Tegevus 1.1. Poliitikakujundamise ja
õigusloome protsessist parema ülevaate
andmine, selle selgitamine ja visualiseerimine
ja osalemisvõimaluste kirjeldamine

Tegevuse eesmärgiks on teha lihtsas keeles ja ülevaatlikult kättesaadavaks info selle
kohta, kuidas poliitikaid kujundatakse ja seaduseelnõusid ette valmistatakse ning
millised on valitsusväliste osapoolte võimalused nendes protsessides osaleda.

Tegevuse taust: poliitikakujundamise protsess kui tsükkel aitab lihtsustatult mõista,
kuidas sünnivad poliitikaotsused ja kuidas toimub otsustatu elluviimine ning mis viib
esialgsete otsuste ümbervaatamiseni. Õigusloome kui poliitikakujundamise üks, kuigi
peamine, instrument on suhteliselt standardne sammude jada, milles valitsusvälistel
osapooltel ja riigiasutustel on õigus ja võimalus osaleda. Selleks, et seda õigust
paremini kasutada osata, on abiks protsesside kirjeldamine nõnda, et tekiks terviklik
ettekujutus läbikäidavatest sammude järjestusest, sisust ja iseloomust (mis on etapi eesmärk või sisu, keda puudutab, milleni jõutakse). Soome riigi
analoogne õigusloome protsessi kirjeldus (http://lainvalmistelu.finlex.fi/) on siin heaks eeskujuks. Poliitikakujundamise ja õigusloome protsessi omavaheline
sidumine annab tervikliku ettekujutuse olulisematest kasutatavatest poliitikainstrumentidest ja nende seostest. Näiteks võimaldab interaktiivne esitlusviis
demonstreerida, kuidas saab koalitsioonilepingust Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm ja sealt edasi arengukava või seaduseelnõu. Osalemisvõimalusi
selgitatakse osana mõlemast protsessist. Poliitikakujundamise ja õigusloome protsessiskeemi visuaalset esitust saab tulevikus täiendada eraldi vaadetega,
kuidas näeb protsess välja kaasamise-osalemise perspektiivist või mõjude hindamise perspektiivist.
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Koostööpartnerid: õigusloome protsessi on üles täheldanud Riigikantselei (RK) õigusloome osakond koos Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talitusega,
poliitikakujundamise protsessi on üles täheldanud RK strateegiabüroo. Esialgsed tulemused on esitatud tutvumiseks AVP ümarlauale ja arutatud läbi eraldi
koosolekul osana lubaduse 1 (parandada osalemiseks tarviliku info kättesaadavust) ja 2 (parandada poliitikakujundamise protsessis osalemise võimalusi)
arutelu.
Tegevuse rahastamise allikas: tegevust rahastatakse riigieelarvest, tulevikus potentsiaalselt Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Poliitikakujundamise
kvaliteedi arendamine“, kui saavutatakse selline kokkulepe valitsus- ja valitsusväliste partnerite koostöös.
Seosed teiste tegevustega: tegevuse tulemid on sisendiks tegevusele 1.3 „Uues valitsusveebis kaasamise rubriigi täiendamine, ministeeriumide
kaasamisalase info ja selle esitlusviisi standardiseerimine“.

Tegevuse elluviimise ajakava (AVP tegevuskavas 2014-2016 juuli-detsember 2014):
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visualiseerimine
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Oodatav tulemus ja
tulemuslikkuse hindamise
indikaatori

Justiitsministeerium/Riigikantselei
AVP ümarlaud

Poliitikakujundamise protsessi
visualiseerimine

Tulemuste
tutvustamine

Õigusloomeprotsessi visualiseerimine

Tulemuste
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Protsessi visualiseering ette
valmistatud ja partneritele
tutvustatud
Protsessi visualiseering ette
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tutvustatud
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