ee toimetamine, haldamine ja arendamine.
Turismiinfokonsultant – töökoha peaeemärkideks on
turismiinfosüsteemi
andmebaasi toimimiseks vajaliku turismiinfo kogumine, kontrollimine ja
korrastamine enda asukoha järgse maakonna haldusterritooriumi kohta, turismiinfo
jagamiseks vajalike infomaterjalide koostamine, tasuta erapooletu, pädeva ja
mitteeksitava turismiinfo edastamine turismiinfost huvitatud isikutele suuliselt ja
kirjalikult sõltumata päringu saabumise viisist kogu Eesti kohta, turismialase info
uuendamine,
täiendamine
ja
parandamine
maakonna
infoportaalis
www.jarva.ee/turism , www.visitestonia.com , www.puhkaeestis.ee , õigusaktides
turismiinfokeskusele lubatud tasuliste teenuste osutamine ja kaupade müük,
maakondliku turismiturunduste süsteemi loomise algatamine, suhtlemine
meediaga.
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2009-2012 aastani on põhikliendigruppidele teenuseid pakutud alljärgnevalt:
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SWOT ja järeldused sellest
Nõrkused

Tugevused













Stabiilne, pikaajaline, professionaalne,
kogemustega ja arenev meeskond
Tugeva strateegiline partner maakonnas
Kaasaegsed töövahendid
Lai kliendibaas
Asutaja on Järvamaa Omavalitsuste Liit
Stabiilne juhtimine
Portaali ja TIKi olemasolu
Strateegilise planeerimise konsulteerimise
ja protsesside eestvedamise võimekus
Kindel ja välja kujunenud teenuste baas
Konkurentsivõimeline töötasu ja motiveeritud töötajad



Võimalused









Nõukogu ei ole piisavalt
tasakaalustatud (era ja kolmanda
sektori liiga väike osakaal)
Asendajate puudumine ja
ülekoormatud töötajad

Ohud

KOVide haldussuutlikkuse tõstmine annab
arenduskeskusel võimaluse pakkuda
rohkem arendustegevusi
Arenduskeskuse konkurentsivõimet on
võimalik tõsta kuna
arendusorganisatsioonide ja
konsultatsioonifirmade konkurents
maakonnas puudub
Arenguleppe täitmise ja koordineerimise
protsessis osalemine
Maakondlike arenduskeskuste võrgustikku
kuulumine
Nõukogu liikmete suhtlemine ettevõtjatega
Tasuta infoportaali www.jarva.ee
võimaluste kasutamine
Asutajal (JOLil) suurem võimalus seada
eesmärke






Portaali koostööpartnerite kadumine
EAS-ist ja JOL-ist finantsiline sõltuvus
Killustatus, konkurents omavalitsuste
vahel, kokkulepped ei sünni - erinevate
huvigruppide erinevad huvid
Riigi regionaalpoliitika järjekindlus

Võimaluste ja tugevuste analüüs – kuidas tagada tugevuse kestmajäämine ja võimaluse
maksimaalne ärakasutamine
Tugevused
Võimalused
 KOVide haldussuutlikkuse tõstmine annab
 Stabiilne, pikaajaline, professionaalne,
arenduskeskusel võimaluse pakkuda
kogemustega ja arenev meeskond
rohkem arendustegevusi
 Tugeva strateegiline partner maakonnas
 Arenduskeskuse konkurentsivõimet on
 Kaasaegsed töövahendid
võimalik tõsta kuna
 Lai kliendibaas
arendusorganisatsioonide ja
 Asutaja on Järvamaa Omavalitsuste Liit
konsultatsioonifirmade konkurents
 Stabiilne juhtimine
maakonnas puudub
 Arenguleppe täitmise ja koordineerimise
 Portaali ja TIKi olemasolu
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Strateegilise planeerimise
konsulteerimise ja protsesside
eestvedamise võimekus
Kindel ja välja kujunenud teenuste baas
Konkurentsivõimeline töötasu ja
motiveeritud töötajad






protsessis osalemine
Maakondlike arenduskeskuste võrgustikku
kuulumine
Nõukogu liikmete suhtlemine ettevõtjatega
Tasuta infoportaali www.jarva.ee
võimaluste kasutamine
Asutajal (JOLil) suurem võimalus seada
eesmärke

Toetudes olemasolevatele tugevustele saab väliseid võimalusi ära kasutada järgnevalt:
1. JAKil on lai kliendibaas, kindlad ja välja kujunenud teenused ning professionaalne ja
kogemustega meeskond, kelle toel on võimalik enam pakkuda arendustegevusi
erinevatele huvigruppidele, kuna maakonnas puudub konsultatsioonifirmade
konkurents.
2. JAKi strateegilise planeerimise konsulteerimise ja protsesside eestvedamise võimekus
loob võimaluse osaleda Arenguleppe koordineerimise ja täitmise protsessis
juhtpartnerina.
3. JAKi kui tugevat strateegilist partnerit on KOVidel võimalik enam kaasata
erinevatesse arendustegevustesse.
Ohtude ja tugevuste analüüs – kuidas on võimalik tugevustele toetudes vältida ohte
Tugevused











