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1.

SISSEJUHATUS

„Lõimuv Eesti 2020” (edaspidi LE 2020) on 2014. aastal koostatud valdkondlik arengukava, mis koondab Eesti
lõimumispoliitika strateegilised eesmärgid ja nende saavutamise vahendid aastateks 2014−2020. LE 2020 jätkab
ja arendab edasi „Eesti lõimumiskava 2008–2013” ja riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–
2007” raames alustatud strateegilisi suundumusi ja tegevusi. LE 2020 üldeesmärgina on sõnastatud, et Eesti
ühiskond on lõimunud ja sotsiaalselt sidus, erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt
ühiskonnaelus ja jagavad demokraatlikke väärtusi. LE 2020 on aluseks riikliku lõimumispoliitika rakendamisele ja
rahastamise planeerimisele aastatel 2014–2020.
LE 2020 viiakse elu rakendusplaanide kaudu, mis kirjeldavad täpsemalt strateegiliste eesmärkide saavutamiseks
vajalikke tegevusi ja vahendeid ning mida uuendatakse igal aastal.
LE 2020 täitmise kohta koostab Kultuuriministeerium iga-aastaselt aruande, kus on tegevusi ja tulemusi
analüüsitud pigem väljundipõhiselt. Tegevuste asjakohasuse ja tulemuslikkuse analüüs, mis puudutab poliitika
ellurakendajate töökogemust ning sellest tulenevaid ideid, tähelepanekuid ning seisukohti, on jäänud
tagasihoidlikuks. Seepärast keskendutakse vahehindamisel kvalitatiivsele informatsioonile, mis on oluliseks
täienduseks seni koostatud rakendusplaanide aruannetele ning sisendiks edasiste tegevuste planeerimisele.
Käesoleva vahehindamise eesmärk on hinnata LE 2020 riigieelarvest rahastatud tegevuste asjakohasust ja nende
tulemuslikkust perioodil 2014-2018 ning selle põhjal esitada rakenduslikud poliitikasoovitused analüüsitud
tegevuste jätkamise, täiendamise, lõpetamise või teiste tegevustega asendamise kohta.
Perioodi 2014-2018 rakendusplaanide alusel on riigieelarvelistest vahenditest tegevusi rahastatud eeskätt
järgmistel teemadel: ühine teabeväli, igapäevased kontaktid, rahvusvähemuste keel ja kultuur, täiskasvanute
eesti keele õpe, kodakondsus ja kultuuriliselt mitmekesine töökollektiiv.
Vahehindamine toimus perioodil september 2018 – jaanuar 2019, mille käigus hinnati 22 tegevust. Lisaks
dokumentide analüüsile viidi läbi 23 individuaal- ja 3 fookusgrupi intervjuud. 2019. aasta jaanuaris toimus
vahehindamise esialgsete tulemuste arutamiseks arendusseminar.
Iga analüüsitud tegevuse puhul on peatükis 4. „Tulemuste detailne analüüs ja soovitused LE 2020 meetmete
lõikes“ välja toodud järgmised aspektid:
-

-

Tagasivaade, kus on hinnatud tegevuste disaini, kättesaadavust, kvaliteeti ja piisavust ning nende
vastavust sihtrühmade ootustele. Lisaks kajastatakse seal tegevuste ja eesmärkide omavahelist seost
ning mõju.
Muutused, kus tuuakse välja, kas ja mil määral on muutunud tegevuste taust ja kontekst ning kuidas on
muutused kajastunud tegevuste edasisel planeerimisel.
Sisend edasiseks, kus tuuakse välja, millised võiksid olla edasised sammud tegevuste jätkamisel,
muutmisel või lisamisel, et saavutada LE 2020 eesmärke.

Intervjueeritute hinnangute ja arvamuste ning taustamaterjalide analüüsi kokkuvõttena saab väita, et LE 2020
tegevused on läbi viidud eesmärgipäraselt ja sihtgrupid on jäänud tegevustega rahule. Konkreetsete tegevuste
läbiviimise viisi ja muude aspektide kohta on vahehindamise teostajad esitanud soovitusi ja ettepanekuid, millest
peamised on välja toodud 2. peatükis „Peamised järeldused ja soovitused“.
Vahehindamise aruandes kasutatud joonistused on teinud intervjuudel osalenud, kellel palusime illustreerida
sõna „lõimumine“. Jutumullides esitatud tsitaadid on öeldud hindamise käigus tehtud intervjuudel.
Täname tellijat ning individuaal- ja fookusgrupi intervjuudel osalejaid konstruktiivse ja meeldiva koostöö eest!
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2. PEAMISED JÄRELDUSED JA SOOVITUSED

•Arengukava perioodi alguses tuleb kokku leppida, milliseid andmeid iga alategevuse kohta
kogutakse ja aruannetes kajastatakse. Selline lähenemine hoiab ära ajamahuka tagantjärele
andmete kogumise ning annab hea ülevaate tegevuste tulemustest.
•LE 2020 aruande koostamisel võiksid ühe alaeesmärgi ja/või meetme elluviijad oma tegevuste kohta
aru anda ühiselt, analüüsides ka teiste sama alaeesmärgi/meetme tegevusi. Selline lähenemine
tugevdaks ühist vastutustunnet meetme eesmärkide täitmise eest ning vähendaks riski, et
keskendutakse kitsalt vaid oma otsese vastutusvaldkonna tegevus(t)ele. Ühise aruandluse puhul
saab ka selgeks, kas ja mil määral toetavad tegevused alaeesmärgi ja indikaatori(te) täitmist ning
kuidas tegevusi vajadusel ümber korraldada.

•

•

Käivitada ja ellu viia vahetuid „näost-näkku“
tegevusi, mis toetavad sihtgruppidega ühise
inforuumi ja kultuurilisest mitmekesisusest
teadlikkuse kasvu. Samuti teha tihedat
koostööd ERR-ga (ETV+, Raadio 4,
veebiportaalid), kuidas lõimumistemaatikat
meedias rohkem kajastada.
Rahvusvähemuste keele ja kultuuri
toetamisega riigi poolt on aastate vältel
loodud rahvuskultuuriseltsidele, nende
katusorganisatsioonidele
ja
pühapäevakoolidele
stabiilsus,
mida
hinnatakse väga kõrgelt. Nii neile kui
teistele projektide (nt ühistegevused)
elluviijatele tuleb edaspidi korraldada
rohkem kontaktüritusi, kus nad saavad
vahetada kogemusi, leida uusi partnereid ja
anda Kultuuriministeeriumile tagasisidet
projektide elluviimise kitsaskohtade osas.

Meede 2

Meede 1

Meetmeülesed

•Tegevuste paremaks planeerimiseks on soovitav regulaarselt kaardistada sihtgruppide ootusi ning
koguda tagasisidet toimunu kohta. Samuti aitab see tugevdada teadus- ja arendustegevust
lõimumisvaldkonnas ning suurendada lõimumisteemaliste rakendusuuringute mahtu, mis on
otseselt seotud lõimumispoliitika planeerimise ja rakendamise kvaliteediga.

• Et vähendada määratlemata kodakondsusega
inimeste
arvu
ja
suurendada
Eesti
kodakondsuse taotlemist, peab kaardistama
kodakondsuse taotlemisega seotud peamised
müüdid.
• Uurida, mis on motiveerinud värskelt
kodakondsust taotlenuid seda sammu astuma,
et neid teadmisi kasutada potentsiaalsete
taotlejate nõustamisel.
• Eesti riigi esindusisikud (poliitikud ja
ametnikud) peaksid järjepidevalt edastama
selgeid ja lihtsaid sõnumeid, et määratlemata
kodakondsusega inimesed on oodatud Eesti
kodakondsust taotlema.
• Jätkata A1 taseme keelekursustega, mis
aitavad märgatavalt parandada inimeste
arusaamist neid igapäevaselt ümbritsevast
keskkonnast ja tõsta huvi eesti keele õppe
vastu.
• Koostada uue lõimumiskava loomisega
paralleelselt strateegiline tegevuskava võrdse
kohtlemise edendamiseks tööturul, eriti
avalikus sektoris, mis saaks olla eeskujuks
erasektorile.
• Tutvustada põhjalikumalt teistest rahvustest
elanikele avaliku sektori töö- ja
karjäärivõimalusi.
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3.

TULEMUSTE DETAILNE ANALÜÜS JA SOOVITUSED LE 2020 MEETMETE LÕIKES

Käesoleva vahendamise raames on hinnatud 22 tegevust, mida on perioodil 2014-2018 riigieelarvelistest
vahenditest rahastatud. Analüüsitud tegevused on grupeeritud alameetmete kaupa ning analüüs on iga tegevuse
kohta esitatud 3 osas:
-

-

Tagasivaade, kus on hinnatud tegevuste disaini, kättesaadavust, kvaliteeti ning piisavust ja nende
vastavust sihtrühmade ootustele. Lisaks kajastatakse seal tegevuste ja eesmärkide omavahelist seost
ning mõju.
Muutused, kus tuuakse välja, kas ja mil määral on muutunud tegevuste taust ja kontekst ning kuidas on
muutused kajastunud tegevuste edasisel planeerimisel.
Sisend edasiseks, kus tuuakse välja, millised võiksid olla edasised sammud tegevuste jätkamisel,
muutmisel või lisamisel, et saavutada LE 2020 eesmärke.

MEEDE 1.1. ÜHISE INF ORUUMI JA KULTUURILISEST MITMEKESISUSEST TEADLIKKUSE
TOETAMINE

Meetme tegevuste tulemusena on Eesti ühiskonnas teadvustatud ning hinnatud lõimumist toetavaid
demokraatlikke ja avatud väärtusi ning nendel põhinevat jagatud riigiidentiteeti.
Meetme eesmärkide saavutamiseks viiakse ellu seitset tegevust, millest viiele on rakenduskavas ette nähtud
riigieelarvelised vahendid. Need viis tegevust on:
1.
2.
3.
4.
5.

Kommunikatsioonitegevused ühiskonna väärtusorientatsioonide avatumaks muutmiseks ja ühise
kvaliteetset infot sisaldava teabevälja tugevdamiseks.
Rahvusvaheline lõimumisalane teadus- ja rakenduskonverents.
Eesti Rahvusringhäälingu (edaspidi ERR) venekeelse raadioprogrammi tootmine ja edastamine.
ERR-i eesti-, vene- ja ingliskeelse teabe edastamine veebis.
ETV+ telekanali programmi tootmine ja edastamine.

TEGEVUS „KOMMUNIKATSIOONITEGEVUSED ÜHISKONNA VÄÄRTUSORIENTATSIOONIDE
AVATUMAKS MUUTMISEKS JA ÜHISE KVALITEETSET INFOT SISALDAVA TEABEVÄLJA
TUGEVDAMISEKS“
TAGASIVAADE
Antud tegevuse raames toimetas ja levitas Integratsiooni Sihtasutus (INSA) lõimumisvaldkonna uudiseid
erinevates meediakanalites. Loodi uus uudiskirja formaat ja levitati seda kolmes keeles, jagati voldikuid,
kaasajastati INSA veebilehte, kirjutati pressiteateid ja arvamuslugusid, avaldati artikleid, lepiti kokku intervjuusid
jpm.
Hindamise tulemusena võib öelda, et intervjueeritud isikute hinnangul on tegevus asjakohane. INSA
kommunikatsioon koostöös sidusrühmadega parandab informeeritust, lisaks kasutatakse tulemuslikke
koostöövorme nagu ajalehe paberväljaandes ilmuvat vahelehte või koostööd üleriigiliste ajalehtede
veebiväljaannetega (Postimees) ja veebiportaalidega (Delfi).
Tegevuse peamiseks pudelikaelaks on tegevuste mahu piiratus – ainuüksi uudiskiri, Facebooki lehekülg ja INSA
uuenenud veebivärav pole piisavad terve ühiskonna väärtusorientatsioonide avatumaks muutmisel,
mitmekultuurilisusest teadlikkuse tõstmisel ja ajakirjanike koolitamisel. Tegevuse mõju meetme eesmärgi
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saavutamisel ja probleemide lahendamisel võib pidada oluliseks ainult esmatasandi informeerituse parandamise
osas. Arutamist vajavad meetodid tegevuse oodatava tulemuse saavutamiseks – lisaks ülaltoodule (uudiskiri,
Facebooki lehekülg ja INSA uuenenud veebivärav) on liiga vähe n-ö duaalse kommunikatsiooni tüüpi tegevusi,
kus sihtrühma esindajate vahetus suhtluses muutuvad ka väärtushinnangud. Näiteks erialased või hobidega
seotud personaalsed suhtluskeskkonnad. Samas kattub see osaliselt meetme 1.2 eesmärkidega, st võib kaaluda
kahe meetme tegevuste omavahelist sidumist mõlema eesmärgi saavutamiseks. Eraldi küsimuseks on, kuivõrd
vastavad tegevused sihtrühma ootustele ja vajadustele. Kahjuks vastavad küsitlusandmed puuduvad.
Edastatavate sõnumite tonaalsus oleks mõttekas samuti üle vaadata. Sallivuse, mitmekesisuse ja teiste
demokraatlike väärtuste n-ö õpetamise või neile üleskutsumise asemel (tänane seis) tuleb kasutada kogemusele
suunatud lähenemist. Näiteks Eestis edukalt hakkama saavate inimeste kogemuse jagamine olemuslikult
neutraalse kommunikatsiooni (vastandiks on mõjustav) kaudu, mida on praegu vähe. Konkreetselt võiks
tutvustada nt Raadio 4-s või ETV+ saates erinevatest rahvustest inimeste, sh eestlaste töökogemust
segakollektiivides, et vähendada hirmu ja negatiivseid hoiakuid.
Vahehindamise käigus tõstatus küsimus, kuidas toetada erinevaid riigiasutusi, et nad kommunikatsiooni
valdkonnas paremini koostööd teeksid ja kuidas valmistada kampaaniaid ette sihtrühmapõhiselt. Hetkel on
sihtrühmauuringud selles osas puudulikud. Eeskujuna saab mainida uuringut „Eesti keelest erineva emakeelega
täiskasvanute eesti keele õpe lõimumis- ja tööhõivepoliitikas: kvaliteet, mõju ja korraldus“, mis toob välja
keeleõppijate rühmade erinevad motivatsioonid. 1 Samuti peaks läbi mõtlema, kuidas avalik-õigusliku
ringhäälingu kaudu lõimumise seisukohalt olulisi sõnumeid paremini edastada.
Ühtlasi vajaks analüüsi, kuivõrd piisav on n-ö sotsiaalpoliitiline suhtekorraldus ajakirjanikega. Kas näiteks
kvartaalsete põnevate teemadega varustatud kohtumiste abil oleks võimalik neid tulevikus rohkem ja paremini
kaasata? Täna on ajakirjanike kaasatus pigem vähene.

SISEND EDASISEKS

Kuna senine kommunikatsioon on olnud peamiselt institutsioonipõhine (INSA-poolne) ning kasutatud on ainult
piiratud osa kommunikatsioonivahenditest ja meetoditest (veebileht, uudiskiri, voldik jms), on allpool rida
ettepanekuid, kuidas kasutada rohkem kahepoolset, üksteist kuulavat, kõiki kaasavat ja erinevate
seisukohtadega arvestavat kommunikatsiooni:
Kommunikatsioonitegevuste ettevalmistamise käigus kaardistada sihtgrupid, nende ootused
ja vajadused ning näiteks nende andmete alusel disainida vastavaid kampaaniaid.

Tihendada koostööd ministeeriumitega INSA kommunikatsioonitegevuste ettevalmistamisel
ja läbiviimisel.

Lisaks meediakanalite kaudu levitatavale informatsioonile, toetada vahetuid inimestevahelise suhtlemise tegevusi väiksemates gruppides.

