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Ettekande eesmärk
- Konkreetse piirkonna ühinemisprotsessi 
korraldamine 

- Iga ühinemine on unikaalne, kuid protsessi 
teatud osasid saab üldistada 

- Millised on võtme-etapid ja võtme-küsimused
ühinemisprotsessis? (Rõõmud ja tülid, gaas ja 
pidur) 

- Ajakava, täna alustades



Tegevused ajajoonel

- Algatamine 
- Kokkukutsumine, planeerimine
- Ettevalmistused ja korraldus
- Läbirääkimised ja  ühinemisleping 
- Lepingu valimise järgselt –
tutvustamine ja tagasiside

- Kaasamine ja kommunikatsioon, 
elanike arvamuse väljaselgitamine 

- Otsustamine 



1.Algatamine

• „Kuulsin ühinemisettepanekust raadiost“ 
• Ettepanekule vastati 1,5 aastat hiljem
• Ühinemisettepanekule peaks eelnema 

konsultatsioonid või vähemalt informeerimine 
.



2.Kokku-
kutsumine ja
planeerimine

• Ettepanek olemas, vastused olemas, kuid 
osapooli kokku ei kutsuta. Mõnikord isegi kuid! 

• Suud puhtaks! Ootused, kartused, tingimused 
• „Rohelised ja töösturid“

• Ajakava – meil on tõsi taga 



3.

• „Vaja on uurida!“ „Mida?“ „Kõike!“
• Ilma ettevalmistuseta räägitakse lihtsalt aeg täis.
• Leppida kokku sisendid, teha võrdlus, mille baasilt 

edasi minna. 
• Uusi alusanalüüse nii minimaalselt kui võimalik. Tihti 

need ei aita kuigivõrd edasi. Pigem rõhk arutelule/ 
kogemuste vahetusele.  

Ette-
valmistused 
ja korraldus



1.Läbi-
rääkimised

• Ülesandepüstituse selgus, endale ja teistele. 
• Kodune ettevalmistus, seisukoha väljaütlemine

• Valdkonnaspetsialistide argumenteeritud ettepanekut tuleb 
aktsepteerida, tagasilükkamine peab olema ka argumenteeritud. 

• Arutada põhimõtteid, arutelu sumbub detailides, iga küsimus 
toob viis täiendavat küsimust

• Koosolekust koosolekusse tullakse teema juurde tagasi? 

• Kui läbi arutatud, siis teema lukku. 



2.Ühinemis-
lepingu 
järgselt

• Suund kogukonnale (tegelikult kohe algusest), 
KOVga seotud inimestele (asutused, töötajad) 

• Kokkulepitut tuleb tutvustada, valikuid põhjendada 
• Tagasiside küsimine ja olla valmis varasemat 

muutma 
• Kriitikutel tuleb lasta rääkida, nendega tuleb kohtuda 



3.

• Elanike arvamuse väljaselgitamise olulisus 
• Rahvaküsitluse võimalused ja ohud
• Argumenteeritud otsuse tegemiseks on vaja infot: 

kommunikatsioonistrateegia (valmis teha kohe 
alguses) 

• Kui tuleb „EI“ / kui on liiga vähe osalejaid? 
• Mikitamäe näide – poolt allkirju pärast rohkem kui 

alguses küsitlusel kokku osales  

Kaasamine 
ja 
kommunika-
tsioon



1.Otsusta-
mine

• Hulk dokumente, nende ettevalmistamine ja 
koordineerimine 

• Hääletusel ei saa enam muuta, st tuleb eelnevalt kokku 
leppida

• Volikogu istung ühiselt või eraldi – oleneb praktikast ja 
osapoolte arvust. Oht, et asi läheb käest ära. 

• Kui keegi ütleb lõpus ära, mida teised peavad tegema? 



Ajakava täna alustades
Aeg Tegevus

märts 2016 Algatamine, käivitamine 

aprill-mai-juuni 2016 Läbirääkimised

august 2016 Lepingu projekt valmis, I tagasiside, muudatused

september 2016 Lepingu avalikustamine (min 3 nädalat)

oktoober 2016 Lepingule tehtud ettepanekute osas seisukoha 
võtmine

november 2016 Rahvaküsitlus

detsember 2016 Ühinemise otsustamine

• Volikogu istungite rütm (vähemalt: lepingu tagasiside, lepingu 
avalikustamine, rahvaküsitluse kord, lepingule tehtud ettepanekute 
läbivaatamine, otsustamine), so vähemalt 3-4 istungit

• Seadusest tulenevad tegevused ja volikogu istungite rütm = vähemalt 3 kuud



Tänud ja palju edu!
kersten@tlu.ee


