“RAHVAKOGU 2.0”
veebiplatvormi kasutajakogemuse
analüüs
ja disaini lähteülesanne

Jannus Jaska
Partner, strateegiline disainer
jannus@pulse.ee / +372 5109 901
OÜ Mantral

Aprill, 2014

SISUKORD:
Sissejuhatus
1. LÄHTEKOHAD
1.1 Arenduse suund
1.2 Arendusstrateegia põhimõtted
2. UURIMISTÖÖ LEIUD
2.1.1 Kogemusi avaliku märgukirja esitamise protsessist
2.2 Valitsusasutuste kaasamisprotsesside olukord
2.3 Kaasamine Riigikogus
3. UURINGU SISEND ARENDUSPROTSESSI
3.1 Arutlusplatvorm või piketeerimine
3.2 Lõimimine valitsusasutuste seadusloome protsessidega
4. NÄITEID SOOVITUD FUNKTSIONAALSUSEST
4.1 Soome kollektiivse pöördumise portaal
4.2 Argentiina osalusdemokraatia platvorm DemocracyOS
4.3 Tekstide koosloome võimalus GoogleDocs’is
4.4 Arutluse ja otsustamise rakendus Loomio
4.5 Poliitikakujunduse protsessi jälgimine Iisraelist
5. PORTAALI KASUTUSVISIOON
5.1 Portaali funktsionaalsuse kirjeldus
5.2 Portaali protsessi joonis:
5.3 Integratsioon CitizenOS’ga
5.3.1 CitizenOS täisfunktsionaalsus
5.3.2 Rahvakogu 2.0 jaoks lisatavad funktsioonid
5.3.3 Muud seaduses toodud nõuded pöördumisele:
6. TRAATRAAMI KUVAD
Järgnevas on toodud traatraami (wireframe) näidiskuvad, mis illustraarivad peamisi
invovälju konkreetsel leheküljel:
6.1 Esilehe vaade
6.2 Uue sisulehe loomise vaade
6.3 Sisulehe formaatimise vaade
6.4 Täidetud sisulehe vaade
6.5 Autentimise vaade
6.6 Hääletuse kinnitamise vaade
6.7 Sisutekstide kommentaari ja muutuste ajaloo vaade
6.8 Sisulehe manageerimise vaade
6.9 COS - Dashboard vaade
6.10 COS - Connections vaade
6.11 COS - Groups vaade
6.12 Link CitizenOS disainikuvade kataloogile veebis

1

Sissejuhatus
Selle analüüsitöö sisuks on Eesti Koostöö Kogu (EKK) hallatava Rahvakogu.ee infoportaali
uuendamine nii sisus kui vormis. Töö aluseks on Eesti Koostöö Kogu poolt 14.oktoobri
koosviibimisel sõnastatud lähteülesanne ja juhtgrupi täpsustused.
Kokkuvõtlikult oli Pulse ülesandeks Rahvakogu 2.0 algatusgrupi kasutajakogemusega seotud
eelduste ja arendusideede testimine seotud osapooltega. Plaanitava arenduse eesmärk on
toetada Riigikokku suunduvate kollektiivsete algatuste menetlemise protsessi.
Analüüsitöö tulemusel on vormistatud teadaolevatele eeldustele vastav ja sihtgrupi
vajadustest lähtuv infoportaali kontseptsioon, mis võimaldab veebitehnoloogilise arenduse ja
kasutajaliidese disainitööde algatamist järgmise etapina.
Analüüsitöö juures olid konsultantidena abiks 2012. aastal arenduse loomise juures olnud Hille
Hinsberg kommunikatsiooni- ja kaasamise aspektides, ning Henri Laupmaa
veebitehnoloogilistes küsimustes. Autor tänab riigi infosüsteemide arhitekti Andres Kütti (RIA)
väärtuslike nõuannete eest.
Töö protsess sisaldas järgnevat:
● Eeltöö EKK eesmärkide selgitamiseks, sihtgrupide ja seotud osapoolte täpsustamine.
● Seotud osapoolte ja potentsiaalse kasutajate vajaduste, motivaatorite ja
kommunikatsiooniprotsesside eripärade selgitamine intervjuude ja töötubade vormis.
Vääärtuspakkumise selgitamine.
● Riigikogu kui pöördumisi vastuvõtva organisatsiooni protsessi kaardistus.
● Kogutud info süntees ja vormistamine.

1. LÄHTEKOHAD
1.1 Arenduse suund
Rahvakogu platvormi arenduse suuna sõnastamisel toetun president Toomas Hendrik Ilvese
Riigikogus tehtud pöördumise märksõnadele, millega ta andis üle Rahvakogu töö tulemused1.
Efektiivne esindusdemokraatia töötab siis, kui rahva rahulolematust ja ettepanekuid
arvestatakse ka valimistevahelisel ajal, kui parlamenti peetakse omaks ja omasuguste inimeste
koguks, kui kodanik tõepoolest näeb saadikus eelkõige omaenda esindajat, aga mitte
erakonnaliiget, kes kuulub võimuliitu või vastasleeri. …
Eesti ühiskond nõuab avatud arutelu, ta tahab olla selles protsessis tegelik ja sisuline osaleja. ...

President viitab ühiskondlikule nõudmisele olla kodanikena reaalselt ja aktiivselt kaasatud
poliitika kujundamise ning seadusloome protsesside juures, tuues välja Rahvakogu laadse
ühisloome protsessi eeliseid ühiskondliku konsensuse kaardistamisel.
Sellise ühiskondliku nõudmise tekkimisel on kindlasti mitmeid põhjuseid, millele Vabariigi
president ka oma kõnes viitab, kuid antud töö valguses on põhjust välja tuua just
infotehnoloogia mõju ühiskonna suhtlemisprotsesside arenemisel. Suhtlusvõrgustikud nagu
Twitter ja Facebook ning kodanikualgatuslikud meediakanalid nagu näiteks Memokraat on
oluliselt suurendanud kodanike teadlikkuse taset laia ühiskondliku mõju omavate protsesside
osas, muutes suhtlemise oluliselt kiiremaks, kaasavamaks ja horisontaalsemaks.
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Võib öelda, et mida kõikehaaravamaks areneb kommunikatsiooni tehnoloogia, mida
personaalsemaks muutuvad suhtlusvõrgustikud, seda enam on inimesel põhjust tunda ja
küsida: miks minuga ei suhelda? Miks mind ei kaasata?
Analüüsides Rahvakogu tulemusi, kirjutab Praxise kodanikuühiskonna ekspert ja Rahvakogu
üks vedaja Hille Hinsbergi oma Rahvakogu tulemuste kokkuvõttes Praxise blogis2:
Tagantjärele võib välja tuua mõned õppetunnid olukordadest, kus dialoogist jäi puudu.
Riigikogu suurem vastuvõtlikkus ja valikute parem põhjendamine oleksid loonud rahvakogu
ettepanekutele suurema lisandväärtuse. ...
Osalejate ootused olid kõrged – neile ei piisanud sellest, et olla pelgalt informeeritud poliitikute
pakutud lahendustest. Inimesed soovisid osaleda ja kutsuda esile muutuse. .. teha koostööd ja
pakkuda lahendusi.

Siin kirjeldatakse detailsemalt protsessis osalejate kõrgendatud ootust dialoogi ja
panustamise järele, mis täiendab presidendi eelpool väljendatut.
Kasamine on laiem raamistik, mille alusel toimuvad informeerimine, konsulteeimine ja
osalus – selle Praxise poolt sõnastatud3 progressiooniga võikski kokku võtta Rahvakogu
arenduse peamise suunise.
Tänase suhtlustehnoloogiate võimaluste juures soovib rahvas olla mitte ainult
informeeritud, vaid ka oluliselt rohkem aktiivselt panustada. Tehniliselt pole sellise aktiivse
panustamise korraldamiseks enam mingeid tõkkeid ning Rahvakogu platvorm, kui üks
parimaid näiteid ühisloomest ja osalusdemokraatiast võiks olla selles vallas teenäitajaks.