1

https://centar.ee/case-studies/eesti-keelest-erineva-emakeelega-taiskasvanute-eesti-keele-ope-loimumis-jatoohoivepoliitikas-kvaliteet-moju-ja-korraldus/, peatükk 2.2.4
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Vältida nö. dotseerivaid sõnumeid väärtuste teemal. Kasutada lihtsat keelt ja näiteid neile,
kes igapäevaselt ei tegele lõimumistemaatikaga. Näiteks esitleda edukalt ühiskonnas
hakkama saanud teisest rahvusest inimesi, mitmekultuurilisi töökollektiive vm.

Arutada ERR-ga läbi sobivaimad koostöövormid avalik-õiguslikus meedias info ja sõnumite
ette valmistamiseks ja edastamiseks.

Regulaarselt kohtuda Eesti meediaväljaannete ajakirjanikega, et jagada neile asjakohast infot
ja tutvustada põnevaid teemasid, mis võiks saada kajastust eri väljaannetes ja meediakanalites.
Ajakirjanikele saab korraldada pressireise, näitamaks, kuidas integratsioon reaalselt toimib.
Võimalusel pakkuda persoone ja lugusid, mis on uudisväärtuslikud. Sarnasel moel on võimalik
saada kajastust ka regionaalsetes väljaannetes. Üks võimalus on kaasata ajakirjanikke
moderaatoritena integratsioonialastele sündmustele, konverentsidele. Väga head
moderaatorid on näiteks Marko Reikop, Urmas Vaino jt.

Lisaks üleriigilistele kanalitele teha senisest rohkem koostööd regionaalsete väljaannetega,
selleks kogudes sisendeid ka piirkondlikest aruteludest kohalike ajakirjanikega.

TEGEVUS „RAHVUSVAHELINE LÕIMUMISALANE TEADUS- JA RAKENDUSKONVERENTS“
TAGASIVAADE
Antud tegevuse raames viidi läbi kolm konverentsi - „Lõimumise väljakutsed radikaliseeruvas maailmas“ 29.30.11.2016 Tallinnas, „Ühtsustunne mitmekesistes kogukondades: kultuuri, meedia ja kodanikuühiskonna roll“
16.-17.11.2017 Tallinnas ja „Minu kodu, meie kodu: mis meid ühendab mitmekultuurilises ühiskonnas” 15.16.11.2018 Tallinnas.
Hindamisel osalenud inimeste hinnangule toetudes võib öelda, et tegevus on asjakohane ja aitab kaasa meetme
eesmärgi saavutamisele. Konverentse on kajastatud ka Eesti meedias. 2016. aasta konverentsi puhul oli hästi
märgatav avalike suhete kaasabil sihtrühmade teavitamine ja ajakirjanduses kajastatud lugude suur hulk. Ka
2018. aasta konverentsi kajastati kõigis olulisemates meediakanalites.
Konverentsil osalejaid on alati olnud paarisaja inimese ringis. Osalejate tagasiside konverentsi korraldusele ning
teemavalikule on olnud valdavalt positiivne, mis näitab sihtgrupi huvi ja vajadust sarnaste ürituste järele. Paraku
pole infot selle kohta, kas konverentside tulemusi on hiljem kasutatud, näiteks teadusuuringutes või
rakenduslikult poliitikameetmete kujundamisel ja rakendamisel.
Võimalikud parendused puudutavad eeskätt konverentsi teemasid, esinejaid, formaati ja sihtgruppe. Seniseid
valdavalt akadeemilise suunitlusega ettekandeid võiks tasakaalustada praktilisemate, konkreetseid
lõimumistegevusi käsitlevate esitlustega. Seda enam, et Eestis proovitakse suurendada ministeeriumide teadusja arendustegevusi eelkõige rakendusuuringute kujul, mida Euroopa Regionaalarengufondi toel viib RITA
programmi raames ellu Eesti Teadusagentuur. Samuti võiks rohkem kasutada osalejate aktiivset osalemist
toetavaid aruteluformaate ning kaasata neisse noorema generatsiooni esindajaid erinevatelt elualadelt. Lisaks
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võiks kasutada tehnilisi lahendusi osalejate vahetu tagasiside saamiseks, näiteks hääletamine, küsimustele
vastamine vm.2 Konverentsi kajastuse ja mõju edasiseks suurendamiseks oleks mõttekas kaasata tunnustatud
arvamusliidreid ka teistest riikidest, kelle seisukohad haakuvad Eesti olukorraga.

SISEND EDASISEKS

Muuta konverents rakenduslikumaks, et toetada ja suunata teadus- ja arendustegevust
lõimumise valdkonnas. Kombineerida akadeemilisi ettekandeid lõimumistegevuste
praktiliste küsimuste esitlustega, mida kannaksid ette julged ja eristuvad võtme-esinejad
ning mis toetaks praktiliste probleemide lahendamist.
Mõelda läbi tagasiside kogumise korraldus, et osalejate muljed ja hinnangud oleksid
vahetuks sisendiks järgmise konverentsi ettevalmistamisel nii teemade, esinejate kui
korralduse osas. Vähendada tagasiside ankeedis olevate avatud küsimuste hulka ja
kajastada konverentsi tulemusi ühtse aruandena.
Kavandada jätkutegevused konverentsi tulemuste kasutamiseks - mida saadud uue
teadmise ja arutelude järeldustega akadeemilises plaanis või konkreetsete poliitikate
elluviimisel edasi teha?
Kooskõlastada konverentside toimumisajad ja teemad teiste sarnaste konverentside
korraldajatega, nt Põhjamaade Ministrite Nõukogu iga-aastane rändeteemaline
konverents.
Arutada, kas ülaltoodud ettepanekute valguses oleks mõistlik konverentsi sisulise osa
korraldus väljastpoolt hankida või panustada sellesse INSA enda töötajate aega.
Enne iga konverentsi mõelda, mis on kõige põletavam ja huvitavam teema, mis kõnetaks
võimalikult suurt auditooriumi, sh ajakirjanikke, ja mida soovitakse teemapüstitusega
saavutada. Muuhulgas saaks konverentsi kasutada ka LE 2030 sisu loomiseks ja
arutamiseks.

TEGEVUS „ERR-I VENEKEELSE RAADIOPROGRAMMI TOOTMINE JA EDASTAMINE“
TAGASIVAADE
Antud tegevuse raames tegutses Raadio 4 üldhuvikanalina, et vahendada muust rahvusest kuulajaskonnale olulisi
sündmusi Eestis ja maailmas, olla oluliste ühiskondlike arutelude algataja, tagada Eesti venekeelse elanikkonna
ja nende seisukohtade nähtavus ühiskonnas, aktiivne osavõtt ühiskondlikust arutelust ning vastutus ühiskonnas
ja riigis toimuva ees3. Raadio 4, millel on nädalas üle 130 000 kuulaja vanuses 12-74 eluaastat, on olnud Eestis
kuulatavatest venekeelsetest raadiojaamadest pidevalt esikohal.

2
3
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Näiteks keskkonnad www.padlet.com, www.mentimeter.com vms.
http://www.err.ee/files/ERR_aastaaruanne_2015.pdf

Vastanute hinnangule toetudes võib öelda, et Raadio 4 tegevus on asjakohane ja aitab kaasa meetme eesmärgi
saavutamisele. Tegevuse mõju eesmärgi saavutamisel ja probleemide lahendamisel võib pidada oluliseks, sest
tegevus on kaasa toonud oodatud tulemuse. Seda on saavutatud mitmel põhjusel, sh:
-

-

Edendatud on ristmeediaprojekte, näiteks Euroopa Komisjoni toetatud ja soolise võrdõiguslikkuse ja
võrdse kohtlemise voliniku büroo ellu kutsutud ERR-i ülene projekt.
Tuginedes 2016. aasta lõpus läbiviidud fookusgrupiuuringute tulemustele, muudeti raadio
muusikavalikut, hommikuprogramm sai sisukamaks ja dünaamilisemaks ning päevakajaliste saadete
vöönd (11.00-15.00) muutus interaktiivsemaks. Palgati juurde aktiivseid ja kuulajaid köitvaid saatejuhte,
keda koolitati Saksamaal ja Suurbritannias.
Õhtune vöönd sai juurde programmi nimega „Õhtune keefir“, mille toovad kuulajateni kaks parimat
Eesti venekeelset saatejuhti, kes töötasid varem erakanalites.
Auditooriumi kasv näitab, et kuulajad on hästi vastu võtnud raadio programmis tehtud muudatusi. Sama
kinnitab kuulajate vahetu tagasiside programmi muudatustele, mis on olnud peamiselt positiivne.
Järelkuulatavuse poolest on kõige rohkem auditooriumi huvi pälvinud koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumiga valminud eesti keele kursused.
Noorema kuulaja jaoks on loodud sotsiaalmeedia kanalites edastatav veebiplatvorm Kisa FM
(Kisafm.err.ee), mille sisu loovad noored kuulajad ja Youtube`i videoblogi „САНЯДАВАЙ“.
Raadio 4 eristub teistest Eesti venekeelsetest peamiselt meelelahutuslikest raadiojaamadest ja
võrreldava omatoodangu mahuga raadiojaamad Eesti territooriumil ei levi (va internetiraadiod).

Üheks Raadio 4 väljakutseks on erinevaid rahvuskultuure tutvustavate saadete programmi mahutamine. Ühelt
poolt on ukraina-., valgevene-, gruusia-, moldova- ja tšuvašikeelsed saated põnevad antud keelt kõnelevatele
inimestele. Teisalt panevad need saated raadiojaama vahetama neid kuulajaid, kes soovivad kuulata venekeelset
programmi.
MUUTUSED
2012-2016 toimunud Raadio 4 kuulatavuse langustrend lõppes 2017. aastal ja hetkel raadiokuulajate hulk pigem
kasvab.

Joonis 1. Raadiokuulajate arv nädalas 2012-2017 (tuh, Eesti elanikud vanuses 12-74)4

4

9

ERR majandusaasta aruanne 2017, Raadioauditooriumi Päevikuuuring.

Raadio 4 kuulatavus oli 2016. aastal 38,8%
auditooriumi koguhulgas ning kasvas 2017.
aastaks 44,2%-ni.5
Lisaks avati 2016. aastal Raadio 4 uus ja
interaktiivsem kodulehekülg.

„Kui 2017 olid kohalikud valimised, siis tegime koos valimiste
õhtut. Saade tuli ETV+ stuudiost, aga edastati korraga kolmel
platvormil – Raadio 4 eetris, meie ja ETV+-i veebis ja muidugi
teleekraanil. Kui kõik jõud on koos, siis see mõjub väga hästi
ja vaadatavuse ning kuulatavuse numbrid paranevad kõigil.“

SISEND EDASISEKS

Suurendada Raadio 4 eelarvet, et oleks võimalik luua turunduslikku videosisu ja levitada seda
teistes ERR-i venekeelsetes kanalites, veebis ja sotsiaalmeedias.

Venekeelse programmi mahu vähenemise vältimiseks, mis vähendaks kanali atraktiivsust
venekeelsete kuulajate seas, hoida teiste rahvuste keeltes olevate saadete mahtu samal
tasemel. Uute keelte või saadete lisandudes, viia need kuulajateni internetipõhiselt
(podcast).
Raadio 4 ja ETV+ peavad tegema rohkem koostööd, sest tänane tugev raadiomeeskond saaks
aidata välis- ja sisepoliitika, hariduse, sotsiaalvaldkonna ning teiste oluliste teemade
kajastamisel. Heaks näiteks oli ühine valimisstuudio kohalike omavalitsuste valimistel.
Samal eesmärgil on soovitav tihendada eesti- ja venekeelsete toimetuste omavahelist
koostööd.
Raadio 4, ETV+ ja venekeelne veeb (rus.err.ee) peavad üksteist rohkem turundama. Selleks
otstarbeks tuleb planeerida lisaraha kõikide kanalite eelarvesse.

TEGEVUS „ERR-I EESTI-, VENE- JA INGLISKEELSE TEABE EDASTAMINE VEEBIS“
TAGASIVAADE
Antud tegevuse raames loodi originaalsisu (web first põhimõttel) ning vahendati ERR-i tele- ja
raadioprogrammide sisu sellele osale elanikkonnast, kes kasutab infoallikana arvutit, tahvelarvutit, aga üha enam
ka ainult mobiiltelefoni. Selliselt on veebitegevuste eesmärk toetada avalik-õigusliku ringhäälingu eesmärke
interneti vahendusel eesti, vene ja inglise keeles6.

5
6

Aruanne „Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ täitmise kohta 2017. aastal“.
http://files.err.ee/files/ERR_aastaaruanne_2016.pdf
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Hindamisel kogutud informatsiooni põhjal võib öelda, et tegevus on üldjuhul asjakohane ja aitab kaasa meetme
eesmärgi saavutamisele. Samas vajab täpsemat analüüsi, kas tulenevalt üldisest interneti- ja mobiilimeedia
kasutamise kasvust elanikkonna ja eriti noorte hulgas, võiks edaspidi ERR-i veebitoimetus suurendada
lõimumisteemalise originaalsisu tootmist ning aktiivsemalt levitada lõimumisalaste tele- ja raadiosaadete sisu
veebi kaudu.7 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringu 2017 (EIM 2017) andmetel mängib üha suuremat rolli
meediatarbimises sotsiaalmeedia, mis on teistest rahvustest noorte puhul muutunud kõige olulisemaks
infoallikaks. Kui vanematest põlvkondadest on ETV+ kui infoallika enda jaoks avastanud rohkem kui pooled, siis
noorte hulgas on neid alla kolmandiku8.
Samas on selge, et venekeelne netiruum on hiiglaslik. Selles konkureerimine on ilma lisainvesteeringuteta (sh
veebi- ja mobiiliturunduseks, keskkonnast sõltuvateks mängulisteks lahendusteks 9 , noorte seas populaarsete
sotsiaalmeedia staaride kaasamiseks) vaevaline. Mängulisuse eesmärk on muuta infotarbimine nauditavaks.
Selleks soovitatakse lugejaskonda kaasata (emotikonid, kommentaarid, küsitlused, hindamine jms). Lisaks sõltub
keskkonnast iga konkreetne kujundus ja tehniline lahendus.
Täpsemaid analüüse tegevuse vastavuse kohta sihtrühma ootustele ja vajadustele hetkel ei ole, samuti pole
andmestikku selles osas, kuidas täpselt on ERR-i veeb aidanud kaasa ERR-i tele- ja raadioprogrammi paremale
levikule.

MUUTUSED
Alates ETV+ telekanali avamisest 2015. aastal, on järjepidevalt tõusnud selle kanali kodulehe külastajate arv,
jõudes 2017. aastal 24 000 külastajani.

Joonis 2. ERR kodulehtede külastajate arv nädalas 2015-2017(tuhandetes)10

7

2019. aasta märtsikuu seisuga oli ETV+ Facebooki lehel 21 254 ja Youtube’i kanalil 11 014 jälgijat.
https://wwwkul.rik.ee/sites/kulminn/files/6_meedia.pdf
9
ajalehtede New York Times ja Berliner Morgenpost internetiväljaannetes kasutatud mänguliste lahenduste
kohta vt nt artiklit https://en.ejo.ch/digital-news/gamification-should-journalism-be-more-playful
10
ERR majandusaasta aruanne 2017.
8
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SISEND EDASISEKS

Kaaluda võimalust suurendada ERR-i veebitegevustes lõimumisteemalise originaalsisu
tootmise hulka ja aktiivsemalt levitada lõimumisalaste tele- ja raadiosaadete sisu veebi
kaudu, et venekeelne lõimumisalane info jõuaks noorema põlvkonnani. Muu hulgas senisest
enam kasutada sotsiaalmeediakanalite (nt Facebook ja VKontakte) abi sõnumite jagamiseks
ja võimendamiseks.
Otsida täiendavaid vahendeid lõimumisalaste turundustegevuste jaoks – kõik
mobiilirakendused ja veebikeskkonnad nõuavad turunduse mõttes eraldi lähenemist, mis
vajavad investeeringuid. Lugusid peab sotsiaalmeedias võimendama ja reklaamima ning eri
platvormid nõuavad senisest enam mängulisi (gamification) lahendusi, mis peavad olema
lisatud eelarvesse.

