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Mis on Creative Commons?
Creative Commons on mittetulundusühing, mis tegeleb ühis-
kasutuses olevate materjalide (kultuuriline, haridusalane ja 
teaduspõhine sisu) hulga suurendamisega – tegemist on tööde 
kogumiga, mis on avalikkusele kättesaadav tasuta ja mõeldud 
seaduslikuks jagamiseks, kasutamiseks, muutmiseks, uusver-
sioonide tegemiseks jne.

Kuidas Creative Commons toimib?
Creative Commons pakub tasuta, lihtsasti kasutatavaid seaduslikke 
vahendeid, mis annavad infosisu loojatele, alates üksikisikutest kuni 
suurettevõtete ja institutsioonideni, lihtsa ja standarditud viisi 
määrata juba eelnevalt kindlaks oma loometööde, mille suhtes nad 
omavad autoriõigust, kasutamise õigused. CC-litsents võimaldab 
inimestel hõlpsasti muuta oma autoriõigusi vaikimisi tingimusest 
„kõik õigused kaitstud“ (all rights reserved) versiooniks „mõned 
õigused kaitstud“ (some rights reserved).

Creative Commonsi litsentsid ei ole alternatiiv autoriõigusele. Neid 
rakendatakse autoriõigusele lisaks, seega on võimalus oma 
autoriõiguse tingimusi vajadustele vastavalt kohandada. Oleme teinud 
koostööd autoriõiguse spetsialistidega kogu maailmast, tagamaks 
meie litsentside üleilmne tunnustatus.

Creative Commonsi litsentsi saamine on lihtne. Külastage meie 
veebisaiti creativecommons.org ja klõpsake nupul „Litsentseeri oma 
töö“. Vastake mõnele lihtsalt küsimusele ja teie vastustele 
tuginedes anname teile litsentsi. See annab inimestele selge 
sõnumi, mida te neil oma tööga lubate ja mida ei luba teha. See 
võtab vaid mõne minuti ja on täiesti tasuta. Meie veebisaidilt leiate 
ka KKK-jaotise, kust saate vastused paljudele CC-litsentse 
puudutavatele levinumatele küsimustele.

Kuidas Creative Commons mind aidata saab?
Kui olete midagi loonud ja soovite inimestele teada anda, et nad 
võivad teie loomingut jagada, kasutada ja sellele oma töödes 
tugineda, võiksite kaaluda oma loometöö avaldamist Creative 
Commonsi litsentsi all. CC õiguslik taristu annab teile paindlikkuse 
(saate näiteks eelnevalt kindlaks määrata vaid mitteärilised 
kasutusõigused) ja pakub kaitset inimestele, kes teie tööd 
kasutavad (seega ei pea nad muretsema autoriõiguse rikkumise 
pärast seni, kuni järgivad teie sätestatud tingimusi).

Kui olete kunstnik, üliõpilane, koolitaja, teadlane või muu 
infosisulooja, kes otsib materjali, mida vabalt ja seaduslikult kasutada, 
oleme teie jaoks kättesaadavaks teinud tohutu hulga CC-litsentsitud 
loometöid. Sealt leiate miljoneid ja miljoneid töid, alates 
muusikapaladest ja videotest kuni teaduslike ja akadeemiliste 
tekstideni, mida võite meie autoriõiguse litsentside tingimuste alusel 

kasutada. 

Kes kasutavad Creative Commonsi litsentse?
Suured meedia- ja tehnoloogiaettevõtted, juhtivad ülikoolid, 
tippteadlased ja kuulsad artistid – nad kõik kasutavad Creative 
Commonsi pakutavaid eeliseid. Kuid kõige olulisem on see, et kogu 
maailmas on juba miljoneid „tavalisi“ inimesi, kes kasutavad CC-
litsentse, aidates kõigile vabaks ja seaduslikuks kasutamiseks 
kättesaadavale sisule anda tähendust, seda laiendada ja selle 
kvaliteeti parandada.

Kuidas Creative Commonsit rahastatakse?
Creative Commonsi saab finantstoetust erinevatelt 
organisatsioonidelt, sealhulgas Ühisomandi keskus (Center for the 
Public Domain), Omidyari võrgustik (Omidyar Network), 
Rockefelleri fond (Rockefeller Foundation), John D. ja Catherine T. 
MacArthuri fond (John D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation) ning Williami ja Flora Hewletti fond (William and 
Flora Hewlett Foundation). CC saab toetust ka tavakodanikelt, 
inimestelt, kes hindavad kultuuri ja teadmiste avatud ja koostööl 
põhinevat vahetamist.

Kust leian rohkem teavet Creative 
Commonsi kohta?
Meie veebisaidilt leiate hulgaliselt lisateavet Creative Commonsi 
kohta, sealhulgas arvukalt kasulikke videoid. Palun külastage meie 
veebisaiti creativecommons.org ja saate rohkem teada, millega 
tegeleme ja kuidas seda teeme.

Mis on Creative Commons
http://creativecommons.org

Lisateave
Külastage veebisaiti http://creativecommons.org/

Va juhul, kui ei ole märgitud teisiti, on käesolev töö litsenseeritud.  

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Sherry Arnstein – Kodanike osalusredel 1969

Sherry Arnsteini kodanike osalusredeli mudel avaldati 1969. aastal väljaandes Journal of the American 
Planning Association. Seda peetakse üheks klassikalisemaks ja mõjuvõimsamaks osalusteooriaks. 
Arnsteini teooria põhineb väitel, et kodanikuosalus tähendab kodanikuvõimu, seades kahtluse alla 
seisukoha, et osalust ei saa olla ilma võimu jagamise ja ümberjaotamiseta:

„Kodanikuosalus tähendab kodanike võimu

Kuna teema on olnud pikka aega poliiti-
line tüliõun, on enamik vastuseid tahtli-
kult peidetud süütutesse eufemismidesse, 
nagu „eneseabi“ ja „kodanikuosalus“. Tei-
sed on aga kaunistatud eksitava retoo-
rikaga, näiteks „absoluutne kontroll“, mis 
tähendab midagi, mida mitte keegi (sh ka 
nt USA president) ei saa omada. Kõigi 
nende alatähtsustatud eufemismide ja 
võimendatud retoorika keskel on isegi 
õpetlased leidnud, et tekkinud vasturääki-
vuste hulgas on keeruline õiget teed lei-
da. Pealkirjadesse süveneva üldsuse jaoks 
on see aga äärmiselt segadust tekitav.

Kodanike kontroll

Delegeeritud võim

Partnerlus

Lepitamine

Konsulteerimine

Teavitamine

Kodaniku-
võimu 
tasandid

Sümboolse 
kaasamise 
tasandid

Vastaksin sellele põhjapanevale küsimu-
sele lihtsalt nii – kodanikuosalus tähendab Teraapia
kategooriliselt sõnastatud kodanikuvõi-
mu. See on võimu ümberjaotamine, mis Mitteosalus 

võimaldab majanduslikult ebasoodsas Manipulatsioon

olukorras olevatel kodanikel, kes on hetkel 
poliitilistest ja majanduslikest protsessi-
dest kõrvale jäetud, olla sihilikult kaasatud tuleviku kujundamisse. Tegemist on strateegiaga, mille 
kohaselt majanduslikult ebasoodsas olukorras olevad kodanikud kaasatakse otsuste langetamisse sel-
les osas, kuidas teavet jagatakse, eesmärke ja eeskirju kindlaks määratakse, maksuvahendeid eralda-
takse, programme rakendatakse ning eeliseid, nagu lepingud või eestkoste, välja jagatakse. Lühidalt 
öeldes on see vahend, mille abil saavad nad algatada olulise tähtsusega sotsiaalreformi, mis annab 
neile võimaluse saada osa jõuka ühiskonna toetustest

Kogukonna kontrollisüsteemi vastaste väidete hulgas võib esile tuua järgmised: see toetab separa-
tismi; see paneb aluse avalike teenuste killustamisele; see on kulukam ja vähem tõhusam; see võimal-
dab vähemusrühmade „sahkerdajatel“ olla ilma põhimõteteta ja majanduslikult ebasoodsas olukorras 
olevate kodanike suhtes põlglikud nagu nende eelkäijad; see on kokkusobimatu tulemuspõhiste süs-
teemide ja professionaalsusega; ja iroonilisel kombel võib sellest majanduslikult ebasoodsas olukorras 
olevate kodanike jaoks kujuneda välja uus kassi-hiire mäng, kuna see võimaldab neil kontrolli 
saavutada, kuid ei taga neile õnnestumiseks piisavaid rahalisi vahendeid. Neid väiteid ei saa võtta 
kergekäeliselt, kuid samuti ei saa me suhtuda kergekäeliselt kogukonnavõimu kibestunud toetajate 
väidetesse, et kõik muud katsed nende ohvristamise lõpetamiseks on ebaõnnestunud!“

Sherry Arnstein (1969): A ladder of citizen participation. Journal of American Planning, vol 35, nr 4, lk 216–224.
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Roger Hart – Noorte osalusredel

Roger Hart töötas Sherry Arnsteini mudelile toetudes välja noorte osalusredeli mudeli, millele 
viidatakse tihti kui noorte osalusredelile:

avastavad noored, millises ulatuses saab häälega mõjutada oma elus toimuvate sündmuste jada. 
(…) Selles mudelis keskendutakse aga täielikult noortele avalikus ruumis: koolis, kogukondlikes 
rühmades, muudes organisatsioonides või mitteametlikes perevälistes rühmades. (…)

Mõiste „laps“ vajab veidi täpsustamist, pidades eelkõige silmas ÜRO lapse õiguste konventsiooni, 
milles mõiste „laps“ viitab kõigile kuni 18-aastastele isikutele. Paljudes Lääne-Euroopa riikides elavad 
teismelised sedavõrd kaitstud ja piiratud elu, et võib tunduda sobilik määratleda neid „lastena“ (…) 
siin viidatakse mõistega „laps“ teismeliseeale eelnevatele aastatele ning mõistega „noorukid“ või 
„teismelised“ vanusele 13–18 eluaastat. Mõistet „noored inimesed“ kasutatakse mõlema vanuserühma 
puhul.

See muudel on loodud inimestele, kes teavad, et noortel on midagi öelda, kuid kes soovivad sellel 
teemal veel kaugemale mõelda. See on inimestele, kelle võimuses on aidata noortel oma häält 
kuuldavaks teha, kuid kes tahtlikult või tahtmatult võtavad nende kaasatust tühisena.“

Roger Hart (1992): Children’s participation: from tokenism to citizenship. Essee UNICEFile (Innocenti Essay N° 4).

1992

8. Noorte algatatud, 
täiskasvanutega 
jagatud otsused

7. Noorte algatatud ja 
juhitud otsused

6. Täiskasvanu 
algatatud, noortega 
jagatud otsused

5. Konsulteerimise 
tulemusena tehtud 
teadlikud otsused

4. Kindlaks määratud, 
kuid teadlikud 
otsused

3. Sümboolne 
kaasamine

2. Kaunistusotstarbel 
kaasamine

1. Manipuleerimine

M
itteosalus

O
saluse tasandid

„Rahvas on demokraatlik niivõrd, kuivõrd 
kodanikud on kaasatud, eeskätt kogukonna 
tasandil. Usaldus ja pädevus tuleb omas-
tada tasapisi praktika kaudu. Seetõttu on 
vajalik, et noortele pakutaks järk-järgult 
ulatuslikumaid võimalusi demokraatlikes 
protsessides osalemiseks ja seda ees-
kätt riikides, milles olakse oma demok-
raatlikkuses juba veendunud. Laste õiguste 
arenedes võib märgata, et üha enam 
tunnustatakse noorte võimet iseenda 
eest rääkida. Kahjuks tuleb nentida, et 
kuigi noorte osalust viljeletakse maailmas 
üha enam ja eri tasanditel, on selle 
eesmärk tihtipeale ärakasutamine või on 
nende osalus oma olemuselt tühine. (…)

Võiks väita, et osalus ühiskonnas algab 
hetkest, mil laps sünnib siia maailma ja 
avastab, millisel määral ta on võime-
line sündmusi oma nutu või liigutustega 
mõjutama. Käesoleva mudeli kontekstis 
on see küll osaluse liiga lai määratlus, 
kuid tuleks siiski meeles pidada, et 
selliste varajaste läbirääkimiste teel, 
isegi kui need toimuvad alles imikueas, 
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Sarah White – Osaluse tüpoloogia

Sarah White töötas välja osaluse tüpoloogia, mis toob selgelt esile, et osalusreeglites toetutakse 
pingetele osalejate, tingimuste ja võimu vahel:

„Tänapäeval valitseb arendusringkondades demokraatia keel. Riiklikul tasandil on see nähtav 
kodanikuühiskonna ja hea valitsemistava retoorikas. Programmi ja projekti tasandil näib see 
osalemiskohustusena. Seda reklaamitakse kogu spektrit läbivate asutuste poolt, alates hiilglaslikest 
hargmaistest ettevõtetest kuni väikseimate kodanikuorganisatsioonidena. Kas leidub enam üldse 
mõnda projekti, milles puuduks igasugune osaluslik element?

