
Kaasamine- ametniku hirm või
rõõm? 

Kertu Vuks ● Elva abivallavanem



Miks?



Kus viga näed laita, seal tule ja aita

Kaks pead on parem kui üks…



7 sammu
avatuma ja 

kaasava
valitsemiseni

• Paranda oma tegevust puudutava teabe
kättesaadavust.

• Aruta kogukonnaga otsuseid enne kui otsused
on tehtud.

• Muuda vabaühenduste rahastamine püsivaks ja 
läbipaistvaks.

• Arenda koos vabaühendustega
kasutajasõbralikke avalikke teenuseid.

• Innusta noori kogukonnaelus kaasa lööma.

• Taju ja väldi korruptsiooniohtu.

• Aita edendada elanike digioskusi



Kuidas?

• Kodulehel, sotsiaalmeedias info avalikuks (sh blogid)

• Otseülekanded volikogu istungitelt/salvestused

• Avalikud koosolekud ja konsultatsioonid- NB! Vali kanaleid
sõltuvalt sihtgrupist!

• “Tunne ametnikku” algatus

• Nädalakiri ja nädala eelinfo

• Valla infoleht tasuta 2x kuus

• E-teenused (SPOKU ja ARNO platvormil)

• Kogukonnaäpp



Kogukonnaäpp- kuidas kasutame?



- Teavita problemist
- Ideekorjed
- Ürituste kalender
- Tagasiside kogumine ja küsitlused
- Uudised

NB! Äpi kasutajate hulga suurendamiseks
tuleb selleks tööd teha iga päev! 

- Elva näide: Erinevad kampaaniad



Näited: ÜP koostamine ja blogi



• Vallavalitsus koostöös kohalike
kogukondadega

• Külavanemad, mtü-d, kohalik aktiiv, 
piirkonnakogude liikmed

• Vähemalt 1x kvartalis valla erinevates
paikades

• Novembrikuus tunnustatakse Külade
Kärajate raames ka Aasta
kogukonnaarendajat ja Aasta küla

Koostöömudel:

Külade Kärajad





Koostöömudel:
Piirkonnakogud

• Piirkondade elanike huvide paremaks esindamiseks (6)

• Lepitud kokku ühinemislepingus

• Moodustatud volikogude poolt sihtrühmade
esindajatest/valimistulemuste põhjal/asumiüksuste
alusel (külavanemad/asumite esindajad)

Piirkonnakogule esitatakse seisukoha andmiseks: 

• valla arengukava ja eelarvestrateegia;

• valla üldplaneering ja selle muudatused;

• muud piirkonna jaoks olulised eelnõud.





Kaasav eelarve? 
Miks?

• Üks võimalus praktikas rakendada avatud
valitsemist- hea kaasamispraktika

• Kohalikule kogukonnale on antud
võimalus kohaliku omavalitsuse eelarve
koostamisel teatud summa osas kaasa
rääkida

• Kogukondade aktiveerimine ja koostöö
arendamine

• Ettepanekud investeeringuteks
piirkonda, hea sisend arengukava ja 
eelarve kavandamisse



Aga mis 
ametnikud 
sellest 
arvavad?



Kaasamise hea tava

Sõnasta selged kokkulepped, mida tähendab meeskonna 
jaoks kaasamine ja kuna/kuidas seda teha

Selgita oma meeskonnale: 
• Protsessi- sh seda KUIDAS kaasata (sh kanalid jms)
• Kaasamise kasusid
• Kuidas anda tagasisidet
• Julgusta oma meeskonda dialoogi pidama
NB! Disaini protsessi kaasamine sisse! 

Selgita avalikkusele:
- Ootuseid kaasamisele 
- Kaasamise eesmärke (kas me saame eesmärgist ühtemoodi aru?)
- Protsessi  (sh tagasiside andmist ja selle vastuvõtmist)



Kuidas hoida dialoogi? 



• Sõnasta ja rakenda kaasamise hea tava

• Tee rohkem kui “miinimumprogramm”

• Ole personaalne!

• Proovi teha midagi teisiti - vali atraktiivsem kaasamise koht /aeg/vorm

• Mõtle ka sellele, kuidas sooviksid, et Sind kaasataks? Klienditeekond!

• Selgita tehtud otsuseid

• Ole usaldusväärne ja avatud

• Igaüks meist on omavalitsuse/kogukonna brändisaadik

Soovitused: 



Mida saad  Sina juba täna 
paremaks kaasamiseks ära 
teha?



Aitäh!

Võta ühendust: 
kertu.vuks@elva.ee


