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Ülevaade Harta 2014-2017 täitmisest  

Eesmärk: osalus- ja 
esindusdemokraatia 
koostoime nimel rahvakogu 
kui ühisloome- ja 
dialoogikeskkonna 
kasutamine-arendamine riigi 
ja kohalikul tasandil

Eesmärk: riigipidamise kava 
lõpuleviimine, koostöö 
edendamine 

Eesmärk: sotsiaalreformide  
ettevalmistamiseks 
ühiskondliku arutelu 
käivitamine ja vedamine, 
valitsusega partnerlus 
reformide elluviimisel 

RIIGIPIDAMISE KAVA,  
RIIGIREFORMI 
RADARISSE 
PANUSTAMINE

INIMARENGU ARUANDE 2016/2017 “EESTI RÄNDEAJASTUL” VÄLJAANDMINE  

RAHVAALGATUS.EE, 
TÖÖ E-DEMOKRAATIAGA  

PENSION 2050 
PROGRAMM, sh UUE 
EAKUSE RAHVAKOGU 

UUENEV AVALIK 
HALDUS

SISULINE SOTSIAAL-
PARTNERLUS

HOOL DEMOKRAATIA 
TERVISE EEST



➔ Aruanne jätkuvalt 
poliitikakujundajatele ja 
otsustajatele hea suunanäitaja  

➔ 2018 käivitub jätkualgatus 
juhitud rände ja inimvara 
teemal, Eesti 2100 visioon 
(tööandjad, vabaühendused, 
teadlased jt)   



➔ Programm Pension 2050 on oma eesmärgi täitnud: 
VV pensionireform on tegemisel + visioon on kaardistanud 
kaasnevad probleemid, mida VV pensionireform ei lahenda

➔ Rahvakogu andis uue eakuse visioonile elu             
„kastist välja“ meetod visiooni ideede levitamiseks 

➔ Seeme on mulda pandud - tulemusi näeme aastate pärast!



www.uuseakus.rahvaalgatus.ee 

Aidake allkirju koguda!  

https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/


Parlamenti saadetud 17 algatust üle 29 000 digiallkirjaga

- menetlus lõpetatud: 11 
- menetluses: 5  

Allkirju kogub 31 rahvaalgatust 

   - nende seas uue eakuse rahvakogu 24 ettepanekut      
     http://uuseakus.rahvaalgatus.ee/ 

Arutelufaasis algatusi:  üle 10 

Igal nädalal lisandub algatusi! 

Rahvaalgatus.ee statistika märts 2016 - detsember 2017

Andmed seisuga 6.12.2017

http://uuseakus.rahvaalgatus.ee/
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Rahvaalgatus.ee kasutajaskond



Rahvaalgatus.ee olulised saavutused 

➔ Osalusplatvormidele eeskujuprotsess (kriitiline mass kasutajaid, avatud 
kood, läbipaistev haldus)

➔ Eesti e-demokraatia edulugu

➔ Pidev teavitustöö potentsiaalsete kasutajate seas, osalusprotsessidesse 
integreerimine

➔ Laienemisvõimalus KOV tasandi 1% õiguse realiseerimise digitaristuks

➔ Suur rahvusvaheline huvi



Harta 2018-2021 mustand: 
demokraatia arendamine digiajastule kohaselt
 



Harta 2018-2021 mustandi koostamisest
➔ viimase 10 aasta inimarengu aruannete põhisõnumite ja Eestis 

tegelikult toimuvate protsesside võrdlus

➔ Koostöö Kogu nõukogu strateegiline töö alates veebruar 2017

➔ Vabariigi Presidendiga nõupidamised 

➔ koostööpartneritega ühisosa leidmine

➔ seniste tegevuste käigus tuvastatud süsteemsed lüngad 



Eesti demokraatia kitsaskohti  
➔ ebavõrdsuse süvenemine 
➔ avaliku arutelu polariseerumine, arutluskultuuri ebaküpsus
➔ elanike madal usaldus riigiinstitutsioonide suhtes 
➔ riigisektori vähene suutlikkus tervikpilti suunata, süsteemseid muutusi 

ellu viia ja võrdseid võimalusi tagada 
➔ huvikaitse kvaliteet (vabaühenduste avatus, legitiimsus, vastutavus)
➔ madal poliitiline tahe ja päevapoliitika, selmet koos ühiskonna- 

liikmetega süsteemselt probleeme lahendada ja ennetada 
➔ digiajastu võimalused praktiliselt kasutamata poliitikakujundamises,  

avatud valitsemises, igapäevaelu korraldamises
➔ kodanikualgatus ja koosloome pole veel ühiskonnaasjade korraldamise 

vereringes 
➔ ….



Arutelu rühmades (30 min + kokkuvõte)

Milliseid kitsaskohti tooksite veel välja? 

Mida peaks tegema, et demokraatia kitsaskohti 
lahendada või ennetada? 

Milliseid ideid tasub Eestis katsetada? 

Mida teistelt riikidelt õppida?



Lahendusi demokraatia kitsaskohtadele 
(kohapealt) 
➔ arutelukultuuri arendamine 
➔ poliitilise tahte tekkimine 
➔ …
➔



 Kuidas plaanime demokraatiat edendada? 
EESMÄRK: süsteemselt uuendada ühiskonnakorraldust 
osalusdemokraatia ja õmblusteta ühiskonna põhimõttele kohaselt 
ning digiajastu võimalusi kasutades. 

PÕHIMÕTTED: avatud, läbipaistev ja ressursisõbralik 
ühiskonnakorraldus ja poliitikakujundamine, võrdsed võimalused ja 
sidus ühiskond, demokraatia igapäevastamine, arutluskultuur  

Võimalikud fookused: 
1. õmblusteta ühiskond, kodanikukesksed avalikud teenused
2. osalusdemokraatia, sh e-demokraatia edendamine 
3. avalik ruum kui heaolu mõjutaja 



AVALIK RUUM KUI HEAOLU MÕJUTAJA 

● Avalik ruum = demokraatia tervise avaldumiskoht ja sidusa 
ühiskonna lakmuspaber 

● ruumiloome ja komberuum
● ruumi demokraatlikkus (ligipääsetav, võimaldav/takistav)  
● säästev areng 
● üldine huvi ja erahuvi
● kohalik demokraatia
● elukeskkonna seosed inimeste heaolu, tervise, õnnelikkusega   



 Kuidas plaanime demokraatiat edendada? 
- seostades ja võimendades olulisi ühiskondlikke protsesse võrdsete 

võimaluste vaatest 

- koondades ressursse (andmed, teadmised, strateegiad jm) 

- keskendudes pikaajaliste eesmärkide elluviimisele ja tulemustele 

- katsetades ja prototüüpides koostööalgatustega, koosloome-projektidega

- avalikesse aruteludesse panustades, inspireerivaid arutlusi korraldades   

- kureerides koostööd organisatsioonide ja võrgustike vahel 

- andes välja demokraatia-teemalise inimarengu aruande  

  2018 pilootaastana uueneva lähenemise (demokraatialabori) testimiseks



Mõtteainest

Kuidas näete oma organisatsiooni või võrgustiku 
panust demokraatia edendamisel? 

Kuidas soovite osaleda?  



● 13. detsembril saadame hartalistele lõpliku Harta 
2018-2021 teksti 

● 15. detsembril kinnitab Koostöö Kogu nõukogu Harta 
2018-2021 ning järgmise aasta tegevuskava ja eelarve

● Uue hooga demokraatiat edendama!     

Mis edasi saab? 



 
Tagasiside ja mõtted alati oodatud teele@kogu.ee

mailto:teele@kogu.ee

