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Strateegilise planeerimise üldine raamistik



Arengukava koostamise protsess

Suvi-sügis 
2018

2018 sügis –
2019 kevad

2019

2019/20

2020/21

2021

Visiooniloome

Ideekorje

Eelnõu 
koostamine

Töörühmade 
arutelud

Kinnitamine 
valitsuses

Heakskiit 
valitsuses, arutelu 

Riigikogus



• 2018 suvi-sügis: ideede korje
• 2018 sügis: ekspertrühmad alustasid visiooniloomet
• 2019 kevad: alustasid tööd kolm laiapõhjalist töörühma
• 2020 kevad-suvi: arengkavade eelnõud kooskõlastusel
• 2020 suvi-sügis: esitasime arengukavade eelnõud vabariigi valitusele
• 29.10.2020: VV kabinetiistungil kiideti kõik neli HTMi arengukava eelnõu

heaks ja suunati aruteluks Riigikogusse
• Dets 2020-jaan 2021: arutelud Riigikogu komisjonides
• 15.07.2021 kinnitas VV TAIE
• 12.08.2021 kinnitas VV noortevaldkonna arengukava
• Haridusvaldkonna arengukava Riigikogu suure saali arutelu ootel,
seejärel koos keele arengukava VVs kinnitamine

Arengukavade koostamise protsess



Kliimamuutused

Vananev ja kasvav rahvastik

Tehnoloogia kiire areng

Ränne ja linnastumine kasvab

Globaalsed 
muutused

Ärimudelid ja töö iseloom muutub



Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 eesmärgid



Strateegiline eesmärk 3
Kõik Eesti elanikud 

valdavad eesti keelt ja 
väärtustavad teiste 

keelte oskust

Strateegiline eesmärk 2
Eesti keele uurimine on 
rahvusvaheliselt kõrgel 

tasemel ning keeletaristu 
on innovaatiline, avatud ja 
mitmekesine, eestikeelset 

oskussõnavara 
arendatakse 

koordineeritult

Strateegiline eesmärk 1
Eesti keele staatus on 

kindel ja maine on hea

Eesti keele arengukava 2021-2035 eesmärgid
Üldeesmärk: tagada eesti keele elujõud ja toimimine Eesti Vabariigis esmase keelena igas 
eluvaldkonnas, tagada igaühele õigus ja võimalus kasutada Eestis eesti keelt, säilitada ja 

tugevdada eesti keele staatust, mainet ja eestikeelset kultuuri- ja inforuumi ning väärtustada 
teiste keelte valdamist

eesti keele maine 
ühiskonnas

keeleteaduse, oskuskeele ja 
keeletehnoloogia areng

keeleõpe



Noored on loov ja 
ühiskonda hoogsalt 
edasiviiv jõud –
hariduse, kultuuri, 
majanduse, 
keskkonna ja teiste 
valdkondade 
edenemise nügijad
ning eestvedajad.

Noorte õiguste 
kaitsmine riigis on 
järjepidev ning 
noorte aktiivne 
kodanikuosalus 
toetatud. 

Kvaliteetne 
noorsootöö on 
kättesaadav üle Eesti 
ning loob kõigile 
noortele võimalused 
mitmekülgseks 
arenguks, 
eduelamusteks, 
kogemuste pagasi 
rikastamiseks ja 
iseseisvumiseks.

Noorte 
üksijäämist ja 
eemaldumist 
märgatakse ning 
ennetatakse 
kindlustunnet 
suurendava 
turvavõrgustiku 
abil. 

Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 eesmärgid

HOOG OSA ISE KINDLUS

N o o r e  ava ra d  a r e n g u v õ i m a l u s e d ,  t u r va t u n n e  j a  k i n d e l  t u g i  
l o o va d  Ee s t i t ,  m i d a  n o o r  ta h a b  e d a s i  v i i a



TAIE arengukava 2021-2035 eesmärgid



Arengukavade eluviimine



Kus on meie fookus 

ja kuhu liigume?



Üld- ja tulevikupädevused

Ettevõtlikkuspädevus

Kultuuri- ja väärtuspädevus

Sotsiaalne ja kodanikupädevus

Enesemääratluspädevus

Suhtluspädevus

Õpipädevus Digipädevus

Koostöö

Innovaatilisus ja kohanemisvõime

Õppimine ja selle mõtestamine

Kultuuridevaheline pädevus

Uue meedia kirjaoskus

Valdkondadeülesus

Disainmõtlemine



Eesti – 37%
Rootsi – 46%
Soome – 50%

Allikas: The Digital Economy and Society Index (DESI)

65-74 a

16-74 a

Eesti - 76%
Rootsi - 64%

Soome – 74% 

16-24 a 

Eesti – 4%
Rootsi - 10%

Soome – 16% 

Baastasemest 
kõrgemad digioskused



Õpetajate järelkasv

Kitsaskohad:
• järelkasv ei ole piisav, eriti terav on

probleem loodusteaduslikes ainetes
ja matemaatikas;

• õpetajate vanuseline struktuur – nt
iga viies matemaatika-, keemia-,
geograafia- ja bioloogiaõpetaja on
vähemalt 60 a

Tegevused:
• Õpetajaameti sisu nüüdisajastamine
• Paindlikud võimalused õppida õpetajaks 

ja/või ametisse asuda
• Tagada tugi algajatele ning professionaalse 

arengu võimalused kogu karjääriks



Inimeste õpivalikud

Foto: Renee Altrov

Tegevused:
• Pakkuda senisest enam kokkupuuteid 

töömaailmaga, sh praktilisi kutseoskusi ja 
tehnoloogiaga seotud oskusi

• Soodustada praktilist LTT valdkonna ainete 
õpet üldhariduses ning laiendada LTT 
valdkonna ja loovainete lõimitud õpet

• Populariseerida LTT valdkonda
• Eelisarendatud on nutika 

spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad



Tänan

@haridusmin

hm.ee

@haridusministeerium

Hoiame kontakti


