KODARi juhtrühma kohtumise protokoll
Koht: Väike sinine saal
Aeg: 20.06.2018 kell 15:00-16:30
Osalejad : KODARi juhtrühma liikmed
Pirkko Valge (Heateo SA), Agu Laius (SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Jaan Aps
(Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik), Maie Kiisel (Tartu Ülikool RAKE), Ivar Hendla
(Riigikantselei); Alari Rammo, Kai Klandorf (Vabaühenduste Liit), Eha Paas (Eesti
Külaliikumine Kodukant), Ursula Kaasik (Siseministeerium)
Kohtumist juhtis: Raivo Küüt (Siseministeerium)
Protokollis: Birgit Lüüs
Päevakava:
1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhtrühma roll KODARi koostamisel
Ursula Kaasik, Siseministeerium
3. KODARi koostamise kaasamise protsessid
Ursula Kaasik, Siseministeerium
4. Tõstatunud küsimused
5. Järgmise koosoleku aeg
Arutelu päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
Raivo Küüt
Töövorm: arutelu + otsus
Päevakorras on kaks peamist teemat:
- juhtrühma roll uue kodanikuühiskonna poliitikadokumendi kujundamisel (sh
teematöörühmadesse jagunemine) ja
- KODARi koostamisel huvirühmade kaasamise ajakava. Sealjuures arutatakse
võimalike maakondlike seminaride korraldamist ja metoodikat.
Otsus: kinnitati kohtumise päevakord.
2. Juhtrühma roll KODARi koostamisel

Ursula Kaasik

Siseministeerium andis ülevaate oma ettepanekutest juhtrühma rolliks KODAR-i
koostamisel. Toimus arutelu.

