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Sõnum kolmel viisil
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– Informeerimine: fin.ee 
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– Visualiseerimine: meieraha.ee
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– Tegutsemine: maksukalkulaator 
– Tartu kaasav eelarve



Fish Fight: 
kuidas teha rahvusvahelist 

protestikampaaniat?



Sõnumistrateegia

• Tõmba tähelepanu

• Jutusta lugu (anna uut infot, hari lugejat)

– Visuaalne keel ja lihtne suhtluskeel

•  Anna lüke tegutsemiseks

• Jälgi sõnumi levikut



Kuidas öelda keeruliselt

TEADAANNE
! Käesolevaga kuulutame  välja tootmisprotsessi  

uuenduse tulemuse, lähtuvalt  juhatuse esimehe 
käskkirjast nr 777 23.maist 2014.

! Vastavalt kakaomassi, emulgaatori ja magustatud 
kondenspiima käitlemise tehnoloogiale on valminud  
lisas 1 kirjeldatud tarbijagruppidele mõeldud toode. 
Toode on mõeldud tarbimiseks kodustes, töistes ja 
välitingimustes. 

! Käesolevaga palume tarbijatel lähtuvalt antud 
käskkirjast võtta initsiatiiv tootmisprotsessi  tulemuse 
suhtes.



Kuidas öelda lihtsalt





Räägi lugu



Näide: 
parlamendikompass
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      Eelnõu kohaselt ratifitseerib Eesti Euroopa Stabiilsusmehhanismi 
asutamislepingu. ESM loodi eurotsooni kriisiriikide päästmiseks, selle 
pädevuses on anda kriisis olevate riikide valitsustele rangetel tingimustel 
finantsabi. ESMi instrumentide hulka kuuluvad toetuslaenude andmine, 
(rämps)võlakirjade ostmine, ennetav finantsabi ning finantsabi pankade 
rekapitaliseerimiseks. ESMi jaoks tuleb Eestil riigi varadest tasuda 149 
miljonit eurot 5 aasta jooksul, lisaks annab Eesti 1,15 miljardi eest 
laenutagatisi, mis mustade stsenaariumide korral võivad samuti muutuda 
otsesteks rahalisteks kohustusteks. Koguosalus on seega ca 1,3 miljardit 
eurot. 
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Näide: Rahvakogu ettepanek - 
rahvaalgatuse võimaldamine

• Igal Eesti kodanikul on õigus pöörduda ettepanekutega riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse 
poole ning seadus kohustab asutusi pöördumistele vastama, kuid ei  tee  seejuures vastamise korras 
vahet sõltuvalt adressaadist ega kirja iseloomust. Nõnda puudub Riigikogul seadusega määratud 
kord kodanike õigusloomet ja poliitikakujundamist puudutavate ettepanekute arutamiseks. 

• Seaduse algatamise õigus on Eestis Riigikogu liikmel, komisjonil või fraktsioonil ja Vabariigi 
Valitsusel. Kodanikel on Eestis õigusaktide algatamise õigus kohalikul tasandil, milleks tuleb otsuse 
eelnõu juurde koguda vähemalt 1% hääleõiguslike valla- või linnakodanike allkirjad. Seda on seni 
tehtud kahel korral, kuid mõlemal korral algatajate seisukohalt edutult, sest volikogu on seepeale 
kasutanud oma õigust neile esitatud eelnõu tagasi lükata.

=$(($-.%>+7$+,4%588(0+0?

• Jätta kehtima praegune kord, kus seaduseelnõu algatamise õigus on Riigikogu liikmel, komisjonil 
või fraktsioonil ja Vabariigi Valitsusel ning kodanikelt Riigikogule laekunud ettepanekute 
menetlemise täpsem kord puudub.

• Kehtestada seadusega Riigikogule esitatud ettepanekute (märgukirjade) menetlemise ja neile 
vastamise kord.

• Muuta põhiseadust ja sätestada seaduseelnõu algatamise õigus rahvaalgatusena piisava arvu 
toetusallkirjade olemasolul.



Ettepaneku mõju: milliseid tagajärgi 
muutus endaga tõenäoliselt kaasa 

• Riigikogule esitatud ettepanekute (märgukirjade) menetlemise ja neile vastamise 
korra seadustamisega täidetakse tühimik Põhiseaduse rakendamises, sest 
Põhiseaduse §46, mis sellise õiguse ette näeb, on praegu vaid osaliselt rakendatud. 
Kui kodanikel on selgus, mil moel nende tehtud ettepanekutega töötatakse (näiteks 
kui mitu allkirja on vaja, et Riigikogu ettepanekut arutama hakkaks), võib eeldada 
suuremat hulka ettepanekuid Riigikogule, mis ühest küljest suurendab parlamendi 
töökoormust, teisalt parandab parlamendi ja kodanike informeeritust ning sidusust 
rahva ja Riigikogu vahel.

