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1. Sissejuhatus.
SA Järvamaa Arenduskeskus on loodud Järvamaa Omavalitsuste Liidu poolt
17.aprillil 2003 aastal. Järvamaa Arenduskeskusega ühendati endine Järvamaa
Ettevõtluskeskus ning ühinemine lõppes 2003 aasta lõpuks. Järvamaa Omavalitsuste
liitu kuuluvad kõik 12 Järvamaa omavalitsust.
Järvamaa Arenduskeskus on arendusorganisatsioon, mis pakub riigi ning Euroopa
Liidu toetusel nõustamist ettevõtjatele, mittetulundusühendustele ja kohalikele
omavalitustele. Iga maakonna seisukohalt on oluline, et toimuks pidev areng ja
maakond oleks atraktiivne nii kohalikele ettevõtjatele, elanikele, uutele ettevõtetele
kui ka turistidele. Arengu tagamiseks on oluline eelkõige süsteemne ja sihipärane
arendustöö. Arendustegevus peab toetuma kohalike omavalitsuste arengukavadele,
maakonna planeeringule ning teistele maakondlikele strateegiadokumentidele. Neist
lähtumine on otsustava tähtsusega, kui soovitakse jõuda parima tulemuseni. Kõikide
maakondade arengule aitavad praegu kaasa struktuurifondide toetusvahendid. Mida
läbimõeldumalt maakonna, kui terviku arendamisele lähenetakse, seda efektiivsemalt
on võimalik neid vahendeid kasutada.
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
finantsvahendeid.
Arenduskeskus tegutseb eelkõige maakonna arengu huvides, aitab kaasa maakonda
investeeringute toomisele ning seeläbi uute töökohtade loomisele ja elukvaliteedi
tõusule. Läbi keskuse tegevuse paraneb maakondlik koostöövõime, kasvab kohalike
omavalitsuste haldussuutlikus ja tõuseb elanike heaolu. Arenduskeskusest peab välja
kujunema nii avaliku- kui erasektori institutsioonide partner nende arengustrateegiate
väljatöötamisel ja elluviimisel.
Järvamaa Arenduskeskuse põhiväärtused, millest lähtutakse oma tegevuses on:
1. Avatus - Keskus on oma tegevuses suunatud väljapoole st omab aktiivset kontakti
era- ja avaliku sektori organisatsioonidega ning on uute, arengule kaasaaitavate
projektide käivitamise ja läbiviimise toetajaks.
2. Uuenduslikkus - algatusvõime, uute ideede ja tegevuste toetamine eesmärgiga
arendada Järvamaa ettevõtete ja organisatsioonide konkurentsivõimet pakkudes välja
uusi seni mitte kasutatud lahendusi.
3. Tegevuse efektiivsus ja tulemuslikkus - Keskus püüab saavutada oma tegevuse
eesmärgid
võimalikult
efektiivsema
ressursikasutusega
ja
väiksemate
ülalpidamiskuludega. Eelkõige orienteerutakse kliendi probleemide võimalikult
tulemuslikule lahendamisele.
4. Partnerlus ja koostöö - Parimate lahendusteni jõuame me heas koostöös kliendi ja
teiste oma ala parimate nõustajatega.
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SA Järvamaa Arenduskeskuse missioon on:
TOETADA
JÄRVAMAA
ETTEVÕTETE
KOHALIKE
OMAVALITSUSTE,
MITTETULUNDUS-ÜHENDUSTE JA ÜKSIKISIKUTE ARENDUSTEGEVUST
PAKKUDES LAHENDUSI IDEEDE VORMISTAMISEST KUNI PROJEKTI
ELLUVIIMISENI, KASUTADES SELLEKS KESKUSE TÖÖTAJATE NING
PARTNERITE KOGEMUSI JA OSKUSEID.