1.2 Arendusstrateegia põhimõtted
Oma töös lähtun kasutajakeskse disaini põhimõtetest, mis asetavad kliendi vajadused
äriprotsesside ja väärtusloome keskmesse4. Nendest põhimõtetest lähtudes ei räägita
business-to-business või business-to-consumer kommunikatsiooniprotsessidest, vaid
keskendutakse inimeselt-inimesele suhtluse kvaliteedile.
Kaasamine ja diskussion on suhtlemise osad, mis eeldavad inimliku koostöö tahet ja
võimekust. Seadus ei ole see vahend, mis koostöö tulemuslikuks või jätkusuutlikuks muudab
– koostöövõimekus rajaneb inimese motivatsioonile. Tulemusliku suhtlusprotsessi
disainimiseks on seepärast vaja arvestada kõigi osapoolte motivaatoreid ja konteksti.
Teisalt on selge, et tööriista vorm dikteerib ka selle funktsiooni (kasutatavuse), seega tuleb
tellijal täpsemalt sõnastada loodava veebiplatvormi uuenduse eesmärk. Näiteks: “kasvatada
kodanike ühiskondlikku aktiivsust, tõsta nende teadlikkust poliitika kujundamise sekkumiste
võimalustest”. Seliste eesmärkide põhjal on hiljem võimalik hinnata platvormi tulemuslikkust
ning kasutajakogemuse funktionaalsust.
Rahvakogu arenduse kontekstis on seotud osapoolteks sisuliselt kogu ühiskond: Riigikogu
ja valitsusasutused täidesaatva võimu poolt ning kodanikud, nii inidiviidide, organisatsioonide
kui vabakonnana teiselt poolt. Eesmärgist sõltuvalt saame eeldada oma kasutajalt näiteks
baastasemel arusaamist poliitikakujundamise protsessidest, ning otsustada pigem viidata kui
integreerida asjakohastele kolmandate osapoolte infomaterjalidel nn. valitsus.ee juurde
planeeritav kaasamise alajaotus.

2
3
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2. UURIMISTÖÖ LEIUD
2.1 Kodaniku ja vabakonna vaade kaasamisele
Käesolevasse uuringusse saime sisendit vabaühenduste esindajatelt, keda küsitlesime
Riigikantseleile paralleelselt tehtud analüüsitöö jaoks praeguste osalusportaalide
(Osalusportaal, EIS) kasutajakogemuse kontekstis, lisades laiemalt kaasamise teemat
puudutavaid küsimusi. Sõna said aktiivsed valitsusvälised kasutajad nagu Marko Udras
Kaubandus- ja Tööstuskojast, Alari Rammo EMSL-ist, Liia Hänni E-riigi akadeemiast ning
valitsusvälised individuaalsed kasutajad Piret Hirv Arengukoostöö ümarlauast, Teele Pehk
Linnalaborist ( ja Riigikantselei konsultant avatud valitsemise partnerluse teemal), Jüri Ginter
Tartu Vabakunnast.
Järgnevas on toodud kasutajate tagasisidel ja ekspertide vaatlustel tuginev hinnang kahe
teise juhtiva osalusdemokraatia rakenduse osale.ee ja petitsioon.ee suhtes, millega
Rahvakogu edasiarendus peab arvestama.
● Sihtgrupi jaoks on osale.ee puhul tegemist pealiskaudse ehk näilise kaasamise
keskkonnaga. Küsitletud kolmanda sektori esindajad on osalusveebi mõttetuna maha
kandnud, kuna keskkond ei võimalda sisulist dialoogi ametnike ja osapoolte vahel,
samuti puudub selgus protsessi kulgemisest ja vastutusahelast. ehk on segane, kes
tegeleb saadud arvamustega ja mis neist edasi saab.
● Osalusveeb pakub kodanikule võimaluse oma ideid väljendada (endine TOMi osa), aga
kuna puudub töötav tagasiside süsteem, siis on keskkonna püsikasutajateks jäänud
üksikud missioonitundelised inimesed ja need, kelle jaoks ka muidu avalikus kohas
iseendaga debateerimine mõistlik tundub.
● Osalusveebi TOMi osa kasutusaktiivsus on madal: 1632-st ideest on ametliku vastuse
saanud 339, mis omakorda on kogunud keskmiselt 6 toetushäält idee kohta.
● Osalusveebi kasutajaprofiil vaatluse põhjal on järgmine:
○ Tavaline inimene – külastaja, kes ei kuulu huvigruppidesse, vaid tutvub
keskkonnaga puhtast huvist, mis tema riigis toimub. Tõenäoliselt on jõudnud sinna
mingi viite kaudu. Satub sinna 1 kord ja tõenäoliselt enam mitte kunagi.
○ Aktiivne kodanik – kasutaja kes on ühiskonnas sotsiaalselt ning poliitiliselt aktiivne.
Huvitava teema kohta jätab ka kommentaare. On esitanud ka osale.ee-s ideede
teemasse postituse. Neid kasutajaid on ca 5-10 inimest. Külastab keskkonda
ebakorrapäraselt.
○ Huvigrupi esindaja – külastab keskkonda siis kui seal ilmub tema valdkonda
puudutav postitus. Jätab kommentaare. Võib isegi algatada arutelu. Antud teemas on
väga aktiivne. Ilmselt juhtub seda umbes 1 kord aasta jooksul.
○ Dokumendi/eelnõu sisestaja ja seotud ametnik – sisestab dokumendi EISi ja sealt
teeb avalikuks ka osale.ee-s. Otseselt isik, kes vastutab materjalide ülespanemise
eest. Käib teemat jälgimas ja hoiavab “silma peal” .
● Petitsioon.ee on petitsioon.com kõrval populaarseim kodanikualgatuslik petititsioonide
esitamise keskkond, mille igakuine külastajate arv on ligi 2000 inimest, sõltudes
kampaaniate aktiivsusest. Keskkonnas on algataud üle 160 petitsiooni, edukaim neist
portaali autorite poolt korraldatud kampaania “Monopolidele seadusega päitsed pähe5”,
mis kogus e-mailiga autentimise meetodil 33733 allkirja. Arendamisel on PIN2 digiallkirja
kogumine.
5
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● Portaalis on võimalus korraldada ka lubaduste kogumist ja arvamushääletusi, kuid 95%
ulatuses on tegemist petitsioonidega – ehk keskkonda kasutatakse peamiselt epiketeerimiseks.
● Enamus küsitletud vabaühendusi ja huvikaitseorganisatsioone ei pea sellist suhtluse
meetodit jätkusuutlikuks ning portaal leiab kasutust vaid ühe huvikaitse vahendina protestiaktsioonide korraldamiseks.
● Petitsioon.ee kasutajaprofiil vaatluse põhjal on järgmine:
○ Aktiviseerunud kodanik – need inimesed tulevad, et midagi ära teha – väljendada
oma pettumust ja leida toetust ja kaasamõtlejaid. Üldiselt tulevad need inimesed ühe
kindla teemaga ega jää selle keskkonna kasutajateks.
○ Huvigrupi esindaja – kasutab keskkonda süsteemselt oma konkreetse eesmärgi
(tavaliselt protesti-aktsiooni) saavutamiseks. Osaleb kommentaarides, kuid ainult
omas teemas.
○ Püsiklient – kes jälgib ja kommenteerib teemasid, kallutades juttu tavaliselt enda
personaalse teema poole. Täheldatav mõnekümne inimese ringis, sarnane
ajakirjandusväljaannete kommenteerijatega oma emotsionaalsuses, kuid üldiselt
tsiviliseeritum.
○ Juhukasutajad – keda sotsiaalmeediast üleskutsetega püütakse ja kes lahkuvad
jättes maha umbes 4 lehekülje klikki. Grupp moodustab enamuse lehekülje
kasutajatest.
On selge, et petitsioonidel kui e-piketeerimisel on oma koht demokraatia protsessis, sest on
teemasid, milles ühiskondlikku konsensust saavutada pole võimalik, või on vähemusel tarvis
oma häält kuuldavaks teha. Suurema osa ajast aga jagavad riigisektor ja kodanikkond ühist
soovi leida poliitika kujundamises vastastikust ärakuulamist ja konsensust.
Piketeerimine ja märgukirjade esitamine on kolmanda sektori jaoks pigem viimane õlekõrs ja
võimalusel eelistavad inimesed rahulikult konstruktiivset diskussiooni.
Seetõttu on oluline pakkuda aruteluvõimalust enne petitsiooni lõpliku versiooni
vormistamist ja sellele allkirjade kogumist.

