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Kaasamine?



Kaasamine?

• Kaasamise all mõistame seda, et teeme otsuseid koos nendega, keda need

otsused mõjutavad, ning nendega arvestades.

•
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Kaasamine



Kaasamine?

• Kaasamise vormid:

• Teavitamine - omavalitsus teavitab oma tegevustest ja otsustest tagasisidet eeldamata.

• Konsulteerimine on kahepoolne suhe, kus saab arvamust avaldada ja ettepanekuid teha,

kuid ainult selles ulatuses, kui palju nende käest küsitakse,

• Koostöö -hõlmab kahepoolset pingutust ja koosloomet, milles mõlema poole, nii kaasatava 

kui kaasaja arvamusi, hinnanguid ja ettepanekuid peetakse võrdselt tähtsaks ja võetakse   

arvesse 

• Võimestamine - kaasatavale antakse võim sõnastada ise oma probleem ja pakkuda sellele 

lahendus ning kaasatav võtab endale kohustuse lahendus ellu viia
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Kaasamine?

• Teavitamine:

• Ligipääs dokumentidele –e-kirjad või kirjad, lisamine koduleht jne;

• Dokumentide registrid, kataloogid, indeksid, veebis või kohapeal

• Koostöö mittetulundusühingute ja esindusorganisatsioonidega info vahetamiseks

• Tagasiside andmise võimalus internetis – foorum, kommenteerimise võimalus, taga

siside vorm;

• Ametlikud dokumendid, eelnõud, raportid, käsiraamatud;

• Pressiteated, pressikonverentsid, intervjuud, kõned, ettekanded;

• Otsepostitusmaterjalid, reklaamid, ajalehed;

• Brošüürid, postrid, infolehed ja nende jagamine jne.
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Kaasamine?
• Konsulteerimine:

•Analüüsid, uuringud;

•ideekorjed

•Küsimustikud;

•Kirjalik konsulteerimine;

•Nõuandvad kogud;

•Avalikud arutelud;

•Fookusrühmad;

•Intervjuud;

•Töörühmad, seminarid, konverentsid, ümarlauad;
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Millal kaasata?



Millal kaasata?

• Planeering võib puudutada paljusid isikuid

• Planeering võib puudutada otseselt konkreetseid isikuid
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Keda kaasata?



Keda ja millal kaasata

• isikud, keda otsus otseselt puudutab või võib puudutada;

• isikud, kes on andnud teada oma soovist olla kaasatud

• huvigruppe, 

• valdkonna eksperte;

• avalikkust avaliku arvamuse teada saamiseks;

• teemaga otseselt ja kaudselt seotud ametkondi,spetsialiste. 
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Kuidas kaasata?



Kuidas kaasata?

• ettepanekute kogumine eri kanalite kaudu;

• avalikud ideede kujundamise koosolekud (ajurünnakud jms);

• töögruppide moodustamine;

• avalikud arutelud;

• küsitlused, uuringud, intervjuud;

• otsepöördumised;

• mitteformaalsed kohtumised
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Kuidas kaasata?
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Kuidas kaasata?
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Kuidas kaasata?

• linna koduleht;

• erinevad meililistid;

• traditsiooniline meedia;

• reklaamikandjad linnaruumis (nt plakatid, ekraanid ja viidad käidavates kohtades);

• sotsiaalmeedia;

• visualiseerimine, et suurendada osaliste huvi ja olukorra mõistmist;

• trükised (otsepostitus, voldikud, infolehed jne);

• otsekontakt. 
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Mida teha tulemusega?



Mida teha tulemusega?

• Hinda, kas esitatud ettepanekud on asjakohased ja põhjendatud või mitte. 

• Kaalu osaliste huve ja leia tasakaalustatud lahendus avalike ja erahuvide vahel.

• Hoolimata linna erinevatest ülesannetest tuleb kujundada ühtne seisukoht.

• Lõppotsuse teeb linn, arvestades sisemist pädevuse jaotust (v.a hääletamisel, kus otsus kujuneb 

enamuse häältega).

• Juhul, kui me kaasatavate arvamusega ei nõustu ja sellega ei arvesta, peab linn oma seisukohta 

põhjendama (otsus peab olema motiveeritud).

• Anna kaasatutele tagasisidet mõistliku aja jooksul ja kasutades võimalusel samu kanaleid, mida   

kaasamisel 

Allikas: Kaasamisjuhis 2017
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Mida teha tulemusega?

• Kas me viisime oma algse plaani ellu? Kui ei, siis miks?

• Kas me ise jäime protsessiga rahule? Kui ei, siis miks?

• Kuidas protsessis osalejad jäid tulemusega rahule (kuidas me seda mõõdame)? Kui

ei, siis millised võisid olla põhjused?

• Kuidas osalejad jäid protsessi kui sellisega rahule(kuidas me seda mõõdame)?

• Kui ei, siis millised võisid olla põhjused? Kas midagi oleks pidanud tegema teisiti?
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Allikas: Kaasamisjuhis 2017
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