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1. Vajadust mõjusama eluasemepoliitika järele kirjeldati 
mitmel arutelul ja seda nii sündimuse kui maaeluga seotud 
väljakutsetele lahendusi otsides. Konkreetsemate ettepaneku-
tena sõnastati kaks:  

• Laiendada KREDEXi lasterikaste perede kodutoetuse 
tingimusi ja portfelli, et kõigile lastele oleks võimalik tagada 
nende heaolu ja arengut toetav eluase. 

• Arendada edasi riiklikku üürimajade programmi, kaasates 
sellesse ka erakapitali.

2. Laste kasvatamist ning pere turvatunnet toetab see, kui 
info avalike teenuste kohta on kättesaadav ning lihtsasti ka-
sutatav. Aruteludel pakuti välja idee luua lapsevanematele ühtne 
ja kasutajasõbralik teenuste platvorm. Uue platvormi arendamise 
asemel on igati mõistlik parandada olemasolevaid. Käimas on 
eesti.ee arendamine ning teeme ettepaneku võtta laste ja pere-
dega seotud teenuste arendustööd ette eelisjärjekorras, siduda 
omavahel hetkel erinevad platvormid (SKA, Haigekassa, tarkva-
nem.ee jt) ning parandada teavitussüsteemi.

3. Mitmel arutelul leidsid osalejad, et olemasolevad liikumis- 
ja transpordivõimalused ei toeta paindlikke töövorme ning 
kaugtööd. Loodame, et transpordi ja liikuvuse arengukava koos-
tamisel on võimalik arvestada ettepanekuga luua tellimuspõhine 
liikuvuse toetav raamistik ja mudel. 

Kodanikualgatuslikud #kuidasme-
kestame arutelud toimusid 2018. 
aasta oktoobrist detsembrini.

Arutelude eesmärgiks oli teadvus-
tada rahvastikumuutuste mõju ning 
otsida muutustega kaasnevatele 
probleemidele lahendusi.

Arutelud toimusid üle Eesti ning 
järgisid ühtset formaati.

Ettepanekud kujunesid 34 kogu-
kondlikult arutelult kogutud sisendi 
põhjal, kus osales kokku 358 
inimest.

Esialgsetele lahendusideedele 
andsid tagasisidet valdkondlikud 
eksperdid. Seejärel ideid sõeluti 
ning täpsustati.

Ettepanekuid aitasid sõnastada 
esindajad järgmistest organi-
satsioonidest: Eesti Lasterikaste 
Perede Liit, Lastekaitse Liit, Eesti 
Pereteraapia Ühing, Eesti Kauban-
dus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate 
Keskliit, Eesti Väike- ja Keskmiste 
Ettevõtete Assotsiatsioon, Eesti Kü-
laliikumine Kodukant, Eesti Leader 
Liit, Maakondlike Arenduskeskuste 
võrgustik, Eesti Noorteühenduste 
Liit, SA Innove, Eesti Töötukassa, jt.

Arutelusarja kokkuvõtteid ning 
tulemusi, sealhulgas kogu ettepa-
nekute paketti näeb veebilehel:
kestame.rahvaalgatus.ee

#kuidasmekestame arutelusari sai 
teoks koostöös Avatud Eesti Fondi, 
Eesti Tööandjate Keskliidu, Mainor 
AS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, 
EAS Work in Estonia programmi, 
TalTechi, Teenusmajanduse Koja, 
Vabaühenduste Liidu, Eesti Koos-
töö Kogu, IOM, Siseministeeriumi ja 
Kultuuriministeeriumiga.

http://kestame.rahvaalgatus.ee