2.1.1 Kogemusi avaliku märgukirja esitamise protsessist
Hille Hinsberg kirjutab:
Rahvakogu moodi läbi töötatud ettepanekuid Riigikogu ju tavaliselt ei saa – pigem on tavaks
kujunenud, et huvigrupid saadavad kirju, hoogu võtavad petitsioonid ehk allkirjade kogumise
kampaaniad ning järjest rohkem on näha protestiaktsioone, nagu puudega inimesed teerulliga
Toompeal või Kalamaja aktivistid linnaosavalitsuses. ...
Seega on relvastus aktivistide valida ning võim peab olema valmis reageerima ja astuma
dialoogi. Rohkem dialoogi võib tunduda koormav, kuid on vältimatu. Suletus ja ühiskonna hääle
tõrjumine toob kaasa nii mainekahju kui ka hinnalise usalduse kaotuse riigi ja kodanike vahel.
Küsitlesime kolme organisatsiooni esindajaid, kes olid uue seaduse alusel avaliku
pöördumisega Riigikogusse jõudnud ja menetluse lõptanud: Marko Udrast Eesti KaubandusTööstuskojast ja Karin Alamaa-Aasi Eesti Proviisorite Kojast,Tiia Sihverit Eesti
Liikumispuudega Inimeste Liidust. Lisaks suhtlesime Kadri Tapersoniga Loomade eestkoste
organisatsioonist Loomus, kes petitsioonitaotluse esitas, kuid seda ametlikult menetluseks ei
vormistatud.
Alustame positiivsetest lahenditest: Eesti Kaubandus- Tööstuskoja poolt Riigikogule 1200
ettevõtja toetusallkirjaga üle antud kollektiivne pöördumine, mille sisuks oli uute
regulatsioonidega kohanemiseks pikema aja küsimine ettevõtjatele läbi kahe
5

seadusemuudatuse oli esimene Riigikogus vastu võetud kollektiivse pöördumine, mis päädis
maksukeskkonna stabiilsust suurendavate seadusemuudatuste vastu võtmisega 2015 aasta
veebruaris.
Koja esindaja sõnul oli motivaatoriks 2014 aasta kevadel toimunud käibemaksu
seadusandluse muutmise poleemika ühelt poolt ja kuna märgukirjade esitamise võimalus oli
just esitletud, otsustati seda proovida. Kuna Kojal on poliitikakujundamise ja õigusosakonna
näol olemas professionaalne tiim, kes on võimeline tegema ettepanekuid seadusloomesse,
kulges protsess sujuvalt. Aega võttis hoopis allkirjade nõuetekohane kogumine ja kogu
tehnilise vormistuse pool, aga kui sellega ühele poole saadi, päädis kogu edasine arutelu
tunniajase istungiga rahanduskomisjonis.
Kuigi protsessil oli positiivne tulem, ei planeeri Koda teha selle juhtumi põhjal muutusi oma
huvikaitse taktikas. Kollektiivne pöördumine leiaks kasutust vaid laia ühiskondlikku
kõlapinda omavate probleemide teavitamisel, millel puhul avalik kommunikatsioon oleks
Koja jaoks olulise lisandväärtusega. Koja jaoks on selgelt eelistatud stabiilsed koostöö- ja
partnerlussuhted riigisektoriga.
Teise positiivse lahendina toome välja Eesti Proviisorite Koja poolt esitatud pöördumise
ravimiseaduse muutmiseks ning apteekide omandipiirangu kehtestamiseks, mis jõudis
Riigikogus menetluse vastuvõtmisest kuni seaduse muudatuseni kõigest ühe kuu ja 9
päevaga.
Ravimiseaduse muudatustega oli mitmeid probleeme olnud, asjade käiku suunas ka
Riigikohtu otsus, kuid sellest hoolimata olid ministeerium ja Sotsiaalkomisjoni äraootaval
seisukohal, et teha poliitiline otsus, mis tõstaks patsientide huvid ärihuvide ette. Seepärast
otsustada kasutada kollektiivse pöördumise võimalust, mis vabaühenduse seisukohtadele
kaalu lisaks. Kuivõrd vabaühendus oli kasutanud kõiki mõeldavaid mõjutusvahendeid, kaasa
arvatud Toompeal piketeerimine, on raske hinnata milline kasutatud taktikatest kaalukeelt
ettepaneku kasuks muutis. Küll aga hindasid korraldajad avaliku pöördumisega kaasnevat
laiemat ühiskondlikku kõlapinda.
Kolmandaks näiteks on Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, kes nõudis töövõimeseaduse
eelnõu tagasivõtmist ja töövõimereformi peatamist ning proovis selleks kõiki vahendeid,
kaasa arvatud avalikku kollektiivset pöördumist. 1537 hääle toel ja 18 vabaühenduse ja
organisatsiooni ühistööna jõudis teema läbi sotsiaalkomisjoni riikliku tähtsusega aruteluni
Riigikogus. See aga osutus pelgaks formaalsuseks, sest paralleelselt kuulutas koalitsioon välja
plaani seadus protestidest hoolimata siiski vastu võtta.
Kogu juhtumi kohta leiab internetist palju värvikat materjali6, kuid antud analüüsitöö kontekstis
on märkimist väärt see, et Sotsiaalministeerium oli töövõime seaduse kallal töötanud paar
aastat ja protsessi alguses oli ka vabaühendusi sisuliselt kaasanud. Erinevatel põhjustel aga,
oli kaasamisprotsess katkenud ja kui pärast pikka vaikust eelnõu kooskõlastusringile ilmus, oli
selle sisu vabaühendusele ebameeldivaks üllatuseks, ning oma huvide kaitseks oldi sunnitud
lõpuks teerulli rentima, millega Toompeale sõita.
Kokkuvõtlikult: kui eelnõu areng oleks olnud pidevalt jälgitav ja läbipaistev, oleks säästetud
palju inimressurssi nii aja, raha kui närvirakkude kujul. See näitab, et tänased kaasamise
praktikad võivad põhjustada ebaefektiivsust, mis võiks olla välditav, kasutades näiteks
efektiivsemaid kaaamise tööriistu.
Esimese kahe näitega võrreldes, kus üks huvikaitse organisatsioon ajab konkreetset “oma
asja”, oli selle juhtumi puhul tegemist 18 organisatsiooni ühistööga, mis tõi välja olulise
protseduurilise kitsaskoha: vabaühenduste enda koostöö ja argumendite esitamine olid
halvasti koordineeritud. Kasutust ei leidnud digitaalse ühisloome vahendid nagu Google
Docs vms. Nii raisati sotsiaalkomisjonis aega sarnaste argumentide esitlemiseks ja lõpuks
6
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riigikogu saali kõnepulti jõudnuna pidi eestkõneleja oma kõne kohapeal ümber tegema, sest
eelmised kõnelejad olid olulise info juba ära rääkinud.
Nendest näidetest koorub veel üks relevantne funktsionaalne täiendus Rahvakogu
edasiarendusele: pakkuda töövahend tekstide koosloomeks. Ka Osalusveebi ja EISi
arenduste puhul on eksperdid soovitatud platvormi edasiarendusse lisada koosloome
funktsiooni.
Neljas juhtum, loomade eestkoste organisatsioon Loomus esitas 2014. aasta novembris üle
üheksa tuhande toetusallkirjaga pöördumise, mis käsitleb karusloomakasvanduste
keelustamist Eestis. Kuna pöördumine ei vastanud tehniliselt tingimustele (olemas oli vaid
PIN1 andmed) ei võetud seda ametlikku menetlusse, vaid edastati maaelukomisjonile
arutamiseks märgukirjana, paludes samas neid võimalusel menetleda analoogselt kollektiivse
pöördumisega.
Kokkuvõttes ei toonud pöördumise esitamine soovitud tulemust, kuna antud teema puhul
puudus poliitiline tahe status quo’d muuta. Kuigi komisjon pidas teemat oluliseks, jäeti see
arutluseks järgmisele Riigikogule. Vabaühenduse hinnangul jätkub aktivistide protseduuriline
väsitamine.
Antud näite puhul ilmneb selgelt, et kardinaalsemat laadi ettepanekute juures on puudu hästi
modereeritud diskussiooni juhtmisest. Liiga radikaalseid ideid on lihtne kõrvale lükata, kui
puudub konstruktiivne sisuline arutelu.
Seega saab selle näite varal välja tuua veel ühe tarviliku funktsiooni, mis võimaldaks
vastasleeris olevatel osapooltel oma argumendid süsteemselt otsustajate ette tuua, ning
selle pinnal konstruktiivset debatti pidada. Täna puudub selline platvorm, mis võimaldaks
eri ospoolte argumente läbipaistvalt vaagida.

