
Ülemaailmsed säästva arengu 
eesmärgid (SDG) 

Eesti teemad Eesti säästva arengu indikaatorid (2017) 

1. eesmärk 

 
 

Kaotada kõikjal 
vaesus mis tahes 
kujul. 
  

  Absoluutse vaesuse määr 

Suhtelise vaesuse määr 

Kodumajapidamiste säästumäär 

Suhtelises vaesuses või sotsiaalses tõrjutuses 
elavate inimeste osakaal 

2. eesmärk 

 
  
  

Kaotada nälg, 
saavutada toiduga 
kindlustatus ja parem 
toitumine ning 
toetada säästvat 
põllumajandust. 
  
 

  Põllumajanduse tootlikkus  

Mahepõllumajanduskultuuride kasvupinna 
osatähtsus põllumajandusmaast 

Mahepõllumajandustoodangu osakaal  
põllumajandustoodangus   

Turustatud taimekaitsevahendid 

Väetiste kasutamine 

3. eesmärk 

 
  

Tagada hea tervis ja 
heaolu igas vanuses 
inimestele. 
 

 Elukvaliteet ja 
tervis 
  

Oodatav eluiga 

Tervena elada jäänud aastad 

Ülemäärase kehakaaluga elanike osakaal  

Surmaga lõppenud õnnetusjuhtumid (sh 
tööõnnetused), mürgistused ja traumad 
100000 elaniku kohta  

Välditavad surmad   

Suremus kroonilistesse haigustesse 

HIV-nakkuse, tuberkuloosi, B- ja C-hepatiidi 
juhud 100000 elaniku kohta 

Enesetapud (100000 inimese kohta) 

Psüühika- ja käitumishäirete 
esmashaigestumuskordaja 100 000 elaniku 
kohta (sh Psühhoaktiivsete ainete 
tarvitamisest tingitud psüühika- ja 
käitumishäired noortel) 

Alkoholi tarbimine  

Tubaka tarbimine 

4. eesmärk 

 
  
 
 

Tagada kõikidele 
kaasav ja õiglane 
kvaliteetne haridus 
ning elukestva õppe 
võimalused. 
  
 

Haridus, sh 
säästvat arengut 
toetav haridus 
  

Elukestvas õppes osalemine  

Kolmanda taseme haridus (kõrgharidusega 
30-34-aastaste osakaal)  

Digipädevusega 16-74-aastaste osakaal 

Tipptasemel sooritustasemega õpilaste 
osakaal (PISA lugemine, matemaatika ja 
loodusteadus 5. ja 6. taseme saavutanud 
õpilaste osakaal) 

Huvitegevuses osalejate osatähtsus  

Põhihariduse või madalama 
haridustasemega õpinguid mittejätkavate 
noorte osakaal 
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5. eesmärk  

 

Saavutada sooline 
võrdõiguslikkus ning 
suurendada naiste ja 
tütarlaste 
mõjuvõimu. 

Võrdsed 
võimalused  
  
 

Sooline palgalõhe 

Naised juhtivatel kohtadel  

Naiste ja meeste ajakasutus 

6. eesmärk  

 
 

Tagada kõikidele 
joogivesi ja 
kanalisatsioon ning 
veevarude säästev 
majandamine. 
 

Ökosüsteemide 
säilitamine/ 
Loodusrikkuse 
säilitamine/ 
ökosüsteemiteenu
sed 
/saastenäitajad 

Elanike osatähtsus, kelle reovesi läbib 
vähemalt teise astme puhastuse 

Tarbijate osakaal, kes saavad nõuetele 
vastavat joogivett ühisveevärgist 

Põhjaveevõtt 

Pinnavee seisund  

7. eesmärk 

 
 
 

Tagada taskukohane, 
usaldusväärne, 
säästev ja kaasaegne 
energia kõikidele. 
  

Jätkusuutlik 
energeetika ja 
transport 
  
 

Majanduse energiamahukus 

Energiasõltuvuse määr 

Hoonefondi energiatõhusus  

Energiakulutuste osakaal kodumajapidamiste 
kogukulutustes 

Taastuvenergia osatähtsus energia 
lõpptarbimises  

8. eesmärk  

 

Toetada 
jätkusuutlikku, 
kaasavat ja säästvat 
majandusarengut 
ning tagada kõikidele 
inimestele 
inimväärne töö. 

Majanduslik 
jõukus, tööhõive 
 

Tööhõive määr (20-64-aastased) 

Pikaajalise töötuse määr (15-74-aastased) 

Noored, kes ei õpi ega tööta (NEET noored) 

SKP reaalkasv  

Ressursitootlikkus  

Tootlikkus 

9. eesmärk 

 

Ehitada vastupidav 
taristu, toetada 
kaasavat ja säästvat 
industrialiseerimist 
ning innovatsiooni. 

 Innovatsioon 
ühiskonnas, 
jätkusuutlik 
transport 

Teadus- ja arendustegevusele tehtud 
kulutuste osatähtsus SKP-s 

Teadus- ja arendustegevusega hõivatud  

100 Mbp/s või suurema kiirusega ühenduste 
osakaal interneti püsiühenduste koguarvust 

Interneti kasutamise määr 

Inimeste ja kaubavedu transpordiliikide 
lõikes 

10. eesmärk 

 
 

Vähendada 
ebavõrdsust nii 
riikide sees kui ka 
nende vahel. 
 