Esmapilgul näib, et kasu saavad need, kes on pühendunud inimkeskse arengupoliitika toetamisele. 
Kuid sellised lood, nagu nägime eespool, peaksid muutma meid ettevaatlikuks. Osaluse kaudu 
jagamine ei tähenda tingimata võimust osa saamist.

Osaluse suure hurraaga vastuvõtmine valmistab rõõmu nii osalejatele kui ka kaasaelajatele, kuid 
takistab selle üksikasjalikku uurimist. Selle näiline läbipaistvus, mis rahvale meeldib, maskeerib 
tõsiasja, et osalus võib esineda eri vormides ning teenida paljusid huvisid. Võime teenida sedavõrd 
suurt hulka erinevaid huvisid tegelikult ongi see, miks osalus võib saavutada nii laiaulatusliku 
tunnustuse. Kui osalus on mõeldud tähendama miskit enamat kui vaid heade kavatsustega 
ülekuhjatud fassaadi, on äärmiselt oluline eristada selgemalt, millised need huvid täpselt on.

Tabeli 1 eesmärk on minna sellest kaugemale ning tuua välja kõikehõlmava mõistega „osalus“ seotud 
vormide, funktsioonide ja huvide mitmekesisus. Selles eristatakse nelja peamist osaluse liiki ning 
esitatakse neid kõiki iseloomustavad omadused. Esimeses tulbas on toodud osaluse vormid. Teises 
näidatakse osalusega seotud huvisid suunas ülevalt alla – see tähendab huvisid, mis on neil, kes 
kujundavad välja ja rakendavad arenguprogramme, seoses teiste osalemisega. Kolmandas tulbas on 
esitatud sama vaatenurk suunaga alt üles – kuidas osalejad ise oma osalust hindavad ning kuidas nad 
loodavad sellest kasu saada. Viimases tulbas tuuakse välja kõigi osalusliikide üldine funktsioon. (…)

Praktikas toob iga projekt tavaliselt kaasa segu erinevatest huvidest, mis aja jooksul muutuvad.“

Sarah White (1996): Depoliticising development: the uses and abuses of participation. Development in Practice. Vol 6.

6

1996
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Phil Treseder – Osaluse tasandid

Phil Tresederi mudelis töötatakse kahes olulises aspektis ümber Harti noorte osalusredeli mudelist 
tuntud viis osaluse tasandit. Esmalt eemaldub Treseder enam kriitikat pälvinud „redeli“ metafoorist 
ning annab vastused mõningatele sagedasematele küsimustele, püüdes näidata, et osalust ei tule alati 
tingimata üles ehitada järkjärgulisele hierarhiale või konkreetsele järjestusele tuginedes. Teiseks on 
Treseder seisukohal, et on vajalik tagada piirideta laste ja noorte kaasatus, aga kuna nad ei ole kohe 
valmis osalema lapse algatatud ja juhitud projektides, tuleb neid enne, kui nad on võimelised täielikult 
osalema, neid selleks võimestada.

Treseder tugineb oma mudelis Hodgsoni viiele tingimusele, millele tuleb vastata, kui soovitakse 
saavutada noorte osalust ja võimestamist. David Hodgson näeb oma töös „Participation of children 
and young people in social work“ (1995) ette, et noortel peab olema (1) juurdepääs võimulolijate 
juurde (2) juurdepääs olulisele teabele; et olemas peavad olema (3) valikud erinevate võimaluste 
vahel; et peaks olema tagatud (4) usaldusväärse, iseseisva isiku toetus; ning et tuleb pakkuda (5) 
vahendeid edasikaebamise või kaebuse esitamiseks, kui midagi läheb valesti.

Phil Treseder (1997): Empowering children and young people: promoting involvement in decision-making.

1997

Osaluse tasandid

1 Kindlaks määratud, kuid 
teadlikud otsused

Täiskasvanud otsustavad 
projekti üle ja noored 

osalevad selles vabatahtlikult. 
Noored mõistavad projekti ja 

on teadlikud, kes otsustas 
neid kaasata ja miks. 

Täiskasvanud austavad noorte 
seisukohti.

2 Konsulteerimise 
tulemusena tehtud teadlikud 

otsused
Projekti on koostanud ja seda 

juhivad täiskasvanud, kuid 
selleks küsitakse nõu ka 

noortelt. Neil on protsessist 
täielik arusaam ja nende 

arvamusi võetakse tõsiselt.

3 Täiskasvanu algatatud, 
noortega jagatud otsused
Täiskasvanud pakuvad välja 
algse idee, kuid noored on 
kaasatud kavandamis- ja 
rakendamisetappidesse. 
Protsessis ei võeta mitte 
üksnes nende seisukohti 
arvesse, vaid noored on 

kaasatud ka otsuste 
langetamisse.

4 Noore algatatud, 
täiskasvanutega jagatud 

otsused
Noored pakuvad välja ideed, 
panevad projektile aluse ning 

pöörduvad täiskasvanute 
poole, et küsida nõu, viia ellu 

arutelusid ja saada tuge. 
Täiskasvanud ei juhi projekti, 
kuid pakuvad noortele oma 

erialateadmisi.

5 Noore algatatud ja 
juhitud otsused

Noortel on algne idee ja nad 
otsustavad, kuidas projekti 

tuleks ellu viia. Täiskasvanud 
on vajadusel olemas, kuid 
nad ei võta juhtimist enda 

peale.
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Scott Davidson – Osalusratas

Scott Davidson töötas koos Lõuna-Larnarkshire’i nõukoguga ja selle tarbeks välja osalusratta, 
eesmärgiga määratleda ja edendada kodanikuosaluse tasandeid kogukonna planeerimise ja arengu 
toetamiseks:

„Pakume uuenduslikku lähenemisviisi teabevahetus- ja kaasamisprotsesside erinevate tasandite 
väljatoomiseks. Väidame, et nõuetekohane lähenemine üldsuse kaasamisele võib planeerimisele 
tublisti jõudu juurde anda. Kohalike kogukondade tõhusaks kaasamiseks planeerimisfaasi on vajalik 
kasutusele võtta uued ja innovaatilised lähenemisviisid. Osalusratas aitab vähendada nõustamisega 
seostatavat mitmetähenduslikkust, sealhulgas toetumist sobimatutele tehnikatele ja ebaselgetele 
eesmärkidele.“

Scott Davidson (1998): Spinning the wheel of empowerment. Avaldatud väljaandes: Planning. Vol 1262.

8

1998

Usalduslik 
kontroll

Sõltumatu 
kontroll

Delegeeritud 
kontroll

Minimaalne 
suhtlus

Piiratud 
teave

Kvaliteetne 
teave

Piiratud detsentrali-
seeritud 
otsustamine

Partnerlus
Tõhus 
nõuandev 
organ

Piiratud 
konsulteerimine

Kliendi-
teenindusTõeline 
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OECD töötas selle analüütilise raamistiku välja, et ellu viia võrreldavaid uuringuid ja riikide 
juhtumiuuringuid, mis viis 2001. aastal väljaande Citizens as Partners – Information, Consultation and 
Public Participation in Policy-Making avaldamiseni.

„Raamistiku koostas OECD Public Management Service (PUMA, avaliku halduse teenistuse) valitsuse ja 
kodanike vahelise suhtluse tugevdamise töörühm ning selles määratletakse teavitamise, 
konsulteerimise ja aktiivse osaluse mõisted seoses valitsuse ja kodanike vahelise suhtluse olemuse ja 
suunaga:
• Teavitamine on ühesuunaline suhe, milles valitsus toodab ja edastab kodanikele kasutamiseks

ettenähtud teavet. See katab nii „passiivset“ juurdepääsu teabele ehk teabe avaldamist kodanike
nõudmisel kui ka „aktiivset“ juurdepääsu teabele, mille puhul valitsus edastab kodanikele teavet.
Näiteks: juurdepääs avalikele dokumentidele, ametlikele väljaannetele, valitsuse veebisaitidele.

• Konsulteerimine on kahesuunaline suhe, kus kodanikud annavad valitsusele tagasisidet. See
põhineb valitsuse eelnevalt kindlaks määratud põhimõttel, mille alusel soovitakse teada kodanike
seisukohti, mis omakorda eeldab kodanikele teabe jagamist. Valitakse konsulteerimist vajavad
teemad, koostatakse küsimused ja juhitakse kogu protsessi, samas kui kodanikud on oodatud
jagama oma seisukohti ja arvamusi. Näiteks: avaliku arvamuse küsitlused, kommentaarid
seaduseelnõude kohta.

• Aktiivne osalus on suhe, mis põhineb otsustajatega või juhtidega loodud partnerlusel, kus
kodanikud aktiivselt osalevad poliitikakujundamise protsessi ja sisu määratlemises. Siin
tunnistatakse kodanike võrdväärset positsiooni prioriteetide seadmises, pakkudes välja
põhimõttelisi valikuid ja kujundades poliitilist dialoogi – kuigi vastutus lõpliku otsuse tegemise või
poliitika väljakujundamise eest jääb otsustajatele. Näited: konsensuskonverentsid, kodanikest
moodustatud kodanikukohtud.“

OECD (2001): Citizens as Partners - Information, Consultation and Public Participation in Policy-Making, lk 23.

OECD – Aktiivse osaluse raamistik 2001

TEAVITAMINE KONSULTEERIMINE AKTIIVNE OSALUS

Kodanikukaasatuse osakaalu suurendamine ja kodanike mõjuvõimu tugevdamine poliitikakujundamises
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Harry Shier – Osaluse saavutamise võimalused

Harry Shieri osaluse saavutamise võimaluste joonisel tuuakse esile viis osaluse tasandit:

„Osaluse saavutamise võimaluste joonis on praktiline kavandamis- ja hindamisvahend, mida võib 
rakendada peaaegu kõigis olukordades, kui täiskasvanud töötavad koos noortega. Selle eesmärk on 
aidata täiskasvanutel määrata kindlaks ja parandada laste ja noorte osaluse määra, võttes arvesse 
järgmist viit osaluse tasandit. (…) 

Joonisel on maatriksisse põimitud loogiline struktuur; (….) maatriksi üleval ääres on esitatud kolm 
järgmist pühendumisetappi: valmisolek, võimalused ja kohustused.“

Harry Shier (2001): Pathways to participation: openings, opportunities and obligations. Avaldatud väljandes: Children 
and Society Vol 15.

10

2001
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Clare Lardner – Osaluse selgitusmudel

Clare Lardner toetub Phil Tresederi viiele osaluse tasandile ja David Hodgsoni viiele noorte osaluse 
tingimusele, et töötada välja võrgustik, mida saab kasutada osaluse eri lähenemisviiside ja meetodite 
abil saavutatud võimestamise taseme analüüsimiseks ja hindamiseks:

Lardneri võrgustikus pakutakse välja kuus osaluse mõõdet ja sellega hõlmatakse kogu katkematut 
võimuahelat. Mudel arendati välja uurimuse põhjal, milles võrreldi ja vastandati kahtteist eri osaluse 
meetodit, millest kahte kujutatakse joonisel eesmärgiga võrgustiku kasutamist näitlikustada.

