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• Pikaajalisem strateegiline vaade tulevikku

• Paljud valdkondlikud arengukavad lõppevad

• „Eesti 2020“ ja struktuurivahendite perioodi 2014-

2020 finiš

• Eesti rahvusvahelised kohustused vajavad täitmist

• Tegevuspõhine eelarvestamine

2020



Strateegiline raamistik 2021+
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„Eesti 2035“
a) Strateegilised sihid
b) Põhilised arenguvajadused ja reformid
c) Fiskaalmõju

VALDKONDLIKUD ARENGUKAVAD (7-10a)

Programm 1 
(0-4a)

Riigi eelarvestrateegia (3+1a)

Riigieelarve

Programm 2 
(0-4a)

Programm… 
(0-4a)
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Valdkonna arengukava (1)
• Valdkonna arengukava ja programmi koostamisel ja muutmisel 

- lähtutakse Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Eesti pikaajalistest strateegilistest 

sihtidest, 

- arvestatakse Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi eesmärkide ja mõõdikutega, 

- kajastatakse Eesti Euroopa Liidu poliitika eesmärke

- kajastatakse ÜRO ülemaailmseid säästva arengu eesmärke.

• Valdkonna arengukava ja programmi eesmärgid ning nende mõõdikud koos tulemusvaldkonna

eesmärkidega moodustavad strateegilise planeerimise raamistiku, mis on aluseks riigi

eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamisel. 



Valdkonna arengukava (2)
• Valdkonna arengukava koostamise ettepanekuga lepitakse kokku koostamise eesmärk, 

koostamise vajaduse põhjendus, vastutaja(d), tähtaeg, kaasamiskava, juhtkomisjoni koosseis

• Juhtkomisjon annab hinnangu valdkonna arengukava muutmise ja lõpetamise ettepaneku 

kohta ning  annab tulemusaruande põhjal soovitusi valdkonna arengukavaga seotud 

programmide algatamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks;

• Aruandlus toimub tulemusvaldkonna aruandluse raames programmide ning vajaduspõhiste 

hindamiste kaudu. Valdkonna arengukava elluviimist hinnatakse vähemalt üks kord hiljemalt

kolm aastat enne kestuse lõppu. 



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
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Arvamuskorje tulemused

• 13 903 osalejat, kellest 95% elavad Eestis. 

• 22.04.-10.05.2019 e-küsitlus ja paberankeetidel küsitlus

raamatukogudes üle Eesti (16 märksõna)

• 56% naisi 44% mehi. 74% eesti emakeelega, 22% vene emakeelega 

(kokku 65 keelt). 

• Inimesed soovivad näha aastal 2035 Eestit, mis on eelkõige turvaline, 

vaba, looduslik, avatud ja inimesekeskne
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Looduslik

Vaba

Turvaline

Avatud küsimusele anti kokku ligi 550 vastust, 

millest enim (100 ehk 0,7% koguvastustest) 

koondusid Eesti keele ja kultuuri hoidmise 

olulisuse ümber





Reformide valdkonnad

● Majandus ja kliima

● Ruum ja liikuvus

● Riigivalitsemine

● Oskused ja tööturg

● Tervis ja sotsiaalkaitse



Eesti 2035 reformid

• Haridussüsteemi arendamine õppijakeskseks, paindlikuks ja tulevikku vaatavaks

- Formaalhariduse ja mitteformaalse õppe lõimimine

- Haridustasemete ja –liikide vaheliune paindlikkus ja lõimitus ning õppekavade 

arendused (üld- ja kutsekeskharidus, kutse- ja kõrgharidus) 

- Haridusasutuste võrgu optimeerimine (koolivõrgu korrastamine, regionaalsed 

hariduskeskused, taristu ühiskasutus)

- Nüüdisaegne õpikäsitlus (õppijate üldpädevuste ja mittekognitiivsete oskuste 

arendamine; õppekavade arendused) 

- Õpi-/andmeanalüütika juurutamine õppeprotsessis kõikidel haridustasemetel, 

õppevara arendused



Eesti 2035 reformid

• Inimeste teadmiste ja oskuste arendamine väheneva rahvastikuga ning majanduse

struktuurimuutustega kohanemiseks

- Täiskasvanuhariduse süsteemi terviklik uuendamine (sh rahastamismudel, kvaliteedi 

tagamise põhimõtted, uuenduslikud meetmed, eelisarendatavad valdkonnad)

- Kõrghariduses ja kutsehariduses osaoskuste sertifitseerimise süsteemine 

väljatöötamine, OSKA arendamine ja kutsesüsteemi reform, töökohapõhine õpe ja 

koostöö tööandjatega

- Kõrghariduse kvaliteedi ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine, kõrghariduse 

rahastus



Eesti 2035 reformid

• Talentide arengu soodustamine ning talentide hulga suurendamine

- Andekaid õppijaid toetavate terviklike meetmete arendamine 

formaalharidussüsteemis ja mitteformaalses õppes

- Talendipoliitika programmide arendamine, sh meetmed välisüliõpilastele



Aitäh!

https://www.riigikantselei.ee/et/Eest
i2035