2.2 Valitsusasutuste kaasamisprotsesside olukord
Ekspertide koostatud Rahvakogu ettepanekute analüüsis toodi välja probleeme kaasamise
rakendamisel 7:
Valimiste vahelisel ajal on kodanikel ja vabaühendustel poliitika kujundamisel osalemiseks Eestis
mitmeid võimalusi, kuid õigusloomesse kaasamisel on sageli probleeme. Seega taandub
küsimus osaleda soovija oskustele end töös olevate eelnõudega kursis hoida (nt valitsuses
väljatöötatavad eelnõud avaldatakse konsulteerimiseks eelnõude infosüsteemis, parlamendis
arutlusel olevad eelnõud Riigikogu kodulehel), oma ideedele toetust leida ning avaliku võimu
esindajate soovile ja suutlikkusele kaasata.
Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 59 kohaselt kuulub Riigikogule seadusandlik võim, kuid
seadusloomega tegelevad üldjuhul valitsusasutused. Seega, luues tulemuslikku kaasamise ja
diskussiooni vahendit on oluline mõista konteksti, kuidas kaasamine ja dialoog tavapärases
õigusloome protsessis toimub. Selleks tuleb lähemalt vaadelda valitsusasutuste protsesse.
Avatud valitsemise partnerluse kava raames (AVP) ja Riigikantselei eestvedamisel on läbi
viidud e-osalusplatvormide (Osalusveeb ja valitsuse eelnõude infosüsteemi (EIS))
kasutatavuse analüüs, mida viis läbi Praxis koostöös käesoleva analüüsi autoriga.
Aprilli alguses valminud töö on oluliseks sisendiks riiklike kaasamisprotsesside hetkeseisu
hindamisel ning Rahvakogu arenguid puudutava kaasamisprotsesside konteksti
mõtestamisel. Järgnevas toome välja mõned olulised aspektid nimetatud tööst:
● Täna toimub riigiaparaat seadusloome protsessis tavapäraselt nii, et poliitilise tahte alusel
kas koalitsioonileppest, EL direktiividest või “elust enesest” tekib ministeeriumis või
ametkonnas idee seadusest, mida siis väljatöötamise kava käigus ametnike parema
7

http://ngo.ee/sites/default/files/Kaasatus%20-%20ettepanekute%20kokkuv%C3%B5te.pdf
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äranägemise järgi suurema või vähema määra kaasatutega arutades eelnõuks vormistama
hakatakse.
● Protsessi illustreerimiseks valmis seadusloome protsessijoonis (allpool), mille sisemine ring
illustreerib ametkondliku protsessi ja välimised kihid illustreerivad poliitikakujundamise
etappe, kuhu lisasin ka Rahvakogu plaanitud arenduse. Enamus seadusloomest jõuab täna
avalikkuse vaatevälja 3. etapis (eelnõu) eelnõude infosüsteemis (EIS) juriidilisse kelde
vormitud kujul, pärast põhjalikku eeltööd. Sellele järgneb ametkondadevaheline
kooskõlastamine ning edasised menetlustoimingud Vabariigi Valitsuses ja Riigikogus.
Lõpuks annab oma pitsati Vabariigi president ja seadus rakendub Riigiteatajasse jõudes.
● Eelnõu peab olema juriidiliselt korrektses keeles, mis tähendab, et erialahariduseta
inimesel on tihti keeruline asja tuumale pihta saada – eelnõude keerulist keelepruuki
tunnistasid ka Justiitsministeeriumi seadusloome eksperdid. Samuti on muutuste tegemise
hind selles etapis suur, kuna institutsionaalseid resursse on eelnõu vormistamisele juba nii
palju kulunud.

Protsessijoonis 1.

● Tehtud uuringu käigus sai selgeks, et enamuste valitsusväliste osapoolte jaoks peaks
teavitamine ja kaasamine algama tunduvalt varem kui eelnõu esitamise faasis, sest
sisuline dialoog on selleks ajaks tihti juba peetud. Seega, kui riik tahab ka praktikas luua
läbipaistvamat seadusloome protsessi, tuleb suunata tähelepanu eelnõu esitamisele
eelnevale protsessile.
● Ekspertide ettepanek oli lisada tänasesse protsessi 2 eel-etappi: algatus ja arutelu, mis
a) annaks üldsusele varem teada võimalikest seaduseloome suundadest ja
b) seadusloome protsessi käivitumisel looks EISi näol tsentraalse infokanali, kust oleks
võimalik algatusega seotud diskussiooni ja kaasamisprotsesse jälgida.
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Me teame, et Riigikantselei planeerib EISi edasiarendust vastavalt tehtud ettepanekutele, ning
on vaagimas Osalusveebi saatuse üle. Kuivõrd kaasaja ja kaasatavate jaoks pole osale.ee
keskkond ennast õigustanud, on suur tõenäosus, et sellisel kujul veebileht suletakse. Seda
aga ei saa teha enne alternatiivi tekkimist ja siin on võimalus Rahvakogu edasiarendusel
ennast parema alternatiivina välja pakkuda, et korraldada rahva-algatuslikke arutelusid ja
teha ettepanekuid ühiskonnaelu olulistes küsimustes.

2.3 Kaasamine Riigikogus
Üheks Rahvakogu tulemuseks oli Riigikogus 12.03.2014 vastu võetud „Märgukirjale ja
selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus“8, mis annab Eesti
alalistele elanikele võimaluse pöörduda Riigikogu poole ettepanekutega ning eeldada nende
ettepanekute menetlemist parlamendis, kui pöördumise taga on vähemalt 1000 allkirja.
Antud seadus kindlustab piisava ühiskondliku kaaluga algatuste “lennutamise” otse tänavalt
Riigikogusse, kus hinnatakse selle mõju ja otsustatakse edasised tegevused temaatilises
komisjonis. Komisjon võib pöördumist menetledes otsustada:
1) algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu;
2) korraldada avalik istung;
3) edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks;
4) edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele
vastamiseks, kujundatud seisukohast teavitatakse ka komisjoni;
5) esitatud ettepanek tagasi lükata või
6) lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.
Käisime antud analüüsitöö käigus tutvumas Riigikogu protseduuridega ja leidsime, et
Riigikogu komisjonid rakendavad eelnõude kallal töötades ministeeriumite
kaasamispraktikatele sarnast lähenemist ekspertide kaasamisel, kuid kogu protsess on
rohkem politiseeritum ja vähem läbipaistvam. Valitsusasutuste jaoks on 2012. aastast
kaasamine riigivalitsemisse sisuliselt kohustuslik ja ette nähtud Hea õigusloome ja
normitehnika eeskirjaga, mis lisaks mõjude hindamisele näeb ette ka lähtumise kaasamise
heast tavast. Riigikogu töötab aga oma kodu- ja töökorra seaduse järgi.
Erinevalt Riigikogu täiskogust, mille istung on reeglina avalik, kehtib komisjoni istungite puhul
vastupidine põhimõte: istungid on kinnised, v.a kui komisjon on otsustanud kuulutada istungi
avalikuks.
Komisjoni istungi avalikkuse küsimus on olnud Riigikogus ja ühiskonnas tervikuna läbi erinevate
Riigikogu koosseisude diskussiooni objektiks. … Seni on olnud valdav seisukoht, et Riigikogu
komisjonid on Riigikogu tööorganid ning komisjoni istungite avalikuks muutmine võib pärssida
võimalusi erinevate poliitiliste jõudude vahel komisjoni tasandil kokkuleppeid sõlmida ja
kompromisse leida. Istungite avalikkuse puhul esineb oht, et kompromisside tegemise tegelik
koht läheb n-ö vee alla, olgugi et just komisjonid seda funktsiooni PS § 71 mõtte kohaselt
kannavad9.
Kollektiivse pöördumise juhtumeid on kirjutamise hetkel menetlusse võetud ainult 6. Lisaks
kolmele eelpool mainitule veel ,,Lõpetada erakondade ületoitmine!”, “Kollektiivne pöördumine
iseseisva piirivalve taastamise asjus” ja “Kollektiivne pöördumine „1000 eurot
miinimumpalgaks“. Kolme pöördumise osas on menetlemine lõppenud ning täna on liiga vara
8
9