Pealkiri võiks olla lühem ja löövam - ERR-i ajakirjanikud võiksid kasutada pealkirjade loomisel
populaarsetes uudisteportaalides kasutusel olevat lähenemist.

TEGEVUS „ETV+ TELEKANALI PROGRAMMI TOOTMINE JA EDASTAMINE“
TAGASIVAADE
Tegevuse raames alustas 28.09.2015 tööd ERR-i venekeelne telekanal ETV+, mis pakub omaprogrammi, sh
uudiseid, arutelusaateid, meelelahutust ja spordisaateid.
Hindamise tulemusena võib öelda, et tegevus on asjakohane ja aitab kaasa meetme eesmärgi saavutamisele.
Aastate lõikes on näha ETV+ vaatajakonna kasv muust rahvusest inimeste seas ning kanali usaldusväärsuse
suurenemist. Lisaks on loodud lõimumisteemaline ristmeedia programm (nt saatesari „Meie Eestid“), mis aitab
kaasa uue auditooriumi hõivamisele. Tänaseni on toimitud edukalt ja senist tasakaalu sisukomponentide vahel
(meelelahutus, uudised, dokumentaalsarjad) tuleks säilitada.
Sünergiat teiste ERR-i kanalitega, mille heaks näiteks on koostöö saadete „Insight“ ja „Pealtnägija“ vahel, esineb
kahjuks harva. See on osaliselt tingitud liiga väikesest eelarvest, mis on juba aastaid püsinud muutumatuna, kuigi
kõik saadete tootmisega seotud teenused ja muud kulud kallinevad pidevalt.
Tegevuse mõjueesmärgi saavutamisel ja probleemide lahendamisel võib pidada oluliseks, kuid arvestama peab,
et venekeelsel vaatajaskonnal on suur valik teisi omakeelseid telekanaleid, mille eelarved pole võrreldavad ETV+
rahastusega. Sestap on ETV+ eelis jätkuvalt regionaalsus, kohalike olude detailsem kirjeldus ja siinse venekeelse
auditooriumi kaasamine.
Läbiviidud intervjuud näitasid, et lõimumismeetmeid rakendavate riiklike asutuste ja avalik-õigusliku ERR-i huvid
langevad kokku. Ühelt poolt soovitakse ETV+ toimetusega koostööd teha. Teiselt poolt oodatakse ETV+
toimetuselt häid ja asjalikke ettepanekuid. ETV+ omakorda soovib lisarahastust, mis ei sõltuks poliitilistest
tõmbetuultest.
Järjepidevalt tuleb töötada selle nimel, et suureneks nende venekeelsete vaatajate usaldus, kes ei ole hetkel
veendunud ERR-i objektiivsuses ja tasakaalustatud teemakäsitlustes. ERR-i usaldavate inimeste osakaal on küll
viimaste aastatega suurenenud: 2015. aastal usaldas teistest rahvustest inimestest Eesti venekeelseid telesaateid
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25% ja Raadio 4 26%11, 2017.a ETV+ 40% ja Raadio 4 35%12. Üheks ERR-i spetsiifiliseks väljakutseks on vene keelt
valdavate ekspertide, arvamusliidrite ja poliitikute leidmine, kes on võimelised kommenteerima otse-eetris Eesti
elu erinevate valdkondade kitsaskohti13.
Täpsem analüüs tegevuse vastavuse kohta sihtrühma ootustele ja vajadustele puudub, kuid usalduse ja
auditooriumi kasv viitab pigem ETV+ toimetuse heale tunnetusele ja õigetele valikutele.
MUUTUSED
ETV+ vaatajaskond ja usaldus on kasvava trendiga. Täpsemalt, pärast ETV+ avamist 2015. aasta sügisel on
järjepidevalt kasvanud ERR telekanali vaatajate arv, seda eelkõige muust rahvusest elanike arvelt.
Joonis 3. Televaatajate arv nädalas
2012-2017 (tuh, Eesti elanikud 4+, kes
vaatasid vähemalt 15 min nädalas
reaalajas)14

Kui 2015. aasta septembri alguses
vaatas kanaleid ETV ja ETV2 vähemalt 15 minutit nädalas 4,3% venekeelsest elanikkonnast, siis 2016. aasta lõpuks
oli vaatajate arv oluliselt suurem ehk 18,6% venekeelsest elanikkonnast. Sealjuures ETV+ vaatas 14,3%
venekeelsest elanikkonnast15.
ETV+ vaadatavus muust rahvusest inimeste seas kasvas 14,3%-lt 2016. aastal 16,7%-le 2017.aastal 16 . ETV+
toimetuse plaan on samm-sammult ka edaspidi suurendada ETV+ vaatajate arvu.

SISEND EDASISEKS

Auditooriumi kasvu osas tuleb edasi pingutada, arendades programmi, parandades koostööd
teiste kanalitega ja suurendades eelarvet (vt konkreetseid soovitusi allpool). Ühelt poolt
tugineb see senitehtule, teiselt poolt võimalikele muutustele. See eeldab ka poliitilist
üksmeelt riiklikul tasandil, et kanalile ei seataks poliitikute ning erakondade poolt
liigoptimistlikke ja ebarealistlikke sihte.

Kaardistada täpsemalt vaatajaskonna ootusi, viies läbi piirkondlikud fookusgrupi intervjuud
(nt Maardu, Lasnamäe, Ida-Virumaa).

Üldjoontes säilitada senist tasakaalu sisukomponentide vahel, pisut suurendades
infotainmenti osa, mida tänasel hetkel on vähevõitu, ning Eesti regionaalseid päevakajalisi
küsimusi käsitlevat osa (mis toimub minu kodukohas?).
11

https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/7peatykk.pdf, lk 90.
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/eim2017.pdf, lk 74.
13
Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2015, https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/7peatykk.pdf
14
ERR majandusaasta aruanne 2017, Teleauditooriumi Mõõdikuuring.
15
Aruanne „Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ täitmise kohta 2016. aastal“ .
16
Aruanne „Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ täitmise kohta 2017. aastal“.
12

13

Toota uusi põnevaid dokumentaalsarju (nt „Ajalooline isamaa täna“, „Vene inimesed
Eestis“, mis näitavad vene ja muust rahvusest inimeste ajaloolisi sidemeid ja panust Eesti
riigi ja ühiskonna arengusse), laste ja noortesaateid, kus osaleksid kohalikud, ning
eestikeelsete kultussarjadega sarnast omatoodangut (nö venekeelne „Padjaklubi“ ja
„Kättemaksukontor“).

Suurendada sünergiat ERR-i teiste kanalitega. Sarnaselt Raadio 4-le peab ka ETV+ jätkama
ristmeedia lahendustega.

Suunata täiendavaid vahendeid ETV+ eelarvesse, võttes arvesse saadete tootmisega
seotud hindade pidevat tõusu.

Raadio 4, kui edukas näide kõige populaarsemast Eestis toodetud venekeelsest
meediakanalist, võiks jagada oma kogemusi ja nõustada ETV+ programmitoimkonda.
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MEEDE 1.2. IGAPÄEVAS TE KONTAKTIDE, SUHTL USE JA KAASAMISE TOETAMINE ÜHISKONNAS

Meetme tegevuste tulemusena on toetatud eelkõige eri piirkondades elavate ja eri keelelis-kultuurilise taustaga
inimeste omavahelisi praktilisi kontakte, erineva keelelis-kultuurilise taustaga inimesi ning nende osalusel
põhinevaid organisatsioone on kaasatud aktiivsesse ühiskonnaellu.
Meetme eesmärkide saavutamiseks viiakse ellu viit tegevust, millest kolmele tegevusele on rakenduskavas ette
nähtud riigieelarvelised vahendid.
Antud meetmes on põhjalikumalt hinnatud kahe riigieelarvest rahastatud tegevuse asjakohasust ja
tulemuslikkust:
1.

2.

„Lõimumine on koostöö. Ja
üksteise austamine ja
tundmine.“

Ühise teabevälja edendamine läbi kultuuri, sh kultuuri- ja
spordialaste koostöötegevuste kaudu, milles osalevad eri
regioonidest või keelelis-kultuurilise taustaga inimesed, sh
pagulased.
Lõimumisvaldkonna arenduspreemiad.

Kolmas riigieelarvest rahastatud tegevus – „Eesti keele majade loomine ning töö korraldamine“ – on alles
stardifaasis ning käesoleva hindamise raames seda tegevust ei käsitleta.

TEGEVUS „ÜHISE TEABEVÄLJA EDENDAMINE LÄBI KULTUURI, SH KULTUURI- JA SPORDIALASTE
KOOSTÖÖTEGEVUSTE ERI REGIOONIDEST VÕI KEELELIS-KULTUURILISE TAUSTAGA INIMESTE
OSALUSEL, SH PAGULASTELE“
TAGASIVAADE
2014. aastast on INSA igal aastal korraldanud projektikonkursi „Ühise teabevälja edendamine kultuuri ja
sporditegevuste kaudu“.
Projektikonkurssidele esitatud taotluste hulk on aastate lõikes üles-alla kõikunud ning viimasel neljal aastal
kasvanud. Projektikonkursi eelarve on viie aastaga pisut suurenenud, samas piisavalt kvaliteetsete taotluste
kogueelarve ületab igal aastal konkursside eelarvet ligikaudu 1,5 korda.
Stabiilselt kõrge taotluste hulk näitab kindlat vajadust tegevuse järele ning tegevus on sihtgrupi hulgas tuntud.
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Joonis 4. Kultuuri- ja spordialaste koostöötegevuste projektikonkursid17
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Eesmärk toetada igal aastal 4 kultuuri- ja spordialast projekti on alati täidetud.
Järgnevalt mõned näited, mida toodi fookusgrupi- ja ekspertintervjuus positiivsena esile seniste tegevuste
ilmestamiseks:
-

-

-

-

„Just tänu INSA panusele, ma arvan, me oleme julgemini võtnud ja kaasanud neid kohalikke inimesi
(Narvas), kes tegelikult ootavad, et neid rakendataks. Nad ei ole mitte ainult osalejate hulgas.“
„Me ise olime ka teiste taustategelaste hirmude põhjal ettevaatlikud algul, et kuidas me ikka saame seal
hakkama. Tõesti, me tegelikult nägime, et need tublid, aktiivsed inimesed olid selles mõttes nagu näljas,
et nad tahaksid ise midagi teha, aga nad ei ole Eestis päris omaks võetud ja nad on nüüd hästi uhked, et
Narvas selline suur tegevus (Narva Energiajooks) toimub“.
„Jah, seal kindlasti eestlased näevad, et teised on ka tavalised inimesed nagu nemad.“
„Suhtlevad mitte ainult need inimesed, kes Eestis on sündinud, vaid ka need, kes on siia tulnud teistest
riikidest. Kokku saavad võib-olla viie kultuuri esindajad. Ja kes leiavad endale ühiseks keeleks inglise
keele, arendab see ka inglise keele oskust. Ja kindlasti siis ka seda euroopalikku tunnet annab juurde
just see mitme osapoole olemine.“
„Ma arvan, et see on hästi populaarne ja kõige tulemuslikum tegevus. Kultuuriüritustel ja spordiüritustel
või siis teistes tegevustes, mis siia alla mahuvad, saavad inimesed vabas keskkonnas, vabas olustikus
suhelda, luua kontakte, käia nendel üritustel vastavalt oma huvidele. See ei ole sunniviisiline või
vabatahtlik-kohustuslik. Kui see on tema enda soov, siis ta on motiveeritud selles osalema ja
osalusprotsent on nendel üritustel väga suur. Ütleme, kui rääkida tulemustest, indikaatorite täitmisest,
sihtrühma kättesaamisest, siis sellega probleeme ei ole olnud nende projektide elluviimisel.“
„Kindlasti on tegijatel probleeme ja keerulisi olukordi, aga ma arvan, et sihtrühm on väga õnnelik nende
tegevuste üle.“

MUUTUSED
Projektikonkursside korraldust on viimaste aastate jooksul muudetud.
-

-
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2015. ja 2018. aastal on suurendatud projektikonkursi eelarvet.
2017. aastast hindab spordi- ja kultuuriprojekte ühine komisjon ning ka pingerida ja eelarve on mõlema
teema projektidele ühine, varasema kahe eraldi komisjoni, pingerea ja eelarve asemel. See tagab, et
raha saavad kõige kvaliteetsemad projektid ja projektikonkursi kogueelarve saab optimaalselt
kasutatud.
2018. aastast on toetuse summa 100% küsitud summast, mis on vähendanud oluliselt bürokraatiat
(tasaarvelduste ja eelarve muudatuste osas) nii elluviijate kui kontrollijate poolel.
Projekti taotlusvorm viidi 2016. aastal Word formaadist Excel formaati, mille tulemusena seati
tekstiosadele tähemärkide piirangud ning lihtsustus eelarvete koostamine ja kontroll.

SISEND EDASISEKS

Hindamise tulemusel võib öelda, et tegevus on vajalik ning aitab kaasa tegevuse eesmärgi täitmisele. Tegevusega
peaks jätkama ning toome siinkohal välja soovitused:

Projektide elluviimise lubatud perioodi tuleb pikendada ning lubada projekte, mille tegevused
toimuvad erinevates kalendriaastates ja pikema perioodi jooksul kui praegused tavapärased 68 kuud. Praegu kehtivate reeglite järgi peavad tegevused algama ja lõppema samas
kalendriaastas. Kõigi tegevuste (vooru väljakuulutamisest viimaste projektitegevusteni)
mahutamine ühe kalendriaasta sisse tekitab asjatut stressi, ei võimalda tegevusi korralikult
planeerida, ette valmistada ja ellu viia.
Kuna konkursid kuulutatakse välja aasta alguses või varakevadel, toimub projektide elluviimine
enamasti perioodil kevad-sügis. Projektide jaoks, kus suvi on n-ö tegevustevaba periood, on
elluviimise tegelik aeg märksa lühem ja närvilisem. Lisaks välistab selline skeem projektid, kus
tegevusi viiakse ellu talvel.
Projektikonkursi eelarvet tuleb võimalusel kuni 1,5 korda suurendada, sest senine praktika
on näidanud, et heade projektide kogueelarve on ligikaudu 1,5 korda suurem kui konkursi
eelarve.
Suurem hulk projekte aitaks kaasa lõimumiseks vajaliku positiivse fooni ja sisukate lugude
tekkele, mida rahastatud projektid on aidanud hästi luua.
Projektide elluviijatele peab korraldama kontaktüritusi, kus nad saaks vahetada kogemusi,
leida uusi partnereid ja anda tagasisidet Kultuuriministeeriumile ja INSA-le projektide
elluviimise kitsaskohtade osas.

Projektikonkursside korraldajal on soovitav oma kodulehel avalikustada lähiaastate plaan
(järgmised 2-3 aastat), mis puudutab sarnaste konkursside korraldamist. See aitaks
taotlejatel oma tegevusi paremini planeerida ja taotlusi ette valmistada.

TEGEVUS „LÕIMUMISVALDKONNA ARENDUSPREEMIAD“
TAGASIVAADE
1999. aastast on INSA iga-aastaselt välja andnud lõimumisvaldkonna arenduspreemiaid ning 2009. aastast ka
meediapreemiad, kokku 3-4 kategoorias.18
Esitatud kandidaatide arv on aastate lõikes olnud stabiilne, millest võib järeldada, et lõimumisega tegelevate
inimeste seas arenduspreemiaid väärtustatakse. On positiivne, et hoolimata kogukonna suhtelisest väiksusest,
tublisid tegijaid jätkub ning auhinna korduv saamine on seni olnud pigem erandlik.
Hindamise käigus rõhutati auhindade tähtsust kui tunnustusavaldust tihtipeale vabatahtliku töö eest ning ka
rahalise preemia olulisust, mida enamasti kasutatakse auhinna toonud tegevuste jätkamiseks.

