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SISSEJUHATUS

Avatud Valitsemise Partnerlus ja tegevuskava

Avatud Valitsemise Partnerlus (edaspidi AVP; ing. k. Open Government Partnership – OGP) 
on rahvusvaheline algatus avatuma, reageerimisvõimelisema, vastutavama ja efektiivsema  
valitsemise edendamiseks läbipaistvuse ja kodanike kaasamise suurendamise, korruptsiooni 
vastu võitlemise ning uute tehnoloogiate arendamise kaudu. Neid eesmärke viiakse ellu 
konkreetsete riiklike tegevuskavade abil. Eesti on oma arengus järginud demokraatliku 
infoühiskonna põhimõtteid ja toetanud seda e-teenuste arendamise kaudu. AVP soosib sellist 
suundumust nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt. Eesti on hinnatud AVP initsiatiivi 
miinimumnõuetele vastavaks.

Eesti peamised eesmärgid Avatud Valitsemise Partnerluses osalemisel on:
 anda uus impulss uute tehnoloogiate arendamise tehniliste aspektide rakendamisele 

avalike teenuste edendamisse ning kodanike kaasamisele riigi valitsemise protsessis;
 kinnitada ja kinnistada Eesti e-valitsemise kuvandit rahvusvaheliselt, saada laiemat 

tuntust meie edusammudele ja headele valitsemistavadele ning jagada oma kogemusi 
ja teadmisi samal ajal õppides teistelt; 

 aidata Eesti IT ettevõtetel leida uusi eksportturge ja koostööpartnerid.

Antud tegevuskava eesmärgiks on kaardistada ja süstematiseerida tuginedes Vabariigi 
Valitsuse tegevusprogrammile 2011-2015 ja Konkurentsivõime kavale „Eesti 2020“ aastatel 
2012-2015 Eestis elluviidavad tegevused, mis panustavad valitsemise avatumaks, 
efektiivsemaks ning kaasavamaks muutmisesse. AVP initsiatiivis osaledes on võimalus nende 
tegevuste kujundamisel ja elluviimisel õppida partnerriikide kogemustest ning jagada Eesti 
kogemusi teistele AVPs osalevatele riikidele. Esimesel tegevusaastal keskendutakse Eestis 
peamiselt avalike teenuste arendamise ning edendamisega seotud tegevuste elluviimisele.

Tulemuslikkuse tagamiseks hinnatakse tegevusplaani täitmist aastas korra, 12-kuulise 
rakendustsükli täitumisel. Enesehindamise raport hindab tegevusplaani täitmist  nii sisulises 
kui teostuslikus mõttes.  Raport on aluseks tegevusplaani võimalikuks täiendamiseks uute 
algatuste ja poliitikasuundadega järgnevaks tsükliks. 

Tegevusplaani koostamisel on järgitud AVP initsiatiivi poolt väljapakutud juhendmaterjali. 
Kava ja Eesti osalemisega AVPs seotud toiminguid koordineerib Riigikantselei, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, Välisministeeriumi, e-Riigi Akadeemia ja Avatud Eesti 
Fondi kaasabil.

Avatud valitsemise initsiatiivi olulisus Eestile

Avatud valitsemine aitab muuta Eesti siin elavate inimeste jaoks paremaks. Hea valitsemise 
aluseks on avatus, läbipaistvus, vastutavus ja kaasamine. See tähendab riigivalitsemise 
korraldust, kus inimesed on mitmekülgselt kaasatud kodanikuühiskonna arendamisse. 
Inimesed saavad olla kursis avaliku võimu tegemistega ning neis aktiivselt  kaasa rääkida. 
Dialoog inimeste ja avaliku võimu teostajate vahel parandab avalike teenuste kvaliteeti, 
avaliku sektori tulemuslikkust ning aitab vähendada korruptsiooniohtu. 

MUSTAND



Eesti positsioonid erinevates avatud valitsemisega otseselt või kaudsemalt seostatavates 
rahvusvahelistes tulemustabelitest  ja hinnangutes on soodsad, kuid see ei tähenda, et paremini 
poleks võimalik. 2011. aasta rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi Transparency 
International tulemus 6,4 palli paigutab Eesti 183 riigi pingereas 29. kohale. Viimasel kahel 
aastal on indeksi väärtus vähenenud. Heritage Foundation majandusvabaduse 2012. aasta 
edetabelis oli Eesti 16. kohal. Võrreldes 2011. aastaga tähendab see positsiooni halvenemist kahe 
koha võrra. Lausanne’i rahvusvahelise ärikooli IMD maailma riikide konkurentsivõime 
pingereas tõusis Eesti 2011. aastal ühe koha võrra 33. positsioonile. Maailma 
Majandusfoorumi konkurentsivõime tabelis säilitas Eesti 2011. aastal 33. positsiooni. 
Freedom House`i internetivabaduse raportis mahtus Eesti 8 riigi hulka, kes said hinnangu 
„vaba“. 
Väärtustades kõrgeid valitsemise standardeid valmis 2011. aastal OECD abil valitsuse poolt 
tellitud põhjalik analüüs Eesti riigivalitsemist. Lisaks ühtsema valitsemise poole liikumise 
olulisuse rõhutamisele leiti, et senisest terviklikumalt tuleks Eestis pakkuda avalikke teenuseid 
ning parandada nende kättesaadavust. Teenuste pakkumise tulemuslikkuse suurendamiseks ja 
kvaliteedi parandamiseks soovitatakse raportis enam soodustada erinevate huvigruppide 
koostööd ning pöörata rohkem tähelepanu terviklike programmide väljatöötamisele.