https://www.riigiteataja.ee/akt/101042014003
Riigikogu kodu- ja töökorra seadus. Kommentaarid. 4. Peatükk § 36

http://www.riigikogu.ee/public/Riigikogu/Dokumendid/Riigikogu_kodu-_ja_tookorra_seadus._Kommentaarid._2012.PDF
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öelda, milliseks kujuneb nendega seotud kaasamispraktika, või milline on selle protseduuri
mõju Riigikogu töökorraldusele.
Märgukirjade veebipõhise kogumise protseduuri lihtsustamiseks soovitas Riigikogu kantselei
haldusdirektor Ahto Saks luua midagi avaliku pöördumise malli sarnast, et algataja oskaks
oma pöördumist koostada ja esitada nn õiges formaadis. Samuti tuleb täpselt järgida
digiallkirjastamise tehnilisi nõudmisi, mis teeks pöördumise allkirjade kontrollimise
Rahvastikuregistrist lihtsamaks.
Osalusplatvormide lähiminevik Täna Otsustan Mina (TOM) ja hetke olukord Osalusveebi kujul
osutab kahele kriitilisele komponendile, mis sellise keskkonna mõttekaks muudavad: reaalne
osapoolte vaheline suhtlus ja juurdepääs sisulisele (ametlikku tööprotsessi peegeldavale)
infole.
Iga suhtluskanal, kus puudub osapoolte vaheline “päris” suhtlus sureb varem või hiljem.
Suhtlus ei ole ametliku vastuse väljastamine kantseleitöötaja poolt, kellest midagi ei olene –
see on informeerimine. Kodanikud tahavad otsest kontakti saada reaalse kõneisikuga kes on
võimeline otsuseid põhjendama ja vastutust võtma. Viimane eeldab, et uus suhtluskanal
peab pakkuma selget lisaväärtust nii kodanikule, kui riigisektori esindajale.
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3. UURINGU SISEND ARENDUSPROTSESSI
Eesti Koostöö Kogu poolt püstitatud lähteülesandes Rahvakogu edasiarenduseks olid
algatuste esitamine Riigikogule ja veebipõhine arutelu välja toodud kui kaks peamist
soovitud funktsiooni. Täna eksisteerivad alternatiivid mõlema funktsionaalsuse jaoks mingil
tasemel nii Petitsioon.ee ja Osale.ee vormis. Seega on oluline defineerida, mis oleks
Rahvakogu edasiarenduse väärtuspakkumine antud keskkondade ees.
Selleks, et pakkuda Riigikogule kanalit märgukirjade esitamiseks, on ilmselt kõige
kuluefektiivsem toetada hoopis Petitsioon.ee’d PIN2 digiallkirjade juurutamisel ja mitte raisata
raha uue paremini disanitud keskkonna loomiseks.
E-piketeerimine loob küll mulje e-demokraatiast, kuid ei panusta tegelikult sidusama
ühiskonna loomisesse, mida kodanikud soovivad. Selleks tuleb petitsioonide lisamise
võimalust oluliselt täiendada muude funktsioonidega.

3.1 Arutlusplatvorm või piketeerimine
Kasutajakogemusest ilmnes, et petitsioonide esitamine on vabakonna jaoks pigem
kommunikatiivne lisarelv või viimane õlekõrs oma seisukohtade kaitsmisel.
Nii Rahvakogu funktsionaalsuse analüüsitöö, kui Riigikantselei e-osalusplatvormide
kasutajakogemuse analüüsisist selgub vajadus veebipõhise aruteluplatvormi järele, mis
võimaldaks mugaval viisil tööd alustekstiga ning oleks atraktiivne ja sisukas nii kodanikule
kui riigisektori esindajale.
Terav vajadus on seega mitte paremini disainitud petitsioneerimiskeskkonna, vaid hästi
toimiva arutlusplatvormi järele. Mida see tähendab:
● Suurte tekstimassiivide ja sadade kommentaaride puhul on probleemiks sisu visuaalne
haaratavus, mis on nii Osalusveebis kui EIS’is kasutajauuringutega tõestatud10.
● Ajalises lineaarses jadas baasteksti lõppu lisatavad kommentaariumid eeldavalt kõigilt
osapooltelt kogu tekstimassiivi läbitöötamist, mis suurema kõlapinnaga teemade ja
keerulisemate alustekstide puhul pole selgelt realistlik ega ka vajalik. Seda lihtsustaks
argumentatsiooni ja kommentaaride lisamine lokaliseeritult baasteksti sisse – kas sõnade,
lausete või tekstilõikude kaupa (näide 4.2).
● Sarnaselt aitaks haaratavusele kaasa baasteksti sisse temaatiliselt seostatud viited välistele
dokumentidele (nagu kommentaarid ja ametlikud vastused), mida võiks sarnaselt
baastekstile importida kommenteeritavasse formaati.
● Kasjutajaliides peaks võimaldama argumentide eraldamist kasutaja või gruppide põhiselt,
mis muudaks osapoole töö tõhusamaks.
Lisaks detailsemale arutluse funktsioonile oleks soovitav ka teksti koosloome
funktsionaalsus, mis võimaldaks teha koostööd algatuste tekstide loomisel.
Hästi toimiv ühisloome-ja arutlusplatvorm peab muutma diskussiooni sisukamaks ja muutma
teema arenemise käigu jälgimise kolmandatele osapooltele lihtsamaks.
Rahvakogu platvormi uuendus peab võimaldama Riigikogusse esitada algatusi ja märgukirju,
ning just algatuste koosloome võimalus on täna funktsioon, mis Petitsioon.ee’s puudub.
10

Osalusveebi ja valitsuse eelnõude infosüsteemi kasutatavuse analüüs. Praxis 2015.
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Näiteks Soome Avoinministerio.fi pakub võimalust ühes platvormis pakkuda ideid, algatusi ja
valmis seaduse eelnõusid ettepanekuid (näide 4.1). Kahjuks puudub seal koosloome tööriist.
● Hea kasutajaliidese näide idee arendamisest algatuseni on Loomio.org-is, mis on üles
ehitatud ettepanek > arutlus > otsus (hääletus) protsessi loogikale (näide 4.4).
● algatuse koosloome funktsioon on oluline mitte ainult koostöö efektiivsuse pärast, vaid
aitab ka vähendada keskkonna kasutatavuse lävendit – kui ideed on võimalik koos
arendada, võiks rohkem inimesi julgeda välja astuda.
Loomio pakub ühe võimaliku hääletusmeetodina ka blokeerivat häält, mis vastab näiteks
Tartu Vabakunna poolt kasutatavale konsensuliku hääletuse printsiibile, mille eelduseks on
see, et vastu võib olla, aga edasi ei liiguta siis, kui keegi otsustab teemale veto panna.
● Koosloome eeldab protsessi lõpetamisel mingit otsustusmehhanismi, siis võib kaaluda
erinevate hääletusmooduste kasutamist.
● Hääletusmehhanismi saaks rakendada ka näiteks vaheversioonide üle otsustamisel või
mini-hääletuse funktsionaalsuse lisamiseks – näiteks konkreetse tekstilõigu kohta.
Rahvakogu arenduse eesmärgiks võiks olla uue kvaliteedi loomine osalusdemokraatia
tööriistade funktsionaalsuses, mis võtab aluseks tänase sotsiaalvõrgustikest alguse saanud
suhtlusparadigma muutuse oluliselt kaasvama suhtlusdünaamika poole.
Kasutajakogemusest lähtudes muudaks kirjeldatud funktsioonid osalemise ja teemade
jägimise lihtsamaks. Kaasamine muutuks sisukamaks ja efektiivsemaks ka komplekssete
teemade ning suurte tekstimassiivide korral.
Tõestus sellest on erinevate tööriistade näol allpool viidatud rakenduste olemas, arenduse
väljakutseks on nende kombineerimine kuluefektiivsel ja kasutajasõbralikul moel.

