Tegevus 1.3. Uues valitsusveebis kaasamise
rubriigi täiendamine, ministeeriumide
kaasamisalase info ja selle esitlemisviisi
standardiseerimine

Tegevuse eesmärgiks on parandada valitsuse plaanide kohta info kättesaadavust, mis
võimaldaks paremat osalemist, ühendades e-kanaleid vastavalt eelnevalt kindlaks
tehtud probleemidele ja lähtudes kasutajamugavusest. Inimestel peab olema võimalik
jälgida oma osalusvõimalusi erinevates menetlustes ning seeläbi osaleda senisest
rohkemates menetlusetappides.

Tegevuse taust: Oleme hetkel olukorras, kus osalemiseks on loodud head
infotehnoloogilised lahendused (eelnõude infosüsteem, osalusveeb), kuid neid
Vastutab Riigikantselei valitsuse infonõunik Ave
kasutatakse vähe. See osutab kas sellele, et valitsusväliste partnerite ja kodanike
Tampere (ave.tampere@riigikantselei.ee, tel
teadlikkus ja informeeritus osalemisvõimalustest on ebapiisav või pole e-demokraatia
kanalid kasutajale piisavalt mugavad. Asja muudab keerulisemaks see, et
693 5725)
poliitikakujundamise protsess (sh õigusloome) on raskesti hoomatav – kust saab
alguse, kuidas toimub menetlus, kes teeb otsuseid, millal saab arvamust avaldada.
Üksikute eelnõude menetluse kohta ei ole info lihtsasti kättesaadav, kuna asub Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis, ministeeriumide tööplaanides,
eelnõude infosüsteemis, osalusveebis. Valitsusasutuste huvirühmade ja avalikkuse kaasamise praktika varieerub, kuna kaasamise head tava ei rakendata
ühetaoliselt. 2014 aasta suvel läksid ministeeriumid ja riigikantselei üle ühtsele veebiplatvormile, loodi valitsusportaal. Valitsusportaali projekti lõppfaasis
osutus projekt niivõrd palju töömahukamaks, et antud tegevus oli sunnitud edasi lükkama ajani kuni valitsusportaal on uuenenud ning kõik ministeeriumid
uuele veebiplatvormile üle läinud.
Vabariigi valitsuse koduleht (valitsus.ee) peaks saama kohaks, mis annab ülevaate kaasamise protsessist ja aitab lahendada eelpool mainitud probleemid.
Sinna koondub ministeeriumite kaasamise teemaline info ning sealt avaneb ligipääs ka välistesse e-demokraatia keskkondadesse – valitsus.ee lehele ning
ministeeriumite veebidesse tuleb uus alajaotus – kaasamine. Valitsusportaali üks alustalasid on standardiseeritud infoarhitektuur ja kasutajamugavus ning
kaasamise alajaotuse loomisega muudame osalemise info ühetaoliselt kättesaadavaks, seda nii praktilise kui ka taustainfo poole pealt.

Koostööpartnerid: tegevuse ehk valitsusportaali kaasamise alajaotuse välja töötamise projekti eest vastutab valitsuse kommunikatsioonibüroo, sisu aitab
luua Riigikantselei strateegiabüroo. Partneriteks on kõik ministeeriumid, kelle veebilehtedel kaasamise rubriik vajalikku infot sisaldab. Projekti käigust
informeeritakse laiemat ringi valitsusväliseid partnereid.
Tegevuse rahastamise allikas: tegevusega seotud arenduskulud on Riigikantselei eelarves.
Seosed teiste tegevustega: tegevus on potentsiaalselt seotud kõigi AVP tegevuskava 1. prioriteedi „Kodanikke kaasav ja avatud poliitikakujundamise
protsess“ tegevustega, mille elluviimist võidakse meetmest „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ rahastada.

Tegevuse elluviimise ajakava (AVP tegevuskavas juuli – oktoober 2014):
Töö lühikirjeldus
Valitsusportaali kaasamise alajaotuse
infoarhitektuuri ja kujunduse
väljatöötamise hange ja lepingu
sõlmimine teostajaga.

Valitsusportaali kaasamise alajaotuse
tehniline teostus
Valitsusportaali kaasamise alajaotuse
kommunikatsioon ministeeriumites ja
riigikantseleis

Detsember
2014

Jaanuar 2015

Veebruar
2015

Koostööpartnerid
Märts 2015
Riigikantselei,
ministeeriumid,
huvitatud partnerid

Riigikantselei

Riigikantselei,
ministeeriumid

Oodatav tulemus ja tulemuslikkuse
hindamise indikaatori
Infoarhitektuur ja kujundus
väljatöötatud ja kokku lepitud

Toimiv kaasamise alajaotus
valitsusportaalis ja ministeeriumide
veebides
Ühetaoline lähenemine kaasamise
alajaotuse sisustamisele ja osalemise
kommunikeerimisele ministeeriumides