2. Kohaliku olukorra tutvustus
2.a. Maakonna demograafiline olukord
Järvamaa elanike arv 1. jaanuari 2008.a. seisuga oli Rahvastikuregistri andmetel 35
799 inimest (vähenemine 484). Järvamaa ühes linnas elas 9201 ning valdades 26 598
inimest.
Elanike arvu muutus Järva maakonna haldusüksustes

Haldusüksus
Albu vald
Ambla vald
Imavere vald
Järva-Jaani vald
Kareda vald
Koeru vald
Koigi vald
Paide vald
Roosna-Alliku vald
Türi vald
Väätsa vald
Paide linn
Maakond kokku

1.01.2007
1411
2427
1014
1840
762
2449
1142
1876
1295
11256
1488
9323

1.01.2008
Muutus
1399
-12
2406
-21
1026
12
1803
-37
759
-3
2378
-71
1130
-12
1868
-8
1271
-24
11096
-160
1462
-26
9201
-122

36283

35799

-484

Maakonna elanike arv väheneb väga kiires tempos: viimase viie aasta jooksul on
maakonna elanike arv vähenenud 350 - 500 inimest aastas. 10 aasta jooksul on
Järvamaa elanikkond vähenenud üle 6 500 inimese võrra. Võrreldes Järvamaa elanike
arvu muutust viimasel neljal aastal vanusegruppide lõikes, peab kahetsusega nentima,
et parimas eas inimesed lahkuvad siit pärast kooli lõpetamist ning ei pöördu enam
kodumaakonda tagasi. Suur osa tööealisest elanikkonnast on siirdunud tööle
suurematesse keskustesse või hoopis välismaale. Järvamaad kimbutab tõsiselt
tööjõupuudus, mitte niivõrd tööpuudus. Järvamaa ettevõtjad üritavad juba koolipingist
tulevaid noori välja õpetada ja toetada neid õpingutel, et nad pärast õpinguid
pöörduksid maakonda tagasi kvalifitseeritud tööjõuna. Järvamaa tööealisest
elanikkonnast töötas 2007.a. keskmiselt primaarsektoris 13 %, sekundaarsektoris 41,4
% ja tertsiaarsektoris 45,6 %. Primaarsektori hõivatuses oleme Jõgevamaa järel Eestis
teisel kohal – see näitab ühtlasi ära meie maakonna eripära – head ja viljakad mullad
ning tugev põllumajanduse areng. Tertsiaarsektoris oleme Viljandimaa ees
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eelviimased. Viimastel aastatel on Järvamaa suutnud hoida üle Eesti keskmise
palgataseme. Usume, et Järvamaa elanikel on võimalus leida hea palga eest rakendust
kodumaakonnas.
2.b. Ettevõtlus maakonnas
Järvamaal oli 01.01.2008.a seisuga Äriregistrisse kantud 1177 äriühingut, neist 91 %
olid osaühingud, 6,5 % aktsiaseltsid, 1,4 % tulundusühistud ja 0,6 % täis- ja
usaldusühingud. Füüsilisest isikust ettevõtjaid oli Äriregistrisse kantud 824, enamasti
eesmärgil osaleda piiratud enampakkumisega maa ostmisel. Võrreldes eelmise
aastaga oli Äriregistrisse kantud ettevõtteid 108 võrra rohkem ja füüsilisest isikust
ettevõtjaid 64 võrra vähem. Tabeli kujul on võimalik andmed esitada aasta alguse
seisuga.

Tabel 5. Järvamaalt ÄR kantud äriühingud põhitegevusala järgi 01.01 seisuga
Põhitegevusala/aasta
2001
2002
2003
2004 2005
2006
2007
Põllumajandus
71
67
70
73
74
81
84
Metsamajandus
30
29
30
36
43
46
43
Mäetööstus
1
2
2
2
3
3
1

2008
85
42
2

PRIMAARSEKTOR
KOKKU

102

98

102

111

120

130

128

129

Töötlev tööstus
Energeetika
Ehitus

118
16
47

120
16
55

127
5
55

131
15
58

149
14
60

144
13
67

145
12
93

152
13
124

SEKUNDAARSEKTO
R KOKKU

181

191

197

204

223

224

250

289

Kaubandus, teenindus
Majutus, toitlustamine
Transport
Rahandus
Äriteenindus
Haridus
Tervishoid
Isikuteenused

