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● 8. oktoober 2020 – „Eesti 2035“ heakskiitmine valitsuses ja esitamine 

Riigikogule

● 25. november 2020 – „Eesti 2035“ esimene lugemine Riigikogus

● 16. detsember 2020 – Riigikogu komisjonide arvamuste esitamine 

rahanduskomisjonile (juhtivkomisjon)

● Jaanuar-veebruar  2021– „Eesti 2035“ II lugemine Riigikogus

● Aprill 2021 – „Eesti 2015“ tegevuskava kinnitamine Vabariigi Valitsuses









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

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

● * Parandame riigi rahvusvahelist positsiooni ja tagame julgeoleku
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