PõKa kaasamise vahehindamine
PÕKa koostamisse kaasatud huvirühmade seas viidi läbi veebiküsitlus, mille eesmärgiks
oli saada tagasisidet PÕKa senisele kaasamisprotsessile ning vajadusel arengukava
koostamise protsessi vastavalt tagasisidele kohandada.

Kokkuvõte
AVAÜRITUS
•
•

ÜLEVAADE KÜSITLUSEST
Huvirühmadelt koguti tagasisidet:
•
•
•
•

PõKa avaüritusele
töörühma kohtumistele
kaasamisprotsessile üldiselt
info levikule

Samuti küsiti ettepanekuid edasiseks.

Küsitlemise aeg: 16.04-25.04.2018
Osalema kutsutute kontakte: 373

ÜLEVAADE VASTANUTEST
Küsitlusele laekus 105 vastust ehk vastas
umbes 30% ankeedi saanutest.
Vastajateks olid: põllumajanduse,
kalanduse, toidu valdkonna ettevõtjate ja
organisatsioonide esindajad, kutseliitude ja
keskkonnaorganisatsioonide esindajad,
maaelu edendajad, haridus- ja
teadusasutuste esindajad ning avaliku
sektori osapooled.

•

80% vastanutest pidas avaüritust oluliseks ning 90% leidis, et üritus
oli hästi korraldatud.
Huvirühmad peavad oluliseks ka sarnase PÕKa lõpuürituse
korraldamist.
Avaliku sektori, kutseliitude ja haridus- ja teadusasutuste esindajad
on mõnevõrra rohkem rahul kui sektori ettevõtjad.

TÖÖRÜHMAD
•
•
•

•

86% arvas, et töötubades oli piisavalt võimalusi oma arvamuse
avaldamiseks.
Korralduslikku poolt hinnati kõrgelt
Avaliku sektori esindajad hindasid töötubasid kõrgemalt kui sektori
esindajad
Mitmed osalejad leidsid, et pole olnud piisavad aega, et töörühmade
eelmaterjale oma organisatsiooni liikmetega arutada ning ühiseid
seisukohtasid kujundada.

INFOALLIKAD
•
•

•

Peamiseks infoallikaks
on Maaeluministeeriumi
edastatavad e-kirjad
Tegelikud ja soovitud
infoallikad ühtivad
suurel määral
Praegusest rohkem
infot võiks anda
vastajate sõnul
Keskkonnaministeerium
(e-kirja teel)

74% 70%
vastanuist arvab, et
PõKa kodulehel olev info
on asjakohane

on saanud piisavalt infot
PõKa protsessi ja
osalemisvõimaluste
kohta

OSALEJATE ETTEPANEKUD EDASISEKS

ÜLDINE RAHULOLU KAASAMISPROTSESSIGA
Kümnest PõKa kaasamisprotsessis osalejast keskmiselt
6 on rahul, 3 on neutraalsed ja 1 negatiivselt meelestatud.

1.
2.
3.
4.
5.

Osalejate hinnangud üldisele kaasamisprotsessile (n=105)
Oleme saanud piisavalt infot PõKa koostamise
protsessi ja selles osalemise võimaluste kohta

33%

37%

Anda rohkem tagasisidet, kuidas töötubadel kogutud sisendit arvesse võetakse.
Töötubades rohkem aega sisulisteks aruteludeks.
Töötubade eelmaterjalid võiksid saabuda senisest varem.
Rohkem süstemaatilisust ja teadmuspõhisust (et ei jääks pinnapealseks).
Anda rohkem aega seisukohtade kujundamiseks (liigne kiirustamine).

14% 7%4%

,,
VASTAJAD ARVAVAD

PÕKa kodulehel olev info on asjakohane

30%

Üldiselt oleme PõKa senise
kaasamisprotsessiga rahule jäänud

28%

Meil on seni olnud piisavalt võimalusi PÕKA
koostamises kaasa rääkida

19%

Usun, et huvirühmade arvamusega
arvestatakse PõKa koostamise raames

17%

20%

33%

28%

38%

35%

6%

20%

29%

4%5%

9% 5%

7% 5%

„Üldiselt oleme kaasamisprotsessiga rahul, sest on vist esmakordne, et arengukava
koostamiseks on käivitatud nii suur kaasamisprotsess. Ajakava on aga ebareaalselt
kiire. Ettevõtteid esindavates katusorganisatsioonides ei ole iga teema kohta eraldi
inimest (nagu on asutustes) ja seetõttu peavad samad inimesed käima praktiliselt
igal nädalal koosolekul, lisaks ettevalmistamine.“
„Võiks kasutada rohkem veebiküsitlusi. Nii on võimalik saada kõigi huvipoolte
arvamus selgelt kätte. Töötubade melus juhtub tihti nii, et väikemate/vaiksemate
hääl läheb kaduma, kõiki ei jõuta kuulata jne. Veebiküsitlused annaksid selgema
tervikpildi arvamustest.“
„Seniste kokkuvõtete juures võiks lisamaterjalina kättesaadav olla ka sisendinfo,
mille põhjal on kokkuvõtted (nt eesmärgid ja mõõdikud paika pandud või kokku
lepitud) kujunenud.“
„Nii suurt ja süstemaatilist asja ei saa teha ajurünnakuna.“

Oleme saanud piisavalt infot selle kohta, kuidas
meie poolt antud sisendit PõKa koostamisel
kasutatakse

13%
0%

Pigem nõustun

14%

37%

23%

PÕKa koostamisse kaasatute ring on seni olnud
piisav

Nõustun

44%

Nii ja naa

32%

26%

10% 10%

50%
Pigem ei nõustu

100%
Ei nõustu

„Tuleviku planeerimine peaks tuginema siiski faktipõhisele olukorra analüüsil ning
esitatud ettepanekud ja argumendid peaksid olema kinnitatud faktide või
tõendusmaterjaliga (teaduspõhisus)“

,,