250
27
35
4
93
3
12
15

249
30
39
9
105
3
13
15

279
32
45
9
122
3
12
17

299
35
46
10
133
5
14
23

298
43
52
13
140
4
17
25

295
37
64
10
159
4
18
23

347
39
69
11
173
6
20
26

324
44
87
14
230
6
23
28

439

462

519

565

592

610

691

756

723

753

824

880

935

964

1069

1177

TERTSIAARSEKTOR
KOKKU
ETTEVÕTTEID
KOKKU

Äriregistrisse kantud äriühingutest asusid Paide linnas 30 %, Türi vallas 27,5 %,
Paide vallas 7 %, Koeru vallas 6 %. Ülejäänud valdades oli ettevõtteid tunduvalt
vähem. Primaarsektori (põllumajandus, metsamajandus mäetööstus) ettevõtted
moodustasid ~11 % , sekundaarsektori (töötlev tööstus, energeetika, ehitus)
ettevõtted 25 % ja tertsiaarsektori (kaubandus, sõidukite-kodumasinate remont,
transport, äriteenindus, isikuteenused) ettevõtted 64 % ettevõtete üldarvust.
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Paide linn
30 323 2
Albu vald
1
53 2
Ambla vald
3
61 1
Imavere vald
3
27
Järva-Jaani vald
45 2
Kareda vald
1
17
Koeru vald
2
69 2
Koigi vald
2
29 1
Paide vald
7
75 3
Roosna-Alliku
vald
3
38 2
Türi vald
20 302 1
Väätsa vald
5
37 1
KOKKU
77 1076 17

3
1

Usaldusühing

Täisühing

Ühistu

Osaühing

Aktsiaselts

Tabel 2. Äriregistrisse kantud äriühingud ja FIE-d 01.01.2008 seisuga

Kokku ÄÜ
FIE
1.01.2008 1.01.2007 1.01.2008 1.01.2007
358
327
26
27
56
50
67
72
66
55
62
71
30
32
67
76
1
48
43
41
48
18
15
31
32
73
66
82
86
32
30
83
83
85
74
72
81
43
324
44
1177

1
5

1

41
298
38
1069

43
196
54
824

43
212
57
888

Välisosalusega ettevõtteid oli kokku 59, osanikke 12 erinevast riigist. 30 ettevõtte
osanikud olid Soomest, 6 ettevõttel Rootsist, 7 ettevõttel Saksamaalt, 3 ettevõttel
Suurbritanniast ja 4 Norrast.
Järvamaal mõjutavad turgu ja omavad enam mõju maakonnale Rebruk AS, Viking
Window AS, Paide MEK AS, Imavere Saeveski AS, Finnforest Eesti AS, Arctic
Finland House OÜ, Mäo Klaas AS, Koma Ehitus AS, Konesko AS, jne.
Ettevõtjate peamised probleemid on seotud kvalifitseeritud tööjõu leidmisega, see on
Järvamaal tõsiseks probleemiks. Järvamaal on struktuurne tööpuudus s.t., et puudub
palju konkreetse kvalifikatsiooniga töötajaid nn. puidutöölised, metallitöölised,
keevitajad jne. Väga tõsiseid probleeme on maakonna ettevõtjatele tekitanud hetke
majanduslangus, eriti mõjutab see puidu- ja metalliettevõtjaid.
2.c. Kohalike omavalitsuste poolt rakendatud ettevõtluse ja kohaliku arengu
toetamise programmid
Järvamaa omavalitsused toetavad üsna minimaalselt oma valla ettevõtjaid, kuna
tulubaas ning eelarvest vabaks jäävaid vahendeid on vähe. Oma välja saadetud
küsimustele, et millistes omavalitsustes on välja töötatud toetuste meetmed
ettevõtjatele, saime tagasisidet vähestelt omavalitsustelt. Toome siinkohal välja
mõned näited:
- Järva-Jaani Vallavalitsus toetab oma valla aktiivseid inimesi, kes suudavad
luua uusi ettevõtteid ning töökohti. Preemiaks on kaks 50 000 toetust kahes
kategoorias :
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-

