
Ülemaailmsed 
säästva arengu eesmärgid 
ja 
Eesti 2035

10. juuni 2021

Eili Lepik



ÜRO tegevuskava 2030 

Agenda 2030

• Deklaratsioon „Muudame maailma: säästva arengu

tegevuskava aastaks 2030“ võeti vastu 25. septembril 2015 

• Tegevuskava eesmärk on lõpetada vaesus, kaitsta planeeti 

ja tagada heaolu kõigile

• 17 eesmärki, 169 ala-eesmärki ning suunised nende 

elluviimiseks

• Kõikehõlmav ja integreeritud – kehtib kõikidele riikidele 

(arenenud ja arenguriikidele) ning panustada vaja eri tasanditel 

(valitsused, huvigrupid, kodanikuühendused, ülikoolid, 

ettevõtted, erasikud jne.)





Säästva arengu raamistik Eestis

● Säästva arengu seadus (1995)

● Eesti säästva arengu strateegia “Säästev Eesti 21” (2005)

- Kultuuriruumi elujõulisus

- Heaolu kasv

- Sidus ühiskond

- Ökoloogiline tasakaal 

• Säästva arengu näitajad



Eesti peamised tugevused

● Hariduse kättesaadavus ja kvaliteet 

● Tõhus tervishoiukorraldus

● Taastuvenergia osakaal 

● Kõrge tööhõive

● Kaasav õigusloomeprotsess ja avalike teenuste 

kiire ja laiapõhine kättesaadavus  e-teenuste kaudu 



Eesti peamised väljakutsed

• Looduse mitmekesisuse hoidmine 

• Majanduse energia- ja ressursimahukus, jäätmete ringlussevõtt

• Kasvuhoonegaaside heitkogused

• Madalapalgaliste toimetulek, puuetega inimeste ja perede 
vaesusrisk

• Sooline palgalõhe







Euroopa säästva arengu nädal 

20 – 26. september 2021 (www.esdw.eu)



Strateegia

„Eesti 2035“
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Mis teoksil..

● „Eesti 2035“ tegevuskava heakskiitmine valitsuses (26. aprill)

● „Eesti 2035“ strateegia heakskiitmine Riigikogus (12. mai)

● „Eesti 2035“ arvamusrännak noortele (mai-juuni)

● „Eesti 2035“ arutelud Arvamusfestivalil (august)

● Strateegia ülevaated valitsuses ja Riigikogus





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





„Eesti 2035“ strateegia (Riigikogu) –> üldised suunad

„Eesti 2035“ tegevuskava (Vabariigi Valitsus) –> tegevused, reformid, 

vastutajad



Oskused ja tööjõud
● * Muudame haridussüsteem õppijakeskseks ja paindlikuks

● * Viime inimeste teadmised, oskused ja hoiakud kooskõlla tööturuvajaduste ning 

majanduse struktuurimuutustega 

● * Valmistume tulevikutööks

● * Loome talendisõbraliku keskkonna

● * Parandame kõrghariduse kvaliteeti ja tõhustame selle rahastamist

● * Suurendame ühiskondlikku sidusust ja võrdseid võimalusi hariduses ning 

tööturul



Rahva kestlikkus, tervis ja sotsiaalkaitse
• * Kujundame tervikliku pere- ja rahvastikupoliitika kestliku rahvastiku tagamiseks

• * Kujundame elukeskkonna ning inimeste hoiakuid käitumist tervist ja 

keskkonda hoidvaks ning vähendame riskikäitumist

* Toetame vaimset tervist ning vähendame vaimset ja füüsilist vägivalda

* Nüüdisajastame töötervishoiu tervist toetavaks ja vähendame inimeste 

töövõimekadu

* Uuendame sotsiaalkaitset arvestades ühiskondlikke muutusi, rahvastiku vähenemist

• * Parandame erivajadustega inimeste heaolu ja ühiskondikku aktiivsust ning 

pikaajalise hoolduse süsteemi

• * Lõimine tervishoiu- ja sotsiaalteenused inimesekeskselt

* Lõimime personaaleditsiini lahendused tervishoiusüsteemi igapäeva



Majandus ja kliima

● * Võtame kasutusele uued lahendused ettevõtete teadus- ja arendustegevuse 

ning innovatsiooni soodustamiseks

● * Suurendame Eesti majandusele oluliste valdkondade võimekust

● * Kujundame paindliku ja turvalise majanduskeskkonna, mis soodustab 

uuendusmeelset ja vastutustundlikku ettevõtlust ning ausat konkurentsi

● * Võtame kasutusele ringmajanduse põhimõtted

● * Lähme üle kliimaneutraalsele energiatootmisele tagades energiajulgeoleku



Ruum ja liikuvus

● * Tagame elujõulise kultuuriruumi

● * Planeerime ja uuendame ruumi terviklikult ja kvaliteetselt ning ühiskonna 

vajaduste, rahvastiku muutuste, tervise ja keskkonnahoiuga arvestavalt

o * Pakume vajaduspõhist, kõiki transpordiliike hõlmavat ning koostoimivat 

transporditeenust

o * Võtame kasutusele ohutu, keskkonnahoidliku, konkurentsivõimelise, 

vajaduspõhise ja jätkusuutliku transpordi- ja energiataristu



Riigivalitsemine

● * Suurendame valitsemise ühtsust ja tagame sujuva riigi toimimise

● * Parandame riigi ja KOVi teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ning vaatame 

üle vastutuse jaotumise (sh raamatukogus pakutavate teenuste laiendamine, sh 

kaugtöökohad, tervise- ja sotsiaalteenuste pakkumine, digipädevuste ja keeleõppe arendamine)

● * Suurendame teaduse mõjusust ja mitmekesisust, hoides teaduse kõrget taset

● * Parandame riigi rahvusvahelist positsiooni ja tagame julgeoleku



Plaan olemas, mis edasi?





Eesti 2035“ elluviimine





Raamatukogude panus?

Energiatõhusus                        Ressursitõhusus 

Võrdsed võimalused 

Ligipääsetavus

Eesti keel ja kultuur                           Haridus

Tervis               Elukeskkond, ruum

Euroopa säästva arengu nädal 20-26. septembril

„Eesti 2035“ strateegiapäev/arvamuskorje



Tänan!
eesti2035.ee