18

2018. aasta preemiate kategooriate kohta vt https://www.integratsioon.ee/node/1634

18

Preemia suurus on viimastel aastatel olnud 1000 eurot.
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Joonis 5. Arendus- ja meediapreemiate konkurss 2014-201819
MUUTUSED
Arenduspreemiate kategooriaid on aja jooksul muudetud, vastavalt tunnustamist vajavate teemade
tõusetumisele. Näiteks 2018. aastal oli uus kategooria lõimumisvaldkonna või rahvusvähemuste kultuuri noore
tegija preemia, mille väljaandmist plaanitakse jätkata ka 2019. aastal.
2017. aastal esmakordselt väljakuulutatud Balti riikide integratsiooni auhind ei toonud piisavalt kandidaate ning
2018. aastal konkurssi selles kategoorias välja ei kuulutatud.
Muudetud on ka kandidaatide hindamise korda. Viimastel aastatel on hindajatelt nõutud oma eelistuste
selgitamiseks konkreetsemaid põhjendusi ning 2018. aasta kandidaatide hindamisse kaasati esmakordselt
eelnenud aasta arenduspreemiate võitjaid, mis tõi žürii tegevusse uut hingamist.
2018. aastast kuulutatakse lisaks võitjatele igas kategoorias välja kolm parimat kandidaati. Selline praktika
laiendab ära märgitute ringi ning on saanud preemiale kandideerinutelt positiivset tagasisidet, sest juba kolme
parima hulgas olemine on olnud nende jaoks oluline tunnustus.

SISEND EDASISEKS

Hindamise tulemusel võib öelda, et tegevus on vajalik ning aitab kaasa tegevuse eesmärgi täitmisele ning
kaudselt ka meetme kirjelduses sõnastatule. Tegevusega peaks jätkama ning toome siinkohal välja kaks soovitust.
Lisada üks arenduspreemia kategooria, mis oleks selgelt erasektorile suunatud, et
tunnustada eraettevõtete lõimumisalaseid pingutusi. Uus kategooria aitaks muuta arusaama,
et lõimimine on vaid avaliku- ja kolmanda sektori ülesanne.
Seni on arenduspreemia saanud peamiselt kolmanda sektori esindajad.
Uurida, milline on olnud auhinna mõju ja tähtsus selle saajatele. Kas see on aidanud tegevuse
tuntust suurendada või leida uusi koostööpartnereid? Sellised lood aitavad INSA-l
motiveerida uusi kandidaate ning illustreerida auhindade tähtsust.
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INSA.
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Meetme juures ei hinnatud põhjalikult riigieelarvelist tegevust „Eesti keele majade loomine ning töö
korraldamine.“
Kuna eesti keele majade tegevuse korraldamine Tallinnas ja
Narvas on alles stardifaasis, oleks nende tegevusele hinnangu
andmine ennatlik. Samuti on võimatu seni tehtu põhjal anda
argumenteeritud soovitusi edasiseks.
Loodame, et eesti keele majad täidavad neile pandud lootusi
ning nad hakkavad täitma olulist rolli lõimumistegevuste
elluviimisel.

20

„Aga see ootus, et nüüd eesti keele
majad tulevad ja nüüd siis järsku on
saabunud õnn kõikide õuele, see on
tohutu.“
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MEEDE 1.3. ETNILISTE VÄHEMUSTE EMAKEELE JA KULT UURI TOETAMINE

Meetme tegevuste tulemusena on tagatud Eesti ühiskonna mitmekultuurilisus ja eri rahvuskultuure esindavate
organisatsioonide jätkusuutlik toimimine ja süsteemne arendamine.
Meetme eesmärkide saavutamiseks viiakse ellu kuut tegevust, millest kõikidele on rakenduskavas ette nähtud
riigieelarvelised vahendid.
Rahvusvähemuste kultuuriühingute rahaline toetamine on olnud üks pikemaajalisi mehhanisme
lõimumispoliitika rakendamisel. Kuna lõimumine tähendab nii ühiskonna ühtlustumist (mh eesti keele ja Eesti
kodakondsuse omandamisega) kui ka kultuurierinevuste säilitamist, siis viimast on edendatud rahvusvähemuste
kultuuri ja keele alaste tegevuste rahastamise kaudu.
2017. aastal läbiviidud uuring „Eesti rahvusvähemuste rahvuskultuurialastes tegevustes osalemise mõju nende
etnilisele identiteedile“ 20 toob oluliste tulemustena välja, et tegevustes osalejatest 79% on selgelt
väljakujunenud etniline identiteet, 60% on emakeeleoskus vähemalt B1 tasemel ning 90% liikmetel on tõusnud
huvi oma päritolukultuuri vastu. Samal ajal formuleerib uuring ka peamised väljakutsed:
-

-

-

Noorte kaasamine seltside tegevusse.
Kultuurilise mitmekesisuse sümboolne väärtustamine, tuues avalikkuses senisest oluliselt rohkem esile
rahvusvähemuskultuuride rolli ja väärtust Eesti ühiskonnas. Samuti riigi tunnustus ja tähelepanu
rahvuskultuuriseltside eestvedajatele, mis kõnealust tegevust omakorda väärtustab.
Seltside tugevam koostöö eestikeelsete kodanikuühendustega.
Tasakaal rahvusvähemuskultuuride traditsiooniliste esitlusvormide ja tänapäevaste käsitluste vahel, et
ka noorema põlvkonna seas populaarsed uued kultuurisuunad-voolud leiaksid oma koha
rahvuskultuurielus.
Rahvusvähemuste kultuuride ja keele õppimise võimaldamine haridussüsteemi eri tasanditel,
üldharidusest kõrghariduseni.
Seltsidele eraldatava toetuse mahu ja teiste tingimuste (sh nõuded kuludokumentidele jms)
täiendamine ja kaasajastamine.

Meetme tegevuste vahehindamine kinnitab nende väljakutsete aktuaalsust ning pakub allpool ka võimalikke
lahendusi.
Antud meetmes on hinnatud kuue riigieelarvest rahastatud tegevuse asjakohasust ja tulemuslikkust:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Rahvusvähemuste kultuuriühingute
toetusprogramm.
„Selleks, et austada eesti kultuuri, peab
Rahvuskultuuriseltside tegevuse baasrahastamine.
olema võimalus oma kultuuriga
Eesti mitmekultuurilisust tähistatavate ürituste
tegeleda ja seda tunda.“
läbiviimine.
Pühapäevakoolide baasrahastamine.
Pühapäevakoolide koostöövõrgustiku
toimimise toetamine.
Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajate täienduskoolitus.

https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/id_uuringu_aruanne.pdf
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TEGEVUS „RAHVUSVÄHEMUSTE KULTUURIÜHINGUTE TOETUSPROGRAMM“
TAGASIVAADE
INSA korraldab regulaarselt rahvusvähemuste kultuuriühingutele projektikonkursse ning keskmiselt saab toetust
20-30 projekti aastas.
INSA hinnangul on kõik rahastatud projektid edukalt läbi viidud. Projektides osalenud inimeste endi rahulolu on
käesolevas hindamisaruandes keeruline välja tuua, kuna projektide elluviijad ei korralda osalejate hulgas
regulaarseid tagasisideküsitlusi. Kaudselt saab hinnangu anda üritustest osavõtmise aktiivsuse põhjal. Vaatlused
on näidanud, et ürituste täituvus on suur, st osalejad hindavad eelnevalt korraldatud tegevusi ja on valmis ka
uutes ettevõtmistes osalema.
Jätkuvalt on probleemiks toimunud ürituste vähene nähtavus Eesti ühiskonnas – meedia ei kajasta kultuuriüritusi
piisavalt, väljaarvatud suuremad üritused nagu „Slaavi pärg“. INSA on aidanud üritusi kajastada, osaledes ERR
tele- ja raadiosaadetes intervjuudega, levitades meediakanalitele ürituste kohta pressiteateid, suheldes
katusorganisatsioonide esindajatega, kirjutades pressile artikleid jne. Ka kultuuriseltsid ja katusorganisatsioonid
ise peaksid rohkem teavitustööd tegema. Kahjuks on lõpetanud tegevuse portaal www.etnoweb.ee, mis
varasemalt tegi samal eesmärgil koostööd portaaliga www.kultuur.info. Loodetavasti suudab hiljuti käivitatud
ristmeedia platvorm http://livestonia.ee/ arenedes edaspidi seda tühimikku täita.
Omaette väljakutse on noorte kaasamine projektipõhistesse tegevustesse ning neile huvipakkuvate tegevuste
leidmine. Rahvuskultuuriseltsid on probleemi teadvustanud, kuid häid lahendusi ei ole kõik leidnud. Osa seltse
on selles vallas edukamad olnud, andes noortele rohkem vastutust ja ülesandeid, vältides niiviisi nende
passiivseks osapooleks jäämist.
MUUTUSED
Projektikonkursside puhul olulisi muutusi konkursi fondis, läbiviimise korras ja muudest tingimustes ei ole
toimunud. Iga-aastaselt jagatav summa on ligikaudu 90 000 eurot ning 50-60 esitatud projektist on toetatud 2030.

SISEND EDASISEKS
Läbiviidud ürituste ja projektide tulemuste nähtavuse suurendamiseks Eesti ühiskonnas tuleb
tugevdada kultuuriseltside ja katusorganisatsioonide teavitustöö elluviimise võimekust. Kuidas
koostada ja elu viia kultuuriürituste meediaplaani? Kuidas koostada atraktiivseid pressiteateid, mis
kõnetaks laiemat üldsust, mitte ainult oma kogukonda (sh huvipakkuv pealkiri, selge sisu, mida
huvitavat, kus ja kellele toimub?). Kuidas korraldada esinemisi telesaadetes?
Samuti õppida kultuuriturundust. Kuidas luua "kultuuritoode" ja seda publikuni viia? Kuidas
kujundada hinnapoliitikat? Kuidas teha turundust ja reklaami?
Meedianähtavust saab suurendada nii proaktiivsete tegevustega (sündmustest, olulisematest
otsustest teada andmine) kui reaktiivsete meediasuhetega (sekkumine oma kommentaaridega
põletavatel kultuuriseltse puudutavatel teemadel).
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Lisaks peaks kultuuriseltsidel olema oma sidusajakirjanike nimekiri, kellega ei suhelda mitte ainult
oluliste sündmuste eel- ja järel, vaid kindla intervalliga, et saada neilt sisendit edasise meediatöö
parandamiseks. Samas vajab sel viisil tehtav aktiivne meediasuhtlus koordineeritust ning
proaktiivsete meediasuhete puhul peab meediasse sisendi andmise ajagraafik olema teada ka
teistele organisatsioonidele, et vältida dubleerimist ja ummistamist. Selleks võib pidada ühist
meediakalendrit ja kooskõlastamise eesmärgil regulaarselt kohtuda.

Et võimalikult adekvaatselt reageerida sihtrühma ootustele, tuleb vähemalt osadel üritustel,
mis projektide raames läbi viiakese, küsida tagasisidet (kohapeal tagasisidelehti täites või
hiljem elektrooniliselt).

Arvestades projektikonkurssidel osalejate arvu, suurendada konkursi fondi.

Kultuuriseltsid, mis on noorte kaasamisel edukamad olnud, võiksid tutvustada toimivaid
lahendusi ja vastavaid projekte teistele kultuuriseltsidele.

TEGEVUS „RAHVUSKULTUURISELTSIDE TEGEVUSE BAASRAHASTAMINE“
TAGASIVAADE
Baasrahastamine on taganud rahvusvähemuste katusorganisatsioonidele stabiilsuse – katusorganisatsioonid
hindavad riigi rahalist toetust, mis võimaldab hoida palgal igapäevaste administratiivsete ülesannetega tegelevat
personali, katta ruumide renti ja kommunaalkulusid, käia lähetustes jne. Ainult mittetasustatud vabatahtlike
abiga poleks rahvusvähemuste kultuurielu tänasel kujul võimalikuks saanud.
Baasrahastamine toimib altpoolt tuleva initsiatiivi alusel – riik on seadnud üldised tingimused baasrahastamist
taotletavatele organisatsioonidele liikmete arvu, abikõlblike tegevuste ja kulude osas, mille alusel
katusorganisatsioonid koostavad ja viivad ellu oma iga-aastase detailse tegevuskava (sh etendused, kontserdid
ja muud kultuuriüritused, koolitused jne) ja määravad, kas kasutada toetust organisatsioonide püsikulude või
konkreetsete ürituste kulude katmiseks. Katusorganisatsioonid seavad endale ise arengueesmärgid, mida
taotluste põhjal hinnatakse. Viimase kolme aastaga on katusorganisatsioonid märgatavalt arenenud, ka koostöö
Eesti kultuuriasutuste- ja organisatsioonidega (eriti rahvakultuuris tegutsevatega) on selgelt suurenenud.
Üks olulisi kitsendavaid tegureid Eesti väheneva rahvaarvu juures on piisava arvu võimekate kultuuriseltside
leidmine, kes oleksid suutelised koonduma sobiva katusorganisatsiooni alla, et oma etnilise kogukonna liikmetele
pakkuda võimalusi rahvuskeele ja -kultuuri säilitamiseks. See on oluline, sest baasrahastust saavad taotleda vaid
need katusorganisatsioonid, mis on piisavalt suured ja aktiivsed. Seetõttu puutub INSA oma tegevuste raames
parimal juhul kokku kuni 40 rahvusgrupiga, samas elab Eestis inimesi 180 rahvusest.21
Katusorganisatsioonide väljakutseks on, kuidas mitmekesistada oma tuluallikaid nii, et INSA baasrahastamine
poleks üks vähestest või ainuke kanal, millest saadakse vahendeid oma kultuurielu edendamiseks. Ühelt poolt
paljud katusorganisatsioonid teadvustavad seda probleemi, teiselt poolt ootavad mõned katusorganisatsioonid,
et INSA suurendaks baasrahastamist ja lihtsustaks rahastamisreegleid.
MUUTUSED
Baasrahastamise eelarve suurenes märgatavalt alates 2018. aastast. Kui varem oli eelarve 320 000 eurot aastas,
siis 2018. aastal oli see 457 000 eurot (LE 2020 rakendusplaan 2018-2020, tegevus 1.3.2). Summa suurendamise
tingis uute katusorganisatsioonide lisandumine.

21

Osad nendest on väga väikesearvulised, mistõttu on seltsitegevuse edendamine võimatu.
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SISEND EDASISEKS

Väljakutseks on uussisserändajate ja rahvusvahelise kaitse saajate kaasamine
rahvuskultuuriseltside tegevusse. Ühelt poolt on mõistetav, et äsja saabunuid huvitab Eestisse
elama asudes eeskätt omale elukoha valimine, töö leidmine ja laste haridustee korraldamine.
Üsna tõenäoliselt hakkavad nad mõne aja pärast huvi tundma ka osalemise vastu
ühiskondlikes tegevustes ja kohalikus kultuurielus. Oluline on nö mitte maha magada seda
hetke ning tutvustada neile eesti kultuuri ja huvi korral nende oma keelt ja kultuuri.
Rahvuskultuuriseltsidel on siin oluline roll, näidates, kuidas kodanikuühiskond saab sisustada
uute tulijate ootusi kultuurilise identiteedi vormumise ja säilitamise osas.
Oma abi selles võiksid pakkuda ka rahvusvahelise kaitse saajate puhul tugiisikuteenust
pakkuvad organisatsioonid, kes aitaksid nt araabiamaadest pärit inimestel käivitada oma
kultuuriselts(id), juhendades neid MTÜ moodustamisel, taotluste koostamisel jne.

