18. veebruar 2020. a II ARVAK kohtumine
Kokkuvõte
Kohtumist juhatas: Taimar Peterkop, Riigisekretär
ARVAK koosolekul osalesid: Kristi Talving (MKM), Raigo Uukkivi (RM), Kai Härmand
(JuM), Alari Rammo (Vabaühenduste Liit), Tea Danilov (ASK), Külli Taro (Koostöö Kogu),
Liia Hänni (e-Riigi Akadeemia), Piret Lilleväli (SIM).
Lisaks osalesid: Anni Lehari (RK), Ott Karulin (RK), Lagle Reidma (RTK), Marek Atonen
(RTK), Rando Härginen (RM), Kaie Küngas (RM), Andrus Jõgi (RM), Kristina Liik (RK),
Ahto Saks (Riigikogu).
Protokollis: Laura Viilup (RK).
1. 2019. aasta tegevuste seire, 2020. tegevuskavade ülevaade ning eelarve muutmine –
Anni Lehari (RK)
Riigikantselei andis ülevaate haldusvõimekuse suuna 2019. aasta tegevustest ja eesmärkide
täitmisest ning 2020. aastaks planeeritud tegevustest.
Riigikantselei koos Rahandusministeeriumiga valmistas ette eelarve muudatuste ettepaneku.
Eelarve planeerimine 2020-2023
12.1.1. KEKO
12.1.2. Tippjuhid
12.1.3. Org. arendus
12.2.1. Mõjude hindamise süsteem
12.2.4. Strateegilise juhtimise arendamine
12.2.5. Rakke- ja eksperdirühmad

Eelarve
Muutus
12 817 074 -2 000 000
3 713 956 + 700 000
3 955 000 + 400 000
2 246 374 + 335 000
1 676 471 + 365 000
2 200 000 + 200 000

Uus eelarve
10 817 074
4 413 956
4 355 000
2 581 374
2 041 471
2 400 000

Arutelu: Komisjonis tekkis küsimus, milline on võetud kohustuste maht ja kas
tulemusindikaator ei kannata, kui eelarve ümber jaotada. Selgitati, et indikaatorid on pigem üle
täidetud ning kohustuste ülevaade on ebatäpne, kuna infosüsteemis kajastuvad
haldusvõimekuse meetmed 100% kohustustena. Lisaks uuriti, kas jagatav raha on juba
tegevustega kaetud. Selgitati, et osadel tegevustel on olemas ideed, kuid näiteks mõjude
hindamise ja rakke- ning eksperdirühmade osa ei ole veel kaetud. Komisjonil oli palve tuua
eraldi välja, mis tegevused lähevad otseselt AVP tegevuskava elluviimiseks, millised seosed on
AVP-ga.
Otsus:
1. Kiita heaks 2019. aasta seire ja 2020. aasta tegevuskava ülevaade.
2. Kinnitada eelarve muudatused.
Liia Hänni ei võtnud seisukohta, kuna ei saanud materjalidega varasemalt tutvuda.
2. Haldusvõimekuse vahehindamise järeltegevused – Anni Lehari (RK)
2019. aasta lõpus valmis haldusvõimekuse prioriteetse suuna vahehindamine. Riigikantselei
tutvustas tehtud ettepanekuid ning tegevuskava nende elluviimiseks.
Arutelu: Järeltegevuste kaardistus on vajalik ka EK-le esitamiseks, selle pinnalt on ka valitud,
mis teemasid tahame ise järeltegevustena rõhutada. Komisjon arutas haldusvõimekuse
tegevuste edasist toetamist. Uuel perioodil on raha leidmisel võimalusena struktuurifondide
kõrval uued tööriistad, millest ühe võimalusena on pakutud otsetoetused Euroopa Komisjonilt
(nt SRSS meede). Sisulised sihid on praegu samad. Oodatud on ettepanekuid muudatuste või
täienduste osas. Jutuks tuli ka teemade kaetusest arengukavades. Arengukavade arvu on küll
vähendatud, kuid sisuliselt on tegemist arengukavade konsolideerimisega. Lepiti kokku, et

