
 
 

SA EESTI KOOSTÖÖ KOGU 

tegevusplaan 2022. aastaks 

 

2022. aasta põhieesmärgid: 

  

1. Koordineerida Eesti inimarengu aruande 2023 protsessi ja teha ettevalmistused aruande 

avalikustamiseks 2023. aasta alguses. 

2. Korraldada koostöös TalTech Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi ning 

Riigikantselei strateegiabürooga kohalikele omavalitsustele suunatud konverents. Olla e-

osaluse ning kohaliku tasandi avatud valitsemise eestkõneleja ja oma tegevuste kaudu selle 

soodustaja.  

3. Edendada demokraatiaharidust ja nügida noorte osalemist (koolide kaasava eelarve 

projekt, E-demokraatia hariduskeskkond Rahvaalgatus.ee-s). 

4. Eesti inimarengu aruannet ja Rahvaalgatus.ee-d populariseerivate lisaprojektide tegemine: 

“Kodukoha e-kompass” ja koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja raamatukogude 

aastaga pilootprojekt „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus“.  

5. EKK 15. tegevusaasta puhul nähtavuse suurendamine. 

 

 Eesti Koostöö Kogu 2022. aasta märksõnad: 

  

Eesti inimarengu aruanne, Rahvaalgatus.ee, osalusdemokraatia, arutelukultuur, vaimne tervis ja 

heaolu, e-osalus, koolide kaasav eelarve, demokraatiaharidus, kodanikuharidus, koostöö, dialoog 

  

  

  

  

 

 

 



 
 

EESTI INIMARENGU ARUANNE 2023. VAIMNE TERVIS JA 

ÕNNELIKKUS 

 

Sihtasutus koordineerib vaimse tervise teemalise Eesti inimarengu aruande (EIA) sisuprotsessi ja 

tehnilise etapi tööd vastavalt kokkulepitud ajaplaanile; korraldab EIA-t pildil hoidvaid 

kommunikatsioonitegevusi; korraldab ettevalmistusi aruande esitluseks 2023. aasta alguses 

(eelkohtumised Riigikogu komisjonidega) ning planeerib aruannet 2023. aastal populariseerivaid 

jätkutegevusi.   

 

Ajakava:   

● JAANUAR: 

- 21.01.2022 - EIA tulevikustsenaariumite esimene koosloomeüritus. 

- 25.01.2022 – peatoimetaja tutvustab artiklite esimeste mustandite põhisõnumeid 

EKK nõukogule. 

● VEEBRUAR: 

-  DigiEIA esmase visiooni loomine ja partnerite otsimine. 

● MAI: 

- Valmivad peatükkide käsikirjad koos toimetajate sissejuhatustega. 

● JUUNI: 

- Algab keeletoimetuse etapp. 

● SEPTEMBER-DETSEMBER: 

- Tõlkimise etapp; 

- aruande kujundamine ja küljendamine; 

- digitaalse aruande teostamine. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E- KODUKOHA KOMPASS 

Eesmärk ja seos meiega: 

● Eesti inimarengu aruande 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ 

populariseerimine ühiskonnas.  

● Aruande jätkuprojektina valminud rändnäituse “Kodukoha kompass” materjalide 

kättesaadavaks tegemine www.2020.inimareng.ee lehel.  

  

E-käsiraamatusse koondame sisumaterjalid, mis „Kodukoha kompassi“ näituse jaoks valmisid, 

kompass-ketta kohahindamise metoodika kirjelduse ning visuaalid. 

Lisaks oleme koostöös MTÜ-ga Elav Tänav loonud esmakordsed linnaruumi elavdamise 

näidiskirjeldused, mille eesmärk on pakkuda lihtsaid, eripalgelisi ja Eestis läbiproovitud lahendusi 

kodukoha ruumi atraktiivsemaks ja inimsõbralikumaks muutmisel.  

 

E-kodukoha kompass on mõeldud: 

- Haridusliku õppematerjali ja inspireeriva tööriistana kohaliku elu eestvedajatele 

(kogukonnaühendused, seltsid, võrgustikud); 

- koolidele ruumiharidust ja kodanikuaktiivsust toetava õppematerjalina; 

- kohalikele omavalitsustele kaasamistööriistana; 

- aktiivsetele kodanikele eneseharimiseks ja ruumialase teadlikkuse tõstmiseks. 