Algatused valitsemise avatuse suurendamiseks parandavad Eesti kui riigi toimimise 
efektiivsust ning konkurentsivõimet laiemalt. Eesti on tuntud edumeelse e-lahenduste 
rakendajana. Enamik avalikest teenustest, mida on olnud võimalik elektrooniliseks teha, on 
elektrooniliseks tehtud. Need e-lahendused säästavad Eesti elanike ja ettevõtjate aega ning 
ressursse. Eestil on näiteks e-maksuamet/e-toll, e-politsei, e-kool, e-tervis, e-äriregister. 
Riiklikke valimisi viiakse läbi elektroonilist hääletamisvõimalust  kasutades. Jätkuvate 
väljakutsetena tuleb tegeleda seniste teenuste arendamise ning kasutajasõbralikumaks 
muutmisega, viia teenused uutesse IKT ja multimeedia väljunditesse (nt. nutitelefonid) ning 
kasutada maksimaalselt ära riigi poolt kogutud avalikke andmeid uute tehnoloogiliste 
lahenduste ja e-teenuste arendamisel. 

AVATUD VALITSEMISEGA SEOTUD TEGEVUSED EESTIS

Avatud valitsemisega seotud elluviidud algatusi on otstarbekas tutvustada lõimides AVP 
initsiatiivi neli võtmevaldkonda (fiskaalne läbipaistvus, avalikkuse ligipääs informatsioonile, 
võimuesindajate huvide avalikustatus ja kaasamine) Eesti avaliku valitsemise senist praktikat 
iseloomustanud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise potentsiaali kasutamisega. 
Edumeelsele e-riigile kohaselt käsitletakse Eestis valitsemise korraldust ning innovaatilisi 
kodanikuühiskonna arengut toetavaid tehnoloogilisi lahendusi terviklikult. 

Välja võib tuua valiku olulisematest infotehnoloogilistest edasiminekutest Eestis, mis on 
osutunud valitsemise avatumaks, efektiivsemaks ja läbipaistvamaks muutmise protsessi 
alusteguriteks (sulgudes toimimisaasta): esimene pangaülekanne läbi modemi (1993), 
valitsuse veebilehekülg (1993), esimene avaliku sektori andmebaas internetis (1995), esimene 
internetipanga lahendus (1996), ühtne riigiportaal www.riik.ee. (1998), avalike andmete 
ristkasutust võimaldav andmevahetuskiht X-tee (2001), elektrooniline ID-kaart (2002), ühtne 
kontaktpunkt www.eesti.ee (2002), e-hääletamine (2005).
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Eelloetletud lahendused on andnud tõuke info- ja kommunikatsioonitehnoloogilistele 
innovatsioonidele, mis on panustanud ja jätkuvalt panustavad märkimisväärselt Eesti riigi 
valitsemise korralduse läbipaistvuse ning efektiivsuse tõstmisesse (sulgudes on toodud 
eesmärk): elektroonilise dokumendi platvorm DigiDoci (elektrooniline ja mugav 
dokumendihaldus), digiallkiri (paberivaba kinnitusmenetlus), e-ettevõtte registreerimine 
(väiksem halduskoormus ettevõtjale), e-valitsus (kiirem otsustusprotsess), e-õigus (kaasamine 
regulatsioonide väljatöötamisse), e-politsei (efektiivsem koordinatsioon ja kommunikatsioon), 
e-ravimiretsept (paberivaba retsept), e-kool (kooli ja kodu vahetult toimiv suhtlus), e-
maksuamet/e-toll (efektiivsem maksulaekumine ja väiksem halduskoormus deklarandile), e-
tervis (parem tervishoiu- ja raviteenus), e-maaregister (korras kinnistusandmed), i-
hääletamine (parem valimisaktiivsus), kohapõhised teenused (asjakohane infoliikumine), m-
parkimine (parkimine ilma parkimispiletita), m-maksed (ostude eest tasumine mobiiliga), 
mobiil-ID (mugavam identifitseerimine), e-rahvastikuregister (parem avalik teenus), 
energeetika nutivõrgud (suurem energiasääst), e-sotsiaalhoolekande teenused (mugavam 
hoolekanne), e-riigi portaal eesti.ee (ühtne kontaktpunkt), x-tee (andmete ristkasutus). Iga 
konkreetse lahenduse funktsionaalsuse kohta leiab täpsemat infot kodulehel e-Estonia.com.

Lisaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste arendamisele tegeletakse 
valitsemise avatuse suurendamiseks järjepidevalt ka riigi planeerimisprotsesside 
täiustamisega, seda nii regulatiivses kui korralduslikus võtmes. Eesti riigi 
eelarvestusstrateegia elluviimist iseloomustavad oluliste eelarvedokumentide ajakohane 
avaldamine ning avatud eelarvesüsteem. Eesti valitsus on panustanud fiskaalse läbipaistvuse 
suurendamisse. Käivitatud on organisatsioonide arendus- ja finantsjuhtide võrgustik, 
prognooside koostamisel on kaasatud olulisemad partnerid, toimuvad mitmetasandilised 
ee l a rve l äb i r ääk imi sed , e e l a rvep ro t s e s s i panus t ava a ju t ru s t i na koguneb 
Rahandusministeeriumi nõukoda, toimub aktiivne suhtlus meediaga. Seireprotsessi 
tõhustamiseks avaldatakse igakuiselt majanduse ja riigieelarve täitmise ülevaated slaididena 
Rahandusministeeriumi kodulehel ning kvartaalselt avalikustatakse pikemad ülevaated.	  
Viimase kümne aasta jooksul on suurt rõhku pandud eelarve alaste dokumentide loetavamaks 
muutmisele ning selgitamisele. Tavapärane on eelarvedokumentide kohene avalikustamine ja 
avalikus veebiruumis kättesaadavaks tegemine kodanikele. Eelarveprotsessi efektiivsuse ja 
läbipaistvuse täiendavaks parandamiseks hangiti riigi poolt 2011. aastal e-lahendusena 
„Strateegilise juhtimise ja riigieelarve planeerimise infosüsteem“. Erainitsiatiivil on loodud 
eelarvekulude ja –tulude selgitamiseks ning modelleerimiseks kodulehekülg minuraha.eu.

Eelarvevahendite efektiivse kasutamise kontrollimisel tugineb Eesti Riigikontroll oma töös 
rahvusvaheliselt tunnustatud auditistandarditele: rahvusvahelise kõrgeimate 
kontrolliasutuste organisatsiooni INTOSAI auditistandardid, INTOSAI tegevusjuhised 
sisekontrolli standardite rakendamiseks avalikus sektoris, INTOSAI auditistandardite Euroopa 
rakendussuunised.  

Avalikkuse õigus informatsioonile ja ligipääs valitsuse andmetele on Eestis reguleeritud 
kolme õigusaktiga. Eesti avaliku teabe seadust peavad rakendama kõik avaliku sektori 
asutused. Avaliku teabe seadus reguleerib riigi infosüsteemi toimimist. Seadusega 
reguleeritakse muuhulgas süsteemi kuuluvate andmekogude elutsüklit ja keskset 
koordineerimist. Samuti annab seadus juriidilise aluse nõuetele, mida on vaja riigi 
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infosüsteemide pidamiseks. Isikuandmete seadusega sätestatakse nõuded ja tingimused 
isikuandmete turvaliseks töötlemiseks. Seaduse rakendamine on kohustuslik kõikidele 
isikuandmete töötlejale. Riikliku statistika seadus kehtestab õiguslikud alused, kuidas riik 
saab süsteemselt statistikat koguda ning kuidas see korraldatud on. Seadust rakendavad 
statistiliste vaatluste korraldajad (Statistikaamet ja Eesti Pank) ning andmeesitajad (jur. isikud, 
KOV-id, FIE-d ning teatud füüsilised isikud).

Korruptsiooni tõkestamiseks ning valitsemise läbipaistvuse suurendamiseks kehtivad Eestis 
ranged reeglid võimuesindajate ja vanemteenistujate sissetuleku ning varalise info 
avaldamise kohta. Alates 1999. aastast kehtib korruptsioonivastane seadus, mis sätestab 
ametnike majanduslike huvide deklareerimise ja palgaandmete avaldamise korra.