TEGEVUS „EESTI MITMEKULTUURILISUST TÄHISTATAVATE ÜRITUSTE LÄBIVIIMINE“
TAGASIVAADE
2016. aastast on rahvuskultuuriseltsidele regulaarselt läbi viidud koolitusi erinevatel teemadel. Koolitusvajadus
tuleneb seltside rahastamisallikate vähesusest ning tegevuse killustatusest. Seetõttu on peetud vajalikuks
suurendada seltside suutlikust arendada välja ühiseid koostöövorme ja ideid ning leida täiendavaid
rahastamisallikaid lisaks olemasolevatele riiklikele mehhanismidele (projektikonkursid ja baasfinantseerimine).
Osalejad on koolitusi hästi vastuvõtnud. Näiteks sai väga positiivset tagasisidet rahvusvähemuste kultuuriseltside
esindajatele suunatud koolitus „Kuidas tagada organisatsiooni rahaline stabiilsus“, mis toimus 18.04.2017
Tallinnas.
Samas on ilmnenud ka tõsisemaid väljakutseid. Näiteks viidi 2017. aastal läbi koostööpäev Tartus, kus seltsid said
omavahel suhelda, kuid kahjuks konkreetseid koostööprojekte ei sündinud. Tulenevalt sellest muudeti 2018.
aasta koostöökoolituse ülesehitust, et aktiveerida osalejaid ise panustama ja koolitusele käegakatsutavat
väljundit anda:
-

Osalevad seltsid pidid ühisprojekti välja mõtlema laudkonnas, kuhu nad olid juhusliku valiku alusel
paigutatud.
Osalejad hääletasid, millised kolm projekti olid kõige paremad.
INSA moodustas eraldi fondi summas 6000 eurot, millest kolm parimat projekti said igaüks 2000
eurot.

Antud lähenemine on hea näide, kuidas ühiskoolitused ning nende ülesehitus (interaktiivsus, tulemuspõhisus)
võivad muuta seltside tegevust tulemuslikumaks. Lisaks on tegu paindliku ja kiire rahastamise vormiga, mille
sarnast kasutakse ka idufirmade rahastamisel, et algatada soovitud tegevusi võimalikult ruttu.
Lisaks seltside omavahelise koostöö edendamisele on teine positiivne suund kontaktide loomine eesti
rahvakultuuri organisatsioonidega, millest peaks välja kasvama koostöö kultuuri valdkonnas. Selleks on INSA
kaasanud alates 2017. aastast rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide töö tulemuste
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hindamise komisjoni Eesti Folkloorinõukogu, mille juures tegutseb rahvusvähemuste töörühm, ning tutvustanud
selle tegevusi rahvuskultuuriseltsidele.
MUUTUSED
Võrreldes varasemate aastatega suurenes 2016. aastast erinevate mitmekultuurilisusele tähelepanu juhtivate
ürituste arv. Kui 2016. aastal korraldati üks loeng ja üks kahe-päevane koolitus, siis 2017. aastal viidi läbi kolm
koolitust ja infopäeva ning organiseeriti viis üritust.

SISEND EDASISEKS

Korraldada ka edaspidi koostöökoolitusi, kus koostöötõuke andja on INSA, ent seejärel
peavad seltsid nö iseorganiseerumise teel edasi suhtlema.

Sarnasel
viisil
on
mõttekas
rahvakultuuriorganisatsioonidega.

korraldada

koostöökoolitusi

ka

eesti

Lisaks juba toimuvale koostööle eesti rahvakultuuri organisatsioonidega tutvustada
rahvuskultuuriseltsidele ka eesti kõrgkultuuri asutusi – teatreid ja muuseume, et kontaktide
loomise järel edeneks juba tihedam koostöö.

Korraldada kohtumisi kultuuriseltside ja restoranide vahel, et rikastada restoranide
menüüsid ja tutvustada erinevaid rahvuskööke.

Keelelise- ja kultuurilise koostöö edendamise kõrval on oluline seltside endi suutlikkuse
suurendamine rahastamisallikate leidmisel ja organisatsiooni tegevuskava täiendamine sel
eesmärgil. Seetõttu on tervitatav INSA plaan teha koostööd Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskusega, et tutvustada rahvuskultuuriseltsidele omatulu teenimise võimalusi.
Muu hulgas tuleks koolitusel käsitleda seltside pakutavate teenuste ja toodete arenduse ja
müügi teemat: kuidas saaksid seltsid teenida ettevõtlusega tulu, mida kasutada kultuurielu
rahastamiseks? Näiteks roogade müük rahvusköögi üritustel, rahvuskultuuri alaste toodete
arendamiseks toetuse kogumine Hooandja portaalis jne.

TEGEVUS „PÜHAPÄEVAKOOLIDE BAASRAHASTAMINE“
TAGASIVAADE
Pühapäevakoolide rahastamine on rahvusvähemuste haridus- ja kultuurielu korraldamiseks vajaliku suurusega
liikmeskonna tagamisel ja uute tegijate pealetulekul mänginud sama olulist rolli kui kultuurialased
projektikonkursid ja baasrahastamine. Pühapäevakoolid tagavad rahvusgruppidele järelkasvu. Elujõulisemad on
need kogukonnad, kus noored omandavad varakult emakeele ja praktiseerivad seda pühapäevakoolis. Eestis
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tegutsevate pühapäevakoolide arv on püsinud viimaste aastate lõikes sama – ligikaudu 30 ning selle osas suuri
muutusi ette näha ei ole.
Pühapäevakoolide üheks väljakutseks on uute võimaluste leidmine laste ja noorte motiveerimiseks lisaks
tavapärastele koolitundidele ja huviringidele ka pühapäevakooli tulema: kasutada aktiivõppemeetodeid,
korraldada ekskursioone jm huvitavaid tegevusi, mis väljuvad tavapärasest auditoorsest õppevormist.
Baasrahastamine koos temaatiliste koolitustega (vt tegevust „Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide
õpetajate täienduskoolitus“ allpool) annab kogukondadele selle võimaluse.
MUUTUSED
Pühapäevakoolide rahastamispõhimõtted on aastate jooksul olnud enam-vähem sarnased. Olulisim muudatus
on puudutanud vene pühapäevakoole, kus 2014. aastal seati rahastamise tingimuseks, et koolides õppivad
noored peavad igapäevaselt õppima kas eesti õppekeelega koolis või keelekümblusprogrammis. See muudatus
oli tingitud tõsiasjast, et vene õppekeelega koolides õppijad saavad riigi rahastusel õppida oma keelt ja kultuuri
formaalõppe raames. Alguses tekitas tingimuse täitmine vene pühapäevakoolidele raskusi, kuid tänaseks on
kohanetud ja eesti koolide seast koostööpartnerid leitud.

SISEND EDASISEKS

Jätkata pühapäevakoolide õpilaste arengu hindamist, vastavalt mõned aastad tagasi sisse
seatud hindamispõhimõtetele, mille abil saab võrrelda lapse oskusi ja teadmisi õppeaasta
alguses ja lõpus.

Jätkata pühapäevakoolide baasrahastamist ja nende arendustegevusi.

TEGEVUS „PÜHAPÄEVAKOOLIDE KOOSTÖÖVÕRGUSTIKU TOIMIMISE TOETAMINE“
TAGASIVAADE
Haridus- ja Teadusministeerium on toetanud pühapäevakoolide koostöövõrgustiku tugevdamiseks igal aastal
Eesti Rahvusvähemuste Pühapäevakoolide Õpetajate Ühingut, eeskätt ühiste seminaride, laagrite ja
õppekäikude läbiviimiseks. 2015. aastal toimus pühapäevakoolide õpetajate poolt ühiselt organiseeritud
traditsiooniline pühapäevakoolide laste suvelaager. Samuti viidi läbi pühapäevakoolide õpetajate ühisseminarid:
„Rahvuskultuuri ja ajaloo õpetamine läbi kunsti“ ja „Kuidas õpetada lastele kunsti mõistmist? Kunsti ning
visuaalkultuuri tõlgendamine“. Toimusid rahvusvähemuste kultuuripäevad Tallinna Prantsuse Lütseumis (vene)
ja Inglise Kolledžis (armeenia). 2016. aastal viidi läbi rahvusvähemuste kultuuripäevi eesti õppekeelega koolides,
suvelaager rahvusvähemuste pühapäevakoolide õpilastele ning toetati rahvusvähemuste pühapäevakoolide
õpetajate kaasaegsete metoodikate arendamist ja rakendamist ühiste õppekäikude ja seminaride abil. 2017.
aastal korraldati rahvusvähemuste kultuuripäevi eesti õppekeelega koolides. Samuti toimusid pühapäevakoolide
õpetajate ühised õppevisiidid (nt muuseumi külastus) ja ühisseminarid ning rahvuskultuuriseltside
pühapäevakoolide õpilaste suvelaagrid.
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SISEND EDASISEKS

Jätkata võrgustikutööga, kuna see annab võimaluse luua pühapäevakoolide õpetajate vahel
vahetuid töiseid kontakte, mis võivad edaspidi kasulikuks osutuda.

Analüüsida, kas on võimalik kaasata võrgustikku täiendavaid pühapäevakoole Rahvusvähemuste Pühapäevakoolide Õpetajate Ühingusse kuulub 18 pühapäevakooli,
samas on baasrahastamise toetusi antud keskmiselt 30 koolile aastas.

Analüüsida, kuidas siduda omavahel võrgustikutöö ja tegevus „Rahvuskultuuriseltside
pühapäevakoolide õpetajate täienduskoolitus“, sest ka õpetajate täiendkoolituste raames
läbi viidud tegevused aitavad pühapäevakoolidel omavahel võrgustuda.

TEGEVUS „RAHVUSKULTUURISELTSIDE PÜHAPÄEVAKOOLIDE ÕPETAJATE TÄIENDUSKOOLITUS“
TAGASIVAADE
Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajate koolitused on lisaks oskuste ja teadmiste arengule aidanud
kaasa toimiva võrgustiku loomisele, kus pühapäevakoolide õpetajad suhtlevad ja üksteist toetavad. INSA on
pakkunud rohkelt erinevaid tegevusi. Tänu sellele muutus võrgustik tugevamaks ja õpetajad said professionaalset
toetust. Muu hulgas on sellele kaasa aidanud mitmepäevaste koolituste korraldamine väljaspool Tallinna.
Koolituste raames on õpetajatel olnud rohkem võimalusi sotsialiseeruda ja põhjalikumalt tutvuda üksteise
tegevusega.
Uudse formaadina katsetati 2017. aastal pühapäevakoolide avatud uste päevi, kus külalised said tutvuda
võõrustajate keele ja kultuuriga, meisterdada, õppida rahvatantse, valmistada erinevaid roogi ning osaleda
seminaridel.
Kõrgelt on hinnatud just praktilise suunitlusega koolitusi, kus osalejad saavad harjutada konkreetseid olukordi,
meetodeid jms. Näiteks väga positiivset tagasisidet anti 2016. aasta detsembris Tallinnas läbiviidud kahele 1päevasele koolituse („Laste arengupsühholoogia“ ja „Töö pühapäevakooli õpilaste vanematega“) sisule ja
korraldusele. Samuti 25.–27.08.2017 toimunud 28 õpetaja õppereisile Tartumaale.

MUUTUSED
Koolitusteemade planeerimisel on lähtutud nii baasrahastamise tingimustes seatud pädevusnõuetest
pühapäevakoolide õpetajatele kui õpetajate endi soovidest.
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SISEND EDASISEKS

Jätkata regulaarsete koolituste korraldamisega rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide
õpetajatele. Ühtlasi aitaks see toimivana hoida juba moodustunud võrgustiku.

Viia läbi konsultatsioone pühapäevakoolidega, kuivõrd suur on vajadus koolituste järele
vähemuste emamaades, arvestades asjaolu, et pärast 2015. aastat sellise tegevuse
rahastamisvõimalusi pole olnud.

Alternatiivina kaaluda võimalust rahastada väliskoolitajate tulekut Eestisse, sarnaselt
2017. aastal Ukraina spetsialistide poolt läbiviidud koolitusele, kus osales 23 Eesti ukraina
keele ja kirjanduse õpetajat.
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MEEDE 2.1. VÕIMALUSTE LOOMINE VÄHELÕIMUN UD VÄLISPÄRITOLU EE STI PÜSIELANIKE
ÜHISKONDLIKU AKTIIVSUSE SUURENDAMISEKS J A LÕIMUMISE TOETAMISEKS

Meetme tegevuste tulemusena on koolitustel osalenud ning infot saanud püsielanikud omandanud
naturaliseerumiseks ning avalikus sfääris, kodanikuühiskonnas ja tööturul osalemiseks vajalikke teadmisi ja
oskusi.
Meetme eesmärkide saavutamiseks viiakse ellu seitset tegevusplokki, millest
kolmele on rakenduskavas ette nähtud riigieelarvelised vahendid. Antud
meetmes on hinnatud kolme riigieelarvest rahastatud tegevuse asjakohasust
ja tulemuslikkust:
1.
2.
3.

„Lõimumine ei võrdu
keeleõppega.“

Keeleõpe A1 tasemel vähelõimunud püsielanikele.
Keeleõpe noortelaagrites ja peredes.
Kinnipeetavate eesti keele õpe.

TEGEVUS „KEELEÕPE A1 TASEMEL VÄHELÕIMUNUD PÜSIELANIKELE“
TAGASIVAADE
LE 2020 rakenduskavasse otsustati 2017. aastast lisada vahendid A1 tasemel keeleõppe läbiviimiseks. Mitmed
Euroopa Sotsiaalfondi toel elluviidavad keeleõppeprogrammide raames alustati 2015. aastal keeleõpet A2
tasemel, kuid õppurite teadmiste testimisel enne koolituste algust tuli välja, et ligikaudu 1000 huvilisel puudub
keeleoskus, et õppida eesti keelt A2 tasemel. Osale nendest sobis esmaseks keeleõppeks uussisserändajatele
mõeldud kohanemisprogramm või veebipõhine keeleõppe keskkond Keeleklikk, kuid mitte kõigile.
Vajaduse suurendada A1 taseme keeleõppe mahtu toob selgelt välja ka 2018. aastal tehtud uuring 22 , kus
öeldakse: „A1-taseme koolituste pakkumine peaks jätkuma nii, et inimestel oleks võimalik siseneda eesti keele
õppesse, kasutades selleks juhendaja abi.“
Perioodil 1.10.2017 kuni 30.11.2018 pakuti tegevuse raames keeleõpet 560 inimesele.
Hindamise käigus toodi intervjuudes A1 taseme keeleõppe kohta välja järgmised positiivsed aspektid:
„Mis ongi erinev on see, et see sihtrühm on kõige tänuväärsem. Nad on nii õnnelikud. Võib-olla ka seepärast, et
tase on A1. Kui sa nullist alustad ja midagi teada saad, on see õnn kõige suurem. Nüüd ma midagi saan aru, nüüd
ma oskan.“
„Tagasiside on ülipositiivne. Ka A2 tasemel on väga hea tagasiside. Edasi juba oleneb, kui palju inimene ka ise
pingutab.“
„Inimene on elu aeg Lasnamäel ainult vene keelega hakkama saanud. Aga siis ta ütleb, et tema lapselaps, tema
lapseapse kas siis poiss- või tüdruksõber on eestlane. Ma tahan ka aru saada, mida nad räägivad. Ma tahan ka
nendega suhelda. Selliseid on hästi palju. Või siis lapsevanemad, tahavad teise perega suhelda. Või on saanud
töö ja töö pärast on tekkinud see vajadus. Ütleb, et ma saan hakkama, aga kuna meil on eestlasest kolleeg, ma
siis tahan temast ka aru saada või suhelda.“
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„Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe lõimumis- ja tööhõivepoliitikas: kvaliteet,
mõju ja korraldus“, https://www.kul.ee/et/rakendusuuring-eesti-keelest-erineva-emakeelega-taiskasvanuteeesti-keele-ope-loimumis-ja
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MUUTUSED
Kuna tegevusega on alles alustatud, ei ole tegevuste elluviimisel midagi muudetud.

