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SA EESTI KOOSTÖÖ KOGU 

2020. aasta tegevuskava 

 

 

SA Eesti Koostöö Kogu 2020. aasta tegevused tõukuvad 2017. aastal vastu võetud strateegiast 

(hartast) „Demokraatia arendamine digiriigile kohaselt 2018-2020“.  

Hartat ei viida ellu ühe konkreetse programmi kaudu (nagu mitme varasema harta puhul), 

vaid läbi mitmete erinevate püsitegevuste (Eesti inimarengu aruande väljaandmine ja 

rahvaalgatus.ee osalusveebi vedamine), koostööprojektide ja uute algatuste.  

 

 

2020. aasta põhieesmärgid: 

 

1. Anda välja Eesti inimarengu aruanne 2019/2020, avada ja populariseerida raporti 

põhisõnumeid erinevate jätkuprojektide ja ettevõtmiste kaudu (vt tegevuskava). 

Algatada järgmise EIA teema valik ja kirjastamisprotsess ja leida lisarahastust 

teadlaste töö väärikamaks tasustamiseks;  

2. arendada rahvaalgatusveeb laiapõhjaliseks e-demokraatia alaseks kodanikuportaaliks 

ja tõhustada inimeste aktiivsemat osalemist riigi ning kohaliku omavalitsuse tasandil; 

3. panustada noorte aktiivsemasse osalemisesse; 

4. korrastada Eesti Koostöö Kogu koostöövõrgustikku ja tõhustada kommunikatsiooni.  

 

 

TEGEVUSED 

 

 

I EESTI INIMARENGU ARUANNE 

 

Eesti inimarengu aruanne on Eesti tunnustatud teadlaste poolt koostatud raport, mis annab 

järjepideva vaate Eesti riigi inimarengut mõjutavate erinevate valdkondade hetkeseisust ja 

arengustsenaariumidest.  

EIA on väärikas kaubamärk ja autoriteetne alustekst otsustajatele poliitikate 

kujundamiseks. EIA on poliitiliselt sõltumatu, argumenteeritud ja faktipõhine. 

 

• Eesti Koostöö kogu tegevkontor korraldab 2020. aasta kevadel ilmuva EIA 2019/2020 

(peatoimetaja prof. Helen Sooväli-Sepping) valmimise, kirjastamise, 

avalikustamise, meediakajastuse ja kommunikatsiooni tegevused;  

• Eesti Koostöö Kogu tegevkontor korraldab EIA 2019/2020 populariseerimiseks 

rändnäituse „Kodukoha kompass“.  

Näituse eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust heast avalikust ruumist, selle mõjust 

igaühe heaolule, vaimsele tervisele, piirkonna arengule ja elujõulisusele. Samuti 

avaliku ruumi ja demokraatia seostest sh igaühe õigusest kaasa rääkida elu 

korraldamises nii kohalikul kui riigi tasandil.  

Raamatukogusid peetakse üheks kõige demokraatlikumaks avalikuks ruumiks. 

Erinevalt Põhjamaadest, räägitakse Eestis raamatukogust kui demokraatia kantsist 

vähe(m). Näitust üle Eesti erisuurustega raamatukogudesse saates soovime tähelepanu 

tõmmata ka raamatukogude üliolulisele rollile võrdset ligipääsu tagava, neutraalse, 

erinevate inimeste kokkupuutumist ja suhtlemist soodustava ruumina.  

Näitus käib 2020. a läbi 3 väikelinna ja jätkab tuuri 2021. a sügiseni. Näitusega on 

kaasa ka loengutepakett ja õpilehed koolilastele.  

• Eesti Koostöö Kogu tegevkontor koos nõukoguga algatab järgmise Eesti inimarengu 

aruande teema valimise. Selleks toimub 2020. a augustis ka koosloomeüritus EKK 

koostöövõrgustikuga. Ürituse eesmärk on valideerida ja saada laiapaindset tagasisidet 

nõukogu poolt välja pakutud teemadele. 
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• Eesti Koostöö Kogu tegevkontor algatab aasta lõpus EIA 2023 protsessi, sh korraldab 

peatoimetaja leidmiseks avaliku konkursi ja koostab esmase eelarve.  