Väärtustades kodanike kaasamist poliitikakujundamisse ja valitsemisse, sealhulgas 
kodanikevabaduste põhilise kaitse pakkumist on kaasamise arendamisel Eestis pikaajalised 
traditsioonid. Valminud on erinevaid käsiraamatuid nii ametnikele kui vabaühendustele (nt. 
Kaasamise hea tava, Kaasamise käsiraamat ametnikele ja vabaühendustele, ministeeriumite 
kaasamisjuhised), ellu on viidud erinevaid koolitusprogramme nii kaasajate kui kaasatavate 
võimekuse tõstmiseks ning avaliku konsultatsiooni tagamiseks tegutseb aktiivselt spetsiaalne 
kaasamisportaal osale.ee. Kõik Vabariigi Valitsusele otsustamiseks ette valmistatud 
materjalid, mis nõuavad ministeeriumidevahelist kooskõlastamist, aga ka avalikku 
konsultatsiooni, on avalikkusele enne otsuse langetamist kättesaadavaks tehtud eelnõude 
infosüsteemi kaudu. Suur roll kodanikuühiskonna arendamisel Eestis on olnud ka 
vabaühendustel, mis läbi erinevate elluviidud ja –viidavate programmide on tegelenud 
demokraatia arendamisega nii Eestis kui koostööpartnerriikide juures, tugevdanud 
vabaühenduste võimekust olemaks valitsusele dialoogipartneriks, viinud läbi erinevaid 
teadlikkust tõstvaid seminare ja koolitusi; teostanud temaatilisi analüüse.  

EESTI AVATUD VALITSEMISE TEGEVUSKAVA 2012-2015 ELLUVIIMINE

Valitsus on astunud samme tegevuskava elluviimiseks vajalike eeltingimuste loomiseks. 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juurde moodustati 2011. aastal infoühiskonna 
teenuste arendamise osakond ning Riigikantselei juurde nimetati ametisse valitsuse IT-nõunik. 
Organisatoorsete muudatuse eesmärk on parandada institutsionaalset valmisolekut tegelemaks 
aktiivsemalt avatud valitsemise ja kodanikuühiskonna arendamisega.

Tegevuskava esimese rakendusperioodi jooksul keskendub Eesti AVP initsiatiivi 
tegevussuunale, mis on fokusseeritud peamiselt avalike teenuste ja infoühiskonna 
edendamisele. See väljakutse hõlmab meetmeid, mis parandavad avaliku sektori tõhustamist 
ning arendavad erasektori innovatsiooni.

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2011-2015 ning Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ 
sisaldavad mitmeid tegevusi, mis otseselt panustavad antud tegevusprioriteedi sisustamisele 
ning on seotud valitsusliidu infoühiskonna poliitika eesmärgiga:
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 pakkuda Eesti inimestele nende aega ja mugavust väärtustavat ning turvalist elu- ja 
töökeskkonda moodsate tehnoloogiavahenditega; 

 infoühiskonna keskmes peab olema i-nimene, mitte e-lektron; 
 tehnoloogia arendamine ei ole eesmärk omaette – riigi eesmärgiks on pakkuda 

inimestele paremaid teenuseid, kasutades selleks parimat võimalikku tehnoloogiat (nt. 
nutitelefonidele kohandatud rakendusi).

Eesti avatud valitsemise tegevuskava 2012-2015 tugineb valitsuse tegevusprogrammis ja 
konkurentsivõime kavas toodud laiematele ja kitsamatele eesmärkidele ning tegevustele, mis 
väljendavad valitsuse hoiakuid avatud, läbipaistva, kaasava ja efektiivse riigi olulisusest. 
Tegevuskava rakendustabel (Tabel 1) on jaotatud neljaks AVP initsiatiivi lubadustega 
seostatavaks põhiosaks (no. valitsuse poolt kinnitatud tegevusprogrammi laiemad eesmärgid):

 Riigi ühtne, lihtne ja sõbralik kodanike poole pööratud nägu internetis ja e-teenustes.
 Turvalisem, säästlikum, mugavam, kiirem, läbipaistvam ja piirkonniti kättesaadavam 

avalik teenus.
 eDemokraatia arendamine kaasamise ja läbipaistvuse suurendamiseks.
 Riigi e-varade andmine kodanike ja ettevõtete teenistusse.

Iga põhiosa on täpsustatud konkreetsemate eesmärkide ja tegevustega (no. valitsuse poolt 
kinnitatud tegevusprogrammi punktid ja tegevused), mis panustavad põhiosas sõnastatud 
mõttesse. Rakendustabelis on toodud ka täpsustav informatsioon iga tegevuse sisulise teostuse 
osas, määratud vastutaja ning valmimise tähtaeg (vastavalt valitsuse tegevusprogrammile).

Tabel 1: Eesti avatud valitsemise tegevuskava 2012-2015 rakendustabel:

Seos avatud valitsemisega:Riigi ühtne, lihtne ja sõbralik kodanike poole pööratud nägu internetis ja e-
teenustes.
Riigi ühtne, lihtne ja sõbralik kodanike poole pööratud nägu internetis ja e-
teenustes.
Riigi ühtne, lihtne ja sõbralik kodanike poole pööratud nägu internetis ja e-
teenustes.