SISEND EDASISEKS

Jätkata riigi poolt toetatud A1 taseme keeleõppega. Võrreldes edasiste keeletasemete
omandamisega, on muutus inimese keeleoskuses ja tema arusaamises ümberringi toimuvast
argielust just A1 taset omandades kõige märkimisväärsem.
Tuginedes keeleõppijate tagasisidele, saab kinnitada, et hangete koostamine, hankepartnerite
valik ja ellu viidud koolitused on väga hästi õnnestunud, sest tagasiside on läbivalt positiivne
nii õpetajate kui õppematerjalide osas ning enamus osalenuid soovib jätkata kõrgema taseme
keeleõppes.

TEGEVUS „KEELEÕPE NOORTELAAGRITES JA PEREDES“
TAGASIVAADE
Erinevas vormis keeleõppeprogramme (nii laagreid kui pereõpet) on INSA korraldanud 1998. aastast. LE 2020
rakendusperioodil on selle tegevuse raames korraldatud keele- ja kultuuriõppe tegevusi noortelaagrites, keeleja kultuuriõppe laagreid ning keeleõpet peredes.
Kuna noortele suunatud erinevaid eesti kultuuriruumi tutvustavaid laagreid on INSA pakkunud ligikaudu 20
aastat, on teenus tuntud ning inimesed pöörduvad veel tänagi lapse laagrisse saatmise sooviga INSA poole.
Olgugi, et 2017. aastast ei rahasta INSA käesoleva tegevuse raames noortelaagrite keele- ja kultuuriõpet ega
keele- ja kultuuriõppe laagreid. Keeleõpet peredes toetab INSA tänaseni.

Noortelaagrite keele- ja kultuuriõppes
osalenute arv
(ca kuni 14-päevased suvised
püsilaagrid, mille ühe tegevusena INSA
rahastas keele- ja kultuuriõppe
tegevust)
Keele- ja kultuuriõppe laagrites
osalenute arv
(ca 6-päevased (linna)laagrid, mille
fookus oli eesti keele- ja kultuuriõppel)
Pereõppes osalenute arv
(10-12 päeva pikkune periood, mil IdaVirumaalt või Tallinnast pärit noor elab
Lõuna-Eesti maaperes)

2014

2015

2016

2017

2018

257
eesti
keelest
erineva
emakeelega

1315
sh 783 eesti
keelest
erineva
emakeelega

1686
sh 749 eesti
keelest erineva
emakeelega

0

0

438

78

60

0

0

30

30

34

120

204

Tabel 1. Noorte keeleõppes osalenud (2014-2018)23

23

INSA.
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Ka nõudlus pereõppe järele on endiselt suur ning pakutud kohad täituvad tavaliselt paari nädalaga, alates
kohtade väljakuulutamisest. Gruppide komplekteerimine toimub jooksvalt, võttes aluseks pereõppesse
registreerimise aja. Pereõppesse saavad registreeruda ka varasematel aastatel osalenud ning ligikaudu 40%
soovijatest osalevad pereõppes teist või kolmandat korda.
2017. aastal pärast kohtade täitumist kogemata aktiivseks jäetud registreerimislink näitas, et pereõppesse
soovijate hulk oli vähemalt 2-3 korda suurem kui pakutud 120 kohta.
Pereõppe puhul on hindamise käigus positiivsena välja toodud järgmist:
-

Venekeelsete laste eesti keele õpetajad on sügiseti tähele pannud laste märkimisväärset eesti keele
oskuse paranemist.

-

Vastuvõtvad ja lapsi saatnud pered on jäänud omavahel suhtlema ka pärast pereõpet.

-

Lapsed, kes pole enamasti Ida-Virumaalt eriti väljapoole reisinud, satuvad tihtipeale elus esimest korda
Lõuna-Eestisse.

-

Pereõppe korraldajad on välja toonud, et kahel järjestikusel aastal pereõppes osalemine annab hea
tulemuse.

-

Pereõppes osalenud laste vanemad on üle saanud barjäärist või hirmust oma tavapiirkonnast väljapoole
jääva Eestimaa suhtes ning on altimad oma lapsi näiteks Viljandisse või Tartusse (üli)kooli saatma.

MUUTUSED
Tegevuse fookus ja rahalised ressursid on 2017. aastast selgelt suunatud pereõppele, kui kõige mõjusamale
noortele suunatud eesti keele õppe vormile.

SISEND EDASISEKS

Hindamise tulemusel võib öelda, et tegevus on vajalik ning aitab kaasa alaeesmärgi täitmisele. Sealjuures
mõjutab pereõpe lõimumise mõttes positiivselt lisaks pereõppes osalevatele lastele tihtipeale ka nende
vanemaid. Noortele suunatud eesti keele õppega peab jätkama ning toome siinkohal välja kaks soovitust:
Venekeelsetele lastele eesti keele- ja kultuurilaagri järele on püsiv vajadus, mis on hetkel
rahuldamata. Näiteks koolide poolt korraldatud eesti keele- ja kultuurilaager on
alternatiiviks lapsevanematele, kes soovivad, et nende laps osaleks eesti keele- ja kultuuri
intensiivses õppes, kuid ei soovi oma last kodust kaugele võõrasse peresse saata või kelle
laps ei soovi võõras peres elada. Lisaks võib sellise laagri positiivne kogemus julgustada
vanemaid oma last pereõppesse registreerima.

Kuna huvi pereõppe vastu on suurem kui pakkumine, piirata osalemist kahe korraga, et
pereõppesse pääseks suurem hulk soovijad.
Lisa-eelarve leidmisel on alternatiiviks täiendavate pereõppe kohtade loomine.
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TEGEVUS „KINNIPEETAVATE EESTI KEELE ÕPE“
TAGASIVAADE
Kinnipeetavatele mõeldud tasustatud eesti keele õpet on Eesti vanglates pakutud 2007. aastast ning
Justiitsministeeriumi hinnangul on kõigile eesti keele õppimisest huvitatud kinnipeetavatele seda võimaldatud.

Alustas*
Lõpetas
positiivselt **
Kinnipeetavate
üldarv Eestis
Alustas %
kinnipeetutest

2011
442

2012
804

2013
901

2014
850

2015
762

2016
626

2017
614

2018
458

678

775

642

446

306

276

207

3393

3400

3285

3026

2921

2681

2658

2525

13%

24%

27%

28%

26%

23%

23%

18%

* Kursuste õppetundide maht suurenes 2018. aastal ligikaudu 60%, seetõttu ka kursuste pikkus kuudes ning
sellest johtuvalt õppimist alustanud kinnipeetavate arv on võrreldes eelmiste aastatega märgatavalt
väiksem.
** Kursuse positiivselt lõpetanuid on loetud nö tekkepõhiselt (olenemata kursuse alustamise aastast).
Tabel 2. Kinnipeetavate Eesti keele õpe 2011-201824
Raport „Hinnang riigikeeleõppe süsteemile Eesti vanglates“ (2013) kinnitab, et „kõigis vanglates toimib
keeleõppekorraldus ja keeleõpe hästi, kuid vanglate vahel on eri aspektides erinevusi. See tähendab, et
kinnipeetavate võimalus riigikeelt õppida sõltub mõneti sellest, kuhu vanglasse ta satub.“ Samas raportis
iseloomustatakse tavapäraseid kinnipeetavatest keeleõppijaid järgmiselt: „Igas vanglas õpib nii neid, kel on
sisemine soov riigikeelt õppida olemas, nii neid, keda kohustab selleks vanglapoolne surve, kui ka neid, kes õpivad
ainult tasustamise pärast“. Raportis viidatud vanglate keeleõpetajate hinnangul on tavapäraselt keeleõppest
huvitatuid umbes 1/4 - 1/3 õppegrupis osalejatest.
Keeleõppest huvitatuid motiveerivad peamiselt soov olla tööturul konkurentsivõimelisem ning paremad
eeldused sooritada kodakondsuse taotlemisel eesti keele eksam positiivselt.
MUUTUSED
Justiitsministeerium tellis 2013. aastal ülalmainitud hinnangu, mille raames soovis vastuseid küsimustele:
-

Kas eesti keele õpetamine vanglas on eesmärgipärane?

-

Kas vajalik tase saavutatakse optimaalse ajaga?

-

Kas õppematerjalid ja õppemetoodika toetavad keeletaseme omandamist?

-

Millised osaoskused on paremini, millised halvemini omandatud?

Kuigi hinnang anti enne LE 2020 rakendusperioodi, on hinnangule tuginevad parandustegevused ellu viidud LE
2020 rakendusperioodil.

24

-

2017. aastast on suurendatud õppetundide mahtu erinevate keeletasemete omandamiseks (ka
Justiitsministeeriumi arengukava 2019-2022 nägi ühe tegevusena ette kinnipeetavate riigikeele õppe
tagamist senisest suuremas mahus).

-

Täiendati riigikeele õpikuid ja õppekavu.

Justiitsministeerium.
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-

2019. aastast nõutakse kinnipeetavatelt riikliku tasemeeksami sooritamist, kui kinnipeetavad soovivad
õppimise eest seaduses ettenähtud täielikku tasu saada. Seni piisas soovi korral ainult vangla
tasemeeksami positiivsest sooritamisest.

Justiitsministeerium plaanib lähiaastatel sarnase hinnangu tellimist, mis kinnitab ministeeriumi jätkuvat huvi
kinnipeetavate keeleõppe professionaalse korralduse vastu.

SISEND EDASISEKS

Hindamise tulemusel võib öelda, et tegevus on vajalik ning aitab kaasa meetme täitmisele. On positiivne, et
tegevuse elluviijad on tellinud põhjaliku eksperthinnangu, selle põhjal mitmeid muudatusi ellu viinud ning
plaanivad sarnase hinnangu tellimist lähiaastatel. Tegevusega peaks jätkama ning toome siinkohal välja kaks
soovitust:

Kinnipeetavate eesti keele õpe kuulub LE 2020 alaeesmärk 2 alla, mille indikaatoriteks on
suurenev naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse omandanute arv ja vähenev
määratlemata kodakondsusega isikute arv.
Justiitsministeerium koostöös Siseministeeriumiga/PPA-ga võiks jälgida, kui aktiivsed
kodakondsuse taotlejad on endised kinnipeetavatest keeleõppijad ning milline on nende
edukus kodakondsuse taotlemise keeleeksamil. Teisisõnu, kas ja milline on kinnipeetavate
keeleõppe mõju antud indikaatoritele.
LE 2030 kontekstis aitab see otsustada, millise meetme alla kinnipeetavate keeleõpet
paigutada.
Uue vanglate riigikeeleõppe hinnangu tellimisel soovitame Justiitsministeeriumil teha
koostööd Kultuuriministeeriumiga, et lisaks otseselt vanglate keeleõppega seotud
küsimustele, oleks hinnangu tulemused võrreldavad teiste eesti keele uuringutega. Näiteks
uuringuga „Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe lõimumis- ja
tööhõivepoliitikas: kvaliteet, mõju ja korraldus“, mida 2018. aastal toetas RITA programm.
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MEEDE 2.2. ÕIGUSLIK-POLIITILISE LÕIMUMISE TOETAMINE

Meetme tegevuste tulemusena tugevneb ühine riigiidentiteet, demokraatlikke ja kodanikeväärtusi toetavad
hoiakud vähelõimunud Eesti püsielanike seas ja suurenema nende õigusteadlikkus. Samuti peavad teiste riikide
ja määratlemata kodakondsusega isikud meetme tegevuste tulemusena olema teadlikud Eesti kodakondsuse
saamise võimalustest.
Meetme raames on hinnatud kolme riigieelarvest rahastatud tegevuse asjakohasust ja tulemuslikkust:
1.

2.
3.

Määratlemata kodakondsusega isikuid teavitatakse (nii
kirjalikult, s.h. elektrooniliselt kui ka suuliselt) Eesti
kodakondsuse saamise võimalustest.
Vene keelde tõlgitud õigusaktide kaasajastamine.
Tasuta õigusabi pakkumine vene keeles.

„Lõimumine tähendab, et kõik, kes
me siin Eestis elame, oleksime
võrdväärselt haaratud võimalustest,
mida riik pakub.“

TEGEVUS „MÄÄRATLEMATA KODAKONDSUSEGA ISIKUID
TEAVITATAKSE (NII KIRJALIKULT, S.H. ELEKTROONILISELT KUI KA SUULISELT) EESTI
KODAKONDSUSE SAAMISE VÕIMALUSTEST“
TAGASIVAADE
PPA prefektuuride kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindustes toimub pidev teavitustöö. Selle käigus
selgitatakse kodakondsuse saamise tingimustele vastavate määratlemata kodakondsusega isikutele, sõltumata
nende pöördumise eesmärgist, võimalusest taotleda endale ja oma lastele Eesti kodakondsust. Samuti on
teavitus- ja nõustamistööd teinud INSA nõustamiskeskused Tallinnas ja Narvas.
Teiseks saadab PPA e-kirja vanematele, kelle laps sünnib Eestis, kuid kes ei saa automaatselt Eesti kodakondsust.
E-kirjas kirjeldatakse muuhulgas võimalusi lapsele Eesti kodakondsuse taotlemiseks.
Tegevuse tulemusena võib väita, et kõik määratlemata kodakondsusega isikud, kel sünnib laps või kes pöörduvad
PPA kodakondsus- ja migratsioonibüroode teenindustesse või INSA nõustamiskeskustesse Tallinnas või Narvas,
on informeeritud Eesti kodakondsuse omandamise võimalustest.
LE 2020 seatud eesmärk viia määratlemata kodakondsusega isikute arv alla 82 000 on tänaseks saavutatud. 24.
oktoobril 2018 oli määratlemata kodakondsusega isikuid Siseministeeriumi andmetel 75 66325.
Samas ütleb 2017. aastal ilmunud Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring (EIM 2017), et „mittekodanike
sisemine ja väline motivatsioon astuda samme Eesti kodakondsuse omandamiseks on vähene ning
naturalisatsioonitingimuste samaks jäämise korral ei ole järgnevatel aastatel naturalisatsioonitempo kasvu
oodata.“ 26
Kui perioodil 2012-2016 sai naturalisatsiooni korras kodakondsuse keskmiselt 1380 inimest aastas, kellest 41%
moodustasid lihtsustatud korras kodakondsuse saanud, siis 2017. aastal sai kodakondsuse naturalisatsiooni
korras 880 inimest (sh 276 alaealist, 31%) ja 2018. aastal 741 inimest (sh 235 alaealist, 32%). 27
EIM 2017 küsimustikule vastanud määratlemata kodakondsusega isikutest pidas informatsiooni ebapiisavust
oluliseks põhjuseks kodakondsuse mitteomamisel 9% vastanutest. 2015. aastal arvas niiviisi 8% ja 2011. aastal

25

Koidu Mesilane, Siseministeerium.
Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2017, http://www.kul.ee/et/EIM2017
27
Koidu Mesilane, Siseministeerium.
26
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14% määratlemata kodakondsusega vastanutest. Seega pole teabe puudus oluline põhjus kodakondsuse
mitteomamiseks ja selle põhjuse olulisus on viimastel aastatel pigem langenud. Ka EIM 2017 võtab kokku, et
„kindlasti ei ole aga kodakondsuse puudumise põhjus teabe puudus kodakondsuse saamise tingimuste või
kodakondsusest tulenevate õiguste kohta“.
MUUTUSED
Kuna viimased integratsiooni monitooringud on kinnitanud, et informatsiooni puudus ei ole oluliseks takistuseks
määratlemata kodakondsuse isikute kodakondsuse taotlemisel, ei ole spetsiaalseid teavituskampaaniaid või
muid olulisi muutusi teavitustöös ellu viidud. Tegemist on PPA ja INSA tavapärase igapäevase praktikaga.