 

ARUTELUKULTUURI PILOOTPROJEKT „Kohalike dialoog 

kohalikus raamatukogus“ 

Eesmärk ja seos meiega: 

● https://kohalik.rahvaalgatus.ee/ kui kohalikul tasandil kaasarääkimist võimaldava 

keskkonna populariseerimine; 

● EIA 2019/2020 “Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud” põhisõnumite 

populariseerimine; 

● EKK kui osalusdemokraatia ja avatud valitsemise eestkõneleja nähtavuse suurendamine; 

● EKK kui ühiskonnas positiivsete muutuste esilekutsuja rolli rakendamine. 

http://www.2020.inimareng.ee/
https://kohalik.rahvaalgatus.ee/


 
 

Eesti inimarengu aruandes 2019/2020 “Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud” tõdesid 

sotsiaalteadlased, et kehv arutelukultuur on infoajastu üks suurimaid probleeme ning 

aruteluks vajalike kodanikuoskuste parandamine peaks olema riiklik huvi. Parem (kohalik) 

arutelukultuur loob suurema heaolu ja parema kodukoha elukeskkonna ning püüdleb ühismeelele. 

Kuidas soodustada kohalikku ja kohalike dialoogi, kodanikuaktiivsust ning üksteise  märkamist ja 

kuulamist? 

2022. aastal toimuva raamatukogude aasta raames korraldame koos partneritega 

(Riigikantselei, raamatukogude aasta, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing) pilootprojekti, 

mille eesmärk on aidata Eesti raamatukogudest kujundada paigad, mis soodustaksid 

kogukondlikku dialoogi ja kohalike arutelusid ning parandaksid kodanike aruteluoskusi.  

Raamatukogud on demokraatias üliolulised institutsioonid, neutraalsed avalikku ruumi pakkuvad 

paigad, kus igaühel olenemata soost, vanusest, uskumustest, sissetulekutest jms on võimalik olla, 

ennast arendada, osaleda ja infole ligi pääseda. Et raamatukogude roll kogukondade ja demokraatia 

arendajana saaks ka Eestis tugevamaks ning nähtavamaks, kutsume pilootprojekti raames 

maakonna- ja valla keskraamatukogude töötajaid 9 kuud kestvasse programmi, kus omandatakse 

kogukonna kaasamise põhitõdesid ning tähenduslike vestluste läbiviimise metoodikat. Teadliku 

dialoogi soodustamise kaudu saab raamatukogu aidata luua eeldusi suuremaks mõistmiseks, 

märkamiseks ja kuulamiseks kogukonnas ja ühiskonnas.   

Koolitaja: MTÜ Ruumiloojad, Piret Jeedas, kaasamise ekspert ja täiskasvanute koolitaja, MA 

andragoogikas (cum laude).  

Pilootprojekti eesmärk Eesti Koostöö Kogu jaoks: 

- Aitame panustada Eesti inimarengu aruannetes viidatud arutelu- ja koostöökultuuri 

parandamisele kohalikul tasandil (sh kodanike arutelu- ja kuulamisoskuste parandamisele); 

- panustame kodanike initsiatiivikuse tõstmisele ja seni vähem kaasa rääkinud 

ühiskonnaliikmete kaasamisele;   

- populariseerime https://kohalik.rahvaalgatus.ee/ keskkonda kui tööriista ja soodustame 

raamatukogudes toimuvate kogukondlike arutelude kaudu uute kohalike kollektiivsete 

algatuste teket;  

- demokraatia edendajana toetame raamatukogude demokraatiatöö nähtavaks tegemist ja 

rikastamist.  

 

https://kohalik.rahvaalgatus.ee/


 
 

 

 

 

 

RAHVAALGATUS.EE JA OSALUSDEMOKRAATIA 

Sihtasutus jätkab osalusportaali Rahvaalgatus.ee arendamist ja populariseerimist nii kohalikul kui 

ka riigi tasandil, kasutajatoe pakkumist ning kasutajamugavuse suurendamist. Sihtasutus on avatud 

valitsemise ja osalusdemokraatia eestkõneleja ja soodustaja, panustab noorte 

demokraatiaharidusse ja osalemisesse nii kooli kui ka kohalikus elus. 

 

2022. aasta peamised eesmärgid on: 

● Tellida Rahvaalgatus.ee portaalile turvatestimine ja vastavalt tulemustele parendada 

keskkonna turvalisust. 

● Kaaluda uue tasandi, kodanike ideede esitamine otse valitsusasutustele, Rahvaalgatus.ee 

juurde loomist (Riigikantselei pakkumine). Analüüsida senise Osale.ee funktsiooni üle 

võtmisega tulenevaid mõjusid (kulu, kommunikatsioon, maine, organisatoorne võimekus, 

meie rolliga haakumus) ja nõukogu tasandil otsustada, kas see saab olema meie lisa suund.  

● Kohaliku tasandi (e)osaluse ja avatud valitsemise konverentsi korraldamine ja selle läbi 

Rahvaalgatus.ee kuuenda sünnipäeva tähistamine. 