Eesmärk 1:Muudame e-teenused mugavateks ja inimsõbralikeks i-teenusteks, kujundades 
eesti.ee  kodanikele käepäraseks ja ligitõmbavaks võrgu kaudu pakutavate avalike 
teenuste väravaks, võimaldamaks  arukat ja otstarbekohast dialoogi riigi ja 
kodanike vahel.

Muudame e-teenused mugavateks ja inimsõbralikeks i-teenusteks, kujundades 
eesti.ee  kodanikele käepäraseks ja ligitõmbavaks võrgu kaudu pakutavate avalike 
teenuste väravaks, võimaldamaks  arukat ja otstarbekohast dialoogi riigi ja 
kodanike vahel.

Muudame e-teenused mugavateks ja inimsõbralikeks i-teenusteks, kujundades 
eesti.ee  kodanikele käepäraseks ja ligitõmbavaks võrgu kaudu pakutavate avalike 
teenuste väravaks, võimaldamaks  arukat ja otstarbekohast dialoogi riigi ja 
kodanike vahel.

Eesmärk 2:Loome e-Eesti versiooni nutitelefonidele ning tagame seeläbi mugavaima e-
teenuste kättesaadavuse.
Loome e-Eesti versiooni nutitelefonidele ning tagame seeläbi mugavaima e-
teenuste kättesaadavuse.
Loome e-Eesti versiooni nutitelefonidele ning tagame seeläbi mugavaima e-
teenuste kättesaadavuse.

Eesmärk 3: ID-kaart ja mobiil-ID peavad tagama turvalise ligipääsu igale Eestis pakutavale 
teenusele.
ID-kaart ja mobiil-ID peavad tagama turvalise ligipääsu igale Eestis pakutavale 
teenusele.
ID-kaart ja mobiil-ID peavad tagama turvalise ligipääsu igale Eestis pakutavale 
teenusele.

Tegevus Kommentaar Vastutaja Tähtaeg
Avalike teenuste 
korraldamise roheline raamat

Eesmärgiks on avalike teenuste korraldamisega seotud 
probleemide välja toomine, nendele mõjuhinnangu andmine,  
probleemidele alternatiivsete lahenduste väljapakkumine. 
Pakutud alternatiivsete lahenduste alusel on loodud eeldused 
tegevuskavade koostamiseks avalike teenuste korraldamisega 
seotud probleemide lahendamiseks.

MKM 2012 III 
kv
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Eesti.ee tegevuskava 
elluviimine

a) Eesti teabevärav eesti.ee on 2012.a lõpus turvaline, kiire 
ning kvaliteetne, kasutajavaatest orienteeritud, avaliku sektori 
teenus- ja infoportaal, mis pakub kodanikule aja- ja 
asjakohast avaliku sektori infot ja avalikke teenuseid. 
b) Eesti.ee on esmane kontaktpunkt, kuhu kodanik pöördub 
avaliku sektori poolt pakutavate e-teenuste kasutamiseks.
c) Eesti.ee on Eesti ja Euroopa ettevõtjatele ühtne 
kontaktpunkt Eestis, kust saab infot ettevõtja teenuste kohta 
ning lihtsamaid informatsioonikohustust täitvaid teenuseid 
kasutada. 
d) Eesti.ee on valmis pakkuma 11 EL riigi ettevõtjale 
autenditud elektroonilisi teenuseid ning 9-le EL riigi 
ettevõtjale võimaluse lisaks autentimisele ka dokumente 
allkirjastada. 
e) Eesti.ee sisu haldavad erinevate riigiasutuste töötajad, kes 
kirjutavad sinna artikleid lihtsas keeles ning valdkondade ja 
ametkondade üleselt. 
d) Eesti.ee on peamine kanal mille kaudu kodanik tellib 
endale teavitusteenuseid e-posti ja mobiili peale. Eesti.ee 
suurendab „minu dokumentide“ teenuse abil kodaniku ja 
ametniku vahelist elektroonilist suhtlemist.

