
             

 

Noortekeskuste juhi strateegilise juhtimise 

arenguprogramm 

 

Iga organisatsiooni juht on nagu kapten laevas - tema määrab kuhu laev sõidab, kes on pardal 

ja mis on nende ülesanded. Nagu organisatsioonide valikuid kitsendavad välised tingimused 

(kasutada olevad vahendid, põhikiri, seadusandlus jne), on ka laevakaptenil mitmeid väliseid 

asjaolusid, mida ta peab arvestama. See ongi strateegilise juhtimise olemus - arvestades 

väliseid tingimusi ning olemasolevaid ressursse kujundada oma keskuse kvaliteedimärk ja 

selge siht, kuhu ollakse teel ja panna kogu meeskond selles suunas pingutama. 

Koolitusprogrammi elluviimisel oleme hästi praktilised, võtame korraks igapäeva tormamisest 

aja maha ja mõtleme kuhu maailm teel on? Kuidas selles maailmas peaks välja nägema 

noortekeskus? Milliseid seniseid praktikaid on arukas jätkata ja mida peaksime muutma, et 

meie noortekeskuse tegevuse tulemused vastaksid muutunud maailma ootustele, arvestades 

seejuures oma noortekeskuse reaalsust, võimalusi ja kogukonda? 

Mõtteid tekib palju. Strateegia ongi valikute tegemise kunst - kunagi ei ole piisavalt aega ega 

raha, et teha kõiki soovitud asju. Millele sellises olukorras keskenduda ning kuidas ja mille 

alusel neid valikuid teha? 

Arenguprogrammi raames vaatamegi, kuidas välis- ja sisekeskkonda analüüsida, sellest 

järeldusi teha, eesmärke seada ja tegevusi planeerida. Programm koosneb kolmest 

kahepäevasest moodulist, mille käigus osalejad vaatavad oma organisatsiooni tegevust nii 

väljast sissepoole (ehk huvitatud osapoolte ootuste vaade) kui ka seest väljapoole (ehk 

sisemiste ressursside ja protsesside vaade). Sellest lähtuvalt lepitakse kokku tasakaalustatud 

eesmärgid ja nende saavutamise teed. 

Oluline on seejuures ka ühine ajaveetmine teiste noortekeskuste kolleegidega - üksteiselt 

saab õppida ning ühisest olemisest hakkavad päris kindlasti kasvama mitmed uued algatused.   

Arenguprogramm on ülesehitatud nii, et selle läbimise jooksul on võimalik kokku panna oma 

noortekeskuse uus strateegia. 

 

EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID 

Koolitusprogrammi tulemusena on noortekeskuste juhtidel strateegilise juhtimise pädevus. 

Koolitusprogramm toetab noorsootöötaja (6. ja 7. taseme) kutsestandardis esitatud teadmiste 

ja oskuste omandamist. 



             

Koolitusprogrammi tulemusena osaleja:  

● teab, mis on strateegia ja miks seda vaja on.  

● oskab analüüsida välis- ja sisekeskkonda ja saada sellest sisendite tegevuskava 

koostamiseks. 

● mõistab oma rolli valdkonna suures pildis ning on võimeline kasutajakogemust 

analüüsima.  

● oskab näha erinevaid strateegilisi võimalusi, püstitada eesmärke ja planeerida nende 

mõõtmist ning tulemuste alusel tegevusi korrigeerida. Lisaks oskab kaardistada 

väliseid osapooli, kes nende tegevust saavad toetada või takistada. 

● mõistab tegevusmudeli olemust ning oskab seda kasutada oma organisatsiooni 

tegevuse juhtimiseks. 

 

SIHTGRUPP 

Noortekeskuste juhid, maksimaalselt 21 osalejat grupis. Osalejatelt oodatakse täis mahus 

osalemist. 

 

KOOLITUSPROGRAMM 

Programm koosneb kolmes kahepäevasest moodulist. Koolituspäevade pikkus on 6-8 

akadeemilist tundi. Iseseisva töö sisu on eelkõige seotud oma organisatsiooni strateegia 

loomisega ja/või analüüsimisega lähtuvalt moodulis käsitletud teemadest. 