-

-

o Toitlustus-majutusettevõte
o Muu ettevõte, mis pole olemasoleva tootmise või teeninduse laiendus
Albu Vallavalitsus toetab oma valla väikeettevõtjaid 15 000 krooniga. Toetust
jagatakse:
* vajaliku materiaalse põhivara soetamiseks;
* vajaliku tootmis- või teenindushoone renoveerimiseks.
Paide Linnavalitsus on korraldanud 2008 aastal linna ettevõtlusalase
projektikonkursi kahel korral, et suurendada ettevõtlusaktiivsust ning toetada
ettevõtjaid. Välja on antud neli toetust, 2 tegutsevale ettevõttele 2 x 100 000
krooni ja 2 FIEdele 2 x 50 000 krooni. Arenduskeskuse konsultant on kaasatud
äriplaanide ja taotluste läbivaatamise komisjoni.
Ambla Vallavalitsus annab alates 2008.a. oma valla ettevõtetele toetust.
Arenduskeskuse konsultant oli kaasatud toetuse välja töötamisse. Toetust
antakse üks kord aastas 50 000 krooni ettevõtlusega alustamise, edasi
arendamise ja ümberstruktureerimise korral.

2.d. Omavalitsused
Omavalitsuste põhilisteks probleemideks projektides osalemiseks (nii kohalikes kui
ka kogu maakonda hõlmavates) on omafinantseeringu leidmine ja võimekus projekte
vormistada ning neid ellu viia. Omavalitsuste laenukoorem on mitmeks aastaks ette
planeeritud ning nende jõudlus ette valmistada uusi projekte on väike. Tihti on
projektide ettevalmistamise ja käivitamise perioodis probleemiks kokkulepete
saavutamine naabervaldadega. Järvamaal on olemas Järvamaa Arenduskeskuse
nõukogu juures olev nõukoda, mis aitab üles leida ja reastada maakonda hõlmavad
suured projektid ning on ühtlasi infopangaks, et siis õigel ajal õigetele osapooltele
märku anda ning aidata neil projekte koostada. Arenduskeskuse üheks oluliseks
tegevuseks 2009.a. on pakkuda omavalitsustele n.ö. kompleksteenust (lähteülesande
koostamine, projekti nõustamine, koordineerimine, kirjutamine, aruandluse
vormistamine) ning juhtida Järvamaa Arenguleppe elluviimise protsessi. Järvamaa
Arengulepe on kättesaadav Järvamaa Infoportaalis www.jarva.ee/arengulepe .
2.e. Mittetulundusühendused
Arvuliselt on Järvamaal
ca 220 sh. nn. kohalikule arengule suunatud
mittetulundusühinguid on 75 ringis.
Enamus MTÜ-sid on pühendunud oma küla asjade korraldamisele, st. kohaliku
tähtsusega üritused külaelanike toast väljatoomise eesmärgil, küla jaanitulekoha,
kooskäimiskoha tegemiseks, jms. – neid tegevusi toetatakse põhiliselt ka rahaliselt.
Oluline on, et viimastel aastatel tehtud teavitustöö tulemusel on oluliselt juurde tulnud
MTÜ-sid, mis tähendab ka seni aktiivsest tegevusest kõrval olnud inimeste
enesetoestamise võimalust. Arenguprojektides osalemiseks puudub enamusel oma
strateegia (tegevuskava) enamaks kui üheks aastaks , puuduvad rahalised vahendid
omaosaluseks. MTÜ-dele on kogu aeg teadvustatud, et tulu ei tohi teenida – seega on
olnud välistatud enamuste ühenduste puhul mingisugusegi tulu teenimine oma
majandustegevusest selleks, et oma eesmärgi nimel tegutseda saaks (Näide
Järvamaalt, kus MTÜ teenib tulu ja edukalt - Müüsleri Küla Selts, KILPLALA
projekt).
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Suurimaks probleemiks MTÜde jätkusuutlikus tegutsemises on :
- Ühing on aktiivne ainult tänu ühele isikule;
- lihtliikmed tulevad paljudel juhtudel välja ainult suurüritusele;
- elatakse vaid projekti (annetus-)rahadest;
- MTÜ on asutatud ainult ühe konkreetse projekti teostamiseks;
- puuduvad tegevuskavad pikemaks perioodiks
MTÜsid on Järvamaa Arenduskeskus toetanud läbi koolituste nn. koolitamisel