● Lähtuvalt seniste KOV algatuste menetluspraktikate kaardistamisest KOVidele 

infomaterjali välja töötamine kohaliku algatuse menetlemise soodustamiseks (teostab 

praktikant 2022 veebruariks), hea menetlemistava ja hea tahte olulisuse eestkõneleja ja 

nügija rolli võtmine. 

● Kohalikul tasandil kaasarääkimise õiguse populariseerimine ning kodanike võimestamine 

oma kaasarääkimise õiguste kasutamisel. 

● Rahvaalgatus.ee laiema mõju kommunikatsioon, KOV tasandi kitsaskohtade ja parimate 

praktikate esiletõstmine, annetuste kommunikatsioon. 

● Noorte demokraatiakogemust ja osalust suurendava „Koolide kaasava eelarve“ projekti 

jätkamine ning projektile jätkusuutliku toimimismudeli leidmine.  

● Noorte digikirjaoskust suurendava haridusliku õpikeskkonna loomine Rahvaalgatus.ee 

juurde ning selle populariseerimine. 



 
 

● Rahvaalgatus.ee portaali kasutajamugavuse parendamine (sõnumite ja viidete 

selgekeelsus, tõlked, kasutajakeskne interaktsioonidisain).  

● Erinevates osalusdemokraatiat edendavates algatuses kaasa löömine ning valdkonna 

edendamisse panustamine.  

 

OSALUSE JA AVATUD VALITSEMISE KONVERENTS. 22. veebruar 2022 

Eesmärk ja seos meiega: 

● Rahvaalgatuse 6. sünnipäeva tähistamine;  

● e-osaluse võimaldajana saame populariseerida https://kohalik.rahvaalgatus.ee/  keskkonda 

ja tõstatada portaalihaldajana kitsaskohad, mis meie senises praktikas on esile tõusnud;  

● tõsta esile EKK rolli avatud valitsemise ja hea tahte nügijana. 

TalTech Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi (Tropico projekti eestvedaja), Eesti 

Koostöö Kogu (Rahvaalgatus.ee) ja Riigikantselei strateegiabüroo (Avatud Valitsemise 

Partnerlus) koostöös toimuva konverentsi eesmärk on suurendada KOV-ide teadlikkust avatud 

valitsemisest, tutvustada ja pakkuda inspiratsiooni Tropico. Transforming into Open, Innovative 

and Collaborative Governments projekti kaudu, mille raames käsitleti 15 riigi e-osaluse kaasust ja 

e-tööriistade kasutamise mõju koosloomele ja osalusele kohalikul tasandil. Üks kaasusi 

rahvusvahelises võrdluses oli ka Rahvaalgatus.ee.  

Eesmärk on ka tutvustada Eesti avatud valitsemise lipulaeva Rahvaalgatus.ee-d ja selle senist 1,5 

aasta pikkust kogemust kohalike algatuste esitamise võimaldamisel.  

Ajakava:  

JAANUAR-VEEBRUAR: 

- Sündmuse sisuline ettevalmistus (ruum, esinejad, produktsioon, kutsed); 

- Kommunikatsioon ja selle ettevalmistus. 

MÄRTS: 

- 22.02.2022 - konverentsi toimumispäev  

 

 

 

 

https://kohalik.rahvaalgatus.ee/
https://tropico-project.eu/work-packages/
https://tropico-project.eu/work-packages/


 
 

KAASAV EELARVE KOOLIDES  

koostöös SA Korruptsioonivaba Eestiga 

 

Eesmärk ja seos meiega: 

● Edendada koolidemokraatiat; 

● soodustada noorte seas kodanikuaktiivsust ning kujundada positiivseid hoiakuid 

kaasarääkimise ning aktiivse osaluse osas;  

● arendada dialoogi- ning kuulamisoskusi ning omavahelist koostööd;   

● suurendada koolinoorte digipädevusi ja teadlikkust digitaalsetest osalusvõimalustest. 

 

Ajakava:  

JAANUAR-JUUNI:  

- Kaasavat eelarvestamist rakendavate koolide III lennuga projekti elluviimine;  

- kaasavat eelarvestamist kui õpilasi ja kogukonda võimestavat ning demokraatlikke väärtusi 

arendavat initsiatiivi praktiseerivate koolide võrgustiku loomine ning regulaarsete 

kohtumiste korraldamine;  

- projektile täiendavate jätkusuutlike finantseerimisallikate otsimine ja taotlemine, et 

pikemas perspektiivis kasvatada võrgustikust demokraatlike koolide klubi, mille kaudu 

laiendada õpilaste osalusvõimalusi haridustee jooksul ning võimaldada õpetajatele 

platvormi, kus enda teadmisi päriselulistest õppemeetodidest rikastada;  

- meediasuhtlus ja kommunikatsioonitegevused projektist ja selle mõjust laiemas 

avalikkuses rääkimiseks ning heade praktikate väljatoomiseks.  

