
Muudatusettepanekud Ühiskomisjoni töökorda:  

4.1 Ühiskomisjon teostab järelevalvet EKAKis kirjeldatud avaliku võimu ja kodanikeühenduste 
koostööpõhimõtete järgimise üle ning annab soovitusi koostööpraktikate parandamiseks. Soovituste 
arutamiseks ning ettepanekute ettevalmistamiseks on Ühiskomisjoni juurde moodustatud 
asjatundjatest töörühm.  

4.2 Töörühma tööd korraldab Riigikantselei, kes nimetab töörühma juhi ning teeb ettepaneku 
töörühma koosseisu osas. Töörühmas on võrdselt esindatud vabaühenduste ja valitsusasutuste 
esindajad. 

4.3 Töörühm saab aruteludeks, koostööpraktikatele hinnangute andmiseks ja ettepanekute 
kujundamiseks sisendi vabaühenduste või avaliku võimu esindajate pöördumistest, 
kaasamispraktikate ja -protsesside monitooringutest ja nende järeldustest. Töörühma liikmetel on 
õigus tõstatada teemasid, millel arutelu algatada.  

4.4 Koostööpraktikatele hinnangute andmiseks ning parandamise ettepanekute sõnastamiseks saab 
töörühm kokku vähemalt kahel korral aastas. Töörühm:  

- teeb ettepanekuid kaasamis- ja osalemispraktikate monitoorimiseks ning valib algatatud 
analüüsidesse koostööprotsessid, mille jälgimine võiks anda olulist infot koostöömudelite ja –
keskkonna parandamiseks;  

- vaatab läbi vabaühenduste ja/või avaliku võimu asutuste esitatud info koostööpõhimõtete või heade 
tavade eiramise kohta, otsustab osapooltelt selgituste küsimise vajaduse üle ning kujundab 
erimeelsusi tekitanud näite osas arvamuse, keskendudes selles soovitustele protsesside 
parandamiseks;  

- arutab töörühma liikmete ettepanekul probleeme ja häid näiteid koostööst, et analüüsi ja üldistuste 
abil sõnastada soovitused konkreetsetele organisatsioonidele ja/või ettepanekud arendustegevusteks 
koostööpraktikate parandamisel;  

- vaatab läbi avaliku võimu ja vabaühenduste koostöö erinevaid tahke hindavate analüüside ja 
uuringute järeldused (sh ministeeriumite kaasamispraktikate analüüsid, jms) ning teeb nende põhjal 
ettepanekuid koostööprotsesside parandamiseks. 

4.5 Töörühma soovitused saadetakse analüüsitud juhtumite osalistele ning tehakse kättesaadavaks 
veebilehel. Vähemalt kord aastas arutab Ühiskomisjon töörühma töö kokkuvõtteid ühes 
ettepanekutega.  

 
Selgituseks:  

• Töörühma uuendatud töökirjeldusse on kombineeritud kaks funktsiooni: järelevalve- ning 
protsesside parandamise eesmärgil ettepanekute tegemine.  

 
• Igasugune arutelu ja ka arendustöö vajab sisendit. Selleks on mõistlik siduda töörühma 

töö muu samas valdkonnas tehtavaga – nt. AVP protsess, kaasamiskoordinaatorite töö 
koordineerimine, “kaasamisprojektid”. Töörühma aruteludesse võiks jõuda kaasamise 
koordinaatorite kirjeldatud probleemid, ministeeriumite enesehinnangute järeldused, 
vabaühenduste ettepanekud ja probleemid.  

 
• Töörühma liikmed tegid ettepaneku, et töörühm võiks monitoorida aastas 1-2 

kaasamisprotsessi, mis annaks vajalikku sisendit sellest, kuidas kaasamise hea tava 
toimib ja millised on takistused selle kasutamisel. Selline monitooring võiks anda olulist 
infot sellest, kas hea tava vajab täpsustamist, millist nõu, koolitust või täpsustusi vajavad 
kaasajad või partnered, millised arendustegevused on vajalikud, et sisukaks 
osalemiseks ja laiapõhjaliseks eesmärgistatud kaasamiseks oleks loodud tingimused. 
Sellise monitooringu tegemiseks on vaja kavandada ressurss, kas siis praeguse 
mõjuhindamise/poliitikakujundamise arendamise valdkondlikust eelarvest  või EL 
vahenditest.  

 


