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SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS: 

1. Võtta teadmiseks Koostöö Kogu rahaline seis  

 

Juhataja Teele Pehk andis üldise ülevaate rahalisest seisust. Inimarengu aruandele on kulunud 

planeeritust rohkem vahendeid peamiselt lisatrüki ja mahuka veebiplatvormi arendamise tõttu. 

Lisaks otsustati panustada eraldi kommunikatsiooni peale, mille puhul kasutati PR Agenda 

teenuseid. Muude kulutuste osas on kõik plaanikohane. 



Nõukogu soovib järgmisel koosolekul näha tabeli kujul rahalist ülevaadet. 

 

2. Võtta teadmiseks Eesti inimarengu aruande 2016/2017 „Eesti rändeajastul“ 

ülevaade 

 

Nõukogu hindab 1. juunil ilmunud inimarengu aruannet väga õnnestunuks, nii selle esitlust 

kui ka järgnenud arutelusid ja järelkaja. Seda tõestab ka see, et aruannet tsiteeritakse 

regulaarselt ja ulatuslikult peavoolumeedias (ülevaade meediakajastusest siin). 

 

Aruanne on eesti ja inglise keeles mugavalt loetav veebilehel inimareng.ee, eestikeelsed 

eksemplarid on üle Eesti raamatukogudes, lisaks saab aruannet osta kõikidest Apollo ja Rahva 

Raamatu poodidest ning tellida Koostöö Kogu kontorist. Ingliskeelne aruanne on loetav ainult 

veebis. 

 

Vene keeles on inimareng.ee-l aruande sissejuhatus ehk põhisõnumid. Terves mahus aruande 

tõlkimiseks vene keelde pole õnnestunud lisarahastust leida. Sügisel on plaanis vähemalt üks 

venekeelne arutelu Narva kolledžis.   

 

Arvamusfestivalil ei ole inimarengu aruandele eraldi arutelu pühendatud, kuna ideekorjest ei 

läinud teema läbi. Sellegipoolest on rändeteema mitmes aruelus: Mari-Liis Jakobson räägib 

rändeteemal EPL laval, Kristina Kallas modereerib Work in Estonia arutelu sisserändest, 

peatoimetaja Tiit Tammaru osaleb kahes arutelus. Plaanis on aruandeid Arvamusfestivalil 

kohapeal müüa. 

 

3. Võtta teadmiseks Pension 2050 programmi ja uue eakuse rahvakogu arengud 

 

Uue eakuse rahvakogu teemaseminaridelt välja koorunud üle 20 ettepaneku koguvad 

rahvaalgatusveebis toetusallkirju. Uuseakus.rahvaalgatus.ee esilehel on koondskeem 

ettepanekute suhestumisest uue eakuse visiooniga. Toetusallkirjade kogumiseks ja selle kohta 

sõna levitamiseks korraldab Agenda PR juulikuus sotsiaalmeedia kampaaniat, augustist 

jätkame aktiivse meediatööga. 

 

Juhataja Teele Pehk rõhutab rahvakogu meetodi kasutamise olulisust ühiskondliku arutelu 

pidamisel ja avaliku sektori uuendamisel, eeskätt sellisel ebaatraktiivsel teemal, nagu seda on 

pensionisüsteem. 

 

4. Võtta teadmiseks rahvaalgatusveebi arengud 

Rahvaalgatusveebi tulevik oleneb Koostöö Kogu tulevikust. Vahepeal oli päevakorras veebile 

eraldi üksuse loomine, kuid Koostöö Kogu võimalik uus tulevikuväljavaade sisaldab 

osalusplatvormi haldamist ja laiemalt tööd demokraatiaga.   

https://www.kogu.ee/seotud-meediakajastused-eia/
https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/


Võrreldes kevadega 2017 toimub Riigikogu Kantseleiga hea koostöö. Tänu 

rahvaalgatusveebiga koostööle sai Riigikogu  endale avaandmete mooduli. Üle pooleteise 

aasta kestnud läbirääkimised kantseleiga jätkuvad, et nad võtaksid endale Riigikogule 

mõeldud IT-lahenduse haldamise. Samuti käime fraktsioonides ja rahastajate juures (nt 

KÜSK) rahvaalgatusveebi aastase toimimise kokkuvõtet esitlemas ning arutamas, kuidas 

parandada rahvaalgatuste tulemuslikkust ja algatajatele tagasisidestamist.    

