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ÜLDEESMÄRK

 Eesti on sidus ja kaasav ühiskond Eesti on kestlik rahvusriik, kus kõigil on hea elada. Eesti
inimesed on koostöömeelsed, jagavad ühist Eesti kultuuriruumi, väärtustavad Eesti riiki ja
tunnevad ühtekuuluvust, sõltumata emakeelest, kultuuritaustast või elukohast. Mitmekesises
Eestis jagavad kõik inimesed demokraatlikke väärtusi ja kannavad ühist Eesti identiteeti. Riigi
tegevus on inimesekeskne ja toetab kogukondade arengut. Kõik inimesed tunnevad, et nad
on väärtustatud ja kaasatud. Eesti inimesed soovivad oma elu Eestiga siduda, nad osalevad
aktiivselt kogukondlikus ja ühiskondlikus elus ning aitavad kaasa riigi arengule – selleks on
neil palju mitmesuguseid võimalusi nii Eestis kui ka välismaal elades.

 Sidus ühtehoidev ühiskond on kõigi Eesti inimeste ühine vastutus – see on meie kõigi Eesti!

Sidus Eesti arengukava 2021–2030
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Programmi „Kogukondlik Eesti“ eesmärk: 

 Eesti on inimesekeskne ning kogukondade ja kodanikuühiskonna arengut soosiv riik, kus inimesed on väärtustatud ja 
kaasatud, jagavad demokraatlikke väärtusi ning aktiivse osalusega kogukondlikus ja ühiskondlikus tegevuses parandavad 
elukeskkonda.

 Kogukondade võimekuse suurendamine

Soovime saavutada olukorra, kus kogukondi tunnustatakse oluliste osalistena ja nad osalevad aktiivselt elu- ja

toimekeskkonna kujundamisel. Toimib eri poolte võrgustamine ja koostöö. Juurutatakse ja arendatakse

kogukonnakeskset lähenemisviisi ehk süsteemset võrgustikupõhist kaasamist ja kogukondade võimestamist.

Tegevussuund: Võimestame kogukondi otsustusprotsessides osalema. Selleks:

 arendame asumi- ja külaseltside tegevust ning arvestame linnaruumi kujundamisel kogukondade vajadustega;

 muudame KOV-ides vabaühenduste rahastamine läbipaistvamaks ja suurendame KOV-i ametnike teadlikkust 
kodanikuühiskonnast;

 rakendame kogukonnakeskse lähenemisviisi mudelit ehk aitame kohalikel omavalitsustel määratleda ja kaardistada 
koos kohalike elanikega oma kogukonnad ning kaasata neid otsustusprotsessidesse pakkudes selleks senisest 
mitmekesisemaid võimalusi

Sidus Eesti arengukava 2021–2030
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ÜLDEESMÄRK

 Eesti inimesed tunnevad, et nad elavad vabas ja turvalises ühiskonnas, kus igaühe väärtus, kaasatus ja 
panus kogukonna turvalisusesse loovad ühe turvalisima riigi Euroopas. Koostöös parandatakse 
elukeskkonda, vähendatakse ohtu elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagatakse kiire ja 
asjatundlik abi. 

Alaeesmärk: Ennetava ja turvalise elukeskkonna kujundamine

 Eesti on ohutu elukeskkonna ja turvaliste kogukondadega ühiskond, kus elanikud oskavad turvalisusriske 
märgata, neid vältida ja vajadusel neile adekvaatselt reageerida. Tehakse mitmekesist ennetustööd, mida 
iseloomustab valdkondade ülesus, kogukonnakesksus ja eri partnerite koostöö. Igaühe kaasatus ja panus 
iseenda ning kogukonna turvalisusesse vähendab ohtu elule, tervisele, keskkonnale ja varale.

