
Hr. Taavi Rõivas 

Peaminister 

Austatud peaminister, 

Tänasel Vabariigi Valitsuse ametisse astumise päeval soovib vabaühenduste AVP ümarlauad Teile ja 

Teie juhitavale valitsusele igakülgset edu täitevvõimu põhiseaduslike ülesannete täitmisel ning 

avatud ja ühiskonda kaasava valitsemiskultuuri edendamisel. Tunnustame seda, et olete valitsusliidu 

leppes pööranud tähelepanu avatud valitsemise partnerluse protsessi siseriiklikule 

koordineerimisele, mis annb lootust selles valdkonnas selguse loomiseks. Teatavasti ühines Eesti 

rahvusvahelise avatud valitsemise partnerluse (Open Government Partnership) algatusega 2012. 

aasta aprillis, kuid senini pole olemas toimivat ja läbipaistvat AVP siseriiklikku juhtimis- ja 

koordinatsioonimehhanismi.  See on aga hädavajalik, sest avatud valitsemise põhimõtete elluviimine 

on laiaulatuslik ülesanne, mis hõlmab nii avalikku sektorit kui ka valitsusväliseid partnereid.    

Eesti esimese AVP tegevuskava ettevalmistamisel 2012. a.  tegi vabaühenduste AVP ümarlaud 

ettepaneku  moodustada vabariigi valitsuse seaduse § 21 alusel avatud valitsemise siseriikliku 

protsessi juhtimiseks ja koordineerimiseks valitsuskomisjon.  See ettepanek jäi kahjuks tähelepanuta.  

Nüüd, kus vastavalt  valitsusliidu leppele on otsustatud anda AVP koordineerimine Riigikantselei 

pädevusse, kordame uuesti ümarlaua algset ettepanekut, sest ilma selge mandaadita valitsuselt  jääb 

ebaselgeks, millised on Riigikantselei ülesanded ja koostöömehhanismid teiste AVP protsessi 

osalistega.  Valitsuskomisjon  looks võimaluse kaasata AVP protsessi  partneritena vabaühenduste ja 

miks mitte ka sotsiaalpartnerite esindajad, sest  AVP põhimõtted eeldavad valitsuse ja  valitsusväliste 

partnerite tihedat koostööd nii tegevuskava koostamisel kui ka selle täitmisel ning avatud valitsemise 

põhimõtete levitamisel ühiskonnas laiemalt. Selline koostööplatvorm on olemas paljudes AVP-ga 

liitunud riikides ning ka Eestis on  viimane aeg  vastavad otsused langetada.    

Tuginedes Vabariigi Valitsuse seaduse §-dele 36 ja 37 on peaministril pädevus korraldada valitsuse 

tasandil  Eestile sisepoliitiliselt, aga ka rahvusvaheliselt vaatekohalt olulise avatud valitsemise 

partnerluse protsessi juhtimise küsimus. Eesti uus AVP tegevuskava peaks valmima juba aprilli lõpuks, 

mis nõuab kiiret tegutsemist ja ühist pingutust nii valitsuse kui ka valitsusväliste partnerite poolt.  

AVP ümarlaud on oma esialsed ettepanekud  uude tegevuskavva koondanud ning valmis need 

edastama, kui on selgunud, kes konkreetselt vastutab tegevuskava väljatöötamise eest.   

Ümarlaud on avatud edasisteks aruteludeks AVP sisriiklike koostöömehhanismide küsimuses.  

Edu soovides, 

Vabaühenduste AVP ümarlaud 

Kontaktisik: 

Liia Hänni, ümarlaua koordinaator 

Vabaühenduste AVP ümarlauda kuuluvad Arengukoostöö Ümarlaud, Avatud Eesti Fond, Domus Dorpatensis,  

Digitaalõiguste Instituut, Eesti  Inimõiguste Keskus,  Eesti Koostöö Kogu, Eesti Interneti Kogukond,  e-Riigi 

Akadeemia, Inimõiguste Instituut, Korruptsioonivaba Eesti, KÜSK, MTÜ Linnalabor, Poliitikauuringute Keskus 

Praxis, Open Data Estonia, Teenusmajanduse Koda, Inimõiguste Instituut, Uue Maailma Selts ja Vabaühenduste 

liit EMSL.  