KODARi juhtrühm
20.06.2018.pptm

Juhtrühma roll
SIM: Siseministeeriumi ettepanek juhtrühma rolliks: juhtrühm annab tagasisidet SIM
ettepanekutele, teeb ise ettepanekuid, nõustab parimate metoodikate valimisel
kodanikuühiskonna poliitikadokumendi koostamisel kaasamise korraldamisel. Samuti
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jälgib juhtrühm dokumendi koostamise protsessi visiooni, eesmärkide ja tegevuste
koostamisest dokumendi valmimiseni.
Juhtrühma on koondatud kodanikuühiskonna valdkonna eksperdid ning
Siseministeeriumi ettepanek on, et tegemist oleks koosloome protsessiga, st juhtrühm
mitte ainult ei avalda arvamust ministeeriumi poolt pakutud ideedele, vaid osaleb
ka ise aktiivselt ideede pakkumisel ning tegevuste läbiviimisel.
Siseministeeriumi ettepanek on, et juhtrühm aitab ministeeriumi ekspertidel valida ja
rakendada kaasamismetoodikaid, mida kasutada nii maakondlikel seminaridel kui
üleriigilistel kaasamisüritustel.
Hilisema töö käigus on Siseministeeriumi ettepanek, et juhtrühm osaleb uue dokumendi
prioriteetide järjestamisel, annab soovitusi kaasamistegevuste kaudu saadud sisendi
arvestamise/mittearvestamise ja tegevuste osas. Poliitikadokumendi ehk uue
kodanikuühiskonna programmi koostab Siseministeerium.
Programm valmib 2019. aasta sügisel. Enne lõplikku valmimist toimub avalik
konsultatsioon. Valmimisele järgneb programmi avalik tutvustamine.
Heateo Sihtasutus: jaanuar-aprill perioodil võiks ka juhtrühma kaasata.
SIM: saame teha küll juhtrühma kohtumised
SEV: teematöörühmade kaasamise võimalus valikukohtade esinemisel kirjutamise
perioodil jaanuar-aprill võiks jääda ka alles.
KÜSK: kas on ka keegi, kes metoodiliselt nõustab kogu protsessi?
SIM: oleme avatud metoodiku juhtrühma kaasamise ettepanekule, aga ootaks ka teised
ettepanekud ära. Samuti, kui on ettepanekuid, et kes see ekspert võiks olla, palun teada
anda. Hetkel olnud arvamusel, et eraldi metoodik ei ole kaasatud ning seda rolli täidab
juhtrühm.
Vabaühenduste Liit: kutsuda KUM juhtrühma liikmeks. LE2030 koostamine on juba
protsessi mõttes kaugemal ning seal arutletakse sarnaste probleemide üle.
Riigikantselei: kas oleks mõistlik siduda lõimumiskava ja kodanikuühiskonna
arenguprogramm mõne suurema arengukava alla?
KÜSK: seda mõtet võiks edasi mõelda.
SIM: kindlasti nendel kahel arengukava on ühiseid teemasid, aga mõlema puhul ka on
tegelikult tegu horisontaalsete teemadega, mis läbivaid erinevaid valdkondi.
Juhtrühma jagamine teemagruppidesse.
SIM: Siseministeerium tegi ettepaneku jagada juhtrühma väiksemateks
teematöörühmadeks, millel on juhtrühma liikmete seas kindlad eestvedajad ning millesse
juhtrühma liikmed kogunevad enda ekspertiisist lähtuvalt.
Teematöörühmade eesmärk oleks vastavalt töörühma teemale koguda teavet konkreetse
valdkonna kohta selle valdkonna eripärasid arvestades. SIM saab toetada
teematöörühmade tööd ning osaleda nende töös, kuid eesmärk on, et oma ala eksperdid
valdkonnast lähtuvalt leiaksid viisid, kuidas kõige paremini arengudokumendiks
probleemipüsitusi ja lahendusi leida. Teemade ettepanekud Siseministeeriumi poolt
olid:
 Rahastamine
 Kodanikuharidus
 Elanike kaasamine
 Sotsiaalne ettevõtlus
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Vabaühenduste Liit: teen ettepaneku, et kodanikuharidus ei oleks eraldi teema, vaid
kodanikuaktiivsus, mis hõlmab ka kodanikuharidust. Küsimus on ka, et kas me lähtume
teemade püstitamisel probleemist või eesmärgist.
KÜSK: lisada sotsiaalse ettevõtluse teema alla ka avalikud teenused.
SEV: teen ettepaneku, et sotsiaalne ettevõtlus jääks eraldi teemana, mille alateema
oleksid avalikud teenused.
Heateo SA: mida teha, kui juhtrühma liige soovib olla mitmes teematöörühmas?
SIM: see on võimalik, ilmselt saab teematöörühmi ajatada nii, et need ei toimuks samal
ajal.
Otsused:
1. Kiideti heaks SIM ettepanek juhtrühma rolliks KODAR koostamise
protsessis.
2. Kinnitati KODAR juhtrühma tegevuste esialgne ajakava järgmiste
muudatustega:
a. Siseministeerium lisab KODAR juhtrühma ajakavasse võimaluse
juhtrühma ning vajadusel ka teematöörühmade kohtumisteks perioodil
jaanuar-aprill 2019, et dokumendi kirjutamise käigus tekkinud
küsimustele saaks koostöös juhtrühma/teematöörühmadega leida
vastused.
3. Kuivõrd Kodanikuühiskonna arengudokumendil on palju seoseid ka
LE2030
arengukavaga,
teeb
Siseministeerium
ettepaneku
Kultuuriministeeriumile nimetada juhtrühma ka oma esindaja.
4. SIM täiendab enda poolt pakutud teematöörühmade nimekirja ning saadab
juhtrühma liikmetele arvamuse avaldamiseks. Juhtrühma liikmed
jagunevad teematöörühmadesse ning viivad läbi vähemalt ühe kohtumise
hiljemalt 31.08.:
a. Rahastamine
b. Kodanikuaktiivsus
c. Elanike kaasamine
d. Sotsiaalne ettevõtlus, mille alateema ka avalikud teenused
5. SIM teeb juhtrühmale meililisti: kodarjr@list.siseministeerium.ee
3. KODARi koostamise kaasamise protsessid
Ursula Kaasik
Siseministeerium andis ülevaate oma ettepanekutest KODAR-i kaasamisprotsessidest,
eelkõige maakondlike seminaride korraldamise ettepanekust. Toimus arutelu.
SIM: KODARi koostamisel on suur rõhk partnerite ja avalikkuse kaasamisel. Partnereid
ja laiemat avalikkust kaasavaid tegevusi viiakse läbi 2018. aasta lõpuni ja alates maist
2019 kuni 2019. aasta lõpuni.
Siseministeeriumis on juba toimunud:
– 2 tegevuskeskkonna seminari aprillis
– 2 KODARi aruteluseminari aprillis ja mais
Praeguse ajakava kohaselt, on Siseministeeriumi ettepanek, et maakondlikud seminarid
toimuvad 2018. aasta septembris-oktoobris. Seejärel algavad SIM ettepaneku järgi
teematöörühmade seminarid (november-detsember 2018).
Olulised tähtajad, mis raamistavad kogu protsessi ning mida juhtrühm muuta ei
saa:
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Vabatahtliku tegevuse uuring valmib märts 2019
KODARi mõjuanalüüs valmib mais 2019
KODAR kinnitamine toimub detsembris 2019