Siseturvalisuse arengukava 2020–2030



Kogukonnakeskne lähenemisviisi juurutamine



Kogukonnakeskne lähenemine: tasandid

Kogukonna esindaja (külavanem, ühistu vanem jne) &  

kogukonna liikmed

Kogukondlik võrgustik (kogukonna esindajad; ettevõtete esindajad, 
riigiasutuste esindajad jne)

Maakondlik turvalisusnõukogu (eksperttasand + otsustajate tasand – KOV 
esindajad, Riigiasutuste esindajad, erasektor, vabakonnad)

Arengukavade ja programmide juhtühmad, VV komisjonid

Õigusruum + ressursid + metoodiline tugi + kohaliku otsustusõiguse 
respekteerimine

Maakond

KOV

Kogukond

Riik



Kogukonnakeskse lähenemise defineerimine

➢ Valitsemisviis kus rakendatakse valitsemisalasse nt
piirkond või valdkond ja piirkond) kuuluvate isikute
(juriidilised ja füüsilised) süsteemset ja püsivat
võrgustikupõhist kaasamist koosloome vormis.

➢ Koosloomes juhtimine



SiM tegevused kogukonnakeskse lähenemisviisi 

arendamise  suunal 

2021–2024

K o g u ko n n a k e s k n e
l ä h e n e m i s v i i s

Strateegiline partner perioodiks 
2021–2024

SiLab Kogukonnkeskne   mudel 
ja arengu-programm

SiM

Vabatahtlike kaasamise 
võrgustik kriiside 
lahendamiseks

SiM /PäA/PPA/Punane 
Rist/Kodukant

Maakondlik
proaktiivne nõustamisteenus

SiM/KÜSK/MAK

Laste ja noorte omaalgatuse 
toetamine (ESF)

HTM/SiM

KÜSK taotlusvoorud

Koostöö RAM-iga 
(KOKS)

Parima praktika 
koondamine

AVP tegevuskava
(kogukonnakeskne 

koostöömudel)

Kogukondade 
aktiveerimine

KOV koolitamine

Kogukonna-keskne 
koosloome mudel

KOV 
nõustamine

Kogukondade 
nõustamine

Kogukondade 
aktiveerimine
(stipendium)

Noorte 
omaalgatuslikud 

projektid

Koolitus-
programm

Universaalse ennetuse 
kontseptsiooni 
rakendamine

ESF – Kogukonna 
taotlusvoorud

Sotsiaalse innovatsiooni 
kompetentsikeskus



Kogukonnakeskne lähenemisviis rohujuure tasandil

• Kogukonnakeskse lähenemisviisi juurutamiseks rohujuure tasandil on vaja:

1. määratleda igas KOV’is piirkondlikud kogukonnad. Nad tuleb „ellu“ äratada, võrgustada ja omavahel „rohujuure“ tasemel ühiste huvide

määratlemiseks ning oma heaolu tagamiseks koostööle ärgitada.

2. Samuti on vaja et iga selline kogukond valib oma eestkõneleja, kes neid esindab suhetes teiste kogukondadega ning KOV’is.

3. KOV tasandil ja eestvedamisel on vaja käivitada kogukondade esindajate tasemel koosloome , mille väljundiks on erinevate kogukondade

ühistele huvidele ja vajadustele kõige enam vastav keskkond ja/või nii KOV kui ka riigiasutuste pakutavad avalikud teenused.

• Enamikes KOV’ides toetatakse vabaühendusi ja vabatahtlike tegevust, aga ei toimu süsteemset ja

võrgustikupõhist kaasamist ning võimestamist kohaliku elu küsimuste lahendamisel.

KUIDAS DEFINEERIME ANTUD KONTEKSTIS KOGUKONDA?

Kogukonnakeskse lähenemisviisi juurutamisel ning proaktiivse nõustamisteenuse ellu kutsumisel on 

kesksel kohal ühise eesmärgi nimel tegutsev piirkondlikult määratletav inimeste rühm, naabruskond, 

kes paiknevad ja tegutsevad ühe omavalitsuse territooriumil. 