SISEND EDASISEKS

Kuigi info ebapiisavus pole oluline põhjus, miks määratlemata kodakondsusega inimesed pole omandanud Eesti
kodakondsust, ning LE 2020 2. alaeesmärgi 2. indikaatori sihtväärtus aastaks 2020 (määratlemata
kodakondsusega isikute arv ei ületa 82 000) on saavutatud, on tegevus vajalik ning sellega peaks jätkama. Teeme
hindamise tulemusel mõned soovitused, mis ei keskendu niivõrd inimeste teavitamisele, vaid määratlemata
kodakondsusega inimeste motiveerimisele Eesti kodakondsust taotleda.

Kaardistada kodakondsuse taotlemisega seotud peamised müüdid ning pöörata nõustamisel
tähelepanu nende ümberlükkamisele ja hirmude vähendamisele.

Uurida, milline on värskelt kodakondsust taotlenute motivatsioon selle sammu astumiseks.
Nende inimeste lugusid ja põhjuseid saab kasutada sarnase profiiliga potentsiaalsete
kandidaatide nõustamisel.
Olulised Eesti riigi esindajad (alates kõrgema astme ametnikest presidendini) peavad
järjepidevalt edastama selgeid ja lihtsaid sõnumeid, et määratlemata kodakondsusega
inimesed on oodatud Eesti kodakondsust taotlema.
Riigi ja võimuesindajate selge sõnum ja huvi ülesnäitamine määratlemata kodakondsuseta
inimeste vastu oleks tugev motivaator.
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TEGEVUSED „VENE KEELDE TÕLGITUD ÕIGUSAKTIDE KAASAJASTAMINE“ JA „TASUTA ÕIGUSABI
PAKKUMINE VENE KEELES“
Kuna antud tegevused on omavahel tihedalt seotud ning mõlemat pakutakse portaali juristaitab.ee vahendusel,
on käesolevas aruandes antud nendele tegevustele ühine hinnang.
TAGASIVAADE
Mõlema tegevuse keskne platvorm on portaal www.juristaitab.ee, kuhu on üles laetud vene keelde tõlgitud
seadused ja kus kirjeldatakse pakutavate õigusabiteenuste sisu. Portaali haldab ja õigusabi teenust pakub Eesti
Õigusbüroo OÜ.
Kokku on alates 2014. aastast vene keelde alates tõlgitud 56 seadust, millest hetkel kehtivad 50 ja mida
regulaarselt kaasajastatakse.
Enim vaadatud seadused (2014-2018)
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Joonis 6. Kõige rohkem ja vähem vaadatud seaduste tõlked (perioodil 2014 – 23.10.2018) 28
Tasuta ja soodustingimustel õigusabi teenust on 2014. aastast aktiivselt pakutud ka vene keeles. Teenus on
venekeelsete potentsiaalsete klientide hulgas hästi tuntud, mida on aidanud kasvatada teavituskampaaniad ja
nö suust-suhu infolevik usaldusväärse teenuse kohta.
Eesti Õigusbüroo venekeelsete klientide osakaal on kasvanud ligikaudu 1/3-ni, mis vastab venekeelse
elanikkonna proportsioonile Eestis. See näitab, et teenus on venekeelsetele klientidele vajalik ning kättesaadav.
Teenuse populaarsus kasvab jätkuvalt nii eesti- kui venekeelse elanikkonna seas.
Justiitsministeerium teeb regulaarset õigusabiteenuste kvaliteedikontrolli kliente telefoni teel küsitledes ning
rahulolematust väljendanud klientide hulk on püsivalt olnud alla 10%. Näiteks 2018. aastal (oktoobri lõpu
seisuga) helistati 505 eesti- või venekeelse õigusabi teenuse kliendile, kelle hulgast avaldas rahulolematust 32
klienti. Ei küsitletud ega rahuolematust väljendanud kliente ei jagatud eesti- ja venekeelseteks.
Lisaks konsulteerib Justiitsministeerium regulaarselt teenuse pakkuja ehk Eesti Õigusbürooga.

28

Justiitsministeerium.
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MUUTUSED
2014. aastal tõlgitud seaduste nimekirja on aja jooksul pisut täiendatud, kui Justiitsministeeriumist või
väljastpoolt on mõne seaduse tõlke vastu selget huvi tuntud.
Kui aastal 2014 nähti õigusallikate tõlkimist ühekordse tegevusena, siis 2016. aastast on läbivalt eraldatud
finantsvahendeid seaduste tõlgete uuendamiseks.
Samuti on regulaarselt täiendatud veebilehte www.juristaitab.ee uute mugavusfunktsioonidega. Näiteks on
foorumit muudetud kasutajasõbralikumaks, lehekülg on tehtud mobiiltelefoniga mugavalt vaadatavaks, lisatud
on võimalus sõlmida lepinguid veebikeskkonnas ning veebilehel online vestlust pidada.

SISEND EDASISEKS

Hindamise tulemusel võib öelda, et tegevus on asjakohane, vajalik ning aitab kaasa meetme kirjelduses
sõnastatule. Tegevusega peaks jätkama ning toome siinkohal välja kaks soovitust:

Eristada klientide tagasiside küsimisel eesti- ja venekeelseid kliente, et olla kindel mõlemas
keeles pakutud teenuse ühtlases kvaliteedis.

Teenuse populaarsuse jätkuval kasvamisel tuleb planeerida täiendavaid rahalisi vahendeid
teenuse elluviimiseks või muuta teenuse rahastamise põhimõtteid.

Käesoleva meetme juures ei hinnatud põhjalikult alljärgnevaid riigieelarvelisi tegevusi.
Projektide läbiviimine Eesti kodakondsuse väärtustamise, inimõiguste tunnustamise ja ühise riigiidentiteedi
tekkimise toetamiseks.
Alategevuse raames viidi 2015. aastal ellu kaks projekti. Alategevuse ebatäpse nime ja eesmärgi tõttu otsustas
INSA nõukogu 2016. aastal alategevuse raames rohkem projekte mitte ellu viia. Mainitud kahe väiksemahulise
projekti põhjal ei ole võimalik hinnata tehtut ja anda argumenteeritud soovitusi edaspidiseks.
Vältimaks segadusi alategevuse eesmärgi ja mõtte osas soovitame edaspidi projektipõhiste alategevuste nimed
sõnastada võimalikult selgelt, mis lihtsustab nii taotlejate kui hindajate tööd.
Analüüsi ja ettepanekute esitamine, võimaldamaks kodanikele lepinguga tasuta keeleõpet, kui soovitakse
taotleda Eesti kodakondsust.
Lähtuvalt 2016. aasta novembris sõlmitud koalitsioonileppest, valmistati ette ja võeti 12. septembril 2018 vastu
kodakondsuse seaduse muudatus, mis võimaldab huvilistel lepingu alusel tasuta keeleõpet, kui soovitakse
taotleda Eesti kodakondsust.
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Tegevus on plaanipäraselt ellu viidud ning lõpetatud. Seadus jõustub 2019. aasta algusest.
Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamine.
Lähtuvalt 2016. aasta novembris sõlmitud koalitsioonileppest, plaaniti muuta kodakondsuse seadust, et
võimaldada naturalisatsiooni korras Eesti Vabariigi kodakondsust Eestis sündinud alla 15-aastastele lastele, kelle
vanem või vanemad on kas määratlemata kodakondsusega isikud või kolmanda riigi kodanikud ning elasid Eestis
püsivalt enne 20.08.1991, kui lapse vanemad või last üksi kasvatav vanem või täisealiseks saades laps esitab
taotluse kolmanda riigi kodakondsusest loobumiseks. Kuna seaduse muutmise idee oli lõpuni läbi mõtlemata,
siis põhjalikuma analüüsi järel seaduse muutmise plaanist loobuti.
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MEEDE 2.3. VÕRDSE KOHTLEMISE EDEN DAMINE TÖÖTURUL

Meetme tegevuste tulemusena peab suurenema organisatsioonide teadlikkus tööturul rahvuspõhise eraldatuse
vähendamise vajalikkusest.
Meetme eesmärkide saavutamiseks viiakse ellu kahte tegevust, millest ühele on rakenduskavas ette nähtud
riigieelarvelised vahendid.
Antud meetmes on hinnatud ühe riigieelarvest rahastatud tegevuse asjakohasust ja tulemuslikkust.
TEGEVUS „VÕRDSE KOHTLEMISE EDENDAMISEGA TÖÖKOLLEKTIIVIDES SEOTUD PROJEKTIDE
ELLUVIIMISE KAASRAHASTAMINE“
TAGASIVAADE
Tegevusi, mis on seotud mitmekesisuse arendamisega ning võrdse kohtlemisega töökollektiivides, iseloomustab
peamiselt projektipõhine lähenemine. Nii Kultuuriministeerium kui INSA on aastatel 2014-2018 koostanud
projektitaotlusi, et leida võimalike rahastamisallikaid, millesse riik on olnud valmis kaasrahastamisega
panustama.
Enamus algatusi rahastamisallikate leidmisel on olnud edutud. Samas on projektitaotluste ettevalmistamine
aidanud rahvuspõhise eraldatuse vähendamise vajadust ning teemaga tegelemist hoida pidevalt riigiasutuste
töölaual. Tõsiasi, et „Avaliku teenistuse aruanne 2017“ toob esimest korda sisse avaliku teenistuse rahvusliku
koosseisu elemendi, on samuti märk teema aktuaalsusest. Esimest korda uuriti ja pakuti välja lahendusi, kuidas
läheneda teisest rahvusest potentsiaalsetele töötajatele ning paremini edendada võrdseid võimalusi Eesti
ühiskonnas. Oluline on pakutud lahenduste integreerimine värbamistegevusse, eriti avalikus sektoris.

Tööga hõivatute rahvuslik koosseis
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Joonis 7. Tööga hõivatute rahvuslik kooseis 2017 aastal29
Interreg Kesk-Läänemere Programmi 2014-2020 raames kiideti 2016. aastal heaks INSA ette valmistatud projekt
„Piiriülene koostöö mentorlus- ja tugiteenuse pakkumisel töötutele vähelõimunud püsielanikele CROSS CB52“.
2018. aasta keskel lõppenud projekti olulisemateks tulemusteks on põhjalik metaanalüüs Eesti tööturu
rahvusliku ja keelelise jaotuse kohta30 ning vähelõimunud töötutele suunatud mentorluse piloteerimine ja selle
alusel valminud mentorprogramm.

29
30

Avaliku teenistuse 2017. aasta aruanne.
Meta-analüüs „Eesti tööturu rahvuslik ja keeleline jaotus“, 2016.
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Positiivsena saab välja tuua, et osalejate soov tegevustes osaleda ja valmisolek omapoolselt panustada oli suur
kogu projekti jooksul. See on hea alus samade inimeste kaasamiseks edasistes tegevustes, eriti, mis puudutab
organisatsioonide personalijuhte. Samuti on positiivne, et kasvas mentorprogrammis osalenud töötute
enesehinnang, teadmine oma oskustest ja võimalustest tööturul pakutavast. Samal ajal vähenes nende soov
asuda oma oskustest madalamate nõuetega tööle, mis tähendab, et vajadus pakkuda teisest rahvusest töötutele
nende kvalifikatsioonile vastavat tööd nii avalikus kui erasektoris on väga aktuaalne.
Projektipõhine lähenemine võimaldab olla paindlik ja rahastada pilootprogramme erinevate lähenemiste
testimiseks. Samuti võimaldab projektipõhisus õppida teiste tegevustest ning praktikatest. Samas on vajalik
tagada tegevuste ning ideede jätkusuutlikus ja edasiarendamine. Käesoleva tegevuse juures on probleeme
jätkusuutlikkuse ning pideva arengu ja edasiliikumise tagamisega. Projekti tulemuste viimine sihtgruppideni ja
võimalik laiapõhjalisem kasutuselevõtt ning olulisem panus LE 2020 eesmärkide täitmisse on jäänud projekti
lõppemise, rahastamisallikate puudumise ja puuduliku inimressursi tõttu väheseks.
Omaette väljakutseks on strateegilise vaate omamine, eriti, kui tegevused on projektipõhised. Nii
Kultuuriministeerium kui INSA teadvustavad pikaajalise strateegilise vaate omamise ja selle alusel tegutsemise
vajadust. Samas ei ole veel leitud lahendusi jätkusuutliku rahastamisskeemi loomiseks.
MUUTUSED
Käeoleva tegevuse raames olulisi muudatusi toimunud ei ole. Teadvustatud on vajadus jätkusuutlikuma
tegevusraamistiku ning pideva suhtluse järele sihtgruppidega, eriti personalijuhtidega. INSA on käesolevas
projektis osalenud personalijuhtidega proovinud suhteid hoida teiste tegevuste raames (nõustamisteenuse
pakkumine töökohtadel jm).
INSA plaanib 2019. aasta II kvartalist võtta tööle ettevõtlusvaldkonna juhi, kelle ülesandeks saavad ka ettevõtluse
ja tööturuteemad Ida-Virumaal, sh käesoleva projekti tulemuste viimine sihtgruppide ja partneriteni.

SISEND EDASISEKS

Hindamise tulemusena võib öelda, et hinnatud tegevus on vajalik ning omab osaliselt mõju LE 2020 eesmärkide
täitmisele. Suurendatud on organisatsioonide teadlikkust rahvuspõhise eraldatuse vähendamiseks, kuid edaspidi
on vajalik nii piloottegevuste kui strateegiliste oluliste arendustegevuste pidev rahastamine, et anda olulisem
panus vähelõimunud isikute kaasamiseks nii avalikku kui erasektorisse. Täpsemad soovitused tegevuste
jätkamiseks:
Koostada LE2020 raames strateegiline tegevuskava võrdse kohtlemise edendamiseks
tööturul. Avalik sektor saab ja peab olema eeskujuks erasektorile. Erasektor vajab antud
teemas aktiivset ja arvestatavat partnerit ning tunnetust, et avalik sektor panustab
teemasse samaväärselt või rohkem, kui nõutakse erasektorilt. Tegevuskava alusel peab
olema tagatud jätkusuutlik riigi rahaline tugi tegevuste elluviimiseks.

Suunata meetmele "Võrdne kohtlemine tööturul" ning meetme sisuga sobivatele
võimalikele projektidele täiendavaid riigieelarvelisi vahendeid, tagamaks nii tehtud kui
planeeritud tegevuste jätkusuutlikkus ja soovitud mõju saavutamine.
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Panustada rohkem koostöösse ettevõtete ja avaliku sektori personalijuhtidega. Selleks, et
paremini teadvustada sihtgruppide vajadusi, on vajalik pidev infovahetus ja koostöö.
Kultuuriministeeriumi, INSA ja personalijuhtide temaatiline koostöövõrgustik ja võrgustiku
tegevused aitaksid kaasa nii tegevuste elluviimisele kui planeerimisele.
Kaaluda
uute
tegevuste
planeerimisel
üleminekut
üksikutelt
tegevustelt
komplekstegevustele. Üksikute ja lühikeste koolituspäevade asemel koolitusprogrammide
arendamine ja teemade komplekssem käsitlemine, sh nii mitmekesisuse arendamine kui
kultuurierisuste tutvustamine.

Tutvustada põhjalikumalt teistest rahvustest elanikele avaliku sektori töö- ja
karjäärivõimalusi. Eeskujudena võib kasutada praegu avalikus sektoris töötavate teisest
rahvusest inimeste lugusid: esinemised, kampaaniates osalemine jm.
Kaaluda tegevuste planeerimisel sihtgrupipõhist lähenemist, et tegevused oleksid
suunatumad (naised, noored, jm).
Luua uus lõimumisvaldkonna arenduspreemia auhinnakategooria (vt. lisaks hinnangut
meetmele 1.2), tunnustamaks erasektori pingutusi teistest rahvustest töötajate
värbamisel ja töökohtadel mitmekesisuse arendamisel. See võimaldab regulaarselt
tunnustada erasektori pingutusi, anda eeskuju ja hoida aktiivset dialoogi.
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MEEDE 7. LÕIMUMISVALDKONNA ARENDAMIS- JA ADMINISTREERIMISKULUD

Antud meetmes on hinnatud kahe riigieelarvest rahastatud tegevuse asjakohasust ja tulemuslikkust:
1.
2.