„Selles mudelis tuuakse esile mõned osaluse elemendid, millele on viidatud teistes mudelites, mis 
võivad osutuda noortele inimestele, noorsootöötajatele ja muudele ekspertidele kasulikuks vahendiks 
eri meetodite võrdlemisel.

Sarnaselt redelimudeliga ei ole olemas ühte ainuõiget viisi noorte kaasamiseks, kuna see sõltub 
kavandatud ülesande eesmärgist, esitatavate küsimuste liigist, sellest, kas tegemist on ühekordse 
uurimuse või pideva mehhanismiga, ning sellest, millisel määral noored ja täiskasvanud soovivad end 
osalusele pühendada. Mõnel juhul võib noorte ja täiskasvanute vahel olla tõeline partnerlus, mida 
tõestab jagatud võim paljudes mudeli aspektides.“

Clare Gardner (2001): Youth participation – a new model. Edinburgh: Youth Social Inclusion Partnership.

2001
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UNICEF – Strateegiline lähenemisviis osalusele

UNICEF töötas välja strateegilise lähenemisviisi noorte osalusele, püüdes innustada arutelu ning 
pakkuda noorte mõtestatud kaasamise soodustamisest huvitatud osalistele, toetajatele ja aktivistidele 
vahendeid üleilmsel, riigisisesel ja kogukonna tasandil:

„Noorte osalusprogrammide eesmärk on tagada, et 10–19-aastastel noortel oleks olemas oskused, 
võimalused ja toetavad keskkonnad, mis on vajalikud tõhusaks ja sisuliseks osaluseks võimalikult 
suures keskkonnas (mööda nelja joonisel esitatud telge) nende aredatavate oskuste maksimaalses 
ulatuses. Nimetatud telgi mööda kulgev osalus ei tohiks olla noortele meelevaldselt keelatud, samuti 
peab see alati olema vabatahtlik ja mitte sunniviisiline.“

UNICEF (2001): The participation rights of adolescents: a strategic approach. UNICEF Working Paper Series.

12
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Jans & de Backer – Noorte osaluse püramiid

Marc Jans ja Kurt de Backer väidavad, et noored osalevad aktiivselt ühiskonnas juhul, kui nende 
püramiidimudeli kolme mõõtme – väljakutse, võimekus ja seotus – vahel valitseb dünaamiline 
tasakaal.

„Meie kiiresti teiseneva ühiskonna taustal on kodanikuaktiivsuse mõiste tähendus pidevalt muutuv. 
(….) Ka täiskasvanud on tänapäevalgi jätkuvalt teadmisi omandamas, kuidas oma kodanikuaktiivsust 
mitteametlikul ja personaalsel viisil tõlgendada. Selles õppeprotsessis eristatakse kolme mõõdet, 
nimelt väljakutset, võimekust ja seotust, mis kujutavad endast vajalikke põhitingimusi ning mis 
juhivad protsessi eri kombinatsioonides ja rõhuasetustes.

Noored osalevad aktiiv-
selt ühiskonnas või selle 
eri valdkondades, kui 
nende kolme mõõtme 
vahel valitseb dünaami-
line tasakaal.

Esmalt peab olemas ole-
ma osalusele õhutav 
väljakutse. See võib olla 
isiklik või sotsiaalne tee-
ma, mis on noore jaoks 
ligitõmbav ja millele ta 
pühenduda soovib.

Teise tingimusena peavad noored tundma, et nad suudavad väljakutsele vastata ja et nad on 
võimelised oma jõupingutuste kaudu midagi ära tegema. Nende võimekus midagi muuta innustab 
suurel määral osalustegevusse astumist.

Väljakutse ja võimekuse mõõtmed on omavahel erilisel viisil seotud. Osalus eeldab ühelt poolt 
vajadust midagi teha, midagi muuta. Teiselt poolt peavad olemas olema vajalikud oskused. Mõlemad 
mõõtmed toimivad kõige paremini, kui need on dünaamilises tasakaalus. Oskuste puudus võib kaasa 
tuua jõuetus- ja pettumustunde. Väljakutsete puudus võib aga viia rutiinse tegevuse ja 
mõttetustundeni. Stiimulitest ja algatustest moodustunud, kuid läbikukkumiseni viiv ahel on äärmiselt 
ebasoovitav ning sellest võivad tuleneda jõuetust ja mõttetust väljendavad varjatud emotsioonid. 
Seetõttu soovime rõhutada edukate kogemuste olulisust. (…)

Edukuse ahel võib olla lisastiimul nii noorsootöös kui ka noorte tegevuses. (…)

Viimasena toome välja, et noored peavad tunnetama seotust inimestega, kogukondadega, ideedega, 
liikumistega, mitmesuguste mõtetega, organisatsioonidega ning tundma nendepoolset toetust, … et 
teha koostööd väljakutsele vastamisel.“

Kurt De Backer ja Marc Jans (2002): Youth (-work) and social participation. Elements for a practical theory.
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Jans & de Backer – Noorte osalus ühiskonnas

Kui suhtlus noorte ja muude osalejate vahel toimub ilma vahendajateta, räägime otsesest osalusest, 
mis on allpool esitatud joonisel näidatud pideva joonena. Kui mis tahes vahendajad sekkuvad noorte 
ja muude osalejate vahelisesse suhtlusesse, on see kaudne osalus. Keegi teine räägib noorte eest. 
Joonisel kujutavad sellist osalusvormi paksud punktiirjooned.

Kurt De Backer ja Marc Jans (2002): Youth (-work) and social participation. Elements for a practical theory. 

14
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Lisaks osaluspüramiidile käsitlevad Marc Jans ja Kurt de Backer ka sisemist ja välist ning otsest ja 
kaudset osalust ning võrdlevad neid omavahel:

„Kui noored osalevad tegevustes, mis leiavad aset noorte oma maailmas (…), tuleb rääkida sisemisest 
osalusest. (…) Kui noored on suhtluses noorsootöötajate, noorteorganisatsioonide või muude 
osalejatega avalikust sektorist seoses noorte oma maailmast kaugemale ulatuvate küsimustega, on 
tegemist välise osalusega.
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David Driskell – Noorte osaluse mõõtmed

David Driskell töötas oma noorte osaluse mõõtmed välja praktilise tegevusjuhendi raames, milles 
käsitletakse küsimust, kuidas noorte osalust kogukonna arengus kavandada, üles ehitada ja 
hõlbustada.

Driskelli mudelis kasutatakse Arnsteini ja Harti kaheksat osaluse tasandit ning asetatakse need 
joonisele, et luua kontseptuaalne raamistik, mis keskendub kahele järgmisele mõõtmele:

• noorte võim teha otsuseid ja mõjutada muutusi;
• noorte suhtlus muude osalistega oma kogukonnas.

Driskell väidab, et kuigi osalus ei saa olla tõeline ilma võimu jagamiseta, kaasneb tõelise osalusega nii 
võim kui ka koos tegutsemine.

Nende kahe aspekti kooslus heidab uut valgust veel lahendamata arutelule noorte inimestega tehtava 
osalust edendava töö eesmärgi kohta. Driskell on seisukohal, et noorte jaoks võib olla võimas 
kogemus omaenda projekti eest täielikult vastutav olla, kuid neil peaks lubama seda teha vaid 
väiksemate projektide korral. Noori tuleb siiski jagatud otsustamise kaudu kohelda võrdsete ja 
hinnatud partneritena – sel viisil on saavutatav toime suurem ning võimet mõjutada otsuseid ja esile 
kutsuda muutusi saaks maksimaalselt suurendada.

David Driskell (2002): Creating better cities with children and youth – a training manual. 

2002
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Francis & Lorenzo – Osaluse seitse mõõdet

Laste ja noorte osaluse vastu linnaplaneerimisel on hakanud suuremat huvi tundma nii 
poliitikakujundajad, projekteerijad kui ka teadlased. See põhineb laialdaselt tunnustatud 
teadusuuringutel ja praktikal, mis viitab, et parimad linnakeskkonnad on kujundatud just laste ja 
noorte otsesel osalusel. Me usume, et see töö on jõudnud küpsesse etappi ning vajab kriitilist 
arutlemist ja läbivaatamist, et tagada tulevikus suurem tõhusus.

Francis & Lorenzo esitavad ajaloolise ja kriitilise ülevaate laste ja noorte osalusest linnaplaneerimises ja 
-kujundamises. Varasemaid osalusalaseid jõupingutusi laste ja noortega vaadeldakse nende osaluse
seitsme mõõtme või lähenemisviisi kaudu. Autorid iseloomustavad nimetatud mõõtmeid järgmiselt:
(1) romantiline, (2) toetav, (3) vajaduspõhine, (4) õppimine, (5) õigustest lähtuv, (6) institutsiooniline ja
pakuvad välja seitsmenda mõõtme – (7) ennetav – kui paremini ühendavama ja tõhusama viisi laste ja
noorte kaasamiseks planeerimisse ja kujundamisse.

Vaadates tagasi laste ja noorte kujundamises ja planeerimises osalemise enam kui 30 aasta pikkusesse 
ajalukku, joonistuvad need mõõtmed selgesti välja.

• Romantiline mõõde: lapsed ja noored kui planeerijad
• Toetav mõõde: planeerijad laste ja noorte jaoks

• Vajaduspõhine mõõde: sotsiaalteadlased laste ja noorte jaoks

• Õppimismõõde: lapsed ja noored kui õppijad

• Õigustest lähtuv mõõde: lapsed ja noored kui kodanikud

• Institutsiooniline mõõde: lapsed ja noored kui täiskasvanud

• Ennetav mõõde: osalemine kindla eesmärgiga

Hiliseim mõõde on Francise ja Lorenzo poolt liidetud kui „ennetav osalus“.

See näitab uusimat mõtlemisviisi ja osaluse praktiseerimist ühendava ning tulevikku suunatud 
protsessina. See ulatub kaugemale traditsioonilistest osalusvormidest, mis lihtsalt kaasavad lapsi ja 
noori laste, noorte ja täiskasvanute võimestamisele suunatud lähenemisviisi poole, eesmärgiga 
taasluua lapsepõlv ja paigad, mis seda toetavad. Selles vaadeldakse lapsi ja noori rohkem noorte 
täiskasvanutena, kes peavad käituma ja osalema võrdväärselt täiskasvanutega. Selles püütakse mitte 
näidata üles liigset nostalgiat lapsepõlve ja noorukiea suhtes, kuid püütakse siiski leida viise, kuidas 
kasutada planeerimist ja kujundamist lapsepõlve ja noorukiea taasloomiseks.

Ennetavas praktikas laste ja noortega kasutatakse ära ideid, kuidas saavutada head keskkonda, ja 
kombineeritakse need korrektsete põhimõtete ja meetoditega, mis on ette nähtud tõelise laste, 
noorte ja täiskasvanute osaluse tekitamiseks planeerimisprotsessis.

Ennetavas mõõtmes nähakse osalust ühendava ja hariva tegevusena.

Mark Francis and Ray Lorenzo (2002): Seven Realms Of Children’s Participation.

16
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Adam Fletcher – Vabatahtliku osaluse redel
Adam Fletcher töötas välja vabatahtliku osaluse redeli mudeli arusaamaga, et vabatahtlikkus peab 
olema kõigi asjaomaste sidusrühmade, sh nii vabatahtlike endi kui ka kogukonna, jaoks mis tahes 
kitsendustest vabastav mõiste:

Kampaanias „Freechild Proj-
ect“ ollakse veendunud, et see 
mudel esindab inimeste osa-
luse kõige radikaalsemaid ja 
jõulisemaid võimalusi kõigis 
meie ühiskonna valdkonda-
des.

