Kohalike omavalitsuste
teenustasemed

Eesmärk
Fookus kohalike tegevuste ja teenuste tasemete tõusul,
saamaks selleks esmalt ülevaade tänasest olukorrast:
 omavalitsustele võimalus saada terviklik ja kompaktne
ülevaade enda olukorrast erinevates valdkondades;
 omavalitsustele võimalus võrrelda end teistega, sisend
analüüsimaks oma poliitikate kujundamist;
 valitsusasutustele ülevaade ja sisend poliitika
kujundamiseks (sh sekkumis- ja toetusmeetmed);
 ühiskondliku teadlikkuse suurenemine ja arutelu;
 ülevaade arengutrendidest.

Valdkonnad
• Valitsemine (strateegilineja finantsjuhtimine)
• alusharidus
• põhiharidus
• Noorsootöö

• täiskasvanute
sotsiaalhoolekanne
• lastekaitse
• kultuur
• sport

• elamu- ja soojamajandus

• muuseumid

• veemajandus

• raamatukogu

• jäätmemajandus
• liikuvus

• rahvatervis ja turvalisus
• kriisideks valmistumine

Näiteid kriteeriumitest
Laste ja noorte spordi mitmekesisus

Jäätmejaamade lahtiolekuajad

Õpetajate järelkasv
Avatud valitsemine
Ühistranspordi kättesaadavus
Lasteaedade seisund
Muuseumikogu digiteeritud

Tervisenõukogu
Riigihangete korraldus
Rahulolu
Koolist väljalangevus

Valikuvõimalused huvitegevuses
Olmejäätmete liigiti kogumine
Kinnisvara ökonoomne kasutus
Finantsiline jätkusuutlikkus
Erivajadustega lastele lasteaia või lapsehoiu võimaldamine

Ajakava
• 2018 - teenustasemete mõõtmise metoodika, sh kriteeriumid 16
tegevusvaldkonnas.
• 2019 - ettevalmistus esimeseks seireks ja veebilehel andmete
avaldamiseks:
• KOV küsitlus 1-31.okt (Statistikaamet, 2018.a seis)
•

Andmete kogumine riiklikest registritest kuni dets 2019

•

Teenustasemete veebivaade 2019 IV kv - 2020 I kv

• 2020 - andmete avalikustamine
• 2021 - KOV küsitlus andmete uuendamiseks (2020.a seis)

Kriteeriumid
• Andmed põhinevad registritel, KOV küsitlusel ja elanike
rahulolu uuringutel.
• Kriteeriumid hakkavad ajas muutuma, arenema,
täienema.
• Metoodika kujundamisel on arvestatud olemasoleva
andmestikuga, registritega ning võimekusega
andmekorjeks.
• Samuti koondati ettepanekud uute kriteeriumite ja
andmekvaliteedi parandamise osas, mille poole liikuda.
• Andmekorje 1-2 aasta tagant.

Raamatukogud
KRITEERIUM

BAASTASE

EDASIJÕUDNU

analüüs, eesmärgid,
tegevused eesmärkide
Arengukava olemasolu
käsitlus KOV arengukavas
saavutamiseks
KOVid on kaasatud maakonnaraamatukogu
arengukava koostamisse (vaid
maakonna keskraamatukogu
Raamatukogu arengukava
olemas
osas)
keskse (st ühise asutuse või
vallakeskuse)
Raamatukogude
kõigil
rahvaraamatukogu nõukogu
juhtimine on laiapõhjaline rahvaraamatukogudel on
liikmeks on vähemalt 1
ja kaasav
moodustatud nõukogu
kodanikeühenduste esindaja
Linna või valla
rahvaraamatukogud on
koondunud ühise
juhtimise alla
vähemalt 75% riiklike
Raamatukogutöötajate
vähemalt võrdne riiklike
kultuuritöötajate
töötasu on
brutotöötasu
kultuuritöötajate
konkurentsivõimeline
brutotöötasu alammääraga
alammäärast

