Tegevus 3.1. Kaasamis- ja osalusmeetodite ja
parima praktika kättesaadavaks tegemiseks
juhtnööride andmine protsessi elluviijatele
vastavalt poliitikakujundamise olukordadele
(nt interaktiivne veebileht näidetemeetoditega)

Tegevuse eesmärgiks on teha kaasamise osapooltele lihtsasti kättesaadavaks teiste
kogemus kaasamise meetodite ja näidete kohta, millest on võimlik õppida ja juhinduda
uute kaasamisjuhtude ettevalmistamisel. Juhtnööride vormi kasutatakse selleks, et
instrueerida vähekogenud kaasajaid tema olukorrale sarnase kogemuse põhjal õigeid
otsuseid langetama (nt vastandlike huvidega rühmade arvamuse väljaselgitamise
viisid).

Tegevuse taust: tegevus lähtub vajadusest toetada valitsusametnikke, kelle jaoks
Vastutab Riigikantselei strateegiabüroo nõunik
kaasamise läbiviimine pole igapäevane, tööriistadega, mis võimaldaksid iseseisvalt läbi
Juhani Lemmik
töötada kaasamise protsessi võtmeküsimused. Ühe sellise materjalina lasi
(juhani.lemmik@riigikantselei.ee, tel 693 5627)
Riigikantselei koostada Kaasamise käsiraamatu ametnikele ja vabaühendustele1.
Mõned aastad tagasi oli Inglismaal osalemist toetava valitsusvälise organisatsiooni
Involve (vt www.involve.org.uk) kodulehel lihtne tööriist, mis võimaldas veebipõhiselt võtmeküsimustele asjakohaseid valikvastuseid valides genereerida
vastuse kaasamisnäpunäidetega just etteantud situatsioonikirjeldusele vastavalt. Lisaks võimaldas veebileht otsida pidevalt lisanduvatest heade näidete
varamust huvipakkuvaid kaasuseid. Sarnase veebilehe ülesehitamine Eesti oludele vastavalt tundus atraktiivne viis kaasamisalaste kogemuste jagamiseks,
kuid kiiresti sai selgeks, et sellega kaasneb järjepidev vajadus veebilehte üleval hoida, sh kaasuseid süstemaatiliselt koguda, nende ettevalmistamist
motiveerida ja toetada jms. Kõik see nõuab märkimisväärselt ressurssi, eeskätt aega. Seetõttu on tänaseks entusiasm mõnevõrra lahtunud. Vastav
interaktiivne lahendus ei peaks võib-olla olema esimeseks sammuks kaasamispraktikate levikule kaasaaitamisel, sest kõigepealt tuleb vastavaid praktikaid
süstemaatiliselt koguma hakata, nende sündi ja kogumist toetada. Seetõttu võib alternatiivina kaaluda kunagi toimunud, kuid viimastel aastatel soiku jäänud
parimate kaasamispraktikate kogumist ja tunnustamist, mille kättesaadavaks tegemine on võimalik ka olemasolevatel kaasamise veebilehtedel. Ideede
kogumine võimalike alternatiivsete tegevuste kohta eesmärgi saavutamiseks tundub hetkel olevat kõige õigem viis vastava tegevuse sisustamiseks.
Koostööpartnerid: koostööpartneriks Riigikantseleile on kõik ministeeriumid, aga ka vabaühendused, kes saavad aidata tegevuse sisustamisele kaasa.
Tegevuse rahastamise allikas: tegevust praeguses etapis rahastatakse jooksvalt Riigikantselei eelarvest.
Seosed teiste tegevustega: tegevus on seotud tegevusega 1.3 „Uues valitsusveebis kaasamise rubriigi täiendamine, ministeeriumide kaasamisalase info ja
selle esitlusviisi standardiseerimine“ seeläbi, et maksimaalselt tuleks ära kasutada olemasolevaid veebikeskkondi kaasamisalase info edastamiseks.
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https://riigikantselei.ee/sites/default/files/kaasamine_avalikus_sektoris_ja_vabakonnas1.pdf

Tegevuse elluviimise ajakava (AVP tegevuskavas 2014-2016 oktoober 2014 – juuni 2016):
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