 

Moodulite toimumise ajad: 

● I MOODUL 18.- 19. september 

● II MOODUL 5.- 6. oktoober  

● III MOODUL 26.- 27. oktoober  

 
Koolitus toimub maalilises Mooste mõisas Põlvamaal - vt ka 

https://www.puhkaeestis.ee/et/mooste-mois 

 

Kursusel osaolemine on osalejatele tasuta (programm, toitlustus, majutus), kuid osalejatelt 

(või nende tööandjatelt) oodatakse transpordikulude katmist koolituspaika ja tagasi. 

https://www.puhkaeestis.ee/et/mooste-mois


             

 
 

III MOODUL: Eesmärkidele vastava organisatsiooni kujundamine, tegevuste planeerimine 

Tegevusmudel ja tegevuskava koostamine. Keskendume sellele kuidas planeerida organisatsiooni 

väärtuse loomise protsess lähtuvalt pikaajalisest eesmärgist ning kasusaajast (=sihtgrupist) ehk 

kuidas meie organisatsioon peaks funktsioneerima, milline on meie tegevusmudel. Metoodiline 

alus: avaliku sektori vajadustele kohandatud Osterwalderi Business Model Canvas. 

Tegevuste kokkuvõte:  

• Milliseid seniseid tegevusi peame oma eesmärkide saavutamiseks jätkama? 

• Millised senised tegevused peame eesmärkide saavutamise nimel lõpetama? 

• Milline on rahaline vaade? 

I MOODUL: Lähtekoha defineerimine 

Strateegia ja strateegilise planeerimise suur pilt. Suure pildi loomine - mis on strateegia, milleks 

on seda vaja ning milline on strateegilise planeerimise protsess.  

Alamteemad: missioon ja visioon, eesmärgid, keskkonna analüüs, strateegilised valikud, 

strateegia elluviimine, strateegia tulemuste mõõtmine. 

Välis- ja sisekeskkonna analüüs. Enne eesmärkide püstitamist on vaja mõista hetkeolukorda ning 

hinnata organisatsiooni tugevusi ja nõrkusi.  

See samm keskendub sellele kuidas analüüsida välis- ja sisekeskkonda nii, et sellest saaks teha 

järeldusi strateegia kujundamiseks. Samuti räägime sellest mida ja kuidas rutiinselt teha, et 

väliskeskkonna arenguid jooksvalt tunda. 

Eraldi tähelepanu pöörame SWOT analüüsi õigesti kasutamisele.  

Kolmas suur fookuspunkt on teenuse kasutaja kogemuse analüüs – kelle jaoks me olemas olema 

ja mis on nende ootused meile? 

II MOODUL: Eesmärgistamine 

Strateegilised valikud ja eesmärkide püstitamine. Kui tänane olukord on hinnatud, on võimalik 

valida kuhu soovitakse jõuda pikas perspektiivis (5-7 aastat) ning mis on see fookus, kuhu meie 

oma organisatsiooniga keskendume ehk milles meie tahame olla väga head. Vaatame milline on 

eesmärkide hierarhia, nende omavahelised seosed ja strateegiline trepp ehk kuidas defineerida 

strateegilisi valikuid ja püstitada eesmärke ning tagada nende seotus noortevaldkonna 

arengukavast tulenevate eesmärkidega. Samuti vaatame kas ja kuidas eesmärkide poole liikumist 

mõõta ning kes meid sellel teekonnal aidata saab (huvitatud osapoolte tuvastamine ning nende 

huvi ja mõju hindamine). 



             

KOOLITAJA 

 

 

Programmi viib läbi koolitaja Indrek Maripuu.  

Indrek on konsultant ja koolitaja, kelle põhifookus strateegiline planeerimine, äriloovuse ja 

ärimudeli arendus. Ta on viimase 15 aasta jooksul nõustanud ja koolitanud enam kui 200 

ettevõtte võtmeisikuid, teiste seas: G4S, Helmes, Eesti Energia, Pöff, Playtech, RIA, Tallinna 

Lennujaam, Ajakirjade Kirjastus, Riigiprokuratuur, Rimi, Fortum, RIK, Justiitsministeerium, 

Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Swedbank, Nordea, SEBE, CargoBus, Balsnack, 

Webmedia, Solaris, EMTA, BLRT, Innove, EAS, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Toode, 

Hawaii Express, Eesti Pank, Archimedes, PRIA, Tartu Teaduspark jpt.’ 

 

Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse "Noorsootöötajate 

koolituste arendamine" raames. 

 

 

 

 

 


