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Käesoleva aasta aprillis liitus Eesti rahvusvahelise avatud valitsemise partneluse (Open Government 
Partnership) algatusega, esitades selleks valitsuse tegevuskava avatud valitsemise väärtuste 
edendamiseks. Eesti liitumise ettevalmistamisel  2010. aasta sügisel alustas tegevust  vabaühenduste 
avatud valitsemise partnerluse  (AVP) ümarlaud, et olla valitsusele partneriks tegevuskava 
ettevalmistamisel ja  selle rakendamisel. Sellest ülesandest tulenevalt on ümarlaud jälginud 
tegevuskava elluviimise kulgu  ja  vajadusel esitanud omapoolsed soovitused, kuidas seda tõhusamalt 
teha. 

Eelmisel ümarlaua koosolekul, mis toimus 27. novembril k.a., oli arutlusel  avalikkuse kaasamine 
otsustusprotsessidesse.   Kuna kaasamisprotsessi koordineerimine on Riigikantselei ülesanne, 
kutsusime koosolekule Juhani Lemmiku, kelle otseseks tööülesandeks see on.  Kuulanud ära AVP 
tegevuskava  kaasamise osa  elluviimise olukorra ja ümarlaua liikmete arvamused, otsustas ümarlaud 
juhtida Teie tähelepanu  vajadusele tõhustada Riigikantselei rolli  kaasamisprotsessi korraldamisel. 
Teeme selleks alljärgnevad ettepanekud.  

• Regulaarselt jälgida, kuivõrd kaasamine toimub vastavalt kaasamise heale tavale.   Soovitame 
selleks koostada kontrollküsimustikud, mille eelnõu esitaja peab täitma eelnõu sisestamisel eelnõude 
infosüsteemi erinevates menetlusettappides.     

• Koostada  ministeeriumide  tööplaanide ühtne formaat, mis tagab kõigi valitsuse tasandil 
ettevalmistamisel olevate eelnõude menetlusprotsessi jälgimise.  Tööplaanid peavad vastama 
tegelikule olukorrale ja nende kaudu peab avalikkusel tekkima võimalus olla kursis ministeeriumides 
toimuva poliitikakujunduse ja õigusloomega.  

• Täita õigusliku sisuga avaliku konsultatsiooni mõiste. Vastavalt kaasamise heale tavale tuleb 
avalik konsultatsioon igal juhul läbi viia kahes menetlusetapis: siis, kui eelnõu väljatöötamiseks alles 
taotletakse mandaati, ning siis, kui eelnõu on juba välja töötatud. 

•  Seostada eelnõude menetlusprotess  üheselt teabe avaldamisega eelnõude infosüsteemis ja 
osalusveebis töötades selleks välja vajalikud regulatsioonid. 

 •  Juhendada ministeeriume eelnõude menetlusprotsessi ühetaoliseks korraldamiseks ja 
avalike konsultatsioonide tulemuslikuks  läbiviimiseks.  Määratleda kaasamiskoordinaatorite 
ülesanded ja koordineerida nende võrgustiku tegevust. 

• Jälgida  ja nõustada EL struktuurivahendite programmiperioodi 2014 – 2020 kavade 
ettevalmistamisel toimuvat kaasamist.  Teha või tellida selle tulemuslikkuse hinnang. 

• Hõlmata kaasamise kvaliteet  valitsuse otsuste kvaliteedi  ning hea õigusloome hindamise 
kriteeriumide hulka. 



• Teavitada avalikkust  süstemaatiliselt ja aktiivselt poliitikakujunduses ja õigusloomes 
osalemise võimalustest seostades seda avatud valitsemisega.  

Loodame siiralt, et ümarlaua ettepanekute arvestamine võimaldab kaasavat riigivalitsemist edasi 
arendada vastavalt avatud valitsemise tegevuskavas püstitatud eesmärkidele. Oleksime tänulikud, kui 
teavitaksite meid Riigikantselei plaanidest kaasamise edaendamiseks 2013. aastal.  

Edukat aasta lõpusirget soovides, 

Vabaühenduste AVP ümarlaud 

Kontaktiisik: Liia Hänni, AVP ümarlaua koordinaator 

Vabaühenduste AVP ümarlauda kuuluvad Arengukoostöö Ümarlaud, Avatud Eesti Fond, ITL, Eesti 
Interneti Kogukond, EMSL, KÜSK, e-Riigi Akadeemia, Korruptsioonivaba Eesti, Poliitikauuringute 
Keskus Praxis, Open Data Estonia, Teenusmajanduse Koda, Inimõiguste Instituut ja Uue Maailma 
Selts.  

 

 