strateegilistes
küsimustes,
juhtimises,
MTÜ
majandamises/marketingis,
projektijuhtimises, arengukavade ja strateegiate koostamisel, IT alaste teadmiste
koolitamisel jms. Väga oluline on väikeprojektide kaudu EAS-i toetus, mille kaudu
suudame MTÜ-dele pakkuda konkurentsivõimelisi lektoreid ja kõrgetasemelisi
koolitusi.
2.f. Olemasolevad kohalikku- ja ettevõtluskeskkonna arengut toetavad struktuurid
Hetkel ei ole Järva maakonnas ühtegi toimivat ettevõtlusinkubaatorit, kuid selle
asutamist püüti luua 2006.a., kuid omavalitsused ei suutnud oma huvides kokku
leppida. Inkubaatori loomise nimel on tehtud palju eeltööd ning kuulatud ka Eestis
juba toimivate inkubaatorite probleemidest, et neid ise edaspidi vältida. 2005.a. II ja
III kvartalis viidi läbi eeluuring inkubaatori loomiseks ning tulemus oli positiivne.
Projekti on kaasatud Mäo Keskuse ettevõtjad, Järvamaa Arenduskeskus, Järva
Maavalitsus ning Südamaa omavalitsused (Paide linn ja vald, Imavere, Kareda,
Väätsa ja Koigi vald). Projekt ei käivitunud ka 2007.a. ning on edasi lükkunud 2010.a.
Asukohaks peaks saama Paide Kutsehariduskeskus.
Tööstuspark on tänasel päeval hästi toimimas, arenemas ja laienemas Mäos, Imaveres,
Koerus, arenguruumi on veel Aravetel ja Türi linnas.
3. Kliendid
Kõik kliendid sisestatakse arenduskeskuste andmebaasidesse peale konsultatsiooni
lõppemist. 2004.a. detsembrist kasutavad kõik arenduskeskused ühtset andmebaasi
Navision, mis annab ülevaate igast kliendist eraldi, mis teemadega on ta meie poole
pöördunud ning millist abi on pakutud. Järvamaa arenduskeskus eraldi andmebaase
EAS andmebaasidest ei pea ning ei ole seda ka vajalikuks pidanud.
Põhiline suhtlustasand kliendiga toimub kas arenduskeskuses kohapeal võis siis
kliendi juures, vaadeldes kliendi tegemisi ka kohapeal. Silmast-silma kõnelemine ja
arutlemine toob esile kõige paremini kliendi mured ja probleemid ning hea on koos
leida lahendusi tema probleemidele ja arengu kitsaskohtadele. Samuti suhtleme oma
klientidega telefoni ja e-meili teel, kuid see suhtlusvorm jääb üsna pinnapealseks.
Uusi kontakte ja kliente on võimalik leida meedia ja interneti vahendusel, samuti läbi
koolituste. Parim tagasiside klientidelt levib suust-suhu, läbi oma kogemuste. Häid
kontakte saab luua korraldatavatel teabepäevadel, kus kliendid saavad oma
probleemidega meie konsultantide poole pöörduda.
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Järvamaa Arenduskeskus ise ei ole ühtegi kliendi rahulolu uuringut läbi viinud, kuid
EASi uuringute kaudu oleme saanud vägagi positiivset tagasisidet oma klientidelt
meie poolt pakutavate teenuste kohta.
4. Keskuse tegevuse strateegilised eesmärgid – võtta uuest strateegiast
SA Järvamaa Arenduskeskuse tegevuseesmärgid tulenevad arengustrateegiast ning on
järgmised:
a) Maakonna arengu kavandamisele ja arenguprojektidele kaasa aitamine ;
b) Kohalike omavalitsuste, mittetulundusühenduste, ettevõtete ja teiste
klientide konkurentsivõime tõstmine ning arendusprojektide elluviimisele
ja uute investeerimisvõimaluste realiseerimisele kaasa aitamine;
c) IT alase arendustegevuse toetamine;
d) Finantsteenuste arendamine
SA Järvamaa Arenduskeskuse arenduseesmärgi tulenevad arengustrateegiast ning on
järgmised:
a) Arenduskeskuse
organisatsiooni
ja
spetsialistide
edasiarendamine, partneritega koostöö tihendamine.
b) Baasteenuste võimalikult kvaliteetne osutamine.

