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Parim aeg otsustajatega 
suhtlemiseks
• 2009. aasta esimesed kolm kuud – kuldaeg 

otsustajatega suhtlemiseks

• Senise poliitika ebaõnnestumine (laiemas 
tähenduses kogu maailmas) tähenduses kogu maailmas) 

• Uute ideede puudus; olemasolevate pankrot

• Kriitika valitsejate kaugenemise suhtes – 180 
kraadine pööre avatuse suunas viimase paari 
kuuga

• Objektiivne suurus – valimiste lähenemine



Eesti esimene lobby 
projekt 

• Eesmärgi defineerimine

• Sihtgrupi defineerimine, järjekindel töö ja 
keskendumine eesmärgile

• Keskkonna loomine, avaliku arvamuse 
kujundamine

• Õnnestunud (kreatiivne) massiaktsioon

• Välistatud ähvardused, santaaž, meelehea jms 
mõjutusvahendid



Lobby seadusandlikult 
(õnneks ja õnnetuseks) 
reguleerimata
+ Reguleerimatusest tulenev hall tsoon ja 

müüdid

- Eesti ajaloo ja väiksuse tõttu võib - Eesti ajaloo ja väiksuse tõttu võib 
reguleerimine viia teise äärmusesse 
(kingituste seadus 1996)

- Erinevalt nt Lätist oleme selgelt Skandinaavia 
mõjusfääris; isereguleeruv turg

• Üksikult üldisele; erialaliitude, ühenduste 
areng



Hea lobby,
mis arendab ühiskonda

• Konkurentsi soodustamine; hindade 
langus ja pakkumise mitmekesisus läbi 
uute tulijate uute tulijate 

• Oma ettevõtete toetamine välisturgudel 
sõltumata tegevusalast



Halb lobby, 
mis toimub ühiskonna arvelt 

• Monopolide tugevnemine; kõige 
ohtlikumad on „targad monopolid”

• Protektsionismi ilmingud• Protektsionismi ilmingud

• Eesti on 5 aastat Euroopa Liidu liige –
jätkuvad anomaaliad riiklike tellimuste 
täitmisel



Ajakirjanduse mõju huvide 
esindamisel; areng

• 1789. aasta mais kutsus Louis XVI Versalles’sse 

generaalstaatide üldkogu. 

• Esimest seisust esindasid kolmsada aadlikku

• Teist seisust kolmsada vaimulikku• Teist seisust kolmsada vaimulikku

• Kolmandat seisust kuussada kodanlast 

• Mõni aasta hiljem, Prantsuse revolutsiooni järel, 

sõnas Edmund Burke alamkoja pressirõdu poole 

vaadates: „Seal istub neljas seisus, ja nemad on 

tähtsamad kui kõik teised”



Keskkonna loomine

• Käitu nii, et avalikkus mitte ei toetaks Sinu 
ideed, vaid nõuaks selle idee teostamist

• Uuringud, analüüsid, ekspertide tugi



Kuidas huvide esindamist 
ellu viia?

• Näita, miks see on ühiskonnale; 
tegevusalale vajalik

• Näita, miks see on otsustajale kasulik 
(hääled valimistel, tegija/otsustaja kuvand)(hääled valimistel, tegija/otsustaja kuvand)

• Tehnikate osas lähtu senisest asjaajamise 
traditsioonist



Tehnoloogiad –
kompromissid ja koalitsioonid, 
jõuvõtted

• Arenda oskusi, kus oled tugev; nõrkused 
asenda sisseostudega

• Avatud ühiskonnas maksab tuntus; 
meeldib või ei meeldimeeldib või ei meeldi

• Leia mõjukate partneritega ühisosa; 
koalitsioonide moodustamine

• Jõuvõtted on äärmuslikud, lühiajalise 
efektiga; jõuvõtteid tuleks vältida



Liitudel ja ühendustel on
parimad ajad ees 

• Lobby ja esindamine muutub järjest 
tsiviliseeritumaks

• Traditsioonidest saavad tavad, tavadest 
seadusedseadused

• Tagatubade osatähtsus kaob ja asendub 
ametnike mõjuga
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