Üks kampaania „Freechild Pro-
ject“ eesmärkidest oli saavuta-
da kõigi inimeste täielik osa-
lus kogu ühiskonnas, muutes 
inimesed võrdseteks koossei-
su liikmeteks otsustamisel ja 
muus tegevuses. Töötasime 
mudeli välja selleks, et esitle-
da meie nägemust demok-
raatlikust, kogukonnakesksest 
osalusest kõigi inimeste jaoks. 
Üksikisikud ja organisatsioo-
nid saavad seda mudelit kasu-
tada selleks, et hakata mõtle-
ma, kuidas igas vanuses vaba-
tahtlikke oleks võimalik kaasa-
ta võimestatud ja sihikindlate 
osalejatena kõigisse ühiskon-
nakihtidesse. 

Samal ajal, kui paljud kogukondlikud organisatsioonid püüavad parandada või tervendada meie 
ühiskonna haavu, on sageli märgatud, et selline tegevus mõjub üldiselt vaid plaastri haavale 
panemisega. (…) Vabatahtlikkusel on tihti halvimat põlistav toime (…) ja mõjub halvasti nii 
vabatahtlikele kui ka kogukonna liikmetele endile. Kogukonnaliikmete ülemistele redelipulkadele 
paigutamise asemel tagandavad mõned organisatsioonid nad parimal juhul alumistele pulkadele. (…)

Redeli ülemistele pulkadele jõudmise väljakutsega seisavad silmitsi kõik üksikisikud ja 
organisatsioonid, kes on pühendunud kogukonda teenivate inimeste oskuste ja võimete kinnitamisele 
ja parandamisele, olenemata sellest, kas tegemist on noorte, teise nahavärviga või muude inimestega. 
Tegelikkuses aga kõik organisatsioonid redeli ülemistele pulkadele siiski ei mahu. Kahjuks takistavad 
mõningad ühiskonnarühmad, sõltudes oma olemasolu õigustamiseks ebaloomulikest suundumustest, 
kogukondadel üldse redelipulkadele jõuda. See on tegelikkus. (…)

Meie väljakutse on muuta vabatahtlikkus demokraatiat ja tänaseid kogukondi toetavaks asjaomaseks, 
otstarbekohaseks mootoriks ning luua seda tehes elujõuline ja sihipärane homne ühiskond.“

Adam Fletcher (2003): Purpose, empowerment and the experience of volunteerism in community. Kampaania 
„Freechild Project“.
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Kohandatud väljaandest: Hart, R. (1992). Children’s Participation: From Tokenship to 
Citizenship. Firenze: UNICEF Inocenti uuringukeskus.
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FCYO – Noorte osaluse kontiinum

Funders’ Collaborative on Youth Organizing (FCYO, noorsootöö rahastajate koostöövõrgustik) püüdis 
parandada rahastajate ja kogukonna organisatsioonide teadlikkust ning arusaamist noorsootöö 
korraldusest, töötas välja noorte osaluse kontiinumi mudeli:

„Positiivne areng noorsootöös tõi kaasa mitmeid kasulikke toimeid. Esiteks võeti tänu sellele 
kasutusele uusi strateegiaid ja tehnikaid, et vastata noorte vajadustele kodanikukaasatuse järele. 
Teiseks lõi noorte areng, püüdes teha rohkem kui üksnes noorte personaalsete „probleemidega“ 
tegeleda, hulga kollektiivseid võimestamistehnikaid, mis viisid noorte juhtrolli arenguni ning noorte 
kodanikukaasatuse ja noorsootöö korralduse olukorra paranemiseni.

Kolmas ja ehk ka kõige tähtsam toime oli see, et kui praktikud ja kaasamõtlejad murdsid end lahti 
„noored kui lahendamist vajav probleem“ stiilis käitumismallist, hakkasid noorte arengu vallas kiiresti 
levima uued strateegiad ja kattuvad lähenemisviisid. Kontseptuaalsest küljest moodustavad sellised 
lähenemisviisid katkematu jada, mis läbib viit laiaspektrilist kategooriat ja mille ühes otsas asuvad 
noorsootöö teenuste mudelid ja teises otsas noorsootöö korralduse mudelid.“

Funders’ Collaborative on Youth Organizing (2003): An Emerging Model for Working with Youth. 
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SEKKUMINE           ARENG            KOLLEKTIIVNE VÕIMESTAMINE SÜSTEEMNE MUUTUS

NOORSOOTÖÖTEENUSTE
LÄHENEMINE   

NOORTE              
ARENG

NOORTE             
JUHTROLL           

OSALUS
ÜHISKONNAELUS       

NOORTE
KORRALDAMINE              

Sisaldab noorte 
arengu lähenemise 
elemente pluss:

Sisaldab noorte arengu ja 
noorte juhtrolli elemente 
pluss:

Sisaldab noorte arengu, 
noorte juhtrolli ja 
kodanikukaasatuse 
elemente pluss:

Määratleb noori 
klientidena

Osutab teenuseid 
noorte 
personaalsete 
probleemidega 
tegelemisel

Osutab teenuseid 
noorte 
personaalsete 
probleemidega 
tegelemisel

Osutab teenuseid ja 
tuge, juurdepääs toe-
tavatele täiskasvanu-
tele ja turvalistele 
keskkondadele

Pakub noortele kasvu- 
ja arenguvõimalusi

Toimub seal, kus 
noored asuvad

Ehitab üles noorte 
isiklikke pädevusi

Pakub vanusele 
vastavat toetust

Rõhutab positiivset 
eneseidentiteeti

Toetab noorte ja 
täiskasvanute vahelist 
partnerlust

Loob programmis ja 
organisatsioonis 
kehtivaid ehtsaid 
noorte juhtrolli 
võimalusi

Aitab noortel süven-
dada ajaloolist ja 
kultuurilist arusaama 
oma kogemustest 
kogukonna 
aruteluküsimustes

Arendab noorte oskusi 
ja võimekust saamaks 
otsusetegijateks ning 
probleemi 
lahendajateks

Noored osalevad 
kogukonnaprojektides

Kaasab noori 
kodanikuharidusse ja 
suurendab sellealast 
teadlikkust

Loob oskusi ja suutlik-
kust võimuanalüüsiks 
ja noorte identiteedi 
valdkonnas tehtavaks 
tegevuseks

Paneb aluse noorsoo-
töö toetamisele noorte 
kui sotsiaalse muutuse 
tekitajate kollektiivse 
identiteedi loomisel

Kaasab noori 
teavitamisse ja 
läbirääkimistesse

Loob liikmelisuse 
aluse

Kaasab noori osana 
põhitegutsejatest ja 
juhtorganist

Kaasab otsesesse 
tegevusse ja 
poliitilisse liikuvusse

Kaasab liitudesse ja 
koalitsioonidesse
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Derek Wenmoth – Veebiosaluse 4 C-d

Derek Wenmoth koostas veebikogukondades osalemise näitlikustamiseks järgmise joonise:

„Joonisel püütakse näidata, kui palju veebikeskkonna osalisi liigub läbi erinevate etappide, arendades 
arusaamist ja suurendades enesekindlust. (….) Loomulikult ei ole eesmärk väita, et inimesed toimivad 
üksnes nende etappide raames, kuid teatud liiki muster on kindlasti olemas.“

Derek Wenmoth (2006): Participation Online – the Four Cs.

2006

Tarbija 

Kommentaator 

Panustaja 

Kommentaator 

Veebikogukondades osaluse neli C-d

Eesmärk:

Eesmärk:

Eesmärk:

Eesmärk:

Tegevusviis:

Tegevusviis:

Tegevusviis:

Tegevusviis:

Tulemused:

Tulemused:
Tulemused:

Tulemused:

• Saada teadmisi,
koguda andmeid ja
olla vastuvõtlik uutele
ideedele
• Mõista, kuidas
kogukond mõtleb ja
toimib

• Külastab foorumeid ja
loeb postitusi
• Loeb blogisid
• Võib kasutada
uudisvooge

• Arendab välja
teadmistepagasi
• Parandab arusaamist

• Avaldada arvamust
ja eksperimenteerida
teiste inimeste
ideedele
vastamisega

• Püüab leida selgitusi
• Küsib küsimusi
• Katsetab arvamustega
• Pakub välja ideid
• Julgustab
• Annab tagasisidet

• Suurenenud
enesekindlus
• Parem selgus
asjades
• Mõtlemise
toetamine

• Katsetada uusi ideid
ja isiklikke arvamusi
• Saada kriitikat ja
tagasisidet
• „Avaldada“

• Lisab
originaalpostitusi
• Pakub
läbivaatamiseks
kavandeid
• Jagab uusi ideid
• Töötab välja mõtteid
• Vastab
kommentaaridele

• Teadmistepagasi
suurenemine
• Läbikatsetatud ja
täiustatud uued ideed

• Näha kogukonda
kasvamas ja arenemas
• Pakkuda
kogukonnasisest
juhtrolli

• Analüüsib/
sünteesib panuseid
• Teeb võrdlusi ja
nende põhjal
järeldusi
• Annab kriitilisi
hinnanguid
• Juhib, ärgitab,
toetab

• Elujõuline,
sõltumatu kogukond
• Toetatud ja
julgustatud
juhtimisrollid
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Ross Mayfield – Osaluse astmeseadus

Kui kasutajad osalevad kõrge kaasatusega tegevustes, suheldes sealjuures üksteisega, luuakse hoopis 
teistmoodi väärtust. Minu põhipunkt ei seisne üksnes nende rühmaintellekti vormide vahelises 
erinevuses, vaid hoopis selles, kuidas need kogukondades parimal viisil koos eksisteerida saavad.

Wikipedia puhul loob 500 inimest ehk 0,5% kasutajatest 50% wikisse tehtavatest muudatustest. See 
kogukonna tuumik on aktiivselt pühendunud avatud perifeeria säilitamisele.

Veebikeskkonna Flickr paneb tööle mehhanism, mis ei ole pelgalt suurepärane madalal osalusmääral, 
vaid sellel on ka suutlikkus rühmi moodustada. Osalus kogukondades suundub mööda astmeseaduse 
graafikut kindla tuumiku/perifeeria mudeli alusel – olemasolev sotsiaalne tarkvara toetab osaluse nii 
madalat kui ka kõrget määra.“

Ross Mayfield (2006): Power law of participation.
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2006

Juhtimine
Modereerimine

Koostöö
Ümberkorraldamine

Kirjutamine
Võrgustik

Jagamine
Tellimine

Kommenteerimine
Tagimine

Lemmikuks märkimine
Lugemine

Madal määr Kõrge osalus

Ross Mayfield töötas välja osaluse astmeseaduse graafiku eesmärgiga võtta osaluse mõiste osadeks 
lahti ja tõmmata see laiali, et näha kõiki selle väiksemaid üksikasju:

„Sotsiaalne tarkvara toob rühmad kokku, et üheskoos asju arutada ja väärtust luua. Probleem seisneb 
selles, et kasutajatel on sotsiaalse tarkvara jaoks vaid piiratud hulk aega. Valdaval enamusel 
kasutajatest puudub rühmaga tihe kaasatus ja suurem osa neist kipuvad muutuma kogukonna 
väärtuste ärakasutajateks ehk nn muiduleivasööjateks. Tekkinud on mustrid, kus madal osalus arendab 
kollektiivset intellekti ja suur kaasatus loob uue kollektiivse intellekti vormi. Selle illustreerimiseks 
heidame pilgu osaluse astmeseaduse graafikule:
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John Gaventa töötas välja võimukuubiku, soovides analüüsida võimu tasandeid, ruume ja vorme ning 
uurida, kuidas võimu eri aspektid ja mõõtmed koos toimivad ja millised on nende omavahelised 
seosed:

„Võimukuubikut saab edasi arendada ja kasutada mõistete võimu millegi üle omandama, võim midagi 
teha, millegi tegemiseks võimu kasutama, võimu millegi piires omama põhjalikumaks uurimiseks. See 
kasvas algselt välja uurimistööst, kuidas võimsad osalejad tegevuskava kontrollivad ja milline on 
vähem võimsate osalejate suutlikkus oma teadlikkust ja muutmisvõimekust suurendada. Kuid seda 
saab kasutada ka valikuvabaduse rakendamise eesmärgil avatud uste, tasandite ja strateegiate peale 
mõtlemiseks.