• Märgukirjana esitatud ettepaneku koostamine on kodanikele kergem ja selle sisu 
lihtsamini mõistetav kui seaduseelnõu puhul. Samuti ei nõua märgukirja menetlemise 
korra seadustamine Põhiseaduse muutmist nagu rahvale seaduseelnõude algatamise 
õiguse andmine, ning on seega kergemini teostatav.

• Nii märgukirjaõiguse seadustamine kui ka seaduseelnõude algatamise õigus 
rahvaalgatusena suurendaksid kodanike võimalusi osaleda poliitikakujundamises 
valimiste vahelisel ajal. Samas võivad need kaasa tuua palju populistlikke ja omavahel 
vastuolus algatusi.



Rahvaalgatus:
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Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses tehakse 

järgmised muudatused:
#7!seaduse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
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Näide: eduka 
projektitaotluse 

sisukokkuvõte

Projekti raames loome ja testime osalusdemokraatia tööriista. 
Vallavolikogu asemel paneme otsuse hääletusele kogu vallas. 
Otsustamist vajavad küsimused valmistatakse argumenteeritult, 
neutraalselt ja infograafiliselt selgelt ette Rahvakogu eeskujul. Otsustab 
kogukond. 

Loome projektitiimi, töötame välja süsteemi reeglid, tehnilise 
platvormi, valmistame ette otsused ja katsetame nii vabaühenduse kui 
KOVi otsuste tegemiseks. Seejärel teeme juhendmaterjali, et tööriista 
oleks võimalik laialdaselt kasutusele võtta ja kommunikeerime nii et 
vähe pole. 



• Näide: 20 tuntud inimest seisavad 
karusloomafarmide keelustamise eest 

• Tuntud näod! http://loomus.ee
• Personaalne sõnum, oma lugu
• Veeb, sotsiaalmeedia, meediatähelepanu, video
• Call to action: Petitsioon



Näide: Movember

• Movembri-liikumise eesmärk on .2-.+%.)+0($@@'-.%))-,""7&)A%*+%
&',+,0$>":$-. ning juhtida tähelepanu vaimse tervise olulisusele. 
Movembri-liikumise peamine eesmärk on, nagu osalejad ja 
eestvedajad ise ütlevad, anda meeste tervisele uus nägu.



Hooandja



Näide 
poliitikakujundamisest: 
Arstiks kasvamine Eestis 

  
• Ettepanekud on õhus 

• Küsitluse korraldusse kaasati  arstitudengid

• Koostati lühiformaadis  analüüsitulemuste briif

• Mõttehommik osapoolte kokkutoomiseks ja 
sõnumi edastamiseks, aruteluks

• Ettepanekud jõustusid 3 kuu pärast



Praxise veebi 
näide



Jälgi sõnumi levikut 
ja sellest arusaamist

• kas mu sõnum üldse 
levib? 

(klikid, statistika, 
osalejate hulk)

• kas mu sõnum jõudis 
kohale, kas teadlikkus 

kasvas? 
(räägi inimestega, küsi 

tagasiside)
• Kas toimus muutus?

(vastuvõetud eelnõu, 
sisseviidud muudatus, 

muutus käitumises/ 
tarbimises)



Kasulikud lingid
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http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/
visualizing_20080311.pdf
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•https://www.tacticaltech.org/womens-rights-campaigning-info-activism-toolkit-0 

•https://www.tacticaltech.org/projects?type=8
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http://www.paevakera.ee/blogi/ 
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http://www.heategu.ee/Uhiskondliku_moju_hindamise_kasiraamat.pdf 



ÜLESANNE 
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Aega 30 min + 3 min esitlemiseks
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E2:*),0+F%kuidas see asi adressaadi jaoks oluline on ja teda mõjutab
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TEEMAD
!" 1. Eelnõu avalikuks konsultatsiooniks: 

haridusseadustik
#" 2. Arengukava tutvustamine ja tagasiside: 

siseturvalisus
$" 3. Sotsiaalkampaania: 
%" laste vaesuse vähendamine
&" 4. Aastaaruande levitamine: KÜSK
'" 5. Ühenduse tegevuse mõju tutvustamine: 

Terve Eesti SA
6. Uuringu tulemuste ja soovituste selgitamine: 

Praxis


