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„Eesti 2035“

VALDKONDLIKUD ARENGUKAVAD (4-10a)

Programm 1 (0-4a)

Riigi eelarvestrateegia (1+3a)

Riigieelarve

Programm 2 (0-4a) Programm… (0-4a)

Poliitika põhialused
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Rahvusvaheliste konfliktide ning 

julgeolekuohtude olemus muutub

Ränne ja linnastumine 

kasvab

Maailma rahvastik kasvab ja 
vananeb

Loodusvarasid napib 
järjest enam 

Tehnoloogia muutub järjest kiiremini

Kliimamuutused jätkuvad ning 
keskkonnaseisund halveneb

Rahvusvahelised institutsioonid nõrgenevad, 
riikidevahelised jõujooned muutuvad, Aasia 
tõuseb

Poliitilised süsteemid ja 
riigivalitsemine muutuvad

Ärimudelid ja töö olemus 

muutub

Allikas: Riigikantselei, Eesti 2035 globaalsete trendide kaardistus



Eelduste loomine targa
ettevõtluse kasvuks

Julgeoleku ja turvalisuse
tagamine

Edukas kohanemine 
muutustega rahvastikus

Ühiskondlike lõhede
vähendamine         

Riigi tark juhtimine 
koostöös rahvaga

Mitmekesise loodus-
keskkonna hoidmine

Inimeste tervise 
parandamine ja tervena 
elatud eluea pikendamine

Paindlike ja inimeste vajadusi 
arvestavate õppimisvõimaluste 
loomine kogu eluea jooksul

Ühiskonna vajadustele vastava 
ruumi ja taristu kujundamine

„Eesti 2035“ 
arenguvajadused



Valdkonna arengukava

• Tulemusvaldkonna kohta üks valdkonna arengukava kestusega 7–

10 aastat (üldjuhul)

• Valdkonna arengukava koostamise ettepanekuga lepitakse kokku 

vastutaja(d), tähtaeg, kaasamiskava, juhtkomisjoni koosseis

• Aruandlus toimub tulemusvaldkonna aruandluse raames 

programmide ning vajaduspõhiste hindamiste kaudu



Programm

• Programm viib ellu ühe valdkonna arengukava üht alaeesmärki

• Programm koostatakse ja muudetakse eelarvestrateegia ja 

riigieelarve koostamise raames

• Mitme vastutajaga programmi puhul on ühe ministeeriumi 

vastutuses olevaks madalaimaks planeerimistasandiks programmi 

tegevus



Majandus
• Ettevõtete TA ja innovatsiooni soodustamine (uued teenused ja vanade 

muutmine)

• Kohalike ressursside väärindamine

• Paindlikku, uuendusmeelset ja vastutustundlikku ettevõtlust ning ausat 

konkurentsi soodustav majanduskeskkond (maksu- ja õigussüsteemi 

muudatused)

• Ringmajandus ja jäätmemajanduse ümberkorraldamine

• Kliimaneutraalne energiatootmine

• Maavarade uurimine ja jätkusuutlik kasutamine

• Biomajanduse arendamine (tugisüsteem, pilootprojektid jne)

• Pangandus ja kapitaliturud



Oskused ja tööturg

• Mitmekesised ja paindlikud õpiteed 

• Õppe kvaliteet üld- ja kutsehariduses

• Elukestev õpe 

• Tööjõu pakkumise tagamine

• Valmisolek tuleviku tööks 

• Kõrghariduse kvaliteet 

• Talentide arendamine

• Ühiskonna ja tööturu vajadustele vastav rände- ja lõimumispoliitika

• Lõhede vähendamine ja võrdsed võimalused hariduses ja tööturul