oskuste

Lähtudes arenduskeskuse strateegiast, maakondlike arenduskeskuste võrgustiku
strateegiast ja EASi võrgustiku teenuste 2009 aasta tegevustest on koostatud ka SA
Järvamaa Arenduskeskuse järgmise aasta tegevuskava, kus planeeritavad tegevused
on eesmärgistatud ning kõigil tegevustel on välja toodud mõõdetav tulemus ning
tulemuslikkuse indikaatorid. Arenduskeskuse 2009.a. tegevuskava koostamisel tuleb
lähtuda SA Järvamaa Arenduskeskuse strateegiast perioodiks 2007-2010.
Lisa 1 SA Järvamaa Arenduskeskuse tegevuste kava 2009 aastal
5. Keskuse tegevuse mõju maakonna arengule, seosed kohalike arengukavade ja
strateegiatega
Järva Maavanema ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu ühiste kavatsuste leping
koostööks 2008 aastal (mõned punktid lepingust):
- jätkatakse SA Järvamaa Arenduskeskus nõukoja töörühmade tööd Järvamaa
arenguleppe 2007-2013 elluviimiseks;
- koostatakse Järvamaa turismi arengustrateegia ja tegevuskava. Korraldatakse
Järvamaa turismikonverents ja tunnustatakse turismiedendajaid;
- luuakse maakondliku turismikoordinaatori ametikoht ja tehakse
ettevalmistustöid Paide Turismiinfokeskuse kompetentsi kasutamiseks
maakonna turismiarengu huvides;
- jätkatakse maakonna ettevõtjate tunnustamist konkursi „Järvamaa parim
ettevõte 2008“ korraldamisega;
- arendatakse Järvamaa infoportaali;
- toetatakse Järvamaad tutvustava esindustrükise väljaandmist;
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Järva maakonna strateegia
- majandusstruktuuri kaasajastamine, mitmekesistamine ja ettevõtluse
konkurentsivõime suurendamine
o arenguideede väljatöötamine
o uusettevõtluse kasvu soodustamine
o investeeringute kaasamine Järvamaa majandusse
o koostöö tööstusparkide rajamisel
o majandustegevuse mitmekesistamine
o uute töökohtade loomine ning olemasolevate kaardistamine
- maakonnasisese sidususe kujundamine
o investeeringuprojektide ettevalmistamine koostöös sihtrühmadega
Järvamaa Arenduskeskuse strateegia- Maakonna arengu kavandamisele ja arenguprojektidele kaasa aitamine
o Maakonna arendustegevuse koordineerimine
o Maakonna arengule kaasaaita-mine läbi koostööprojektide
o Investeeringute toomine maakonda
o EL vahendite toomine maakonda
- Kohalike omavalitsuste, mittetulundusühenduste, ettevõtete ja teiste klientide
konkurentsivõime tõstmine ning arendusprojektide elluviimisele ja uute
investeerimisvõimaluste realiseerimisele kaasa aitamine.
o Ettevõtlusaktiivsuse tõstmine
o MTÜ-de arengu toetamine
o KOV arengu toetamine
o Tööstusalade arendamine
o Inkubaatori arendamine

