Tegevus 2.1. Poliitikakujundamise varases
etapis info kättesaadavaks tegemine nii
menetluse kui ka osalusvõimaluste kohta

Tegevuse eesmärgiks on parandada huvirühmade ja avalikkuse võimalusi
poliitikakujundamise varases etapis kaasa rääkida. Selleks on vaja kättesaadavaks teha
info selle kohta, kus ja millal midagi toimuma hakkab.

Tegevuse taust: kaasamisalastest uuringutest on korduvalt välja tulnud, et
ministeeriumid kaasavad huvirühmi ja avalikkust poliitikakujundamise liiga hilistes
etappides, kus tihti esitletakse juba valmis eelnõu, mille puhul põhimõtete arutelu ei
ole enam võimalik. Selleks, et tuua osalemisvõimalus poliitikakujundamise tsüklis
varasemaks, tuleb teha kolme asja: a) hästi ja ülevaatlikult tuleb kättesaadavaks teha
osalemise eelduseks olev info selle kohta, kus ja millal mõnd olulise otsuse eelnõud
ette valmistama hakatakse; b) tuleb luua võimalused selliste plaanide aruteluks; c)
jätkuvalt tuleb arendada ministeeriumide praktikat oma praeguseid partnereid ja potentsiaalseid huvipooli informeerida konkreetsetest algatustest
õigeaegselt, st pigem varem kui hiljem.
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Iga tegevuse kohta on mitmed võimalused juba loodud. Näiteks a) kohta on põhilisteks kasutusel olevateks instrumentideks iga-aastaselt avalikustatavad
ministeeriumide tegevuskavad, mõnel juhul ka tööplaanid, ja kokku koondatud ministeeriumide õigusloome tööplaanid. Poliitikakujundamise varajaste
tegevuste seotud olulise info ühes kohas ja ülevaatlikum esitamine (nt EIS) oleks osalemist lihtsustav lahendus. B) toetuseks on mõnes ministeeriumis
(MKM, KEM) juba praegu kasutusel partnerite informeerimiseks ja aruteluks iga-aastased tööplaanide tutvustamise üritused aasta alguses, kus kutsutakse
osalema kõik huvipooled ning selgitatakse-arutatakse eesseisva aasta plaane. C) osas aitab täiendavate selgituste jagamine (nt koolituse vormis, eraldi
aruteluseminarid) sellest, miks ja kuidas esitada infot ning seejärel luua osalemisvõimalused huvilistele poliitikakujundamise varases etapis.
Täiendavate ettepanekute kogumine selleks, et tegevusele 2.1. sisu anda, toimub tegevuse lahtikirjutuse arutelude käigus.
Koostööpartnerid: tegevuse ettevalmistamise eest vastutab Riigikantselei (RK) strateegiabüroo. Koostööpartneriteks on riigiasutused ja vabaühendused.
Teemat arutati Riigikantselei korraldatud 12. detsembri 2014. a „Kodanikke kaasava ja avatud poliitikakujundamise protsessi“ prioriteetse suuna partnerite
kohtumisel.
Tegevuse rahastamise allikas: tegevusega seotud tegevuskulud on Riigikantselei eelarves, võimalikke arendusi rahastatakse meetmest
„Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“.

Seosed teiste tegevustega: tegevus on seotud järgmiste teiste AVP tegevustega: 1.1. „Parem ülevaade poliitikakujundamise ja õigusloome protsessidest“,
mis on ülevaatlik ja interaktiivne poliitikakujundamise, õigusloome protsessi ning osalusvõimaluste kirjelduse esitlus, mida saab linkida siinse tegevuse
käigus sündivate lahendustega; seos tegevusega 1.3. „Valitsusveebis kaasamise rubriigi täiendamine, ministeeriumide kaasamisalase info ja esitlusviisi
standardiseerimine“ tugineb osalt siin loodavatele lahendustele.
Tegevuse elluviimise ajakava (AVP tegevuskavas 2014-2016 oktoober 2014 – detsember 2015):
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