MKM 2012 IV 
kv

Eesti veebinäo 
kontseptsiooni 
väljatöötamine 	  

MKM 2012 IV 
kv

Toetavate nutitelefonide 
operatsioonisüsteemide ja 
brauserite valmimine 	  

MKM 2012 IV 
kv

Nutitelefonide 
operatsioonisüsteemidele ja 
brauseritele vastava 
koosvõime nõuete 
kirjutamine 	  

MKM 2012 IV 
kv

Turvanõuete väljatöötamine 
teenustele, mida viiakse 
nutitelefonidele 	  

MKM 2012 IV 
kv

Eesti.ee mobiilse versiooni 
arendamine

Eesmärgiks on muuta Eesti.ee mugavalt kasutatavaks 
erinevate mobiilseadmetega nagu nutitelefonid ja 
tahvelarvutid ning kujundada portaali teenused erinevate 
platvormide eripärasid arvestades. See aitab kaasa portaali 
kodanikule kättesaadavamaks, interaktiivsemaks, 
mugavamaks ja kasulikumaks muutmisele. Mugava mobiilse 
vaate omamine suurendab portaali aktiivsete kasutajate 
hulka.
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Seos avatud valitsemisega:Turvalisem, säästlikum, mugavam, kiirem, läbipaistvam ja piirkonniti 
kättesaadavam avalik teenus.
Turvalisem, säästlikum, mugavam, kiirem, läbipaistvam ja piirkonniti 
kättesaadavam avalik teenus.
Turvalisem, säästlikum, mugavam, kiirem, läbipaistvam ja piirkonniti 
kättesaadavam avalik teenus.

Eesmärk 1:Teabeedastuse uute tehnoloogiate abil saame reformida avaliku halduse ja muuta 
riik kodanike ja ettevõtjate jaoks veelgi tõhusamaks.
Teabeedastuse uute tehnoloogiate abil saame reformida avaliku halduse ja muuta 
riik kodanike ja ettevõtjate jaoks veelgi tõhusamaks.
Teabeedastuse uute tehnoloogiate abil saame reformida avaliku halduse ja muuta 
riik kodanike ja ettevõtjate jaoks veelgi tõhusamaks.

Eesmärk 2:Arendame edasi ettevõtja-, maksuameti- ja ühistranspordiportaali, e-asjaajamist 
ning e-arhiveerimist.
Arendame edasi ettevõtja-, maksuameti- ja ühistranspordiportaali, e-asjaajamist 
ning e-arhiveerimist.
Arendame edasi ettevõtja-, maksuameti- ja ühistranspordiportaali, e-asjaajamist 
ning e-arhiveerimist.

Eesmärk 3:Kodanikele parima teenuse pakkumiseks viib riik avalikud e-teenused 
mobiilidesse ja kasutab digiTV aina laienevaid võimalusi.
Kodanikele parima teenuse pakkumiseks viib riik avalikud e-teenused 
mobiilidesse ja kasutab digiTV aina laienevaid võimalusi.
Kodanikele parima teenuse pakkumiseks viib riik avalikud e-teenused 
mobiilidesse ja kasutab digiTV aina laienevaid võimalusi.

Tegevus Kommentaar Vastutaja Tähtaeg
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Avalike teenuste 
korraldamise roheline raamat

Eesmärgiks on avalike teenuste korraldamisega seotud 
probleemide välja toomine, nendele mõjuhinnangu andmine,  
probleemidele alternatiivsete lahenduste väljapakkumine. 
Pakutud alternatiivsete lahenduste alusel on loodud eeldused 
tegevuskavade koostamiseks avalike teenuste korraldamisega 
seotud probleemide lahendamiseks.
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Riiklike registrite 
andmestiku ühtlustamine ja 
andmevahetuse korraldamine 	  
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IT-praktikute 
koostöövõrgustiku 
käivitamine 	  

MKM 2012 IV 
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Eesti veebinäo 
kontseptsiooni 
väljatöötamine 	  

MKM 2012 IV 
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Teenuste viimine vastavusse 
erinevate seadmete 
kasutamisest tulenevate 
võimalustega 	  

MKM 2013 IV 
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Pilootprojektide läbiviimine 
testimaks uute teenuskanalite 
(mobiil, digiTV) 
kasutuselevõtuga seonduvaid 
partnerlusi ja koostöövorme

Teenuste, mida on otstarbekas uutesse teenuskanalitesse viia, 
portfelli koostamine (näit kuni 5 teenust). Selgitada kes on 
sihtrühm, milline on tehniline võimekus ja kes on teenuse 
osutajad (näit Elion, Starman, STV, EMT, Elisa, Tele2 jt).

MKM 2013 IV 
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Teenuste ja andmete 
avamine, sh. äriliseks 
kasutamiseks 	  

MKM 2013 IV 
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Seos avatud valitsemisega:eDemokraatia arendamine kaasamise ja läbipaistvuse suurendamiseks.eDemokraatia arendamine kaasamise ja läbipaistvuse suurendamiseks.eDemokraatia arendamine kaasamise ja läbipaistvuse suurendamiseks.
Eesmärk 1:E-kodanik on  e-ametniku ja e-poliitiku kiireks ja tegusaks partneriks.E-kodanik on  e-ametniku ja e-poliitiku kiireks ja tegusaks partneriks.E-kodanik on  e-ametniku ja e-poliitiku kiireks ja tegusaks partneriks.