6. Keskuse planeeritavad tegevused personali arendamiseks
SA Järvamaa Arenduskeskuses oli 2008.a. tööl kuus inimest:
- põhikohaga juhataja, kohalike omavalitsuste nõustamine
- 1,0 kohaga ettevõtluskonsultant
- 1,0 kohaga raamatupidaja, asjaajaja
- 1,0 kohaga MTÜ/SA konsultant
- 1,0 kohaga Infoportaali toimetaja
- 1,0 kohaga turismivaldkonna konsultant
- Lepingu alusel jurist
2009.a. näeb arenduskeskuse struktuur/töötajaskond välja alljärgnev:
- põhikohaga juhataja/ kohalike omavalitsuste konsultant
- 1,0 kohaga ettevõtluskonsultant
- 1,0 kohaga MTÜ/SA konsultant
- 1,0 kohaga turismi valdkonna konsultant
- 1,0 kohaga infosekretär/asjaajaja/raamatupidaja
- 1,0 kohaga Infoportaali toimetaja
- 1,0 kohaga turismiinfokeskuse töötaja
- Lepingu alusel töötav jurist

10

Koolitusi oma konsultantidele saame me valida vatsavalt vajadusele ja finantsidele.
Igale konsultandile on eelarves planeeritud koolitusraha 3 000 krooni ning
Infoportaali toimetaja koolitusraha tuleb läbi Järva Maavalitsuse jagatava
maakoondlike arendusrahade. Sageli osalevad arenduskeskuse konsultandid tasuta
infopäevadel/seminaridel, mida korraldatakse maakondades. EASi enda poolt on alati
ette valmistatud põhjalikud koolitus- ja teabepäevad konsultantidele, et ennast harida
ja olla kursis toimuvaga. Samuti pakub EAS arenduskeskuse töötajatele oma
sisekoolitusi, mis on alati väga kõrge tasemega olnud.
Kõik arenduskeskuse konsultandid arendavad ennast ka pidevalt töökohal, ilma
milleta ei saa sellist tööd üldse teha. Ka päringutele ja küsimustele vastuste leidmine
on enese arendamine. Oluline on, et klient saaks põhjaliku ja ammendava vastuse või
lahenduse oma probleemidele ning seda kõike võimalikult kiiresti.
Töötajal peab olema motiveeriv palk ning meeldiv keskkond oma töö tegemiseks. Iga
töötaja tahab areneda ning selle võimaluse peab igale töötajale jätma, et ta tunneks
ennast kollektiivis vajalikuna ja hinnatuna. Järvamaa Arenduskeskuses on oma
lisatasude maksmise kord, mis motiveerib inimest veelgi pingutama, sest igast
projektist, loengust või muust tööst sisse toodav tulu annab ka temale võimaluse
teenida. Töötajate seas on läbi viidud arenguvestlused.

7. Keskuse poolt planeeritavad turundustegevused teenuste tutvustamiseks
Arenduskeskuse üldine turundustegevuse eesmärk on teadvustada Järvamaa
Arenduskeskust nii praeguste kui uute klientide teadvuses, et nad leiaksid tee
arenduskeskusesse. Eesmärk on tutvustada laiapõhjaliselt neid teenuseid, mida me
täna pakume ning kus meil on kasutada väga kogenud konsultandid. Inimeste
teadvusse on vaja jõuda, sest need kes teavad arenduskeskuse nime, need teavad ka
siin pakutava teenuse kvaliteeti. Peame endid fokuseerima enam neile, kes
arenduskeskuse nime ja teenuseid veel ei tea ja ei tunne.
Turundustegevuse eelarveks oleme 2009.a. aastal planeerinud 50 000 kr, millest 39
500 krooni taotleme EASist , 10 500 kr tuleb muudest vahenditest. Eelarve on
järgmine:
EAS
Muud
3. Turunduskulud
Läbiviidavad
3.1 teabepäevad
Artiklid
maakonnalehes ja
3.2 saated kohalikus
raadios
Reklaam
(infotelefonid,
3.3 kataloogid) ja muu
reklaam