3.2 Lõimimine valitsusasutuste seadusloome protsessidega
Arvestades seda, et EIS on ja jääb parimaks kanaliks riigiaparaadi kapoti alla piilumiseks on
selge, et sellest kanalist tekib kõige rohkem arutlusmaterjali kodanikele ja vabakonnale.
Seega oleks vaja püüelda platvormidevahelisele lõimituse poole kasvõi arutelude
funktionaalsuses, mida ministeeriumid täna eraldi blogides või teemalehtedel modereerivad.
Eelpool soovitatud funktsionaalsusega uut Rahvakogu platvormi saaksid julgemad ametnikud
kasutada juba eelnõu või seaduse kirjutamisel, kaasates kohe protsessi ka vabakonna
eksperte. Seega oleks Rahvakogu potentsiaali saada tõeliselt avatud seadusloome
testplatvormiks.

4. NÄITEID SOOVITUD FUNKTSIONAALSUSEST
4.1 Soome kollektiivse pöördumise portaal
Rahva-algatus muutub Soome parlamendi ametlikuks õigusloome menetluseks, kui sellele
on kogutud vähemat 50 000 allkirja 6 kuulise kampaaniaperioodi käigus. Algatuse võivad teha
vaid kodanikud, mitte organisatsioonid. On tähelepanuväärne, et Soome Justiitsministeerium
nõustab rahva-algatuse vormistamist ja esitamist, kuid mitte sisu.
Sellise algatuse ühisloomena ettevalmistamiseks ja kampaania korraldamiseks on kasutusel
kodanikualgatuslikult hallatav platvorm Avatud MInisteerium https://www.avoinministerio.fi/
12

Portaalis on võimalik testida, jagada ja arendada oma (tooreid) ideid, (küpsemaid) algatusi,
ning juba ühiselt koostatud eelnõusi või seaduse muudatuse ettepanekuid. Kõikide
etappide kohta on esitajale ka asjakohased juhised.
Sisulehtedel on hästi näha, kuidas jadana ehitatus kommentaarium muudab pikkade
tekstimassiivide puhul kommenteerimise äärmiselt ebaefektiivseks.
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4.2 Argentiina osalusdemokraatia platvorm DemocracyOS
http://demo.democracyos.org
Veebiplatvorm loodi Argentiinas kogukonnapõhiselt EISi ekvivalendina, et olla informeeritud
ja lüüa kaasa seadusloomes. Aja jooksul on see levinud üle maailma ja muutunud kaasavaks
otsustamise platvormiks, mida kasutatakse nii riiklikul tasandil Mehhikos, kui munitsipaal
tasandil maailma eri paigus Argentiinas, Brasiilias, Hispaanias, Keenias ja USA’s.
Arendajad on nutikalt lahendanud tekstisisese kommentaaride disaini, muutes diskussiooni
täpsemaks ja sisukamaks. Samuti on lisatud hääletatava ettepaneku argumenteerimise
funktsioon üles alla hääletamise võimalusega.
Näide lokaalsete kommentaaride lisamise võimalusest teksti sees:
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4.3 Tekstide koosloome võimalus GoogleDocs’is
https://www.google.com/docs/about/
Google vabavaraline tekstiredaktor Google Docs pakub muuhulgas võimalust teksti
koosloomeks. Kaastöölised on värvidega ja nimedega kodeeritud, ning versioonide vaatest
näeb muutusi kasutajate kaupa.

4.4 Arutluse ja otsustamise rakendus Loomio
http://www.loomio.org
Loomio rakendus pakub loogilist ja minimalistliku kasutajaliidest arutelude püstitamiseks,
teemade hääletamiseks ja otsuste vormistamiseks.
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4.5 Poliitikakujunduse protsessi jälgimine Iisraelist
http://watch.gov.il/
Iisraeli Valitsuse Teenuste Parendamise Minister Michael Eitan viis koostöös kolmanda
sektoriga läbi seeria riigisektori innovatsiooni töötubasid, ning kogutud ettepanekute
realiseerimise protsessi jälgimiseks loodi eraldi veebileht.
Lehel kasutatakse iga ettepaneku staatuse kaardistamiseks graafilist protsessikaarti (Tulp
vasakul). See on hea näide infograafika kasutamisest visuaalse haaratavuse
parandamiseks.
Osalusdemokraatia platvormide kasutajakogemuse analüüsist ilmneb, et inimesele on
oluline selge ülevaate saamine protsesside ulatusest, näiteks menetluse eeldatavast
ajakavast või järgnevatest sammudest. Mida vähem inimene riigiaparaadi toimimist tunneb,
seda olulisem see on, et kasutaja teaks, mis toimub ja mida oodata. Infograafika on
suurepärane viis sellist laadi lineaarsete protsesside esitamiseks.
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5. PORTAALI KASUTUSVISIOON
5.1 Portaali funktsionaalsuse kirjeldus
Autori visioon Rahvakogu edasiarenduse funktionaalsusest oleks kokkuvõtlikult järgmine:
1. Tekib idee või arutlust vajav küsimus
Sisend võib tulla ühiskondlikust diskussioonist, sotsiaalmeediast. Inspiratsiooni võivad pakkuda
Riigikogus või valitsusasutustes toimuv. Sisendi võib anda vabakond või mistahes muud
organisatsioonid.
2. Kasutaja leiab Rahvakogu 2.0 portaali, loob seal tugevat või nõrka autentimist kasutades
profiili ning postitab seal uue teema, vastavalt eesmärile :
a. Algatusena
See on sarnane Petitsioon.ee funktaionaalsusega. Kodanik või organisatsioon esitab algatuse,
milele otsitakse toetajaid. Tulemuseks on PIN2 allkirjastatud alusdokument. Ka petitsiooni
formaati jälgides, võiks algatajale soovitada alguses piiratud ajaga arutelu faasi.
b. Arutlusena
Arutlus on lahtine teemad, millest autor soovib diskuteerida. Arutluse avamine eeldab idee
kirjelduse või baasteksti olemasolu. Keskkond peaks pakkuma mõned mallid: näiteks petitsiooni,
tegevuskava, eri võimaluste hääletuse vms.
3. Kasutaja algatab kampaania (sotsiaal)võrgustikes või meedias keskkonna polt
loodud kampaanialehele
Keskkond peaks võimaldama baasmahus kutsete saamist maili teel. Soovitavalt tehakse seda
spetsiaalsetes otseposti rakendustes nagu mailchimp.com või sendsmaily.com, et vältida serveri
sattumist spämmi nimekirjadesse.
4. Arutelu modereerimine ja teksti paralleelne koosloome. Diskussioni juhtimine
sotsiaalmeediast portaali läbi FB Comments Plugin integratsiooni.
Vasavalt loodud arutluse sisule, toimub progress näiteks läbi ajaliselt fikseeritud iteratsioonide,
läbi versioonide hääletuse, läbi teksti lõigupõhiste mini-hääletuste, läbi minimaalse
hääletuslävendi ületamise vms. Teksti koosloome peab võimaldama versioonide salvestust ning
muutuste jälgimist kasutajapõhise täpsusega.
Kui kasutajad seda eelistavad, saab Facebooki Comments Plugin täita traditsionilise
kommentaariumi vormi arutluslehe allservas. Tekstiloome ise toimub ikkagi keskkonnas endas.
5. Otsustamise protsess
Vasavalt loodud arutluse sisule, fikseeritakse lõpliku otsuse tegemise protsess ja hiljemalt selles
etapis soovitud autentimise tasand. Mõlemat on võimaik seada kohe arutluse loomisel, kuid
need võiksid olla muudetavad. Tegemist võib olla lihtsalt digiallkirjade kogumisega, pooltvastuhääletusega, konsensushääletusega, mis pakub lisaks veel võimalust blokeerimiseks vms.
Otsustusprotsesside kajastamiseks võiks toimida integratsioon sotsiaalvõrgustikega nagh
Twitter, LinkedIn ja FB. Otsuseprotsess lõppeb hääletuskutsete laiali saatmisega valitud
kasutajagruppidele.
6. Hääletamine
Vasavalt valitud autentimisele toimub määratud ajaperioodi jooksul määratud kasutajagrupile
hääletus, mis võib olla nähtav kogu hääletusprotsessi jooksul versioonide hääletuse ja
konsensushääletuse puhul, või täiesti salajane tavahääletuse puhul. Algatajale võib hääletuse
käigus kuvada osalusstatistikat ja süsteem võiks autooomselt genereerida meeldetuletusi nagu
“täna kella 14.00 on viimane vüimalus hääletada X teemal”
7. Süsteem genereerib automaatselt otsustusprotsessi tulemuse ja seda jagatakse
kasutajatega vastavalt otsustusprotsessi seadetele.
Petitsiooni puhul luuakse kosolideeritud konteiner individuaalselt kogutud digiallkirjadest, ning
CSV formaadis isikuandmete fail Rahvastikuregistri kontrolli jaoks ühe allalaetava .zip faili kujul.
Arutluse otsuse tulemused kajastuvad individuaalkasutaja infokonsoolil (Dashboard).
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8. Petitsiooni puhul saadetakse failid Riigikogusse ning jäädakse ootama
menetluse alustamise teadet.
Teate saabumisel genereerib platvorm automaatselt pöördumise etappide ajakava sektsiooni,
mis põhineb Riigikogu kodukorras sätestatud protsessil.
9. Otsusega lõppenud arutelu puhul on võimalik edasise protssi kava valida malli
järgi
Näiteks võivad osad arutlused muutuda petitsioonideks, ning liikuda tagasi kampaania
algatamise ja häälte kogusmise faasi. Progressiplaani mallid määratakse sisulise töö käigus.
10. Protsessi monitooring
Kuni ava-andmete laialdasema kasutuselevõtuni tuleb petitsiooni autoril või määratud
administraatoritel andmeid protsessiplaani käsitsi sisestada. Ideaalis peaks olema nii Riigikogu
infosüsteemi kui EIS’i integratsioon. Ka protsessi monitooringu puhul võiks toimida integratsioon
valitud sotsiaalvõrgustikega, et jooksvalt status-update lisada.
11. Tulemus ja protsessi kokkuvõte/ järeldused
Olenemata protsessi tulemustest vajab iga teema lõpetamist, et edasi liikuda. Korralik
kokkuvõte ja tegevuse analüüs aitab võita usaldust ja vigadest õppida. Ka siin võiks olemas olla
teemakohased mallid.
12. Tänamine ja tunnustamine kui protsessi väärikas lõpp punkt –
tänu väljendamine süsteemi siseselt seotud kasutajatele ja väliselt kasutatud võrgustike kaudu.