• Kuubiku vormide mõõde viitab viisidele, kuidas võim end ilmutab, koosnedes nähtavast, varjatud
ja nähtamatust vormist.

• Kuubiku ruumiline mõõde viitab osaluse ja tegevuse võimalikele toimumisareenidele, koosnedes
suletud, esilekutsutud ja nõutud ruumist.

• Kuubiku tasandite mõõde viitab otsustamisprotsessi ja mõjuvõimu eri tasanditele vertikaalteljel,
koosnedes kohalikust, riiklikust ja üleilmsest ruumist.

Kuigi kõnealune mudel on visuaalselt kujutatud kuubikuna, on oluline võtta kuubiku iga külge pigem 
suhete mõõtme või komplektina (ja mitte fikseeritud või staatilise kategooriate rühmana) kui 
katkematu jada või kindla skaalana.“

John Gaventa (2006): Finding the spaces for change: a power analysis. Avaldatud väljaandes: IDS Bulletin, 37(6). 
Pilt: Pathways through participation project.

John Gaventa – Võimu tasandid, ruumid ja vormid 2006

Tasandid

Vorm
id

Keskkonnad

Üleilmne

Riiklik

Kohalik

Suletud Esilekutsutud Nõutud/
loodud

Näh
tav

Varj
atud

Näh
tam

atu
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Lawndes & Pratchett – Osalusmudel CLEAR
Osalusmudel CLEAR on diagnostiline vahend, mille abil saab ette näha nii võimestamise takistusi kui 
ka siduda need vastavate poliitiliste meetmetega. See määrab kindlaks viis tegurit, mis põhjustavad 
kodanike ebaühtlast reageerimist osalusele, ning põhineb väitel, et osalus on tõhusaim seal, kus

Vivien Lowndes and Lawrence Pratchett (2006): CLEAR: Understanding Citizen Participation in Local Government. 

22

2006

• kodanikud saavad teha (Can do) – neil on osalemiseks vajalikud vahendid ja teadmised;
• kodanikele meeldib (Like to) – neil on kiindumustunne, mis osalust tugevdab;
• kodanikel on võimalik (Enabled to) – neile on antud võimalus osaleda;
• kodanikke on selleks palutud (Asked to) – neid kutsutakse üles avalike asutuste ja ühiskondlike

kanalite kaudu;
• kodanikele vastatakse (Responded to) – on olemas tõendusmaterjal, et kodanike arvamust

võetakse arvesse.

Põhielement Kuidas see toimib Poliitikaeesmärgid

Kodanikud saavad teha Personaalsed vahendid, mida 
inimesed omavad liikuvuseks ja 
organiseerumiseks (rääkimine, 
kirjutamine ja tehnilised 
oskused ning kindlustunne 
nende kasutamiseks), toovad 
kaasa muutusi.

Suutlikkuse arendamine, 
koolitamine ja vabatahtlike 
toetamine, mentorlus, juhtimise 
arendamine

Kodanikele meeldib teha Osalusele pühendumine vajab 
enda samastamist avaliku 
asutusega, mis on osaluse 
keskmes.

Kodanikuühiskonna uuenda-
mine, kodakondsus, kogu-
kondade arendamine, kogu-
konna sidusus, naabruskoostöö, 
sotsiaalne kapital

Kodanikel on võimalik Rühmade ja 
katusorganisatsioonide 
ühiskondlik taristu toob kaasa 
muutusi, kuna loob või 
blokeerib osaluse võimalikkuse 
struktuuri.

Investeeringud ühiskondlikku 
taristusse ja kogukonna 
võrgustikesse, sidekanalite 
tõhususe parandamine 
tihendamise kaudu

Kodanikke on selleks palutud Inimeste koondamine osaluse 
suunas, paludes neil anda oma 
panus, võib tuua kaasa suuri 
muutuseid.

Avaliku osaluse mitmekülgsed 
ja refleksiivsed tegevuskavad

Kodanikele vastatakse Kui osalema palutud inimesed 
ütlevad, et nad osalevad juhul, 
kui neid kuulda võetakse 
(tingimata ei pea nendega 
nõustuma) ja neil on võimalik 
vastustega tutvuda.

Avaliku korra süsteem, millest 
nähtub vastamisvõimekus, mis 
saavutatakse eriliste väljundite, 
elukestva õppe ja tagasiside 
kaudu
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Tony Karrer – Nelja L-i osalusmudel
Tony Karrer töötas välja nelja L-i (linking – ühinemine, lurking – hiilimine, learning – õppimine, leading 
– juhtimine) osalusmudeli, toetudes oma kogemusele võrgustiku Learning Circuits Blog Network
kogukonna moderaatorina:

„Minu mudel keerleb ümber 
kogukonna liikmete rollide ja 
nendevahelise suhtluse.

Joonisel on esitatud neli veebi-
kogukonnas esinevat rolliliiki. 
Igas heal järjel olevas kogu-
konnas on olemas kõikide rol-
lide esindajad. Pidage kindlasti 
meeles, et rollidevahelised pii-
rid on laialivalguvad. Seda, mil-
list rolli osaline kogukonnas 
kannab, otsustab ja määratleb 
osaline ise. Kuigi rolle ei saa 
täpselt piiritleda, on neil oma 
kindlad põhiomadused, mille 
järgi on võimalik neid 
tuvastada:

Ühinemine (linking) Need on 
külastajad, kes leiavad kogu-
konna üles ühel või teisel 
viisil. Nad võivad olla veebilehe järjehoidjatesse märkinud või lisanud selle oma uudisvoogu. Nad on nn 
katsetamisfaasis, et kindlaks teha, kas nimetatud kogukond pakub neile huvi ning kas see on väärt 
nende lisaaega ja -tähelepanu.

Hiilimine (lurking) Sageli kogukonna suurim osa, kuhu kuuluvad liikmed pööravad tähelepanu rühma 
tegevustele ja osalevad vahel mitmesugustes tegevustes. Wenger nimetab seda rühma õiguspärasteks 
perifeerseteks osalejateks (Legitimate Peripheral Participants (LPP)). Nad võivad olla huvitatud 
suuremast kaasatusest, kuid nad kas ei tunne end väärilisena või ei tea, kuidas osaleda. Teiste jaoks võib 
sisu olla vajalik vaid nende töö tarbeks.

Õppimine (learning) Need on tavapärased külastajad, kes panustavad kogukonda korrapäraselt. Neid 
peetakse kogukonna „liikmeteks“. Vahel võivad nad käsile võtta projekti või kanda isegi juhtrolli kas 
proovina veel kesksema rolli harjutamiseks või tahtest juhtida vaatamata üldisele ajapuudusele.

Juhtimine (leading) Kogukonna keskmes on selle kogukonna juhid. Juhtroll seisneb pühendumises ja 
soovis järjekindlalt kogukonda panustada. Juhid võivad olla määratud ametinimetuse kaudu või mitte. 
Rollid, välja arvatud kogukonna koordinaator, võivad olla tekitatud vastavalt vajadusele. Wengeri sõnul 
on juhtrolli kohustus „sütitada“ tegevust, et see oleks piisavalt tugevatoimeline inimeste kogukonda 
meelitamiseks ja aktiivsemale osalusele innustamiseks.“

Tony Karrer (2006): Roles in communities of practice.

2006
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State Service New Zealand – Osalusmudel 2.0
Käesoleva mudeli arendas välja Uus-Meremaa riigiteenuste komisjon otsese vastusena OECD 
analüütilisele raamistikule:

„OECD 2001. aasta aruandes kasutatud kuvand teabe, konsultatsioonide ja aktiivse osaluse kohta 
torkab silma seetõttu, et see on määratletud isoleeritud üksikisikute kogumina, kes kõik on 
kahepoolselt seotud valitsusega. Kuvandis ei kajastata seotud kodanikke ega rolli, kuidas sellised 
suhted kujundavad tingimusi üksikisikute juurdepääsuks valitsuse teabele, teenustele ja 
otsustamisprotsessile. Seetõttu sarnaneb see osalusmudeliga 1.0.

Osalusmudelit, mida paljud kutsuvad 
Web 2.0, iseloomustab aga osalejate 
suutlikkus kogukondade arendamisel 
luua, jagada ja seostada sisu. Selliste 
suhete kirjeldamiseks vajame uut 
visuaalset kaarti, milles võetakse arvesse 
mitte üksnes veebisuhteid kodanike 
vahel ja valitsusega, vaid ka seda, kuidas 
nad seostuvad võrguväliste suhetega. 
Allpool oleval osalusmudelit 2.0 
kujutaval joonisel on püütud näidata 
neid uusi koostoimeid, mille arengut 
Interneti olemasolu hõlbustab, kuid mis 
ulatuvad ka sellest väljapoole.
• Valitsus on vaid üks võrgustiku kes-

kustest, kuid siiski on tegemist hästi
varustatud ja kõrge ühenduvusega
elemendiga. Kindlasti on vajalik või-
delda veebiosalejate tähelepanu eest,
tõestada selle olulist rolli ja lisada
väärtust sarnaselt mis tahes muu
võrgustikuga.

• Inimesed võivad olla Internetiga ühenduses või mitte –  kui nad asuvad veebist väljas, võib neil olla
tihedaid suhteid teiste veebiväliste osalejatega. Liikmesus virtuaalsetes kogukondades ei vähenda
tavaliselt traditsiooniliste kogukondade olulisust.

• Inimesed võivad olla kaudselt Internetiga ühendatud muude osalejate kaudu – need, kes on
ühenduses (nt lapselapsed, raadioajakirjanikud, kõrgema tasandi avalike teenuste osutajad) ja kes
seetõttu tagavad kahepoolse teabevoo juhtimise. Osaleja ei pea olema Interneti hüvede
nautimiseks ise ühenduses, kui ta tunneb ja usaldab kedagi, kes seda on.

• Inimesed võivad olla tihedas ja kõrgemal tasandil veebiühenduses, kuid olla vaid vähesel määral
või üldse mitte valitsusega seotud, jättes vastavad tegevused vahele, välja arvatud etapid
kohustusliku kontakti loomiseks (nt sündide ja surmade registreerimine, maksude maksmine).

• Inimesed kasutavad oma suhteid jagamiseks, võrdlemiseks ja kontrollimiseks – enne kui söandavad
usaldada võrgustiku kõnealuse (sh valitsuse) edastatavat teavet ja osutatavaid teenuseid.“

New Zealand State Service (2007): Participation 2.0 Model. Avaldatud väljaandes: Guide to Online Participation. 
Resources – Glossary.
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IAP2 – Üldsuse osalemise spekter

Nimetatud spektri töötas välja International Association for Public Participation (Rahvusvaheline avaliku 
osaluse assotsiatsioon), et aidata kaasa osaluse tasandi määratlemisele, mille alusel tuvastatakse 
üldsuse roll mis tahes avaliku osaluse protsessis. 

Mudel näitab, et osaluse erinevad tasandid on seaduspärased ja sõltuvad eesmärkidest, tähtaegadest, 
vahenditest ning sellest, millisel määral muret konkreetse otsuse suhtes tuntakse.

Spektri puhul on tegemist sisuliselt maatriksiga, milles on esitatud avaliku osaluse eri tasandid. 
Spektris/maatriksis esitatud osalustasandid on järgmised: teavitamine, konsulteerimine, sekkumine, 
koostöö ja võimestamine. 

Avaliku osaluse kõik tasandid on valitud projekti konkreetse eesmärgi ja avalikkusele antava lubaduse 
alusel.

International Association for Public Participation (2007): Spectrum of public participation.