 

 

II  RAHVAALGATUSVEEB JA OSALUSDEMORAATIA 

 

Rahvaalgatusveeb on tänaseks hästi toimiv ning aina enam populaarsust koguv kanal 

kollektiivsete pöördumiste digitaalseks allkirjastamiseks ja saatmiseks otse Riigikogule. See 

on toimiv ja läbipaistev digikanal kodaniku ja Riigikogu vahel.   

 

2020. aastal plaanib Eesti Koostöö Kogu arendada rahvaalgatusveebist riigi- ja kohalikul 

tasandil kaasarääkimist võimaldava kodanikuportaali. Eesmärk kanalit terviklikuks arendades 

on tõsta inimeste teadlikkust osalemise võimalustest (olla keskne e-infopunkt), suurendada 

reaalset osalemist (keskkonnas saab kohe ka algatada), edendada demokraatiat ja avatud 

valitsemist digiriigile kohaselt. Rahvaalgatusveeb on kindel osa E- Eesti eduloost ja oluline 

verstapost e-demokraatia arendamisel Eestis.  

 

• 2020. a võtame fookusesse 1% seaduse, ehk kohaliku elaniku õiguse kaasa rääkida ja 

uusi algatusi teha KOV-i tasandil. Kaardistame kõik hetkel omavalitsuste poolt 

kasutatavad kaasamistööriistad, toome selle info rahvaalgatus.ee KOV alalehele 

kokku. See eeldab tihedat koostööd Linnade ja valdade Liiduga ja kohalike 

omavalitsustega. Hiljemalt augustiks lanseerime kohalik.rahvaalgatus.ee lehe ja 

alustame 1% seaduse populariseerimist; 

• Tähistame RA sünnipäeva avaliku loenguga märtsi esimesel nädalal;  

• 2020. aastal on plaan alustada koostööd noorteorganisatsioonide, Ühiskonna- ja 

Ajalooõpetajate Seltsiga, Eesti Üpilasesinduste Liiduga jt, et koostöös välja töötada 

demokraatia alased noortepärased õppematerjalid, pakkuda ja populariseerida 

rahvaalgatusveebi keskkonda osalemise praktiseerimiseks õppetöös, võimestada noori 

kaasa rääkima kooli (nt õpilasesinduste valimine) ja kohaliku kogukonna (KOV) 

tasandil jms. Eesti Koostöö Kogu saab siin olla teema tõstataja, laiema koostöö 

initsieerija, pakkudes e-kodanikuhariduse alast pädevust ja reaalset demokraatlikku, 

läbipaistvat kaasarääkimist võimaldavat e-keskkonda.  

• Alustame koostöös Korruptsioonivaba Eestiga pilootprojekti “Kaasav kool”.  

• Jätkub huvikaitsevõrgustiku, EKK koostöövõrgustiku liikmetele, piirkondlikele 

koostöö kogudele jt potensiaalsetele teemaalgatajatele RA.ee tutvustamine ja 

tööriistana populariseerimine.  

• Ra.ee mõjumudeliga jätkamine ja süvaanaanalüüsiks teaduspartneri leidmine. Siin on 

juba alanud läbirääkimised Soome partneri Sitraga, kes on avaldanud soovi kahe riigi 

sarnase platvormi süvaanalüüsi tegemiseks.   

• Osalemine Arvamusfestivalil 

 

• Lisaks osaleb Eesti Koostöö Kogu avatud valitsemise partnerluse uue tegevuskava 

koostamise protsessis (rahvaalgatusveeb on Eesti avatud valitsemise üks seniseid 

lipulaevu ja kõik 2020. a plaanitud RA.ee sisuarendused sobivad AVP 

tegevuskavasse).  

 

Koostöövõrgustik: 

 

• Oluline korrastada koostöövõrgustikku. Viia läbi tagasiside küsitlus, uuendada 

andmeid ja luua kommunikatsioon (uudiskiri), mis tagab püsiinfo EKK tegevuste 

kohta. Kaasata võrgustikku EIA 2023 teema valikusse.  
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Organisatsiooni areng: 

 

• Kommunikatsioonispetsialisti tööle võtmine; 

• Uue EKK veebilehe loomise algatamine, sotsiaalmeediakanalite tõhusam kasutamine; 

• EKK meenete korraldamine; 

• Uue EKK ja Rahvaalgatusveebi visuaalse identiteedi loomine. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


