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Peamiste väliste makromajanduslike ja
poliitiliste suundumuste kaardistamine
ning neist väikeriigi vaates olulisemate
suundumuste määratlemine
Tulevikusuundumustest tulenevate
ohtude ja võimaluste suhestamine Eesti
ja lähipiirkonna arengueeldustega,
võimaluste ning Eesti otstarbekaima
arengumudeli analüüs

Eesti
arengustsenaariumi
väljaselgitamine,
hetkeolukorra ja
arenguvajaduste
koondvaate
kujundamine ja
süntees ning
fiskaalraamistiku
analüüs koos
peamiste mõõdikute
määratlemisega

„EESTI 2035“
JUHTIMISE, SEIRE
JA ÜLEVAATAMISE
SÜSTEEMI
KUJUNDAMINE

Arengueesmärkide,
arenguvajaduste, mõõdikute,
tegevussuundade,
fiskaalraamistiku ning
rahastamispõhimõtete ja kava kokkuleppimine

Strateegia
elluviimise,
seire, ülevaatamise
(nt valimiste eel) ja
muutmise
mehhanismi ja
protsessi
kokkuleppimine

Kuhu oleme tänaseks jõudnud?
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2018

1
PROJEKTI PLAANI KOOSTAMINE JA TUTVUSTAMINE

„EESTI 2035“ PROJEKTI ARUTELU KANTSLERITE JA
ASEKANTSLERITEGA (TLL; 15. MAI)
ÜLESEHITUS: protsessi tutvustus enne valitsusele esitamist
S: kantslerid ja asekantslerid
TULEM: saadud asekantslerite tagasiside valitsusele
esitatavatele materjalidele

„EESTI 2035“ PROJEKTI TUTVUSTUS KANTSLERITELE
(TLL; 28. MAI)
ÜLESEHITUS: protsessi tutvustus enne valitsusele esitamist
S: kantslerid
TULEM: valitsusele esitatavad materjalid on kantsleritega
läbi arutatud

„EESTI 2035“ PROJEKTI JUHTIMISMUDELI JA KAASAMISPLAANI
ÜLESEHITUS: protsessi tutvustus ja kinnitamine
S: valitsus

HEAKSKIITMINE

(TLL; 7. JUUNI)

„EESTI 2035“ PROJEKTI
TUTVUSTUS

(TLL; 20.
JUUNI)

AVALIKKUSELE

ÜLESEHITUS: protsessi
tutvustus enne sisuürituste
algust
S: sotsiaalpartnerid,
huvilised
TULEM: avalikkus on teadlik
„Eesti 2035“ protsessist

Avaseminari tulemused 1/2
Osalejad pakkusid muuhulgas välja:
 Enne arutelukoosolekut vaja kvaliteetseid taustamaterjale ja ühiseid lähtepunkte.
 Luua võimalused/tehnilised lahendused (sh e-kirjad, e-platvormid, Facebook jt)
selleks, et osalejad (eri töögruppides) saaksid ka omavahel suhelda ja mõtteid
vahetada.

 Vaja luua ka nn mitteorganiseerunud aktiivsetele kodanikele (st neile, kes
esindusorganisatsiooni ei kuulu) võimalus osalemiseks.
 Luua ligipääs ja võimalus osalemiseks noortele, erivajadustega inimestele, eesti
keelest erineva emakeelega eestimaalastele, välismaal elavatele eestimaalastele,
Eesti sõpradele jt.
 Osalemisprotsessis kasutada olemasolevaid veebikeskkondi, osalemisplatvorme,
ühisloomise funktsioone.

Avaseminari tulemused 2/2
Mis on protsessis muutunud:
 Praeguseks seminariks on taustapaber loodud; sarnased taustamaterjalid tulevad
ka järgmistel seminaridel.
 Mõtete avaldamiseks seminaride vahelisel ajal on loodud arutelugrupp Facebooki
keskkonnas. Kõik huvilised on oodatud sellega liituma!
 Olulise partnerina on lisandunud ENL. Aktiivsed noored korraldavad muuhulgas 18.
septembril Riigikogus Noortefoorumi 2035. Saab olema huvitav üritus!
 Alaesindatuse riskiga sihtgruppide esindajatega hakkame korraldama sihitud
kohtumisi. Kaasa arvatud teeme üritusi erinevates asukohtades ja keeltes.

Kuhu oleme tänaseks jõudnud?
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TULEVIKUSUUNDUMUSTE VÄLJASELGITAMINE JA VÕIMALUSED EESTILE
EESTI KOHT MAAILMAS

AASTAL

2035

AVALIK ARUTELU ARVAMUSFESTIVALIL

ÜLESEHITUS: kohapeal olulisemate
suundumuste info edastus ja ühine arutelu
Eesti ülesannete kindlaksmääramiseks
aastal 2035
S: avalikkus
TULEM: osalejate tagasiside näol on saadud
sisend järgmiste seminaride tarbeks

MAAILM

JA

EUROOPA LIIT AASTAL 2035
SEMINAR (TLL)