JUUNI-AUGUST:  

- Võrgustikule seminari korraldamine ja selle toimumine;  

- kaasavat eelarvestamist rakendavate koolide IV lennu komplekteerimine.  

SEPTEMBER-DETSEMBER:  

- Koostöös Korruptsioonivaba Eestiga animeeritud video loomine kooli kaasavast eelarvest 

kui praktilisest päriselulisest õppemeetodist;  

- kaasavat eelarvestamist rakendavate koolide IV lennuga projekti elluviimine.  

 



 
 

RAHVAALGATUS.EE DEMOKRAATIAHARIDUSE KESKKOND  

Eesmärk ja seos meiega: 

● Koolinoorte digipädevuste ja teadlikkuse suurendamine digitaalsetest osalusvõimalustest;  

● e-demokraatia haridusse panustamine;  

● Rahvaalgatus.ee keskkonna kui tervikliku kodanikuportaali (haridus + osalusvõimalus) 

populariseerimine; 

● EKK kui demokraatiaedendaja missiooni sisustamine. 

Sihtasutus arendab Rahvaalgatus.ee juurde haridusliku ja interaktiivse demokraatiahariduse ja - 

harjutus keskkonna. Keskkond võimaldab elavdada demokraatiaõpet näiteks kooli 

ühiskonnaõpetuse ainetundides, projektõppe-põhiselt või lõimida mitte-formaalse õppega 

noorsootöös, toetades noorte osalust nii koolielus kui ka kohalikul ja riiklikul tasandil. Selle sihini 

jõudmiseks teeb Eesti Koostöö Kogu koostööd teiste demokraatiaharidust edendavate 

vabaühendustega, noorteorganisatsioonidega, erinevate õpetajaid ja koolijuhte ühendavate seltside 

ning avalike haridus- ja noortevaldkonna institutsioonidega.  

 

Ajakava:  

JAANUAR-JUUNI: 

- Visuaalsete ja tehniliste lahendustega alalehe väljatöötamine ning Rahvaalgatus.ee-ga 

integreerimine; 

- kolme juba olemasoleva tegevusmooduli (digiallkirjastamise harjutamine, koolide kaasava 

eelarve läbiviimine, õpilasesinduse e-valimine) sisutekstide loomine ja tervikuks sidumine;   

- kommunikatsiooniplaani välja töötamine. 

AUGUST-DETSEMBER: 

- Keskkonna laiem populariseerimine sihtrühmade seas.  

 

 

 

 

 



 
 

KOOSTÖÖVÕRGUSTIK 

Peamised eesmärgid on: 

● Harta 2021-2023 tagasiside ja kinnituse saamine (kevad 2022). 

● Võrgustiku järjepidev EKK tegevustega kursis hoidmine 

● Võrgustiku liikmete kaasamine/kutsed EKK üritustele  

● Kaasata vastavaid võrgustikuliikmeid EKK tegevuste populariseerimisse  

 

ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE 

EKK tegevkontoris töötab kolm inimest. 

Tegevjuht (1,0): esindamine, koostöösuhete ja võrgustikutöö korraldamine, nõukoguga 

suhtlemine, EIA kirjastamisega seonduv, erinevate ürituste ja projektide (e-osaluse konverents, 

Rahvaalgatus.ee hariduslik osa, Arvamusfestival, arutelukultuuri pilootprojekt, Kodukoha e-

kompass jt) korraldamine, kontoritöö administreerimine jm. 

Demokraatia valdkonna ekspert (1,0): osalusportaali Rahvaalgatus.ee-ga seonduv (igapäevane 

kasutajatugi, veebiarendaja töö juhtimine, sisulised uuendused, automatiseerimisprotsessid, 

analüüsid, kommunikatsioon, KOV tasandi koostöö juhtimine jms), noorte demokraatiahariduse 

alase koostöö ja töö korraldamine, materjalide koostamine, esinemised jms. 

Kommunikatsiooni ekspert (1,0): EKK strateegilise kommunikatsiooni tegevuste igapäevane 

kommunikeerimine, veebi ja sots. meediakanalite haldamine, infomaterjalide tootmine ja 

tellimine, üritustel abiks olemine. 

  

EKK tegevkontorit juhib 2022. aastal 6- liikmeline nõukogu. 

Kaie Karniol (esimees), Külli Taro (aseesimees), Ülar Mark, Andres Kütt, Arko Olesk, Ott Oja.   

 

 