Tegevus Kommentaar Vastutaja Tähtaeg
Avalike teenuste 
korraldamise roheline raamat

Eesmärgiks on avalike teenuste korraldamisega seotud 
probleemide välja toomine, nendele mõjuhinnangu andmine,  
probleemidele alternatiivsete lahenduste väljapakkumine. 
Pakutud alternatiivsete lahenduste alusel on loodud eeldused 
tegevuskavade koostamiseks avalike teenuste korraldamisega 
seotud probleemide lahendamiseks.
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Seos avatud valitsemisega:Riigi e-varade andmine kodanike ja ettevõtete teenistusse.Riigi e-varade andmine kodanike ja ettevõtete teenistusse.Riigi e-varade andmine kodanike ja ettevõtete teenistusse.

Eesmärk 1:Teeme riigi ruumiandmed töödeldaval kujul avalikuks - see annab kodanikele ja 
ettevõtetele võimaluse ise luua riigi andmete põhjal otstarbekaid teenuseid.
Teeme riigi ruumiandmed töödeldaval kujul avalikuks - see annab kodanikele ja 
ettevõtetele võimaluse ise luua riigi andmete põhjal otstarbekaid teenuseid.
Teeme riigi ruumiandmed töödeldaval kujul avalikuks - see annab kodanikele ja 
ettevõtetele võimaluse ise luua riigi andmete põhjal otstarbekaid teenuseid.

Eesmärk 2:Läbipaistvuse ja kaasatuse suurendamiseks ning erasektori ergutamiseks uute 
rakenduste loomisele muudame avalikud ehk riigi ja kohalike omavalitsuste 
andmed masinloetavaks (machine-readable public data).

Läbipaistvuse ja kaasatuse suurendamiseks ning erasektori ergutamiseks uute 
rakenduste loomisele muudame avalikud ehk riigi ja kohalike omavalitsuste 
andmed masinloetavaks (machine-readable public data).

Läbipaistvuse ja kaasatuse suurendamiseks ning erasektori ergutamiseks uute 
rakenduste loomisele muudame avalikud ehk riigi ja kohalike omavalitsuste 
andmed masinloetavaks (machine-readable public data).

Eesmärk 3:Seame sihiks, et era- ja avaliku sektori koostöös loodud andmekogud oleksid 
ettevõtetele ja eraisikutele arendamiseks kättesaadavad. 
Seame sihiks, et era- ja avaliku sektori koostöös loodud andmekogud oleksid 
ettevõtetele ja eraisikutele arendamiseks kättesaadavad. 
Seame sihiks, et era- ja avaliku sektori koostöös loodud andmekogud oleksid 
ettevõtetele ja eraisikutele arendamiseks kättesaadavad. 

Tegevus Kommentaar Vastutaja Tähtaeg
Avalike andmete 
masintöödeldaval kujul 
kättesaadavaks tegemise 
roheline raamat

a) Analüüs open data potentsiaali määramiseks ning 
hetkesituatsiooni kaardistamiseks.

MKM 2012 I kvAvalike andmete 
masintöödeldaval kujul 
kättesaadavaks tegemise 
roheline raamat

b) Open Data repositooriumi hange – eesmärgiga arendada 
välja vajalik infrastruktuur open data ühtse kontaktpunkti 
loomiseks.

MKM 2012 I kvAvalike andmete 
masintöödeldaval kujul 
kättesaadavaks tegemise 
roheline raamat

c) Pilvepõhiste open datal põhinevate teenuste pilootprojekt - 
eesmärgiks luua demolahendused koostöös erasektoriga.

MKM 2012 I kvAvalike andmete 
masintöödeldaval kujul 
kättesaadavaks tegemise 
roheline raamat

d) Regulatsioonide analüüs - eesmärgiga identifitseerida 
võimalikud õiguslikud takistuses open data initsiatiivi 
elluviimisel.

MKM 2012 I kv
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f) Kommuunipõhiste avalike teenuste teekaartide 
väljatöötamine - eesmärgiga arendada uusi innovaatilisi 
avalikke teenuseid.

Kaasamine

Tegevuskava koostamisel, uuendamisel ning elluviimisel järgitakse „Kaasamise hea tava“ 
dokumenti, mis on kättesaadav valitsuse kodulehel www.valitsus.ee. Huvirühmade 
kaasamine, avalikkuse informeerimine ning nendega konsulteerimine on Avatud Valitsemise 
Partnerluse keskne printsiip. 