Ohud




Stabiilne, pikaajaline, professionaalne,
kogemustega ja arenev meeskond
Tugeva strateegiline partner maakonnas
Kaasaegsed töövahendid
Lai kliendibaas
Asutaja on Järvamaa Omavalitsuste Liit
Stabiilne juhtimine
Portaali ja TIKi olemasolu
Strateegilise planeerimise konsulteerimise
ja protsesside eestvedamise võimekus
Kindel ja välja kujunenud teenuste baas
Konkurentsivõimeline töötasu ja motiveeritud töötajad



Portaali koostööpartnerite kadumine
EAS-ist ja JOL-ist finantsiline sõltuvus
Killustatus, konkurents omavalitsuste
vahel, kokkulepped ei sünni - erinevate
huvigruppide erinevad huvid
Riigi regionaalpoliitika järjekindlus

Keskuse tugevused aitavad vältida ohte järgnevalt:
1. Tugeva strateegilise partneri roll maakonnas aitab Arenduskeskusel töötada erinevate
partneritega ja olla enam iseseisvam.
Suurema iseseisvuse saavutamiseks tuleb laiendada pakutavate teenuste hulka.
2. Arenduskeskusel on olemas oskused ja teadmised maakonna konkurentsivõime
tõstmiseks ning sõlmimaks kokkuleppeid erinevate huvigruppide vahel.
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Nõrkuste ja võimaluste analüüs – leida tee, kuidas võimalusi ära kasutades olemasolevad
nõrkused likvideerida
Nõrkused




Võimalused


Nõukogu ei ole piisavalt
tasakaalustatud (era ja kolmanda
sektori liiga väike osakaal)
Asendajate puudumine ja
ülekoormatud töötajad
Strateegia puudumine









10

KOVide haldussuutlikkuse tõstmine annab
arenduskeskusel võimaluse pakkuda
rohkem arendustegevusi
Arenduskeskuse konkurentsivõimet on
võimalik tõsta kuna
arendusorganisatsioonide ja
konsultatsioonifirmade konkurents
maakonnas puudub
Arenguleppe täitmise ja koordineerimise
protsessis osalemine
Maakondlike arenduskeskuste võrgustikku
kuulumine
Nõukogu liikmete suhtlemine ettevõtjatega
Tasuta infoportaali www.jarva.ee
võimaluste kasutamine
Asutajal (JOLil) suurem võimalus seada
eesmärke
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SA Järvamaa Arenduskeskuse koostööpartnerid

MKM
JOL

SIM
EAS

MV
KOV

PET

MTÜd

Järvamaa
Arenduskeskus

KIK

KÜSK

Töötukassa

Ettevõtjad
sh. turism
Kodukant
Leader
tegevusgrupid

Ettevõtjate
katusorganis
atsioonid n.
Mäo

Mõisted:
EAS
MKM
SIM
JOL
MV
KOV
MTÜ
KÜSK
PET
KIK
Kodukant

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Majandus- ja kommunikatsiooni ministeerium
Siseministeerium
Järvamaa Omavalitsuste Liit
Järva Maavalitsus
kohalikud omavalitsused
mittetulundusühendused
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
SA Põhja-Eesti Turism
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Eesti Külaliikumise katusorganisatsioon
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Juhtimine, struktuur ja võrgustikud
Keskus kuulub üleriigilisse arenduskeskuste koostöövõrku, mille kaudu hangitakse
informatsiooni ning mille vahendusel levitatakse informatsiooni kiirelt ja efektiivselt
konkreetsete huvigruppideni.
Keskuse maakondliku koostöövõrgu moodustavad, maavalitsus, omavalitsuste liit, kohalike
omavalitsuste koostööpiirkonnad, vallad ja linnad, ettevõtete ühendused ning
mittetulundusühenduste katusorganisatsioonid.
Keskuse partnervõrgustiku moodustavad konsultandid, projektikirjutajad ja –juhid, lektorid
jt. organisatsioonid või üksikisikud, keda keskus vajadusel kaasab oma eesmärkide
realiseerimisel, tegevuste läbiviimisel või tellimuste täitmisel.

Keskuse praegune juhtimisstruktuur näeb välja alljärgnevalt.
Nõukogu
9 liiget
Järvamaa Arenguleppe nõukoda

Portaali nõukoda

Juhatuse liige

Ettevõtete
nõustaja

MTÜ-de
nõustaja

Raamatupidaja/
asjaajaja

Infoportaali
toimetaja

Turismiinfo konsultant

Strateegia haldamise protsess
Strateegia täitmisest tehakse kokkuvõtteid üks kord aastas kevadel koos majandusaasta
aruande esitamisega ning täitmise tulemused kinnitab nõukogu. Strateegia uuendamine
toimub vajadusel iga aasta sügisel kui planeeritakse järgneva perioodi tegevusi. Strateegia
täitmise hindamist ja uuendamist korraldab sihtasutuse juhataja.
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