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Kes me oleme?
• Rae vald asub Tallinna lähinaabruses 206,7 ruutkilomeetril
• 27 küla ja 4 alevikku. Suurim Jüri üle 3000 elanikuga
• Logistiliselt hea asukoha tõttu on suur tung ettevõtluse
poolt (Kalev, Jüri Tehnopark, Pipelife)
• Ettevõtlus toob kaasa kortermajade ehitamise hoogustamise
• Elanikeregistris Rae valda registreerituid 8100, tegelikult
arvestame ca 10000
• Kiire arengu tõttu kaob nn kogukonna tunne – inimesed
üksteisele võõrad. E-suhtlus vajalik
• Tallinna naabervald, internetiühendus lõunaosas olematu.

IT võimaluste kasutamisest
• Ametlik veebileht – seadusest tulenev
kohustus www.rae.ee
• E-volikogu/vallavalitsus -töökorralduslik
uuendus eelmisest aastast – suund
paberimajanduse vähendamisele
• Suhtlemine erinevate riigi andmebaasidega
• Dokumendihaldus vallavalitsuses
• E-suhtlus vallarahvaga

E-suhtlus avalikkusega
• Erinevad võimalused ametlikul veebilehel –
kirjutaja identifitseeritav, sest sisselogimine nõuab
registreerimist
– Teabenõude esitamise võimalus
– Rubriik “Küsimused-vastused”
– Ajutised foorumid etteantud teemal (näit erinevad
arenguga seotud)

• Piiranguteta foorum – kirjutaja ei ole kergesti
identifitseeritav, osalemine ei nõua registreerimist

Foorum*
• Foorum omavalitsuse veebilehel.
Positiivne, kuid ei arvestatud, et:
– Võimuga, s.h. Kohalikul tasemel on kaasnev alati
konflikt, sest võim on alati kedagi ahistav. Seega foorum
saab tugeva kriitika templiks
– Tuleb valmis olla rahvaga foorumi kaudu suhtlema.
Vastasel korral töötab foorum 100% vallavõimu vastu.

• Foorum läks kiiresti tööle
• Vallavalitsuse esindajad ei suhelnud
• Rünnakud teravnesid
• Foorum suleti
• Moodustati MTÜ Raekodanik ja tehti uus foorum
* Foorum - koosolekuväljak

www.raekodanik.ee
• Mõlemad foorumid kohaliku elu-olu kesksed
• Rae foorum oli parim valimiste häälekandja Rae vallas,
võimulolijad olid passiivsed ja tänu sellele andsid
oponentidele võimaluse
• Raekodaniku foorum esialgu opositsiooni tööriist –
koalitsioon jättis mõndagi tegemata, sest teemad võeti kohe
arutlusele
• Jõudude vahekorra muutumisel olime raekodaniku foorumi
autoritena ise fakti ees, et teha seda, mida olime oponendilt
nõudnud
• Täna side kahepoolne
– Kõik olulised probleemid leiavad käsitlemist,
– Paljud probleemid, mida lahendada, tõusetuvad foorumist ja saab
kiiresti reageerida
– tihti saame ka anonüümsetelt oponentidelt rämedalt sõimata

www.raekodanik.ee foorumi
ülesehitus
Eraldatav neli taset
1. Avaleht – lugusid saab panna vaid
administraator
2. Avalik foorum – kirjutavad kõik soovijad
3. Kinnine e. Liikmete foorum – osalevad
MTÜ liikmed
4. nn. dokumentide tasand – saab riputada
erinevaid dokumente.
(täna ei toimi enam, ei õigustanud end, kõik teemad ju avalikud RU 2008)

www.raekodanik.ee kui avalik
foorum
• Plussid
– Kodanikud kirjutavad julgelt, sest eeldavad, et
registreerida pole vaja, järelikult ei saa neid ka
identifitseerida
– Kodanikud saavad kajastada tõsiseid ja üldisi probleeme
– Kajastatavad probleemid jõuavad läbi foorumi kiiremini
vallavalitsusse ja läbi selle foorumi on võimalik erinevaid
infosid anda rahvale operatiivselt

• Miinused
– Vallavalitsus peab foorumis kodanikega suhtlema,
vastasel juhul saab foorumist vallavalitsuse vaenlane
– Iga vallaametnik ei saa seal esineda valla nimel, seega
koormus on jaotatud ühe-kahe isiku (kõneisiku) peale

Olukord Harjumaal
Harjumaal on täna 25 (oli 2005, täna 0n 24. RU 2008 )
omavalitsusüksust, neist 19 valda. Valdade
kodulehtedel on suhtlemise võimalused järgmised

• 6-l vallal olemas veebilehel foorumilaadne
arutelukoht (Rae vallaga võrreldav aktiivsus
puudus)
• 13-l puudub foorum, neist
– 6-l on suhtlemine võimalik läbi külalisteraamatu
või rubriigis “küsimused –vastused”
– 7-l KOV-il puudub üldse kahepoolse avaliku esuhtluse võimalus

Statistika

Kokkuvõtteks
• Kindlasti on kasulik suhelda rahvaga läbi
foorumilaadsete võimaluste, kuid vägisi seda ei
käivita
• Eeldab vallavõimu tahet suhelda ja jõudu oma
seisukohtade selgitamisel ning tihti põhjendamatu
kriitika talumiseks
• Vajalikum niisugustes valdades, mis asuvad kiiresti
arenevates piirkondades ja kus elanikkond kasvab
kiiresti ning kogukonnatunne puudub
• Mõelda tuleks võimaluste peale elimineerida
anonüümsus sedavõrd, et elukutselised kritiseerijad
ei sooviks osaleda