5.2 Portaali protsessi joonis:
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5.3 Integratsioon CitizenOS’ga
Täna on maailmas mitmeid Rahvakogu laadseid tööriistu, mis aitavad tekitada informeeritud
diskussiooni erinevate gruppide vahel.
Vabaühenduste igapäevatöös tuntakse aga puudust tööriistast, mis võimaldaks sisulist tööd
ideede või algatustega - kuidas panna paika otsused ja plaanid, fikseerida protsessis
olulised vahe-eesmärgid, kaasata vabatahtlikke, koordineerida tagasisidet ja hoida
kontrolli plaanide teostumise üle.
Nende funktsioonide pakkumiseks arendab Teeme Ära SA Avatud Eesti Fondi toetusel
otsedemokraatia tööriista CitizenOS. millest tahetakse luua juhtimistööriista igas skaalas
organisatsionidele, mis aitaksid kaasa avatuma ja horisontaalsema organisatsiooni juhtimisel.
Kuna osalusdemokraatia põhimõtted, kommunikatsiooni tööriistad ning protsesside
juhtimise loogika on sarnane nii organisatsioonisiseste- kui organisatiooniväliste seotud
osapoolte suhtes, sisaldab CitizenOS’i platvorm mitmeid Rahvakogu arendusvisiooni
sobituvaid tuumikfunktsionaalsusi. Seepärast oleks loogiline arendusprotsessid ühildada ja
kasutada juba loodud koodibaasi ning funktsionaalsust, ning ehitada juurde vajalikud
koosloome ja digiallkirjade kogumise osad.
Hetkel on valmis veebilehe baasfunktsionaalsusega avalik beeta aadressil:
http://citizenos.com

5.3.1 CitizenOS täisfunktsionaalsus on planeeritud järgnevalt:
Mustaga on toodud ühilduvad - halliga CitizenOS spetsiifilised funktsioonid
● Tugeva (ID, mID) ja nõrga (Facebook, Google) autentimise võimalus.
● Otsuse tüüpide mallid - siis kui alustada oma ettepaneku formuleerimist
○ suure teksti toimetamine - põhikiri, arengukava (väikeste tükkidena)
○ multiple option - ehitame a. maja b. basseini c. mänguväljaku, vaba valikuga
● Teksti koosloomise funktsionaalsus koos versioonide hääletusega.
○ milles on ideaalis võimalik tuvastada sõna täpsusega sisestajat
● Aruteluprotsessi ja otsuste talletamine. Tööversioonide loomine.
● Modulaarsus
○ Tarkvara peab võimaldama hilisemat funktsioonide lisandumist, nn hääletuse süsteemid.
● “Minu otsused” dashboard stiilis ülevaade tehtud ja käimasolevatest protsessidest.
○ Võimalus pidada järge sellest, kuhu oled andnud oma hääle ja mis on edasi saanud.
○ Võimalus tagasisideks ning tähistamiseks või vigade analüüsiks.
● Otsuste täitmise jälgimine.
● Kasutajagruppide loomise ja teavitamise funktsionaalsus.
● Integratsioon FB ja Twitteriga väljaspool toimuva arutluse integreerimiseks.
● Erinevad hääletamise süsteemid.
○ Näit. Vabakund Tartus kasutab konsensuslikku otsustamismeetodit koos vetoõigusega.
● Püstitatud otsuseprotsessi legitiimsuse seadmine org. või inimese poolt.
○ Soovituslik, kohustuslik, jne.
● Häälte delegeerimine.
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5.3.2 Rahvakogu 2.0 jaoks lisatavad funktsioonid
● Kollektiivse pöördumise seadusest lähtuva malli raamistik
○ Pealkiri + Ettepanek + Lisa, milles on kuni 3 lk põhjendust - ehk nn seletuskiri, miks
kehtiv olukord ei rahulda ning kuidas pöördumises esitatud ettepanek olukorda
parandaks.
○ Digiallkirjade konteiner 1000+ allkirjaga
● Konsolideeritud digikonteineri loomine kogutud digiallkirjadest koos isikuandmete
koondfailiga.
○ Hääletuse käigus kogutakse ühe lõplikuks allkirjastamiseks mõeldud dokumendi
räsiväärtuse11 põhjal inimeste digiallkirjad eraldiseisvalt kokku ja kui hääletamine on
edukalt läbi, loob süsteem eraldi digikonteineri, milles kõik need allkirjad sisalduvad.
○ Süsteem peab olema võimeline väljastama seaduses nõutud vormingus koonddokumendi kõigi allakirjutanud isikute nimede ja isikukoodidega, mida
Rahvastikuregister kontrollida saab.
○ Loa küsimine organisatsioonile või algatajale edaspidise kommunikatsiooni
lubamiseks platvormivälistelt hääletajatelt.
● Isikliku allkirjaga dokumendi digikonteineri allalaadimise võimalus
○ Hääletusprotsessi käigus peab inimesel olema võimalus talletada oma allkirjaga
dokumendi digikonteiner, et oleks fikseeritud ja vajadusel võrreldav, millele täpselt
allkiri on antud. See koopia ei pea sisaldama kõikide teiste selleks hetkeks
hääletajate allkirju, lihtsalt allkirjastatavat dokumenti ennast.
● Dashboard stiilis ülevaade hääletuse prosessist, nagu graafikud ööpäevase,
nädalase või kuulise lõikega. Platvormisiseste kasutajate (need, keas on endale eraldi
kasutajaprofiili loonud, või kes on liitunud FB või Google+ konto integratsiooni kaudu)
kutsetele vastamise statistika.
● Võimalus muuta dokumendi staatust vastavalt sisulistele arengutele Algatusest
Aruteluks või vastupidi, fikseerides algatuse ajaloos vastava progressi, ning kasvatades
kontaktaadresside andmebaasi.
● Riigikogu protsessi infograafiline ajakava kuva koos staatuse kommentaari malliga.
○ Andmete kontroll + Juhatuse otsus ja menetlusse võtmise kuupäev + Määratud
komisjon + Lisakonsultatsioonide aeg + Komisjoni töö ajakava (kuni 3 kuud) + Otsuse
langetamise aeg (kuni 3 kuud)
● Riigikogus toimuva protsessi kohta teavituste tellimine
○ Riigikogu infosüsteemi uuendus võimaldab pöördumisega seotud RSS andmete
tõmbamist platvormi, ning nende põhjal staatuse täienduste/kommentaaride
automaatset genereerimist. Tellitud teavituste automaatne seadistamine ja
kuvamine administraatori infokonsoolil.

