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Säästva arengu komisjon 

Esimene komisjon loodi 1996.a. säästva arengu programmi 
üksikküsimuste läbitöötamiseks

2004.a. muudeti komisjoni nimetust: Riigi pikaajalise säästva 
arengu üksikküsimuste läbitöötamise asjatundjate komisjon

Tänane komisjon Riigi pikaajalise säästva arengu komisjon loodi VV 
korraldusega 2009.a. erinevaid eluvaldkondi esindavate 
katusorganisatsioonide esindajate komisjonina neljaks aastaks 
korraga. Tänaseks 2 koosseisu (2009-2012 ja 2013-2016).

Juhatus 2-liikmeline, valitakse kaheks aastaks



Tänane SAKi liikmeskond

11.Eesti Muinsuskaitse Seltsi esindaja
12.Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja
13.Eesti Teaduste Akadeemia esindaja
14.Eesti Tervisedenduse Ühingu esindaja
15.Mittetulundusühingu Eesti Haridusfoorum 
esindaja
16.Eesti Kultuuri Koda esindaja
17.Noorteühenduste Liit esindaja
18.Rektorite Nõukogu esindaja
19.Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu esindaja

1. Ametiühingute Keskliidu esindaja
2.Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu 
esindaja
3.Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja
4.Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni 
esindaja
5.Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja
6.Lastekaitse Liit esindaja
7.Eesti Linnade Liidu esindaja
8.Eesti Looduskaitse Seltsi esindaja
9.Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja
10.Eesti Metsaseltsi esindaja

Esimees
Ase-esimees

Hetkel käimas konsultatsioonid uute liikmetega

SAK töötab vabatahtlikkuse alusel



Komisjoni ülesandeks on (VV korraldus):
1) analüüsida riigi pikaajalise säästva arengu poliitikat ning teha Vabariigi 
Valitsusele ettepanekuid ja anda arvamusi riigi pikaajalise säästva arengu 
poliitikat puudutavates küsimustes;
2) jälgida Eesti säästva arengu riikliku strateegia elluviimist ning avaldada 
aruandeid riigi pikaajalise säästva arengu strateegia rakendamise kohta;
3) kuulata ära ekspertkomisjonide, töörühmade ja ministeeriumide 
informatsioon riigi pikaajalise säästva arengu poliitika elluviimise kohta 
eri valdkondades ning anda selle kohta arvamusi;
4) esitada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ettepanekuid riigi 
pikaajalise säästva arengu küsimustes;
5) esitada Vabariigi Valitsusele asjakohaste õigusaktide väljatöötamise 
ning teemakohaste uuringute korraldamise ettepanekuid.

Agenda 21

(1992) (2000) (2015)(2005)



Fookusraportid:

Mida SAK on teinud?

• Istungid erinevate teemade ärakuulamiseks ja aruteluks

• Temaatilised arutelud (keskkonajuhtimissüsteemid avalikus sektoris, puidu roll kliimapoliitikas, säästva arengu haridus, 
säästev põllumajandus, maavarade teaduspõhine kasutamine, Rail Baltic, jt)

• Fookusraportid (6+)

• Märgukirjad VV ja riigikogu keskkonnakomisjonile (4)

• Kommentaarid Eesti poliitikate kohta (Eesti 2020, Eesti EL politiika, jt)

• Kommentaarid „Agenda 2030“ eelnõu kohta

• Ettepanekud säästva arengu näitajate täiendamiseks statametile

2010: IVAR (inimvara report)

2010: SAKTRA (Säästva transpordi raport)

2012: Energiasääst kodumajapidamistes

2012: Rohelised töökohad

2014: Eraomandis oleva kultuuripärandi kaitse

2015: Meeste pereloomeline käitumine

2016 (tulekul): SE21 audit ja ettepanek uuendamiseks 
Tegevuskava 2030 konktekstis



SAKi visioon, ja missioon (eelnõu 2.10.2015)

Visioon:

Eesti on avatud ja kaasav, väikese ökoloogilise 
jalajäljega, sotsiaalselt õiglane ja kultuuriliselt sidus, 
jõukohast ja inimväärset tööd ja toimetulekut ning 
heaolu pakkuv ning kõrge säästva arengu 
teadlikkusega elanikkonnaga demokraatlik riik. 

Missioon:

Säästva arengu komisjoni missioon on pakkuda 
arutelu-platvormi säästva arengu teemadel nii 
komisjoni liikmete seas kui vahendades neid 
teemasid laiemale ühiskonnale ja andes 
poliitikasoovitusi otsustajatele.

BertelsmannStiftung, 2015

Plussid: hariduse kättesaadavus 
hea (SGD4); elurikkus suur (SDG14; 
SDG15); olmeprügi suht vähe 
(SDG12)
Miinused: Kliimamuutuse 
ennetamisega tegeldakse vähe ja 
KHG suur (SDG13); energiatõhusus 
madal (SDG7); sooline palgalõhe 
suur (SDG5); tapmiste suht arv 
suur (SDG16)



Säästva arengu komisjon väärtustab tegevusi, mis
• aitavad kaasa madalasüsinikuga konkurentsivõimelisele majandusele ja ettevõtlusele; 

• aitavad kaasa ressursitõhususe suurendamisele ning toodete taas- ja korduskasutusele;

• ohjavad ebavajalikku tarbimist ja vähendavad heitmeid ja jäätmeid;

• tagavad inimestele tervisliku elukeskkonna nüüd ja tulevikus nii linnades kui maapiirkondades ega kahjusta looduslikku 
mitmekesisust ega loodushüvesid;

• soodustavad eesti kultuuripärandi säilimist, eesti kultuuri ja keele arengut ning kasutajate arvu kasvu; 

• soodustavad inimeste võimetekohast töötamist ja piisavat sissetulekut;

• soodustavad säästvat arengut toetavat elukestvat õpet, juurdepääsu haridusele ja huviharidusele;

• soodustavad sotsiaalset õiglust ja kultuurilist sidusust;

• ennetavad vaesuslõksu langemast;

• soodustavad efektiivseid ja säästlikke liikumisvõimalusi ja transpordiühendusi;

• soodustavad head valitsemis-, sh kaasamistava;

• soodustavad säästva arengu alast koostööd eri riikide vahel.

Komisjon peab oluliseks, et poliitiliste ja majandusotsuste tegemisel seataks eesmärgiks inimeste heaolu ja riigi 
konkurentsivõime suurenemine viisil, millel on vähene mõju kogu elukeskkonnale ja et otsustamisse kaasatakse nii spetsialiste
kui neid, keda otsus mõjutab. 

Säästva arengu komisjon lähtub oma töös ÜRO säästva arengu eesmärkidest ja riiklikust strateegiast „Säästev Eesti 21“.



Tänan tähelepanu eest!

• Teave Säästva arengu komisjoni tegevuse kohta:

https://riigikantselei.ee/et/saastev-areng