EESKUJULIK
seire

ühise
munitsipaalasutuse
(keskraamatukogu)
olemasolu

Raamatukogud
KRITEERIUM
Raamatukogude personal
on piisav lugejate
kvaliteetseks
teenindamiseks
Raamatukogutöötajad
täiendavad end
regulaarselt

hoonete seisukord

tehniline varustatus
Raamatukogu tarkvara

BAASTASE

EDASIJÕUDNU

EESKUJULIK

vähemalt 0,9 töökohta
1000 elaniku kohta, igas
raamatukogus
vähemalt 1,0 töökohta 1000
vähemalt 0,8 töökohta minimaalselt 1 täiskohaga elaniku kohta, minimaalselt
1000 elaniku kohta
töötajat
täiskohaga 1 töötaja
aasta jooksul on
aasta koolitusteenuste
raamatukogunduse
kulud vähemalt 100 eurot
valdkonnas koolitused
töötaja kohta
100% raamatukogude
ruumidest asub vähemalt
100% raamatukogude
hea seisundiga hoonetes;
75% raamatukogude
ruumidest asub
50% raamatukogude
vähemalt rahuldava
ruumidest asub vähemalt ruumidest asub väga hea
hea seisundiga hoonetes
seisundiga hoonetes
seisundiga hoonetes
arvutitöökohad, ID
3D-printer, graafikalauad,
kaardi teenuste
võrguväljaannete lugemise
kasutamise võimalus,
koopiate tegemise ja
võimalus, spordi- või
printimisvõimalus
skaneerimisvõimalus
muusikavahendid
lokaalne süsteem

regionaalne

üleriigiline

Raamatukogud
KRITEERIUM

BAASTASE

kodust raamatute tasuta
laenutamise võimalus

Kogud on mitmekülgsed
ja pidevalt uuenevad

kõik raamatukogud on
avatud vähemalt 3
tööpäeval
raamatukogud hangivad
keskmiselt 200 raamatut
1000 elaniku kohta aastas
või 10 tuhat kokku ning
lisandub vähemalt 20
aastakäiku perioodikat

kultuuri- ja
haridusüritused

vähemalt 4 üritus aastas
või vähemalt 20 üritustel
osalenut 100 elaniku
kohta

Paindlikud lahtiolekuajad
ja töövormid

EDASIJÕUDNU
kodust raamatute tasuta
laenutamise võimalus
vähemalt üks
raamatukogu on 4
tööpäeval ja 1
puhkepäeval avatud,
tagastamine ja
pikendamine võimalik
töövälisel ajal

EESKUJULIK

vähemalt 1 raamatukogu
on avatud kõigil
tööpäevadel, sh 2 päeval
peale tööpäeva lõppu, ja
1 puhkepäeval, vähemalt
ühes raamatukogudes on
iseteenindusvõimalus
raamatukogul on auviste
keskmiselt 300 raamatut
(vähemalt 200
1000 elaniku kohta aastas
arvestusüksust) ja
või 15 tuhat kokku ning
elektrooniliste teavikute
ning lisandub vähemalt 30
kogu (vähemalt 20
aastakäiku perioodikat
teavikut)
vähemalt üks üritus
aastas igas
tegevusvaldkonnas (laste
lugemisharjumus,
elukestev õpe, kirjandus)

Raamatukogud
KRITEERIUM

BAASTASE

EDASIJÕUDNU

EESKUJULIK

Raamatukogude teave on
ajakohane ja kättesaadav

raamatukogude teave on
avalikustatud
veebilehtedel

kõigil raamatukogudel
oma veebileht ja
sotsiaalmeedia kanal
vähemalt 100 koolitusel
osalenut 1000 kasutaja
kohta

Sotsiaalmeedias 52
postitust aastas
vähemalt 200 koolitusel
osalenut 1000 kasutaja
kohta

kasutajakoolitused
Raamatukogude
kasutajaskonna suurus
Raamatukogude kogusid
kasutatakse aktiivselt

iga-aastased koolitused
vähemalt 10% elanikest

vähemalt 25% elanikest
vähemalt 40% elanikest
raamatukogu laenutuste raamatukogu laenutuste
ja kogude suuruse suhtarv ja kogude suuruse suhtarv
on vähemalt 0,4
on vähemalt 1,0

kovteenustasemed@fin.ee