50 000

39 500 kr

10 500 kr

20 000 kr

15 000 kr

5 000 kr

20 000 kr

17 000 kr

3 000 kr

10 000 kr

7 500 kr

2 500 kr
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Lisa 2 SA Järvamaa Arenduskeskuse eelarves on kulud näidatud koos käibemaksuga.
.
Turundustegevused:
3.1. Läbiviidavad teabepäevad –siia alla koonduvad teabepäevad erinevatele
sihtrühmadele. Planeeritud on kuni 8 teabepäeva, kuid ürituste arv ning eelarveline
number võib muutuda vastavalt vajadusele.
3.2. Artiklid maakonnalehes ja raadiosaated Kuma raadios – planeerime artiklite
kirjutamist maakonnalehte „Järva Teataja”, kuid tihtilugu oleme saanud oma lood
avaldada uudistena ning selle eest ei ole seni raha küsitud. Kohalikus raadios Kuma
on arenduskeskusel oma saade „Edulugu“, mis läheb eetrisse 1 kord kuus ning
vähemalt 10 korda aastas. Koostöös Järva Maavalitsuste ja teiste koostööpartneritega
kavatseme 2008.a. anda välja ühe lisalehe Järva Teataja vahel.
3.3. Reklaam (infokataloogid) ja muu reklaam – Kulu on hästi minimaalne, kuna
igal pool on esmane informatsioon olemas ning reklaami mahtu kataloogides ei ole
vaja suurendada. JAK maine kujundamiseks ja reklaamvoldikute ning meenete
valmistamiseks.

8. Olulisemad riskid tegevuskava rakendamisel
Kõige suuremaks riskiks meie tegevuskava rakendamisel on finantsrisk s.t. kui meie
rahastajad EAS, Järva Maavalitsus ja Järvamaa Omavalitsuste Liit ei pea
kokkulepetest ja lepingutingimustest kinni. Loodame, et praeguseks sõlmitud
kokkulepped jäävad ka jõusse.
Finantseerimisriski maandamiseks peaksid olema ette valmistatud plaanid
pikemaajaliselt. See tagaks keskuste järjepidevuse ning annaks ka töötajatele
kindlustunde.
Teiseks oluliseks riskiks on inimressursi liikumine teistele töökohtadele. Selleks, et
seda riski vähendada peavad meie konsultandid saama hea ja konkurentsivõimelise
palga ning muud arenemiseks ja koolitusteks vajalikud tingimused, et nad oleksid
motiveeritud töötama Järvamaa Arenduskeskuse heaks.
9. Tasuliste teenuste hinnakiri ja nende rakendamise põhimõtted. Lisa hinnakiri
SA Järvamaa Arenduskeskuse hinnakiri on täiendatud juunis 2007.a. Hinnakirjas on
välja toodud meie poolt pakutavad tasulised teenused. Hinnakirjad on kätte saadaval
aadressidelt http://www.jarva.ee/hinnakiri.php ja
http://www.jarva.ee/files/arts/est/27082/JAK+teenuste+hinnakiri+2006.doc
Konsultatsiooni ja projekti kirjutamise teenuse tunnihind on 300.- ning selle hinna
juurde jääme me ka järgmisel aastal. Eesmärk on, et oma maakonna inimesed saaksid
antud teenuse kätte maakonnast ning sellega seoses jätavad nad ka raha maakonda,
mitte ei vii seda Tallinnasse või mujale suurematesse linnadesse.
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Koopiate ja faksi teenuse hind katab ära kulu paberile, hooldusele ja remondile ning
seda hinda ei ole plaanis järgmisel aastal tõsta. Paljundusteenust kasutatakse päris
palju ning selle teenuse pakkumine on vajalik ja nõutud meie klientide poolt.
Projekti positiivse otsuse puhul on arenduskeskusel õigus küsida 1-5% projekti
toetuse summast, kui projekt on koostatud arenduskeskuse poolt.

Kasutatud materjalid:
Tegevuskava koostamisel oleme lähtunud:
- Järvamaa Aastaraamatu 2008 statistikast ja ülevaadetest.
- Järvamaa Arenduskeskuse strateegiast 2007-2010
- Järva maavanema ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu ühiste kavatsuste
lepingust aastast 2008
- Järva maakonna strateegiast aastani 2010
- Maakondlike arenduskeskuste strateegiast.
- Järvamaa Arengulepe
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