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Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ning eelmise
koosoleku protokolli.
SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:
1. 2016. a tegevuskava ja eelarve, suhtlus harta osalistega
1.1 Võtta teadmiseks riigipidamise programmi käesoleva aasta tegevused ja
riigipidamise teemadel silma peal hoidmine 2016. aastal.
Arutati riigipidamise programmi lõpetamise formaati, nõukogu toetas ideed programmi
kolme viimase kuu jooksul võimalikult aktiivselt ja jõuliselt ettepanekuid ja sõnumeid
levitada. Programmijuht kirjutab arvamuslugusid, kommenteerib haldusreformi blogis,
jätkab komisjonides osalemist, plaanib kokkuvõtvat üritust.
Tutvustati 13. oktoobril toimuvat TEDxToompea üritust avaliku sektori innovatsioonist,
mida korraldab Riigikantselei strateegiabüroo ning Koostöö Kogu aitab sisustada,
Külli Taro räägib üritusel riigipidamisest.
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Kuku raadiosaate läbiviimist arutatakse uuesti 2016. a alguses.
Riigipidamise programmi lõppedes jätkab sihtasutuse juhataja 2016. aastast
riigipidamise teemadel kaasarääkimist ja programmis väljatöötatud ettepanekute
levitamist.
1.3 Tõsta sotsiaalpartnerluse programm sihtasutuse esimeseks prioriteediks ning siduda
Harta osalistele korraldatav teavitusüritus käesoleva aasta lõpus sotsiaalpartnerluse
teemaga, et uus programm aruteluga avada (päevakorra punkt nr 4).
1.4 Võtta teadmiseks koostööoskuste programmi algatamise ettepanek.
Sihtasutuse juhataja Teele Pehk tutvustas programmi kui instrumentaalset lähenemist,
kuidas valitsetust (governance) ja võrgustikupõhist lähenemist ühiskondlike
probleemide ja elukorralduse aluseks tuua.
Nõukogu nõustus teema aktuaalsusega ühiskonnas ja selle sobivusega sihtasutuses
käsitlemisega, kuid soovitas võtta kitsamaks fookuseks koostöö kolmanda ja avaliku
sektori vahel. Soovitati käsitleda uut koostööoskuste programmi riigipidamise kava
valguses ning arvestada pagulasdiskussioonist tuleneva sotsiaalse sidususe temaatikaga.
Samuti soovitati keskenduda pigem Tallinnast väljapoole ning vaadelda maapiirkondi ja
väiksemaid linnu ja asulaid.
Sihtasutuse juhataja koostab nõukogu ettepanekuid arvestades uuele tegevusele
täpsustunud tegevuskava.
1.5 Võtta teadmiseks kollektiivsete pöördumiste esitamise veebikeskkonna tööd ja
täpsustada sihtasutuse vastutust veebiplatvormi osas.
Võtta teadmiseks Soome-Eesti-Läti e-demokraatia töötoa toimumine 21. ja 22. oktoobril
Riias, kus sihtasutuse juhataja tutvustab Eesti e-demokraatia lahendusi (sh kollektiivsete
pöördumiste loodavat platvormi ja CitizenOS-i) koos paari teise osalisega.
1.6 Täpsustada 2016. aasta eelarvet, otsida lisarahastamise allikaid ja kinnitada
täiendatud eelarve käesoleva aasta detsembris.
2. Järgmise inimarengu aruande fookus
2.1 Määrata Eesti inimarengu aruande 2016/2017 algseks kandvaks teemaks üleilmne
eestlus, selle olemus, ulatus ja mõju Eesti riigi ja rahva arengule.
Käsitleda järgmist EIA-t eestlase eluruumi käsitleva sarja esimese osana, võttes vaatluse
alla eestluse maailmas ja globaalse eestlase. Järgmistes osades uurida eestlaste eluruumi
ja avaliku ruumi kvaliteeti (nii linnades kui maapiirkondades).
Lisaks pakuti võimalikeks allteemadeks Eesti regionaalse arengu iseärasuste uurimist,
spordikultuuri arengut (rahvasport ja tippsport), arengu lahtiseletamist, Ida-Viru
problemaatikat (maavarad, tööjõud, tööpuudus jne).
2.2 Sõnastada oktoobrikuu jooksul nõukogu pakutud teema ning kanda edasine arutelu
CitizenOS veebiplatvormile, kaasates arutellu varasemate EIA-de toimetajaid.
2.2 Taotleda EIA-le teaduslik klassifikatsioon (3.1).
2.3 Viia peatoimetaja konkurss kahe-etapiliseks: käesoleva aasta novembris kuulutada
välja peatoimetaja konkurss ja kaardistada võimalikke huvilisi, 2016. aasta alguses
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esitavad peatoimetaja kandidaadid kavandid täpsema teemapüstituse, autorite koosseisu
ja muude mõtetega.
3. Muud teemad
3.1 Rahuldada MTÜ Eesti Kultuuri Koda avaldus astuda sihtasutuse liikmeks.
3.2 Avaldada sihtasutuse kodulehel nõukogu liikmete kontaktid.
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