Maakondlikel seminaridel on SIM ettepanek koguda sisendit kodanikuühiskonna
visiooni ja eesmärkidesse. Seminaride osas soovime juhtrühmalt kinnitust nende
korraldamise asjakohasuse ja õigeaegsuse osas. Samuti soovime juhtrühmalt
maakondlike seminaride metoodika ettepanekuid.
Maakondliku seminari päevakava mustand
12:00-12:15 Kodanikuühiskonna programmi koostamine. Miks ja kellele?
Siseministeerium
12:15-12:30 Kaasamine ja vabaühenduste rahastamine Eestis
Siseministeeriumi strateegiline partner
12:30-12:45 Sotsiaalne ettevõtlus, innovatsiooni ja avalike teenuste delegeerimine
Siseministeeriumi strateegiline partner
12:45-13:00 Vabatahtlik tegevus, selle arendamine ja võimalused koostööks
Siseministeeriumi strateegiline partner
13:00-15:00 Töötuba kodanikuühiskonna programmi arutamiseks
Heateo Sihtasutus: Kuidas on kavatsetud maakondlike seminaride läbiviimine?
SIM: hetkeseisuga oleme plaaninud seda maakondlike arenduskeskuste kaudu.
Riigikantselei: mis on maakondlike seminaride eesmärk, koguda probleeme? Kas oleks
mõistlik minna maakondadesse lahenduste otsimise juures? Et saada teada
lahenduskäigud. Minu soovitus on siduda probleem ka lahenduse otsimisega.
SIM: oleme tahtnud seda teha võimalikult avatult. Et ei läheks valmis projektiga
maakondadesse. Nõus, et probleeme ja lahenduskäike tuleb arutada koos. Igal juhul
maakondadesse sügisel minnes oleks olemas hetkeolukorra analüüs, arenguvajadused,
probleemid ning ehk ka juhtrühma poolt koostatud esialgne mustand visioonist.
Heateo Sihtasutus: Võib-olla ka saab probleemide arutamisel maakondades juba ka
nende maakonnale kõige olulisemaid probleeme välja filtreerida.
SEV: tuleks määratleda ka sihtrühm, kas tahame ainult juba aktiivseid maakondades või
tahame laiendada sihtrühma.
SIM: kes läbi viib, seda saab suunata.
Kodukant: päevakava osas teeks ettepaneku, et kas saaks teha 15-minutiliste ettekannete
asemel ühe koondsissejuhatuse.
Vabaühenduste Liit: ka meie nõus päevakava osas, et strateegilisi partnereid ei ole
mõtet igale maakondlikule seminarile kutsuda ettekannet tegema- selleks ei ole
inimressurssi.
Samuti teeks ettepaneku, et testiks kõigepealt SIM poolt koostatavat valdkonna
hetkeolukorra kirjeldust, arenguvajadusi ja probleeme maakondlike konsultantide peal.
Maakondadesse pigem toetame minemist hiljem, kui uuringud on ka valminud.
SIM: võtame Kodukandi ja Vabaühenduste Liidu ettepanekud päevakava osas arvesse.
Kodukant: praegu on käimas ka maakondlike arengukavade koostamise protsess,
ilmselt saaks ka sealt sünergiat luua.
TÜ: näen lisandväärtust, et nn põllu pealt küsida probleeme, maakondadel võivad olla
erinevad probleemid, mis ei ole küll konkreetsete lahenduste keeles tõlgitud, kuid
erinevate teemaarutelude kaudu tulevad tegelikud kodanikuühiskonnaga seotud
probleemid esile, nt kaasamisprotsessi puudujäägid metsaraie teemade kaudu.
Vabaühenduste liit: teemade kaupa kohalikul tasandil arutelude läbiviimine võib olla
hea lahendus.
4

SEV: maakondlike arengukavadega seostamine tundub väga hea võimalus, näha, mis on
omavalitsuste ning sealsete ühingute prioriteedid, tegevused.
Vabaühenduste Liit: kas ja kui palju omame praegu teavet maakondlikest
arengukavadest?
SIM: saame seda uurida ja järgmises juhtrühmas ülevaate anda.
KÜSK: võib-olla tasuks omavalitsusliitudega kohtumine teha, kuivõrd nende roll on
praeguseks muutunud? Sealt tekib ka maakondlike arengukavade seos.
SIM: Peaksime kindlasti ka omavalitsusliitusid kaasama. Korraldame nendega
kohtumise.
Otsused
1. SIM kohtub omavalitsusliitudega, et arutada maakondlike arengukavade
koostamise protsesse ning nende ühildamisvõimalusi KODAR protsessiga.
2. SIM annab ülevaate maakondlike arengukavade protsessist ning selle
ühildamisvõimalusest KODAR-i protsessiga järgmisel juhtrühma
kohtumisel.
3. Maakondlike seminaride korraldamisel võtab SIM eesmärgiks ressursi
optimaalse kasutamise, st strateegiliste partnerite ja SIM enda praeguse
tegevuse kirjeldamine proovitakse anda edasi 1 tervikettekandega.
4. Tõstatunud küsimused
Küsimusi ei tõstatatud.

Raivo Küüt

5. Järgmise koosoleku aeg
Raivo Küüt
Siseministeerium teeb ettepaneku korraldada järgmine koosolek 31.08.2018.
Otsus: järgmine juhtrühm toimub 31.08.2018
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