  

Sotsiaalne 
kaasatus ja 
võrdsed 
võimalused, sh 
noorte ja eakate ja 
erivajadustega 
inimeste 
võimalused.  
Regionaalne 
tasakaal  

Sissetulek leibkonna liikme kohta 

Sissetulekute ebavõrdsus  

Arstiabi kättesaadavus 
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11. eesmärk  

 
 
 

Muuta linnad ja 
asulad kaasavaks, 
turvaliseks, 
kohanevaks ja 
säästvaks. 
 

Vaimne ja 
materiaalne 
pärandkultuur/vai
mse ja materiaalse 
kultuuripärandi 
säilimine 
  
 

Heas ja rahuldavas seisukorras 
olevate ehitismälestiste osakaal 

Linnades toimunud liiklusõnnetuste 
tagajärjel vigastatute ja hukkunute arv 

Peenosakesed PM10 ja PM2,5 välisõhus  

Rohealad linnades 

Rahulolu eluruumide seisundiga  

Ühistranspordiga, jalgrattaga või jalgsi tööl 
käijate osakaal 

12. eesmärk  

 
   

Tagada säästev 
tarbimine ja 
tootmine. 
   

Jätkusuutlik 
tootmine ja 
tarbimine (sh 
ringmajanduse 
edendamine) 
  

Jäätmeteke 

Olmejäätmete ringlussevõtu osakaal 

Ohtlike jäätmete taaskasutuse osakaal 

Keskkonnajuhtimissüsteeme rakendavad 
ettevõtted ja asutused 

Põlevkivi kaevandamise maht  

13. eesmärk 
 

 
  

Võtta kiiresti 
meetmeid 
kliimamuutuste ja 
nende mõjudega 
võitlemiseks 

Kliimamuutuse 
mõjud, ohjamine 
ja kohandumine  

Kasvuhoonegaaside heitkogused SKP suhtes  

Energeetikasektorist tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkogused 

Transpordist tulenevate kasvuhoonegaaside 
heitkogused  

14. eesmärk  

 
  

Kaitsta ja kasutada 
säästvalt ookeane, 
meresid ja mere 
elusressursse, et 
saavutada säästev 
areng. 
   

Ökosüsteemide 
säilitamine/ 
Loodusrikkuse 
säilitamine/ 
ökosüsteemiteenu
sed 
/saastenäitajad  

Kaitstavate merealade pindala osakaal  

Kaubanduslikel eesmärkidel kasutatavate 
kalaliikide populatsioonide kudekarja 
biomass  

Heas seisundis rannikuveekogumite osakaal 

15. eesmärk 

 

Kaitsta ja taastada 
maismaa 
ökosüsteeme ning 
propageerida nende 
säästvat kasutamist; 
majandada metsi 
säästvalt ning 
peatada ja pöörata 
ümber pinnase 
halvenemine ja 
bioloogilise 
mitmekesisuse 
hävimine. 
 

Ökosüsteemide 
säilitamine/ 
Loodusrikkuse 
säilitamine/ 
ökosüsteemiteenu
sed 
/saastenäitajad  
  
 

Kaitstavate alade pindala osakaal maismaa 
territooriumist 

Kaitstava metsamaa pindala osakaal 
metsamaast, sh rangelt kaitstavate metsade 
osakaal  

Happevihmasid põhjustavate gaaside 
emissioon 

Paranenud või samaks jäänud seisundiga 
elupaigatüüpide arv  

Paranenud või samaks jäänud seisundiga 
liikide arv 
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16. eesmärk  

 
 

Toetada 
rahumeelseid ja 
kaasavaid ühiskondi, 
et saavutada säästev 
areng; tagada 
õiguskaitse kõikidele 
ning luua kõikidel 
tasanditel tõhusad, 
vastutustundlikud ja 
kaasavad 
institutsioonid. 

Tugev 
kodanikuühiskond, 
turvalisus, 
integratsioon  
  

Korruptsiooni tajumise indeks 

Määratlemata kodakondsusega isikute arv 

Elanike osakaal, kes hindab oma 
lähipiirkonda turvaliseks 

Vägivaldse ründe tagajärjel hukkunute arv 

Aasta jooksul vägivalla ohvriks langenud 
elanikud 

17. eesmärk 

 
  
 

Tugevdada 
tegevuskava 
rakendamise 
meetodeid ja 
taaselustada säästva 
arengu alane 
ülemaailmne 
partnerlus. 

Eesti abi 
maailmale  
 Riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus (sh 
KOV-ide 
finantsvõimekus) 

Ametliku arenguabi osakaal rahvamajanduse 
kogutulust 

Valitsemissektori koondeelarve struktuurne 
tasakaal 

Valitsemissektori võla osatähtsus SKPst 

Keskkonnamaksude osakaal 
kogumaksutulust 

Kultuuriruu
mi 
elujõulisus 

 
 

 Eesti rahva ja 
keele 
jätkusuutlikkus 
 

Loomulik iive  

Summaarne sündimuskordaja 

Eesti keele kõnelejad  

Kultuuriasutustes käimine 

Kultuuriharrastajate osakaal  

    

 


