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Inimarengu aruanne :

• ääremaade rahvastik väheneb ja vananeb
• teenuste ebavõrdne kättesaadavus riigis

avaliku sektori ja teenuste innovatsioon



Mis/kes ergutab innovatsiooni kohalikus
omavalitsuses?

https://www.menti.com/4df4k532wy
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Kogukondade võimestatus ja

Koosloome

Avalik sektor

Erasektor

Akadeemia

Kogukond

• kodanik kui avaliku poliitika koosrakendaja (co-implementer);
• kodanik kui kooskujundaja (co-designer) ja
• kodanik kui algataja (initiator)

• Kodanik kui väärtuse kooslooja



Suhete ulatus teenuste 
planeerimisel ja pakkumisel

Ainult                                                         
professionaalne

PLANEERIMINE Ainult
kogukondlik

Ainult professionaalne

PAKKUMINE

Ainult kogukondlik

Traditsiooniline 
professionaalne teenuste 

pakkumine

Traditsiooniline 
professionaalne teenuste 

pakkumine koos kasutajate 
ja kogukondade kaasatusega
planeerimisse ja disaini (nt 

kaasav eelarvestamine)

Puudub

Professionaalide disainitud 
teenuste kaaspakkumine 

kasutajate poolt

Täielik 
kasutajate/professionaalide 

koosloome

Kasutajate/kogukondade 
teenuste koospakkumine 
koos professionaalidega 

mõningase formaalse 
planeerimises ja disainis 

osalemisega

Professionaalide planeeritud 
teenuste pakkumine 

kasutajate/kogukondade 
poolt

Koos planeeritud ja koos 
disainitud teenuste 

pakkumine 
kasutajate/kogukondade 

poolt

Traditsiooniline ise-
organiseeritud kogukondlik 

teenuste pakkumine



Kuidas tekivad muutused?

Probleemid ja 
väljakutsed

Ideede
genereerimine

Testimine
ja katsetamine

Tegevuskava
plaan, 
prototüüp

Elluviimine
Kasv ja 
laiendamine

Muutus ühiskonnas



Kogukond kui ressurss
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