saadetakse komisjonile lõplik arengukavade nimekiri. Arutati mõningaid punkte
ettepanekutest, nt punkti 22, kus välja pakutud kaasamiskoordinaatorite võrgustiku
formaliseerimist. Küsimus tekkis, et kui palju on haldusaparaadis erinevaid võrgustikke ja kas
nende formaliseerimine peaks olema eesmärk omaette.
Otsus:
1. Kiita heaks haldusvõimekuse vahehindamise järeltegevused ja vastutajad.
2. Otsustati, et vahehindamise järeltegevusi saab veel täiendada jooksvalt.
3. Avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2018-2020 elluviimise ülevaade ning
jätkutegevuste planeerimine – Ott Karulin (RK)
Ülevaates kajastuvad meetmed on:
1.1. Läbipaistvat ja kaasavat poliitikakujundamist toetav infotehnoloogia (EIS-i arendamine
avatud kaasamisplatvormiks);
1.2. Kaasava, teadmistepõhise ja kodanikukeskse poliitikakujundamise protsessi kujundamine
ja oskuste arendamine (ministeeriumide kaasamise koordinaatorite võrgustiku töö edendamine
ja ametnike koolitamine);
1.3. Riigikogu tegevuse avatuse ja läbipaistvuse suurendamine (täiskogu istungitega seotud
andmete masinloetavale kujule viimine);
2.1. Avatud valitsemise tegevuskava väljatöötamine ja tegevuste juurutamine kohalikus
omavalitsuses (arendusprojektide toetamine);
2.2. Kohalike avalike teenuste tasemete analüüsi tulemuste lihtne ja kasutajasõbralik esitamine
(KOVide teenustasemete mõõtmise metoodika ja rakendus);
3.1. Osalusdemokraatia hoiakute ja oskuste arendamine üldhariduses (põhikooli ja
gümnaasiumi õppekavade ajakohastamine).
Arutelu: Komisjon tegi ettepaneku, et poliitikakujundamise koolitustel võiks tekkida rohkem
innovatsiooni ja et tulemused oleks rohkem rakendatavad ehk suunatud neile, kes neid teadmisi
saavad töös kasutada. Kaasloome ja osalemismetoodika on oluline, et kuidagi aktiivsemalt
koolituste osalejad saaksid kaasatud. Lisati, et koolituse mõte on ka selles, et tellijana oskaks
hinnata uuringu tulemusi. Esimesed moodulid on väga sissejuhatavad, tuleks kaaluda, et võibolla oleks vaja rohkem fookust sisulisi teadmisi andvatele koolitustele. Arutati riigikogu
rahvaalgatuse platvormi üle. Sinna on tekkinud funktsioon, mille abil inimesed näevad, mis
nende arvamusest sai. Avatud valitsemise tegevuskava väljatöötamise ja tegevuste juurutamisel
kohalikus omavalitsuse punkti juures arutati, et võiks tuua välja detailsem ülevaade, kuidas
KOVid jõuavad enda avatud valitsemise tegevuskavade koostamiseni, milliste tegevuste läbi
nad selleni jõuavad. Küsimusi tekkis ka KOVide kaasava eelarve teemal. RAM tõi välja, et
kaasava eelarve koostamise juhend valmis eelmise aasta alguses. Lepiti kokku, et komisjonile
saadetakse link juhendile. Kohalike avalike teenuste tasemete analüüsi punkti juures toodi välja
ettepanek, et võiks kaaluda, kas on võimalik luua indeks KOVi teenuste taseme hindamiseks
andmete põhjal, mis on olemas ja kui ei ole piisavalt andmeid, siis mida oleks vaja juurde
koguda. EISi arendamise teemal toodi välja, et MKM-i halduskoormuse hindamise tööriist
annaks mõjude esimese poole prototüübi üle EISi arenduse kaasamisplatvormile.
Otsus:
1. Võtta teadmiseks Avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2018-2020 elluviimise
hetkeseis.
4. Ülevaade läbipaistvust suurendavatest tegevustest – Kai Härmand (JuM)
Justiitsministeerium andis ülevaate õigusloome arengutest avatud valitsemise seisukohast, sh
VVTP tegevusest „Analüüs ja ettepanekud teabe asutusesiseseks kasutamiseks määramise
aluste kohta“ ning korruptsioonivastastest tegevustest.

Arutelu: Vastutustundliku andmekasutuse põhimõtted saadetakse komisjoni liikmetele.
Andmekasutuse paremat rakendamist koordineerib AKI koos selgitavate juhenditega.
5. ARVAK 2020. a kohtumiste aja- ja tegevuskava – Anni Lehari
Aeg: 26. või 27. mai
Päevakava:
1. Avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020-2022 eelnõu VV-le esitamise heaks
kiitmine
2. Järgmise kohtumise aeg ja päevakava.
III kohtumine
Aeg: november
Päevakava:
1. Meetmete seire, eelarve prognoos 2021+ aastaks, haldusvõimekuse prioriteetide lõikes
olulisemat projektide soovitus
2. Avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2018-2020 aruanne
3. Koostöö OECD-ga riigivalitsemise toetamiseks
4. Järgmise kohtumise aeg ja päevakava.
Otsus:
1. Kinnitada ARVAK 2020. a kohtumiste aja- ja tegevuskava.
2. Järgmise kohtumise kuupäeva otsustame meili teel.