Piirkondlik

KOGUKOND

Piirkond 

KOV

territooriumil

KONTEKST

Kogukond = konkreetne piirkond KOV territooriumil

Allikas: Klappeler; Gaines (2011)

Geograafiline piirkond

Juriidiline isik

Sotsiaalne 

koostoimimine

Kaasamise protsess

Ühine kultuur

Väärtused

Sotsiaalne suhtlemine

Ühine tunnetus



Allikas: Küüt: kohandatud Mattew et al 2009

Kogukonnakeskne lähenemine

1. Luua turvaline elukeskkond ja tagada heaolu vähendades 

elanikkonna hirmu erinevate ohtude ees: ENNETAMINE

▪ Inimtekkelised:

❖ sotsiaalne toimetulek, 

❖ õiguskord, 

❖ Õnnetused

❖ Tööstus, tootmine

❖ Väline rünne

❖ Lodustekkelised

❖ Õnnetused

❖ Klimaatilised olud

2. Reaalne ohtude vähendamine: 

EESMÄRK – MIDA



Kogukonna keskne lähenemisviis

KOHALIK TASAND - KES?

❖ Kohalikud omavalitsused

❖ Valitsusasutused ja nende kohalikud eksperdid

❖ Piirkondliku kogukonna esindajad

❖ Kodanikuühiskond sh Kirikud ja kogudused

❖ Eraettevõtlus

Kohalikud heaoluvõrgustikud (heaolu nõukogud)

❖ Maakondlikud heaoluvõrgustikud (turvalisuse 

nõukogud)

❖ Keskvõimu tasandil valitsuskomisjonid



Kogukonnakeskne lähenemisviis

KUIDAS?

❖ Koosloome, koostöö mudel

❖ Inimeste heaolu häirivate probleemide 

väljaselgitamine ja prioriseerimine;

❖ Probleemide analüüsimine ja terviseprofiili 

koostamine;

❖ Ühtse tegevuskava koostamine;

❖ Ühine tegevuskava elluviimine;

❖ Hinnang tegevuskava täitmisele

Allikas: Küüt: kohandatud Mattew et al 2009



Kogukonnakeskne lähenemisviis

MIS KASU?

❖ Kogukonnakeskse lähenemine kutsub esile 

kogukondade kaudu üksikisiku / kogukonna 

aktiivsuse. 

❖ Tõstab inimeste teadlikkust heaolu /turvalisuse loomise 

võimalustest ja kujundab hoiakut, et, minust sõltub, 

minust hoolitakse, mina vastutan ja et üheskoos 

saab tulemuslikumalt turvalist elukeskkonda luua. 

❖ tõstab elanikkonna ja ametkondade vahelist sidusust 

ning parandab nende legitiimsust. 

Turvatunde,

heaolu 

kasv



Ootused kohalikule tasandile



Ootused KOV-le 

❖ Eestvedaja rolli võtmine

❖ Rakendab kogukonnakeskse lähenemisviisi mudelit –

koosloome, koostöö mudel rohujuure tasandil

❖ Määratleb oma piirkondlikud kogukonnad

❖ Moodustab piirkondade võrgustiku elik:

❖ loob partnereid kaasates KOV tasandil „heaolu nõukogu“ kui platvormi 

(planeerimine ja elluviimine) ja tagab selle toimimise,

❖ kujundab kohalikku füüsilist ja sotsiaalset elukeskkonda.

❖ kutsub esile ja toetab kogukondade omaalgatust, 



Heaolu nõukogu kui töövorm ja platvorm 

KOV
Heaolu nõukogu

Loodusreostus Teed / tänavad Avalik kord Õiguskord
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Tööpuudus
Noorte 

tegevusetus
Veekogud Hirmutunne

PPA

Pääste-

amet

Eesti 

Energia

Ettevõtted

Kogukond 2 

Vabakond

Keskkonna-

amet

Kogukond 1

KiKo

Tervise-

amet

Sotsiaal-

kindlustus-

amet

Haridus Majandus



Nõustajate tasandid

• inimesed

• kogukonnad

• perekonnad

Rohujuure 
tasand

• KOV-id

• vabaühendused

• ettevõtted, kohalikud ajalehed 
KOV tasand

• turvalisuse / heaolu nõukogud

• maakondlik omavalitsusliit

• vabaühendused

Maakondlik 
tasand



ARUTELU