2007

Üldsuse mõju kasvav tase

Teavitamine Konsulteerimine Sekkumine Koostöö Võimestamine

Üldsuse 
osaluse 

eesmärk

Lubadus 
üldsusele

Näitlikud 
tehnikad

Edastada 
üldsusele 
tasakaalustatud 
ja objektiivset 
teavet, et aidata 
inimestel mõista 
probleemi, 
alternatiive, 
võimalusi ja/või 
lahendusi.

Saada üldsuselt 
vastukaja 
analüüside, 
alternatiivide 
ja/või otsuste 
kohta.

Teha üldsusega 
projekti kestel 
otsest koostööd, 
veendumaks, et 
üldsuse 
murekohti ja 
püüdluseid 
mõistetakse ja 
võetakse 
korrapäraselt 
arvesse.

Olla üldsusega 
igas 
otsustamisprotse
ssi etapis 
partnerluses, 
sealhulgas 
alternatiivide 
väljaarendamises 
ja eelistatud 
lahenduse 
kindlaks 
tegemises.

Anda lõplik 
otsustamisõigus 
üldsusele.

Tagame 
üldsuse 
teavitamise

Hoiame teid 
kursis, kuulame 
ära teie mured 
ja võtame neid 
arvesse ning 
anname 
tagasisidet, 
kuidas üldsuse 
panus otsust 
mõjutas.

Teeme teiega 
koostööd, taga-
maks, et teie 
muresid ja püüd-
lusi kajastatakse 
otseselt 
väljaarendatavate
s alternatiivides, 
ning anname 
tagasisidet, kuidas 
üldsuse panus 
otsust mõjutas.

Palume teie käest 
lahenduste sõnas-
tamisel nõu ja 
uuendusettepane
kuid ning 
arvestame 
võimalikult suurel 
määral teie 
nõuannete ja 
soovitustega 
vastuvõetavatesse 
otsustesse.

Rakendame teie 
otsuseid 
reaalses elus.

Teabelehed
Veebisaidid
Avatud uste 
päevad

Avalik arvamus
Sihtrühmad
Uuringud
Avalikud 
kohtumised

Seminarid
Arutlusküsitlused

Kodanike 
nõuandekomiteed
Üksmeele 
saavutamine
Osaluspõhine 
otsustamine

Kodanikest 
moodustatud 
vandekohtud
Valimised
Delegeeritud 
otsused
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Diane Warburton – Kaasamine poliitikatsüklisse

Diane Warburton arendas kõnealuse mudeli välja artikli jaoks, milles hinnatakse üldsuse osaluse taset:

„Üldsuse kaasamine poliitikakujundamisse on oluline etapp. Kui seda ei tehta nõuetekohaselt, võib see 
rikkuda mitte üksnes poliitilise algatuse maine, kuid ka poliitikat kujundavate organisatsioonide maine.

On olukordi, mil avalikkust ei tohiks kaasata. Näiteks:

• kui otsus on juba langetatud ja võimalus muudatusteks puudub;
• nn linnukeste märkimise harjutusena, kuna see on nõutud, kuid tegelikkuses ei ole mingit plaani

pöörata tähelepanu kaasamisprotsessi tulemustele;
• venitamistaktikana, kuna otsust on keeruline kohe langetada, kuid kaasamist ei peeta hiljem aset

leidva otsustamisprotsessi oluliseks osaks.

Senikaua, kuni poliitikas on vaba ruumi muudatusteks ning osalusega kaasneb positiivne toime, tuleks 
kaaluda üldsuse kaasamist. Seda võib teha poliitilise protsessi mis tahes etapis. Siiski määrab poliitilise 
protsessi käimasolev etapp ära selle, milliseid kaasamismeetodeid on võimalik kasutada (nagu on 
märgitud joonisel), kuna see on üks osa osaluse taustast. Peamine tegur on aga osaluse eesmärk, mis 
tähendab konkreetsete sihtide seadmist.“

Diane Warburton (2007): Making a Difference: A guide to evaluating public participation in central government.
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Osalus poliitikatsükli eri punktides

Poliitiline nägemus

Poliitika väljatöötamine
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Tegevuskava koostamine

Nägemuse väljakujundamine
Mõttevahetusfoorumid
Kampaaniad
Tulevane otsing
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Mõttevahetuse foorumid
Kodanike paneelid
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Konsensuskonverents
Sihtrühmadevaheline 
dialoog
Küsitlused

Märkused kavandite kohta

Kirjalikud nõupidamised 
(elektroonilised ja paberil)
Meediakajastus arutelu 
tekitamiseks

Protsessi järgimine

Veebiülekanded
Teabelehed
E-posti teavitused
Raportid

Kodanikele ja kasutajatele 
tagasiside andmine

Kasutajate paneelid
Kodanike paneelid
Uuringud (veebis ja paberil)
Arvamusküsitlused
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Fogg & Eckles – Veebiosaluse toimeahel

Fogg and Eckles töötasid veebiosaluse toimimisahela välja rohkem kui 50 veebiteenust käsitlevate 
juhtumiuuringu alusel, vaadeldes, kuidas nimetatud teenused innustavad kasutajaid aktiivselt 
osalema:

„Paljude veebiteenuste edu 
sõltub tänapäeval ettevõt-
te suutlikkusest veenda ka-
sutajaid mõnel konkreetsel 
viisil tegutsema, näiteks re-
gistreeruma või kutsuma 
juurde sõpru.

Leidsime, et edukatel veebi-
teenustel on sarnased ees-
märgipärase käitumise mu-
delid, mida võib vaadelda 
osana üldisest raamistikust. 
Nimetame seda raamistikku 
veebiosaluse toimeahelaks.

Toimeahela esimeses etapis 
saavad kasutajad veebitee-
nustest teadlikuks – seda 
nimetatakse avastamiseta-
piks. Nimetatud etappi kuu-
lub kaks eesmärgipärast te-
gevust – potentsiaalsed ka-
sutajad saavad teenusest 
teada viisil, mis toetab ahe-
la järgmiseid eesmärgipära-
seid tegevusi ning potent-
siaalsed kasutajad külasta-
vad vastavat veebisaiti. 

Toimeahela teises etapis 
mõjutavad veebiteenused 
kasutajaid teenust proovi-
ma ja sellega alustama (nt luues konto, alustades sisu tarbimist). Need mõlemad eesmärgipärased 
tegevused on pindmise osaluse väljendusvahendid.

Tõelise pühendumise etapiga kaasneb sügavam panustamine: kasutajad loovad väärtust, kaasavad teisi 
teenuse tarbimisse ning on jätkuvalt aktiivsed ja lojaalsed kasutajad. Need kolm eesmärgipärast 
tegevust on sageli omavahel tihedalt seotud, kuna üksikkasutaja tegevus võib luua väärtust, kaasata 
teisi ja tagada peatne korduskülastus.“

Fogg & Eckles (2007): The Behavior Chain for Online Participation: How Successful Web Services Structure Persuasion.

2007
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Driskell & Neema – Osaluse põhinäitajad

David Driskell and Kudva Neema, keskendudes igapäevasele osaluspraktikale kogukondades ja 
kogukonnapõhistes organisatsioonides, töötasid välja raamistiku, mille põhjal esitletakse osalust 
ruumilise mõistena, mida kujundab viis omavahel kattuvat mõõdet.

Sel viisil püüavad nad valdkonna analüütilise prisma ümber paigutada vastusena nihkele suhteliselt 
episoodiliselt projektipõhiselt fookuselt kestvama programmipõhise fookuse poole.

Raamistikus võetakse 
kasutusele viis põhimõõdet:

• normatiivne
• struktuurne
• tegevuslik
• füüsiline
• hoiakuline

Need on vastastikku ole-
muslikud ja äärmiselt tõhu-
salt koostoimivad ning neil 
on potentsiaali luua ja avada 
füüsilisi keskkondi noorte 
sisuliseks osaluseks.

Kuigi neist ühe või mitme 
mõõtme puudumine ei 
pruugi osaluspraktikat takis-
tada, on noorte sisulist osa-
lust, mis ulatub kaugemale 
üksikutest kogemustest, või-
malik arendada ja alal hoida 
üksnes kõigi viie mõõtme 
olemasolul.

„Loodame anda oma panu-
se suuremasse projekti, mille raames suunatakse osalemisarutelude tähelepanu ümber 
organisatsioone kujundavate vabatahtlike valiku hoolikama kaalumise suunas, ja rõhutada seda, et 
osalus ei juhtu iseenesest. (…) 

Avalike asutuste ja organisatsiooniliste meetodite ülesehituse eesmärk on sisulist ja stabiilset osalust 
hõlbustada või tagasi hoida. (…) Oleme seisukohal, et osaluse ruumiliste tavade selge sõnastamine 
avab uusi võimalusi.“

David Driskell and Kudva Neema (2009): Creating Space for Participation: The Role of Organizational Practice in 
Struc- turing Youth Participation. Avaldatud väljandes: Community Development, vol 40 .

2009
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Tim Davies – Osaluse maatriks

Maatriks on eelkõige kasulik organisatsioonide innustamiseks, et need kaaluksid hoolikalt, kas nad 
pakuvad noortele piisavalt osalusvõimalusi. Oleme märganud, et katsed tagada võimalused, kas ühele 
või teisele maatriksi teljele, ei vii tõenäoliselt jätkusuutliku ja tulemusliku noorte osaluseni, mis tooks 
kaasa noortele positiivseid muudatusi. (…)

Kaastatus üritustesse, loomeprojektidesse ja lühiajalistesse tegevustesse aitab paljudel noortel 
omandada enesekindlust, väljendada oma seisukohti ning luua võrgustikke teiste noorte ja toetavate 
täiskasvanutega, kes võimaldavad neil ka edaspidi aktiivselt ühiskonnas osaleda ning innustavad neid 
selleks. Maatriksi keskel asub võtmepunkt teel noorte osaluse poole. Kui puuduvad võimalused saada 
kogemusi, ammutada teavet ja arendada välja võrgustikke, ei pruugi paljud noored (ja sageli on need 
noored, kellest me kõige enam kuulda tahame) kunagi julgeda foorumites sõna võtta, kus neil oleks 
mõjujõudu viia ellu tõsiselt võetavaid muudatusi.“

Tim Davies (2009): Can social networks bridge the participation gap?

2009
Tim Davies on seda maatriksi juba palju aastaid kasutanud, kuna redel ei näita eraldiseisvana 
tervikpilti:

„Osaluse maatriksis kasutatakse Harti osalusredelit selle vertikaalteljel ja lisatakse juurde 
horisontaaltelg, mis koosneb osaluse eri lähenemisviisidest, ulatudes laias laastus ühekordsetest, 
lühiajalistest või mitteametlikest lähenemistest vasakul pool struktureeritumate ja pikaajaliste 
lähenemisteni paremal pool.

Personaalsed 
kaebused või 

tagasiside

Uuringud ja 
nõu-

pidamised

Ühekordsed 
sündmused 

või iga-
aastased 
osalus-

üritused

Osalus-
projektid – 

sageli 
kasutades 
kunsti või 
meediat

Vastastikku juhi-
tavad tegevu-

sed, nagu 
koolitused, 
uuringud ja 
hindamine

Noorte-
foorum, 
noortele 

finantstoe 
pakkumine 

jne

Juhtorgani 
tegevusse 
kaasatud 
noored

Noorte algatatud, täiskas-
vanutega jagatud otsused

Noorte algatatud ja 
juhitud otsused

Täiskasvanu algatatud, 
noortega jagatud otsused Osaluse tasandid

Mitteosaluse tasandid

Noortega konsulteerimine 
ja teavitamine

Noori kaasatakse 
tegevustes osalema

Sümboolne kaasamine

Kaunistusotstarbel kaasamine

Manipulatsioon
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NCVO – Teekond läbi osaluse
National Council for Voluntary Organisations (NCVO, Ühendkuningriigi vabatahtlike organisatsioonide 
nõukogu) arendas koostöös Institute for Volunteering Research (IVR) and Involve (vabatahtliku 
tegevuse uuringute ja kaasamise instituudiga) välja erialakirjandusel põhineva raamistiku, mille abil 
mõista inimeste isiklikke teekondi läbi osaluse:

„Erialakirjanduse läbitöötamise põhjal tehtud järeldused kujundasid meie koostamisel oleva 
osalusraamistiku arengut. Raamistik kajastab meie arusaama sellest, mida osalus tegelikult tähendab 
ja kuidas peaks seda meie projekti taustal vaatlema.