Lõimumisvaldkonna uuringute ja arendusprojektide läbiviimine.
INSA tegevuskulu.

TEGEVUS „LÕIMUMISVALDKONNA UURINGUTE JA ARENDUSPROJEKTIDE LÄBIVIIMINE“
TAGASIVAADE
Läbiviidud uuringud on olnud seotud arengukava seniste mõõdikute kohta andmete kogumisega (konkreetselt
Eesti integratsiooni monitooring) ja uute mõõdikute seadmisega arengukavale. Konkreetsete positiivsete
näidetena võib tuua Statistikaametile üle antud andmemudelit, mille alusel saadakse regulaarselt statistilisi
näitajaid lõimumisvaldkonniti, samuti andmete ristkasutamine erinevate andmebaaside vahel, millega saadakse
uut informatsiooni. Kultuuriministeerium on üle andnud Statistikaametile ka integratsiooni monitooringute
andmebaasid 2008-2017. Sellega muutuvad andmebaasid avalikeks ning paremini kättesaadavateks. See on
positiivne avatud andmete (open data) seisukohalt.
Asutustevahelise koostöö heaks näiteks on Haridus- ja Teadus-, Kultuuri-, Sise- ja Sotsiaalministeeriumi poolt
ühiselt ettevalmistatud ning Tallinna Ülikooli ja Rakendusuuringute Keskuse CentAR poolt koostatud uuring Eesti
keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õppe kohta31, mille poliitikasoovitusi on ministeeriumid
ühiselt läbi vaadanud ja kasutavad järgmiste aastate tegevuskavade koostamisel.
Samal ajal on väljakutseks osa tellitud analüüside ja uuringute rakenduslik aspekt, st kuivõrd need annavad
praktilisi suuniseid tegevuste planeerimiseks, muutmiseks või ellurakendamiseks. Teisisõnu, ootus on üldisemate
poliitikasoovituste asemel saada täpsemaid ja nö tehniliselt läbitöötatud suunised, kuidas, mis tegevusi ja mis
sihtgrupile peaks tulevikus ellu viima. Samuti tuleks kasutada rohkem teenusedisaini põhimõtteid, mis aitab
paremini sihistada tegevusi.
Heaks lahenduse näiteks lõimumise teemal on Euroopa Regionaalarengu Fondi programm RITA 32, mis toetab
rakenduslikke uuringuid ning aitab formuleerida poliitikasoovitusi ja hinnata, kuivõrd rakendatav üks või teine
tegevus on.

SISEND EDASISEKS

Analüüsida, kas oleks võimalik omavahel siduda Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringu
ja Statistikaameti hallatava andmebaasi andmeid inimeste kohta lõimumisnäitajate alusel
(https://www.stat.ee/loimumine), arvestades asjaolu, et osad Statistikaameti poolt hõlmatud
teemad – haridus ja tööturg – kattuvad monitooringu aruannetes toodutega. Analüüs
võimaldaks saada sihtgrupi kohta detailsemaid andmeid, nt kui lisaks inimeste
tööturupositsioonile või haridustaustale oleks teada ka nende hoiakud konkreetsetes
küsimustes (nt keeleoskuse, eri rahvusest inimeste omavaheliste kontaktide või
kodakondsuse puhul).

31
32

http://www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid
https://www.etag.ee/rahastamine/programmid/rita/
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Kaaluda võimalust lisada integratsiooni monitooringu uuringu peatükkidesse rakenduslik osa,
kus oleksid konkreetsed soovitused, mida riigi valdkondlikes poliitikates võiks edaspidi ellu
viia, et välja toodud probleeme lahendada.
See eeldab monitooringu tellimuse täiendamist ning uurimismeeskonda vastava ekspertiisi
kaasamist.

TEGEVUS „INSA TEGEVUSKULU“
TAGASIVAADE
INSA toimib sarnaselt varasematele aastatele kahel viisil:
-

Korraldab projektikonkursse ja hankeid (nt keeleõppekursuste tellimiseks).
Viib tegevused ise vahetult ellu (nt vahetult sihtrühmadele suunatud koolitused, üritused, 2015. aastast
lisandunud nõustamisteenus).

Peale 2017. aasta veebruaris tehtud otsust INSA Narva kolida, oli personali voolavus tavapärasest suurem.
Nüüdseks on see stabiliseerunud ning paralleelselt on selgunud INSA piirkondlik struktuur – osa inimesi ja üksusi
jääb tööle ka Tallinnas.
INSA tegevuste osas on tagasisidet küsitud konkreetsete tegevuste sihtgruppidelt, nt eesti keele õppijad,
rahvuskultuuriseltside liikmed või nõustamiskeskuse kliendid (täpsemalt nende tagasiside kohta vt eelmistest
peatükkidest).
INSA klientide terviklikku tagasiside küsitlust pole läbi viidud.
Tegevusplaan viiakse tavaliselt ellu enam-vähem planeeritud mahus - eelarve täitmine on olnud umbes 75%
kavandatust. Tegevuste või kasutatud vahendite väiksem maht on tavaliselt tingitud kordushanke korraldamise
vajadusest, tegevuste hilisemast alustamisest seoses personalivahetusega vms.
Lisaks sadadele organisatsioonidele, kes projektikonkursside ja hangete tulemusel viivad ellu INSA rahastatud
tegevusi, on INSA koostööpartnerid riiklikul tasandil perioodil 2015-2018 olnud lisaks Kultuuriministeeriumile
veel Haridus- ja Teadusministeerium, Siseministeerium, Riigikantselei (EV100 raames) jt. Sarnane koostöö peaks
jätkuma ka edaspidi.
MUUTUSED
2015. aastal viidi INSA-s läbi oluline administratiivne muutus – muudeti organisatsiooni struktuuri. Eelnev
valdkonnapõhine struktuur (haridus, noorsootöö, täiskasvanute keeleõpe jne) muudeti ümber protsessipõhiseks
(arenduskeskus, rakenduskeskus, tugiüksus ja nõustamiskeskus).
Täpsemalt, kogu rakendusfunktsioon koondati üksusesse, mille ülesanne on kuulutada välja ja viia läbi
taotlusvoore, projektikonkursse, hankeid. Samuti vaadati üle aruannete menetlemise tähtajad. Muudatuste
tulemusel tegevuste elluviimise tempo kiirenes.
Lisaks sellele koondati valdkondlik kompetents ühte arendusüksusesse, kus valdkonnajuhid saavad keskenduda
sisuarendusele, mille tulemusena on tehniliste küsimustega seotud koormus väiksem.
Sihtasutuse
tegevustes
on
mõnevõrra
suurenenud
läbiviidavate
hangete
ja
vähenenud
taotlusvoorude/projektikonkursside osakaal. Põhjuseks on muutused INSA tegevuste rahastajate ja nende poolt
seatud rahastamistingimustes.
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SISEND EDASISEKS

Analüüsida, milliste tegevuste rahalist mahtu oleks mõttekas suurendada Ühelt poolt on
sihtgruppide seas ootus suurema arvu projektikonkursside või ühele projektile eraldatava
maksimumsumma suurendamise järele. Teiselt poolt oleks mõttekas analüüsida, kas
nende mahu suurendamine annab piisavalt hea efekti.

Analüüsida, kas väikese eelarvega tegevuste läbiviimine on mõttekas või pigem koostada
tegevuskava piiratud arvu suurema eelarvega tegevustega.
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4.

METOODIKARAPORT

LE 2020 arengukava rakendusplaanide 2015-2018 riigieelarveliste vahendite vahehindamisel kombineeriti
erinevaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid. Vastavalt uuringu lähteülesandele rakendati töös
järgnevalt kirjeldatud meetodeid.

Dokumendianalüüs
Dokumendianalüüs moodustas uuringu olulise osa hõlmates endas enam kui 20 dokumendi läbitöötamist.
Peamise osa dokumentidest moodustasid valdkondliku arengukava "Lõimuv Eesti 2020" rakendusplaanid ja
rakendusplaani täitmise aruanded 2015-2017, INSA majandusaasta aruanded ja dokumendid, teiste tegevusi
rahastavate ja rakendavate asutuste aruanded, läbiviidud uuringud ja analüüsid.
Analüüsi kaasatud dokumendid on loetletud lisas 2.

Individuaalintervjuud
Individuaalintervjuud viidi läbi kõigi analüüsi kaasatud tegevuste rahastajate või korraldajatega.
Intervjueeritavate nimekiri lepiti kokku koostöös uuringu tellijaga ja intervjuud viidi läbi 2018. aasta lõpus ja 2019.
aasta alguses. Kokku tehti 23 intervjuud, iga intervjuu kestis kuni 1,5 tundi. Intervjuud viidi läbi
poolstruktureeritud intervjuu kava põhjal (vt lisa 4), intervjuud helisalvestati ja transkribeeriti. Vahehindamise
aruandes on kasutatud intervjueeritute tsitaate, konfidentsiaalsuse huvides nende nimesid tekstis tsitaatide
juures ei avalikustata.

Fookusgrupi intervjuud
Fookusgrupi intervjuud toimusid tegevustes osalenud inimestega. Nende peamine eesmärk oli saada vahetut
tagasisidet tegevuste sisu osas ja koguda ootusi edaspidiseks. Kokku viidi läbi 3 fookusgrupi intervjuud. Gruppe
moodustades peeti silmas, et osalejatel oleks seos hinnatava tegevusega. Samuti püüti arvestada, et osalejate
grupp oleks piisavalt heterogeenne. Intervjuud kestsid maksimaalselt 1,5 tundi. Fookusgrupi intervjuud viidi läbi
poolstruktureeritult – selleks oli ette nähtud kindel struktuur teemade osas, kuid kavas jäeti ruumi ka osalejate
teemapüstitusteks (vt lisa 5).

Kvaliteedikontroll
Kvaliteedikontroll teostati igale vahehindamise peatükile, mis saadeti kirjaliku tagasiside kogumiseks
vahehindamise tellijatele. Erilist tähelepanu paluti tagasiside andmisel pöörata faktivigadele ja muudele
puudustele, mida tuleks parandada. Saadud tagasisidele tuginedes tehti aruandes muudatused ja esitati tellijale
lõplik vahehindamise aruanne.
Pärast vahehindamise esialgse versiooni esitamist viidi läbi aruteluseminar, et saada vahetut tagasisidet
vahehindamise sihtrühmadelt, kuivõrd vahehindamise aruandes väljatoodud peamised järeldused ja
ettepanekud peegeldavad sihtrühmade seisukohti. Aruteluseminari arutelud ja tagasiside võeti arvesse lõpliku
aruande koostamisel.
Käesoleva vahehindamise lisas 3 on loetletud kõigi ekspertide nimed, kes olid uuringusse ühel või mitmel moel
kaasatud (osalesid individuaalsel intervjuul ja/või andsid vahehindamise aruandele kirjalikku tagasisidet).
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5. LISAD

1.

LOETELU VAHEHINDAMI SEL LÄBITUD TAUSTADO KUMENTIDEST

-

-

-
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Valdkondlik arengukava "Lõimuv Eesti 2020",
http://www.kul.ee/et/eesmargid-tegevused/kultuuriline-mitmekesisus/valdkondlik-arengukavaloimuv-eesti-2020.
Valdkondliku arengukava "Lõimuv Eesti 2020" rakendusplaanid ja rakendusplaani täitmise aruanded
2015-2017,
http://www.kul.ee/et/arengukava-loimuv-eesti-2020-rakendusplaanid-ja-rakendusplaani-taitmisearuanded.
INSA majandusaastate 2015-2017 aruanded.
INSA tegevuskava täitmise iga-aastased aruanded sihtasutuse nõukogule 3. kvartali seisuga perioodil
2015-2017.
Justiitsministeeriumi valitsemisala arengukava 2019-2022.
ERR aastaaruanded 2015-2017.
Narva ja Tallinna eesti keele majade kontseptsioon, 2017.
Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2017, http://www.kul.ee/et/EIM2017, ning võrdlevalt ka
varasemate aastate monitooringuaruanded.
Avaliku teenistuse 2017. aasta aruanne.
Temaatilised tegevuste tulemuslikkust mõõtvad rakenduslikud analüüsid, sh:
o „Eesti rahvusvähemuste rahvuskultuurialastes tegevustes osalemise mõju nende etnilisele
identiteedile“, 2017.
http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/id_uuringu_aruanne.pdf
o „Eesti keeleseisund“, 2017.
https://www.hm.ee/sites/default/files/aruanne_2017.pdf
o Uuring „Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe lõimumis- ja
tööhõivepoliitikas: kvaliteet, mõju ja korraldus“, 2018.
https://www.kul.ee/et/rakendusuuring-eesti-keelest-erineva-emakeelega-taiskasvanuteeesti-keele-ope-loimumis-ja
o „Hinnangud Eesti kodakondsuspoliitikale“, 2009.
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Uuringud/Kodakondsus_ja
_r2nne/2009_hinnangud_eesti_kodakondsuspoliitikale.pdf
o Meta-analüüs „Eesti tööturu rahvuslik ja keeleline jaotus“, 2016.
https://www.ibs.ee/wp-content/uploads/Eesti-t%C3%B6%C3%B6turu-rahvuslik-ja-keelelinejaotus.pdf
o „Vähelõimunud Eesti töötute elanike toetamise mentorprogramm“: programm, metoodiline
juhend, tagasiside.
o Projekti „"Cross-border cooperation on mentoring and peer support for immigrants“
perioodilised ja lõpparuanded.

2.

VAHEHINDAMISSE KAASA TUD EKSPERDID JA SIH TGRUPPIDE ESINDAJAD

Kaasamise vorm

Nimi

Asutus

Kuupäev

Tellija arutelud

Aleksander Aidarov

Kultuuriministeerium

Läbivalt

Intervjuud

Aleksander Aidarov

Kultuuriministeerium

09.10.2018
20.11.2018

Artjom Tepljuk

Kultuuriministeerium

19.12.2018

Kristina Kallas

Tartu Ülikooli Narva Kolledž,
INSA nõukogu esimees

15.11.2018

Urmas Oru

ERR

19.10.2018

Ekaterina Taklaja

ERR

27.12.2018

Priit Kama

Justiitsministeerium

22.10.2018

Maarja Raja

Justiitsministeerium

22.10.2018

Emma Bachmann

Justiitsministeerium

22.10.2018

Gunnar Vaikmaa

Justiitsministeerium

16.10.2018

Helen Põldsepp

Justiitsministeerium

16.10.2018

Irene Käosaar

INSA

20.11.2018

Eda Silberg

INSA

08.10.2018
14.01.2019

Jana Tondi

INSA

16.10.2018
30.10.2018

Kristina Pirgop

INSA

08.11.2018
20.11.2018
27.11.2018
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Koidu Mesilane

Siseministeerium

24.10.2018

Piret Kärtner

Haridus- ja
Teadusministeerium

14.11.2018

Riina Koolmeister

Haridus- ja
Teadusministeerium

14.11.2018

Ulla Kamp

Haridus- ja
Teadusministeerium

23.01.2019

3.

INDIVIDUAALINTERVJUUDE KÜSIMUSTIKUD

Esitatud eraldi dokumendina
4.

FOOKUSGRUPI INTERVJU UDE KÜSIMUSTIKUD

Esitatud eraldi dokumendina
5.

FOOKUSSGRUPIINTERVJUUDE TRANSKRIPTSIOONID (ANONÜÜMSEKS MUUDETUD KU JUL)

Esitatud eraldi dokumendina
6.

ARUTELUSEMINARI MATE RJALID, SH ESITLUSED, KAVA, OSALEJATE NI MEKIRI

Esitatud eraldi dokumendina

54