5.3.3 Muud seaduses toodud12 nõuded pöördumisele:
Kollektiivse pöördumise esitamiseks on vaja koguda vähemalt 1000 toetusallkirja.
§ 72. Toetusallkirja andma õigustatud isik
(1) Toetusallkirja võib anda vähemalt 16-aastane Eesti alaline elanik. Alaline elanik käesoleva
seaduse tähenduses on Eestis elav Eesti kodanik ja Eestis elav Euroopa Liidu, Euroopa
Majandusühenduse liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, kellel on alaline elamisõigus,
ning Eestis elav välismaalane, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus.
(2) Pöördumisele võib toetusallkirja anda üks kord.
3

§ 7 . Pöördumise esitamine
(1) Nõuetele vastav pöördumine esitatakse Riigikogu juhatusele paberil või elektrooniliselt.
(2) Pöördumisele märgitakse kontaktisik või -isikud ja nende kontaktandmed.
11
12

http://www.vallaste.ee/index.htm?Type=UserId&otsing=726
https://www.riigiteataja.ee/akt/101042014001
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§ 74. Pöördumise menetlemine
Pöördumist menetletakse Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses sätestatud korras.
5

§ 7 . Pöördumise menetlusse võtmisest teavitamine
Riigikogu juhatus teavitab pöördumise esitanud kontaktisikut või -isikuid pöördumise
menetlusse võtmisest või menetlusse võtmata jätmisest 30 kalendripäeva jooksul nõuetekohase
pöördumise esitamisest arvates.
Komisjon arutab pöördumist kolme kuu jooksul ning teeb otsuse pöördumise kohta kuue kuu
jooksul pöördumise menetlusse võtmisest arvates.

6. TRAATRAAMI KUVAD
Järgnevas on toodud traatraami (wireframe) näidiskuvad, mis illustraarivad peamisi invovälju
konkreetsel leheküljel:
6.1 Esilehe vaade
● Identited ning ülanavigatsioon lehe päises
● Funktsionaalseid võimalusi kirjeldav sektsioon päise all
● Aktiivsete Arutluste ja Algatuste loend koos filtreerimisfunktsiooniga
○ Algatuse või arutluse blokk, koos infograafilise protsessi staatuse näidikuga, oluliste
statistiliste andmetega nagu hääle andnute hulk, ning olulised kuupäevad.
● Aktsiooni ja lisainfo blokk lehe paremal küljel sh.
○ Kodulehe ideoloogiline tutvustus, info rahastuse ja partnerite kohta
○ Suunised allkirjastamise protseduuri või muude oluliste protsessi osade kohta
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6.2 Uue sisulehe loomise vaade
● Sisuleht loomine toimub medium.com blogimismootoriga sarnase imelihtsa
kasutajaliidese kaudu:
● Aktsiooni blokki tekivad sisutüübile vastavad muutujad
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6.3 Sisulehe formaatimise vaade
● Sisulehe formaatimine toimub medium.com blogimismootoriga sarnase lihtsa
kasutajaliidese kaudu, kus on piiratud teksti kujundmise funktsioonid
● Aktsiooni blokki tekib kalendri kuva valikuga visuaalne kalender, mis kuvab ka tähtaja
kaugust päevades
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6.4 Täidetud sisulehe vaade
● Täidetud sisulehe formaat võimaldab 3 klassi pealkirjaformaati, ning sisuteksti nii
boldi kui italicuna.
● Lisada saab teema seotud tag’id
● Aktsiooni blokis on näha kogutud allkirjade arv ning päevade arv tähtajani
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6.5 Autentimise vaade
● Vajutades aktsiooni blokis “Toeta petitsioon” nuppu, avaneb autentimise valiku
dialoog.
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6.6 Hääletuse kinnitamise vaade
● Hääletuse kinnitamiseks kuvatakse selge graafilise erisusega dialoogiblokk
valikutega.
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6.7 Sisutekstide kommentaari ja muutuste ajaloo vaade
● Arutluse lehele sisse loginuna saab baastekstile lisada kommentaare valides
kursoriga soovitud tekstilõik. Selle järel avaneb rippmenüüst tegevuste valik, mis oleneb
arutluse sisutüübist. Võimalikud valikud oleks
○ Diskussiooni alustamine konkreetse lõigi osas
○ Valiku suhts mini-hääletuse loomine (administratiivõiguse puhul)
○ Tekstilõigu ajaloo vaade – võimalus järgida tekstiloome protsessi eelnevaid etappe
kasutades graafilist liugurit (vaata eraldi pilt)
○ Isikliku kommentaari lisamise võimalus tekstilõigule
○ Ankurpunkti loomine tekstis koos ankru lingi kopeerimisega tekstisiseseks
viitamiseks.
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6.8 Sisulehe manageerimise vaade
●
○
○
○
○

Administraatorile tekib parempoolsesse aktsiooni blokki võimalus
saata arutelu hääletusse
luua sisust uus vaheversioon
kutsuda inimesi nii platvormi seest kui väljastpoolt panustama, saates petsiaalse
koodiga lingi
Võimalus algatust või Arutlust kustutada, millele järgneb “oled Sa kindel”
meeldetuletaja.
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Järgnevad kuvad on CitizenOS’i disaini vaate, millest osa on testitavana olemas aadressil
http://citizenos.com
6.9 COS - Dashboard vaade
● Näiteb infokonsooli kujunduse võimalusi, mis olenevad Algatuse või Arutluse sisu tüübist.

6.10 COS - Connections vaade
● Vaade Jälgimise funktsioonist, mis võimaldab platvormi liikmetel arvamusliidreid
jälgida, neile oma häält delegeerida, ning näha neid kes mind jälgivad.
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6.11 COS - Groups vaade
● Näide sellest, kuidas arutelu teemasid on võimalik paigutada alamgruppidesse

6.12 Link CitizenOS disainikuvade kataloogile veebis
Hetkel veel käib disainiprotsess CitizsnOS’i kasutajaliidese kallal, ning sellest protsessist saab
põhjaliku ülevaate siit kaudu:
https://www.dropbox.com/sh/tyu1jufh8xb4kh8/AABDznlDYWSDAnvv3OcrFau9a?dl=0
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