Eesti avatud valitsemise tegevuskava 2012-2015 koostamisse kaasati järgmised huvirühmad:

Kaasatud huvirühmad Kontaktisik
e-Riigi Akadeemia Liia Hänni
Avatud Eesti Fond ?
IT-kolledz Linnar Viik
Poliitikauuringute Keskus SA Praxis Hille Hinsberg
TedX Tallinn Henri Laupmaa
Kodanikeühenduste liit EMSL Urmo Kübar
Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus Juhan Kivirähk
Ettevõtja Sten Tamkivi
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Jüri Jõema
Kodanikuühiskonna Sihtkapital Agu Laius
Ühing Korruptsioonivaba Eesti Asso Prii
Uue Maailma Selts ?
Garage48 Elise Sass
Webmedia Group AS Taavi Kotka
MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud Evelin ?
Vabariigi Presidendi Kantselei Ülle Madise
Avalik konsultatsioon osale.ee

Eesti avatud valitsemise tegevuskava 2012-2015 koostamisse kaasati järgmised 
valitsusasutused:

Kaasatud valitsusasutused Kontaktisik
Riigikantselei Henry Kattago
Välisministeerium Eva-Maria Liimets
Majandus- ja Kommuniaktsiooniministeerium Andrus Aaslaid
Rahandusministeerium Janne Kendla

Kaasamisprotsess toimus viies etapis:

Etapp Toimumisaeg Eesmärk
Seminar 18.01.2012 Tegevuskava I mustandi avalikustamine informeerimise eesmärgil. 

Arutelu valitsusväliste osapoolte töögrupiga info ja arvamuste 
kogumise eesmärgil.
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Konsultatsioon 16.01-25.01.2012 Esitatakse kirjalikud kommentaarid ja täiendused I 
mustandversioonile kaasatud huvirühmadelt.

Meilisuhtlus 
osapooltega

02.2012 Tegevuskava II mustandi avaldamine informeerimise eesmärgil. 
Tagasiside valitsusväliste osapoolte töögrupile tehtud täienduste ja 
täpsustusettepanekute osas.
 

Konsultatsioon veeb-märts 2012 Esitatakse kirjalikud täpsustused lähtuvalt eelnenud seminaril 
arutatust ning AVP Londoni kohtumisel saadud juhistele. Toimub 
avalik konsultatsioon veebikeskkonnas osale.ee

Seminar 03.2012 Avalikustatakse valminud tegevuskava ning arutatakse edasisi 
tegevusi.

Eesti avatud valitsemise tegevuskava 2012-2015 tegevuste elluviimisel jätkub kaasamine 
vastavalt konkreetse tegevuse väljatöötamise ja elluviimise protsessile, arvestades kohustust 
lähtuda „Kaasamise hea tava“ dokumendist. 

Tulemuslikkuse hindamine ja raporteerimine

Sarnaselt teiste AVP initsiatiivis osalevate riikidega avaldatakse Eesti avatud valitsemise 
tegevuskava 2012-2015 eduraport kolme kuu jooksul pärast 12-kuulise tegevuskava 
rakendamise tsükli lõppu. See kajastab hinnangut valitsuse edusammudele tegevuskava 
täitmisel vastavalt välja toodud ajakavale ja sisulisele küljele. Raport tehakse avalikult 
kättesaadavaks eesti ja inglise keeles AVP portaalis www.opengovpartnership.org.

Eesti avatud valitsemise tegevuskava 2012-2015 rakendustabelis toodud tegevuste sisulisele 
küljele hinnangut  andes arvestatakse kolme indikaatorit, mis on ka valitsuse 
tegevusprogrammi eesmärkide täitmise näitajateks vastavate valdkondade osas:

Indikaator Baastase Sihttase 2015
Korruptsioonitajumise indeks 
Transparency International raportis

2010: 6,5 palli >6,5 palli

Elanike rahulolu suurenemine riigi poolt 
osutatavate e-teenustega*

2011: 77,% rahulolu kasvab

Ettevõtete rahulolu suurenemine riigi 
poolt osutatavate e-teenustega*

2011: 94% rahulolu kasvab

*Eesti Statistikaameti andmetel

Raportit täiendab sõltumatu hinnang, mille kirjutavad kohaliku valitsemise eksperdid igast 
AVPs osalevast riigist, tuginedes kohalike AVP sidusgruppide intervjuude ja iseseisva 
analüüsi kombinatsioonile. Raporti tööversioon edastatakse AVP juhtkomitee valitud 
ekspertide kogule, mis jagab seda asjassepuutuva valitsusega kommentaaride saamiseks. 
Pärast kommentaaride saamist lõpetab kohalik ekspert raporti ja see avaldatakse AVP 
portaalis. Sõltumatu hinnang tehakse avalikult  kättesaadavaks eesti ja inglise keeles 3 kuud 
pärast 12-kuulise AVP tegevuskava täitmise tsükli lõppu. Valitsusel on võimalus valminud 
raportit ametlikult kommenteerida pärast selle avaldamist AVP  portaalis. 

MUSTAND

http://www.opengovpartnership.org
http://www.opengovpartnership.org