ÜLESEHITUS: suundumuste materjal,
kohapeal visionääride ettekanded ja
struktureeritud arutelud olulisemate
suundumuste valikuks
S: tippjuhid, sotsiaalpartnerid, eksperdid
TULEM: tulevikutrendide põhjal on kindlaks
määratud maailma 2035 visioon

EESTI AASTAL 2035 KOKKUVÕTTE SEMINAR
(TLL, TRT, NARVA)

EESTI AASTAL 2035 KOKKUVÕTTE
SEMINAR (TLL)

ÜLESEHITUS: „Eesti 2035“ töötubade
koondtulemi esitlemine ja arutelu
S: avalikkus
TULEM: globaalsete suundumuste mõju ja
Eesti koha 2035 maailmas
kindlaksmääramise tulemused on
avalikkusele tutvustatud

ÜLESEHITUS: „Eesti 2035“
töötubade koondtulemi esitlemine
ja arutelu
S: tippjuhid
TULEM: globaalsete suundumuste
mõju ja Eesti koht 2035 tulemused
on tippjuhid heaks kiitnud

SUUNDUMUSTE MÕJU EESTILE JA EESTI AASTAL 2035 SEMINAR (TLL, TRT, NARVA)
ÜLESEHITUS: ekspertide rühma ettekanne valitud olulisemate suundumuste mõjust Eestile, millele järgneb struktureeritud väikeste rühmade arutelu suundumuste mõjust (ohud,
võimalused). Sellele järgneb riigi strateegiliste eesmärkide kindaksmääramine, struktureeritud rühmatööd ja eesmärkide kokkuleppimine
S: tippjuhid, sotsiaalpartnerid, eksperdid, huvilised
TULEM: globaalsete suundumuste mõju ja Eesti koht 2035 maailmas on kindlaks määratud

Arvamusfestivali arutelu tulemused
Kaardistatud olulisimad võimalused Eestile (2035):
 Peamisteks märksõnadeks Eesti jaoks on pigem vaiksem, kuid targem tegutsemine, senisest
suurem balansseerimise vajadus ja oskus ning oma „punaste“ joonte selgem teadvustamine.
 Riigisiseselt tuleb keskenduda säästlike tehnoloogiate rakendamisele ja olemasolevate
ressursside kasutamise optimeerimisele (k.a. vaadata üle, mida peame oma ressurssiks ja
mille arvelt võib ressursside mahtu kasvatada).

 Välispoliitikas tähendab see vajadust info kogumise, paindliku mõtlemise ja kiire reageerimise
võimekuse kasvatamise järele.
 Kui senine lähenemine toetus väga selgetele valikutele, siis nüüd on kindlasti vaja ka plaani B.

Mis ootab ees?
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TULEVIKUSUUNDUMUSTE VÄLJASELGITAMINE JA VÕIMALUSED EESTILE
EESTI KOHT MAAILMAS

AASTAL

2035

AVALIK ARUTELU ARVAMUSFESTIVALIL

ÜLESEHITUS: kohapeal olulisemate
suundumuste info edastus ja ühine arutelu
Eesti ülesannete kindlaksmääramiseks
aastal 2035
S: avalikkus
TULEM: osalejate tagasiside näol on saadud
sisend järgmiste seminaride tarbeks

MAAILM

EUROOPA LIIT AASTAL 2035
SEMINAR (TLL; 12.9.2018)
JA

ÜLESEHITUS: suundumuste materjal,
kohapeal visionääride ettekanded ja
struktureeritud arutelud olulisemate
suundumuste valikuks
S: tippjuhid, sotsiaalpartnerid, eksperdid
TULEM: tulevikutrendide põhjal on kindlaks
määratud maailma 2035 visioon

EESTI AASTAL 2035 KOKKUVÕTTE SEMINAR
(TLL, TRT, NARVA)

EESTI AASTAL 2035 KOKKUVÕTTE
SEMINAR (TLL)

ÜLESEHITUS: „Eesti 2035“ töötubade
koondtulemi esitlemine ja arutelu
S: avalikkus
TULEM: globaalsete suundumuste mõju ja
Eesti koha 2035 maailmas
kindlaksmääramise tulemused on
avalikkusele tutvustatud

ÜLESEHITUS: „Eesti 2035“
töötubade koondtulemi esitlemine
ja arutelu
S: tippjuhid
TULEM: globaalsete suundumuste
mõju ja Eesti koht 2035 tulemused
on tippjuhid heaks kiitnud

SUUNDUMUSTE MÕJU EESTILE JA EESTI AASTAL 2035 SEMINAR (TLL, TRT, NARVA; 26.9.2018)
ÜLESEHITUS: ekspertide rühma ettekanne valitud olulisemate suundumuste mõjust Eestile, millele järgneb struktureeritud väikeste rühmade arutelu suundumuste mõjust (ohud,
võimalused). Sellele järgneb riigi strateegiliste eesmärkide kindaksmääramine, struktureeritud rühmatööd ja eesmärkide kokkuleppimine
S: tippjuhid, sotsiaalpartnerid, eksperdid, huvilised
TULEM: globaalsete suundumuste mõju ja Eesti koht 2035 maailmas on kindlaks määratud