See keskendub ka põhilistele osaluse praktiseerimisel rolli mängivatele kogemuslikele elementidele: 
osalejad; tegevused; paigad, kus tegevused toimuvad; aeg, mille kestel need toimuvad, ning mõned 
kirjandusest saadud osaluse võtmedimensioonid. Näiteks osaluse intensiivsus ning see, kas tegemist 
on personaalse või kollektiivse tegevusega. Lisaks tuuakse raamistikus esile peamised kujundavad 
jõud, mis mõjutavad inimeste teekonda läbi osaluse.“

Pathways through Participation Project (2009): Understanding participation – a literature review.
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Pedro Martín – Osalust käsitlevate seisukohtade 
muutumine
Pedro Martín võrdleb ja kõrvutab kohalikul tasemel e-osaluse käsiraamatu koostamiseks osaluse 
mõistmise eri tasandeid kolme mudeli alusel.

Martíni töö tugineb Sherry Arnsteini „Kodanike osalusredelile“, IAPP „Üldsuse osalemise spektril“ ja 
OECD „Aktiivse osaluse raamistikul“.

Huvitaval kombel avaldub graafilisest võrdlusest, et OECD välja töötatud ja edendatud aktiivse osaluse 
raamistik ületab vaevalt Arnsteini määratletud sümboolse kaasamise taseme. Teiste sõnadega 
eiratakse Martíni arvates OECD mudelis täielikult mis tahes kodanikukontrolli elementi ja seetõttu 
lükatakse tagasi igasugused võimalused võimu ülekandmiseks esindusorganitelt kodanikele.

Martín väidab, et võimuküsimuse ignoreerimine on nn osaluse nõiaringi tekkimise peamine põhjus. 
See on olukord, kui osaluse arendamiseks kulutatakse palju raha, kuid sellest ei tulene erilist mõju ega 
muutuseid. Martín rõhutab oma võrdlusega võimu ja kontrolli ülekandmisega nõustumise ja selle 
kavandamise otsustavat tähtsust sisulise osaluse saavutamiseks.

Pedro Prieto Martín (2010): E-Participation at the local level: the path to collaborative democracy.

2010
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Bernoff & Li – Veebiosaluse redel

Bernoff Josh ja Charlene Li uuringukeskusest Forrester Research töötasid oma veebiosaluse mudeli 
välja juba 2007. aastal, kuid pöördusid selle juurde 2010. aastal tagasi, et redelil oleksid kajastatud ka 
hilisemad avastused.

Josh Bernoff and Charlene Li (2010): Social technographics revisited – mapping online participation.
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2010

Käsitlus tugineb sot-
siaalse tehnograafia 
mõistele.

Sotsiaalset tehnograa-
fiat mõistetakse kui 
veebitegevuse analüü-
si vastavalt osalusele 
seitsmel eri tasandil, 
ulatudes pealtvaata-
jatest loojateni.

Samas kui redelilt 
peaks ilmnema, et igal 
selle pulgal osaluse 
tase tõuseb, ei ole see 
mõeldud selleks, soo-
vitada astmelist üle-
minekut ka veebiosa-
luse edendamiseks. 

Astmed kattuvad  oma-
vahel olulisel määral 
ning esindavad pigem 
profiile kui segmente:

Inimesed osalevad pal-
judel viisidel, kasutades 
eri lähenemisi ja stra-
teegiaid, mis võivad 
sageli omavahel kattu-
da või olla isegi ühe-
aegsed.

Loojad 
24%

• Avaldavad blogi
• Avavad oma veebisaidid
• Laadivad üles enda loodud video
• Laadivad üles enda loodud audiofailid/muusika
• Kirjutavad artikleid või lugusid ja postitavad need

Vestlejad 
33%

• Värskendavad olekut sotsiaalvõrgustikus
• Postitavad värskendusi Twitterisse

Kriitikud 
37%

• Postitavad hinnanguid/arvustusi toodete või
teenuste kohta

• Kommenteerivad kellegi teise blogi
• Osalevad veebifoorumitel
• Panustavad Wikipeediasse artiklite loomise/
toimetamisega

Kogujad 
20%

• Kasutavad RSS-kanaleid
• Hääletavad internetis veebisaitidel
• Lisavad veebilehtedele või fotodele siltide
panemine

Liitujad 
59%

• Omavad sotsiaalvõrgustiku saidil kasutajakontot
• Külastavad sotsiaalvõrgustike saite

Pealtvaatajad 
70%

• Loevad blogisid
• Kuulavad taskuhäälinguid
• Vaatavad teiste kasutajate videoid
• Loevad veebifoorumeid
• Loevad tarbijahinnanguid/-arvustusi
• Loevad säutsusid

Mitteaktiivsed 
17% Mitte midagi ülalnimetatust
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Rick Wicklin – Veebiosalus vanuserühmade lõikes

Rick Wicklin alustas 2007. aastal osaluse kujutamist veebipõhise sotsiaalmeedia kontekstis 
(Businessweek and Forrester Research, 2007), küsides endalt, kuidas osalus sotsiaalmeedias erineb 
vanuserühmade lõikes ning arvestades, et keegi vanuserühmast ikka osaleb, siis milline on iga 
pakutava tegevuse populaarsus:

„Diagrammil on näha sotsiaalmeedia 
tegevustesse kaasatud kõigi 
vanuserühmade osakaal. (…)

Peamised järeldused on selgesti nähtavad: 
sotsiaalmeedia kasutamine on äärmiselt 
levinud just noorte seas, vanemad inimesed 
ei ole seda veel samal tasemel omaks 
võtnud. (…)

Esimesel diagrammil vasakul kujutatakse 
osalust, teisel diagrammil paremal allpool 
aga näidatakse, kuidas inimesed osalevad. 
(…)

See diagramm toob välja palju rohkem teavet 
kui lihtsalt järelduse „noored on aktiivsemad 
osalejad“ (…). 

Sotsiaalmeedias osalevad vanemad inimesed 
on kriitikud ja pealtvaatajad umbes sama tihti 
kui nooremad inimesed, kuid koguja rolli 
täidavad nad noortest sagedasemini. 

Vaid looja ja liituja tegevuste puhul on märgata 
eakamate vanuserühmade hulgas osaluse 
olulist langust.

Võib ka näha, et kogujate osakaal on kõigi 
vanuserühmade lõikes praktiliselt muutumatu.

Tuleb meeles pidada, et horisontaaltelg on ette 
nähtud kategooriate (vanuserühmad) esitami-
seks, kuigi võib näida, et sellega viidatakse 
ajamõõtmele (aja möödudes osaluse tase 
muutub). Graafik ei näita sündmuste käiku aja 
möödumisel; tegemist on ülesvõttega eri 
vanuses inimestest ühel kindlal ajahetkel (2007, 
Businessweeki originaalandmed).“

Rick Wicklin (2010): How does participation in social 
media vary with age?

2010
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DFID–CSO – Kolmevaateline lähenemine osalusele

Department for International Development (DFID, Ühendkuningriigi rahvusvahelise arengu osakonna) 
noortevaldkonna töörühm ja Ühendkuningriigi kodanikuühiskonna organisatsioonid töötasid 
üheskoos välja kolmevaatelise lähenemise noorte osalusele eesmärgiga soodustada noorte aktiivset, 
teadlikku ja vabatahtlikku osalust otsustamisprotsessis ning oma kogukonnaelus nii kohalikul kui ka 
üleilmsel tasandil:

„Kolmevaateline lähenemine toetab asjaolu, et arenguabi tuleks panna toimima noorte (kui 
abisaajate) hüvanguks koos noorte kui partneritega ning seda tuleks kujundada noorte kui juhtide 
poolt. Tegemist on väärtuspõhise lähenemisega arengujärgus olevale noorte osalusele. (…)

• Institutsioonide ja erialatöötajate jaoks on oluline võtta arvesse kõiki kolme vaadet; need ei ole
vastastikku välistavad. Arengujärgus olev noorte osalus on sageli kõigist kolmest moodustunud
kooslus.

• Kõnealune lähenemisviis on dünaamiline: sõltuvalt kohalikest oludest ja arengualasest sekkumisest
võib mõni kindel vaade olla asjakohasem või olulisem / kesksema tähtsusega.

• Eri noortegruppide puhul võib sekkumises/algatuses kasutada erinevaid vaateid, st noored juhid
võivad ulatada abikäe uutele noortegruppidele kui sihtauditooriumile.

• Võib näida, et noorte osalus seisneb üksnes noortes partnerites või juhtides ja mitte noortes
kasusaajates. Osalus peab siiski olema välja arenenud rahaliste toetuste alusel.

• Lõplik eesmärk on jõuda noorte kui partnerite ja juhtide väljaarendamiseni. See põhineb noortel,
kellel on valikuvabadus: nende tegutsemissuutlikkusel, oskustel ja andel ning võimekusel ise oma
elu muuta.

• Partnerite ja juhtidena toimivad noored on oma olemuselt samuti kasusaajad.“

DFID-CSO Youth Working Group (2010): Youth participation in development. 
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BJ Fogg – Käitumisvõrgustik

BJ Fogg, püüdes muutuseid käsitlevaid arutelusid selgitada ja teravdada, töötas välja võrgustiku, 
kirjeldamaks 15 viisi, kuidas käitumine muutuda võib:

„Kõigi 15 ülaltoodud käitumisviisi puhul kasutatakse erinevaid psühholoogilisi strateegiaid ja 
veenmistehnikaid. Näiteks meetodid, kuidas meelitada inimesi ostma veebi teel raamatuid (sinise 
punkti käitumine) on erinevad meetoditest, kuidas inimesi lõplikult suitsetamisest loobuma panna 
(musta raja käitumine). Selle võrgustiku raames võivad inimesed viidata spetsiifilistele käitumistele, 
nagu halli või lilla raja käitumine. Näiteks võidakse öelda järgmist: „Rakenduses Google PowerMeter 
kasutatakse halli raja käitumist.“ Minu uued mõisted toovad teemasse selgust, kuid selle uuendusega 
olen läinud kaugemale, kui lihtsalt 15 käitumisviisi kindlaks määramine ja neile nimetuste andmine. 
Pakun ka välja, et iga käitumisviis vastab kindlale psühholoogilisele liigile. Sellel on ka oma praktiline 
väärtus: kui olete endale selgeks teinud, kuidas rakendada halli raja käitumist, võite kasutada sarnast 
strateegiat muude halli raja käitumiste juurutamiseks (näiteks suunata inimesi vähem telerit vaatama). 
Sel viisil võib käitumisvõrgustik aidata poliitikakujundajatel ja teadlastel tõhusamat tööd teha.“

BJ Fogg (2010): The Behavior Grid: 15 Ways Behavior Can Change.
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Harry Shier – Osaluspuu

Noorsootöö lõunapoolkeral on viinud alt üles lähenemisviiside ja tegevusmudeliteni, toetades ja 
edendades osaluse mitmekesisemaid ja paremini väljaarendatud vorme. Selles kontekstis peetakse 
noori üldiselt „avalikeks osalejateks“, kes on võimelised arengut mõjutama. Mittesümboolse kaasamise 
hõlbustamiseks ei tohiks noori manipuleerida käituma täiskasvanute tegevuskavade alusel.