Projektijuht Maarja-Leena Saare sõnul pole koostöös CitizenOS.com-iga, rahvaalgatusveebi 

n-ö mootoriga, jõutud ühise visioonini e-demokraatia edendamisest. Veebi kiiremaks 

arendamiseks oleks mõttekas tehniliselt iseseisvuda, mis tähendab paarituhande-eurolist 

investeeringut oma instantsi loomiseks. Rahvaalgatusveebi rahalise järjepidevuse mudelis on 

oluline koht väike- ja suurannetajatel, kelle panus võiks tulevikus katta platvormi tehnilised 

ehk ülalpidamiskulud.  

Juhataja annab ülevaate, et rahvaalgatusveebi ülalpidamise jaoks ja kasutajatoe pakkumiseks 

kulub aastas 27 000 eur. Sellele lisandub e-demokraatia arendamiseks, teavitustööks ja 

edasiarendusteks (nt kohalikule tasandile) vajalik rahastus. Viimase jaoks on vaja leida 

lisarahastust vastavalt seatavatele eesmärkidele.   

5. Võtta teadmiseks ja anda suuniseid Koostöö Kogu uue tegutsemismudeli kohta 

Juhataja Teele Pehk tutvustab Koostöö Kogu uut võimalikku tegutsemismudelit, mis tugineb 

paljuski nõukoguga tehtud strateegilisele tööle ning millel on presidendi nõunike 

põhimõtteline heakskiit olemas. Koostöö Kogu hakkaks laiemalt demokraatia edendamise 

tööd tegema, muutes mõneti oma senist tegutsemisviisi. Koostöö Kogu koordineeriks 

strateegilist koostöövõrgustikku, mis tegeleb süsteemselt avatud valitsemise, demokraatia ja 

ühiskonnakorralduse teemadega. Selle võrgustiku „teenistuses“ on demokraatialabor 

(töönimetus), kus katsetatakse, algatatakse projekte, visualiseeritakse, ristatakse andmeid 

konkreetsetel teemadel: riigireform ja õmblusteta ühiskond, avalikud teenused, osalus- ja e-

demokraatia, avalik ruum ja sotsiaalne sidusus. Need teemad on nõukogu poolt varem 

prioriteetseks tunnistatud. Tegutsemispõhimõteteks oleks süsteemne mõtlemine, muutuste 

juhtimine ja sünergia tekitamine koostöös võrgustiku liikmetega. Demokraatialabor on uus 

üksus, mille loovadki võrgustiku esialgsed liikmed. Strateegilisi suundasid annab ette 

koostöövõrgustik, president ja Koostöö Kogu nõukogu pikemaajalises (2-3 aastat) plaanis. 

Võrreldes praeguse Koostöö Koguga muutuks koostöövõrgustiku koosseis, tugevneks suhe 

presidendiga ning ilmselt uueneks põhikiri.   

Nõukogu soovitab mudel rohkem lahti kirjutada, et seda saaks järgmisel koosolekul 

põhjalikumalt käsitleda.   

6. Otsustada järgmise koosoleku aeg ja aruteluteemad 

 

Uue tegutsemismudeli arutelu nõuab rohkem tähelepanu, mida jätkatakse järgmisel nõukogu 

koosolekul orienteeruvalt septembri teisel nädalal. Järgmisel koosolekul arutatakse lisaks 

presidendi juurde minekut ning järgmise inimarengu aruande protsessi käivitamist.  