Harry Shier (2010): Pathways to Participation Revisited: learning from Nicaragua’s child coffee-workers. 
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Wong et al. – Noorte osaluse liigitus
Uuring näitab, et tihenevad võrdsusele suunatud suhted noorte ja täiskasvanute vahel on terveks 
arenguks optimaalne valik. Kuid välja on kujunemas empiiriline hinnang noorte ja täiskasvanute 
vahelistes partnerlustes kontrolli jagamise kohta. Seega on käesoleva liigituse eesmärk pakkuda välja 
kontseptuaalne raamistik, mis määrab kindlaks noorte ja täiskasvanute osalemise suhte tasandid, 
arvestades iga tasandi arengupotentsiaali.

Liigituses kasutatakse võimestamise raamistikku, mis põhineb tõendusmaterjalist tulenevatel 
järeldustel, eesmärgiga määrata kindlaks viis noorte osaluse liiki: (1) piiratud, (2) sümboolne, (3) 
mitmekesine, (4) sõltumatu ja (5) autonoomne. Liigitus on üles ehitatud kogemustele tugineva ja 
ühtselt mõistetava vahendina pakkumiseks teadlastele, valdkonna spetsialistidele ja 
poliitikakujundajatele noorte osaluse tasandite väljendamiseks ning seeläbi noore ja täiskasvanu 
vaheliste optimaalsete ning tervete suhete hoogustamiseks.

Ülaltoodud püramiidil eristatakse viit noorte osaluse liiki. See liigitus ei ole mõeldud kasutamiseks jäiga 
raamistikuna, vaid seda peaks pigem rakendama praktilise vahendina uurijatele, valdkonna 
spetsialistidele ja noortele endile, sh teadusprojektide ja noorteprogrammide väljatöötamisel.

Varasemad uurijad on märkinud, et noorte juhitud osalus on ideaalne vahend noorte arengu ja 
võimestamise soodustamiseks. Samas ei saa eeldada, et lapsed ja teismelised oleksid võimelised 
kandma kogu koormat iseenda võimestamisel ja kogukonnale toetuse pakkumisel. Täiskasvanud 
peaksid nendega seda vastutust jagama. Noorte ja täiskasvanute vahel olev ebavõrdne 
võimudünaamika muudab aga selle vastutuse jagamise keeruliseks. Võrdsusele suunatud lähenemine 
kriitilisele teadlikkusele võib aga aidata nii noori kui ka täiskasvanuid sellise dünaamikaga toime tulla.

Noortega koos õppides võib täiskasvanuid vaja minna vahendite pakkujate ja koostöö tegijatena, 
sealjuures vältides nende rolli ekspertidena, kes hõlbustavad võtmetähtsusega dialoogi, aitavad 
suurendada teadlikkust ja arendada oskuseid omandamaks kriitilist eneseteadlikkust partnerluses 
noortega. Noori osalejaid võib julgustada olema aktiivsed koostöö tegijad ning jagama oma seisukohti, 
mis aitavad kaasa võtmetähtsusega dialoogi edenemisele. Seesama täiskasvanutega koos õppimise 
protsess võib noori nii võimestada kui ka pakkuda arengualaseid eeliseid.

Wong et al. (2011): A Typology of Youth Participation and Empowerment for Child and Adolescent Health Promotion.

2011

TÄISKASVANUTE 
KONTROLL

VÕIM
ESTAMINE VÕIMESTAMINE 

JAGATUD 
KONTROLL 

NOORTE 
KONROLL

PIIRATUD

SÜMBOOLNE

MITMEKÜLGNE

SÕLTUMATU

AUTONOOMNE
• Noorte sõnaõiguse

ja osaluse 
puudumine

•  Täiskasvanutel on
täielik kontroll 

• Noortel on 
sõnaõigus

• Täiskasvanutel  on 
suurem osa 
kontrollist  

• Noortel on 
sõnaõigus jaa nad 
osalevad aktiivselt 
ühiskonnas

• Noored ja 
täiskasvanud 
jagavad kontrolli 

• Noortel on 
sõnaõigus ja nad 
osalevad aktiivselt 
ühiskonnas

• Täiskasvanud 
annavad noortele 
suurema osa 
kontrollist 

• Noortel on sõnaõigus 
ja nad osalevad 
aktiivselt ühiskonnas

• Noortel on täielik 
kontroll 



Osalus- ja võimestamismudelid Versioon 2 // november 2012

http://www.nonformality.org/participation-models

Tim Davies – Veebiosaluse kuus põhimõtet

Veebiosaluse kuus põhimõtet on alguse saanud ÜRO lapse õiguse konventsioonist, milles pakutakse 
välja rahvusvahelisel tasandil heaks kiidetud alus noortega seotud poliitikameetmete ja tavade 
väljaarendamiseks. Asjaomaste märkuste esitajad jaotavad konventsioonis loetletud 41 sisulist õigust 
üldiselt kolme peamisse kategooriasse: hoolekanne, kaitse ja osalus.

Tulemusena saadav püramiid kukub kokku, kui sellelt kasvõi üksainus külg eemaldada – iga õiguste 
pakett on hädavajalik teiste õiguste täieliku kasutamise toetamiseks. Ükski püramiidil esitatud õiguste 
pakett ei ole teistest ülimuslikum; raamistik on samavõrra osalus-, hoolekande- ja kaitsemudel kui 
kaitse-, osalus- ja hoolekandemudel.

Kohaldatuna noorte veebis elatava elu üle arutamisel, võime näha, kuidas kolmepoolne mudel aitab 
asetada teadusuuringutel põhinevad seisukohad võimaluste ja riski suhtesse.

Mis tahes projekti raames, milles käsitletakse noorte veebis elatavat elu, tuleks panustada järgmistesse 
elementide tagamisse: (1) digikodakondsuse toetamine, (2) noorte võimestamine, (3) riskidele 
reageerimine, (4) vastupanuvõime edendamine, (5) positiivsete keskkondade pakkumine (6) noorte 
kujundatud teenuste loomine.

Tim Davies (2011): Rethinking Responses To Children And Young People’s Online Lives.
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Shier et al. – Noorte osaluse yin-yang-mudel
Vaatamata selleteemalisele mitmekesisele kirjandusele ei ole siiani välja töötatud laste ja noorte 
osalust kajastavat ühtset või universaalset teooriat – pigem on avaldatud palju erinevaid lähenemisi ja 
distsipliine käsitlevaid uuringuid. Selle osalusel põhineva uurimisprojekti meeskond vaatles nelja 
Nicaraguas aset leidnud laste ja noorte eduka poliitilise selgitustööga seotud juhtumiuuringut. Nad 
vaatasid kontseptuaalse sidususe saavutamiseks läbi kõik kõnealust teemat käsitlevad 
kontseptsioonid ja teooriad ning töötasid välja järgmise kontseptuaalse raamistiku, mis põhineb kahe 
täiendava lähenemisviisi lisamisel: inimõigustel rajanev lähenemine ja inimarengul rajanev 
lähenemine.

Sellest lähtuvalt määratles meeskond kaheksa põhimõistet. Kõigi nende kaheksa valdkonna 
analüütiline peegeldamine võib aidata kaasa tõhusama ja paremini reageeriva tava väljakujunemisele.

Poliitika kujundamist mõjutada soovivad lapsed ja noored seisavad silmitsi paljude probleemidega: 
täiskasvanute mõjuvõim, sõltuvus ja vastutuse puudumine.

Uuringuga määrati kindlaks eeltingimused, osaluse keskkonnad ning tõhusa selgitustöö korraldamise 
viisid ja toetusmeetmed, mis osutusid tõhusaks. Sellest järeldub, et lapsed ja noored, keda on tõhusalt 
teavitatud, on üldiselt iseennast võimestavad, kuid peaksid saama täiskasvanu poolset tulemuslikku 
tuge ja abi. Kogu protsess toimub kooskõlas asjaomaste asutustega ja mitte nendega vastuollu 
minnes, kuid kindlasti on vajalik tõhus järelkontroll, kui soovitakse, et poliitikud oma lubadusi peaksid.

Harry Shier et al. (2012): How Children and Young People Influence Policy-Makers: Lessons from Nicaragua.
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Teekond osaluse suunas D Ärge ajage osaluse teekonna
mudelit segamini Roger Harti 
osalusredeli mudeliga!

Osalusredel on sümboolse 
osaluse ja tulemusliku osaluse 
vahelise erinevuse kujundlik 
kirjeldus.

Osaluse teekond aga esindab 
seda, millised on noorte 
võimalused oma osalust 
mingis organisatsioonis 
arendada ja kuidas on neil 
võimalik edusamme 
saavutada.

Kui olete valinud osaluse teekonna, on teil võimalik:
∂  selgitada noortele, kuidas nad saavad järk-
järgult oma osaluse taset tõsta 
∂ mõista, kuidas teekond hõlpsamaks muuta
∂ tutvustada inimestele suunda, kuhu nad liikumas 
on (kuhu teekond juhatab)
∂ võimaldada noortel otsustada, kui kaugele nad 
oma teekonnal astuda soovivad!

Pidage meeles – teekond ei tohiks olla 
fikseeritud! Säilitage paindlikkus, et 

võimaldada arengut uutel radadel ja lasta 
uutel sihtkohtadel tekkida, mida noored 

endale valida saavad. YoMo Community Interest Company www.yomo.co.uk

Õppige mõistma, kuidas teekonda lihtsamaks 
muuta:
Kui olete aru saanud, milline on teie teekond, ole-
te paremas positsioonis, et mõista sellel teel edasi-
minekuks vajalikke erinevaid oskusi ja omadusi. 
Seda teinuna võite ka kaaluda, kuidas parimal viisil 
noori toetada, et nad omandaksid oskused, mida 
neil võib vaja minna.

Tehke noortele selgeks, kuidas nad 
saavad järk-järgult oma osaluse 
taset tõsta:

Mõned organisatsioonid 
lennutavad noored otse kõrgustesse 
– istuma komisjonidesse ja esindama
teisi noori. Selline käitumisviis ei
võimalda noortel mõista, millega
selles organisatsioonis tegeletakse.

Samuti ei anna see neile võimalust 
otsustada, mil määral nad sooviksid 
osaleda ja millist liiki osalus neile 
kõige enam sobib.

Laske noortel arutleda, kui kaugele nad 
oma teekonnal minna soovivad:
See võidakse sageli tähelepanuta jätta. 
See, et teie teekonnal on olemas lõpp-
punkt, ei tähenda, et noored tahavad 
tingimata sinna jõuda! Paljud noored 
võivad rahulolevalt oma teekonnal 
edusamme teha, kuid siis jõuda punkti, 
kust nad ei soovi enam edasi minna. 
Vahel võib selle põhjus olla 
enesekindluse puudus, arusaamise või 
oskuste puudus – sellisel juhul võite 
pakkuda neile tuge, et nad oma 
teekonnal edasi jõuaksid.

Siiski on samuti oluline mõista, et vahel ei 
soovi noored nö lõpuni minna. 
Võimaldades noortel valida, kui kaugele 
nad jõuda soovivad, võivad nad valida 
osaluse tasandi, kus nad end mugavalt 
tunnevad. Kui te seda ei tee ning 
tegutsete põhimõttel „kõik või mitte 
midagi“, võite avastada, et olete 
kaotanud noored, kes oleksid vastasel 
korral äärmiselt väärtuslikud olnud. 
Lihtsalt see, et nad ei taha teie 
komisjonides istuda, ei tähenda seda, et 
nad ei taha osaleda või ei ole 
võimelised kogukonda panustama.

* * *

Tutvustage inimestele suunda, kuhu 
nad liikumas on:
See on arvatavasti kõige olulisem 
põhjus, miks teekonda valida. Kui 
olete teekonna valinud, saate 
noortele selgitada, kuhu see viib ja 
kuidas sellele pääseda. Praktikas 
tähendab see seda, et kui noore 
esimene samm teekonnal on saada 
„vabatahtlikuks abistajaks“, siis tuleb 
neile selgitada, mida see endast 
kujutab, ning kas nad võtnud õige 
suuna, et selleks saada.
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