
Lisa 1. EKTL märkused eesmärkide ja tegevussundade kohta.  

Õiglane üleminek: Üleminek süsinikuneutraalsele majandusele, uute ärivõimaluste rakendamine ning 
elanike heaolu säilimine 

Üldeesmärgid: Põlevkivisektoriga samaväärse lisandväärtusega ettevõtluse väljaarendamine Ida-Virumaal ja 
rahvastiku väljarände peatumine 

VALDKOND 1: Mitmekesine ja nutikas ettevõtluse areng 

Võimalikud mõõdikud: 
•  
Ida-Virumaale tehtud tööstusinvesteeringute maht on vähemalt: 

- 500 meur 2025-ks aastaks 
- 750 meur 2030-ks aastaks 

• Uued töökohad on palgatasemelt samaväärsed põlevkivisektori 
tänase keskmise palgatasemega  
• Õiglase Ülemineku fondi rahastatud projektide loodud 
lisandväärtus on võrdne või suurem põlevkivisektori tänase 
lisandväärtusega  
• Tööhõive määr on Eesti keskmine 

VALDKOND 2: Atraktiivne elukeskkond 

Võimalikud mõõdikud: 
•  Demograafilised muutused on analoogsed  Eesti teiste 
piirkondadega (v.a. Tallinn) 
Elukondliku kinnisvara hinnavahe vähenemine võrreldes 
Eesti keskmisega 
Suhtelise vaesuse määra vähenemine või 
sissetulekukvintiilide erinevuse vähenemine 
 

TEGEVUSSUUNAD: 70% rahastust 

1.1 Põlevkivisektori ümberprofileerimine, uute 
tööstusinvesteeringute toomine piirkonda  ja 
taastuvenergeetika arendamine 

 Põlevkivisektori ettevõtetes CO2 heite vähendamine ja 
ressursitõhususe suurendamine  

 Põlevkivisektori ettevõtete väärtusahela pikendamine ja 
keemiatoodete mitmekesistamine (JTM 2. sammas) 

 Taastuvenergeetika arendamine (JTF, JTM 2. sammas, 
RRF?) 

 Teadus-arendustegevus ja töötajate ümberõpe uute 
tegevussuundade käivitamiseks (JTF, RRF?) 

 Töötleva tööstuse arendamine (JTF, JTM 2. sammas) 
 Ringmajanduse arendamine (JTF, JTM 2. sammas, ÜF?, 

RRF?) 
 Erimajandustsoonide loomine Ida-Virumaale (JTF) 
 Kasutuseta jäävate tööstusmaade ja –hoonete 

taaskasutus (JTF) 
 Piloottehaste rajamine (JTF, JTM 2.sammas) 

 
1.2 Ettevõtlusaktiivsuse suurendamine 

 Ettevõtluse tugitaristu ja –teenuste arendamine (JTF, 
ERF?) 

 Ettevõtlikkuse suurendamine ja uusettevõtluse teke (idu- 
ja spin-off ettevõtted) (JTF, ERF?, RRF?) 

 Teenussektori lisandväärtuse  ja mitmekesisuse 
suurendamine (JTF, ERF?) 

1.3 Teadmiste ja oskuste arendamine 
 Teadus-arendusvõimekuse suurendamine piirkonnas 

ettevõtluse arengu toetamiseks (JTF, ERF?, RRF?) 
 Haridusvõimaluste mitmekesistamine (JTF, ESF?) 
 Põlevkivisektorist vabaneva tööjõu ümberõpe ja 

töövahendusteenused (JTF, ESF?) 

TEGEVUSSUUNAD: 30% rahastust 

2.1 Liikuvus ja ühendused 
 Säästev maakonnasisene liikuvus (JTF, RRF?) 
 Paremad ühendused teiste piirkondadega (JTM 

3. sammas, ÜF?) 
 Kiire internet – 5G (JTF, ERF?, RRF?) 

2.2 Atraktiivsed eluasemed 
 Eluruumide energiasääst (JTF, ERF?, RRF?) 
 Tühjenevate korterite probleemistik / 

eluasemefondi kohandamine kahaneva 
rahvastikuga 

 Soojavarustuse sõltumatus põlevkivist (JTF, 
ÜF?) 

2.3 Kaasaegne avalik ruum ja teenused 
 Atraktiivne linnaruum (ERF) 
 (Noorte) vabaaja veetmise võimaluste 

mitmekesistamine (ERF) 
 Kvaliteetsete avalike teenuste kättesaadavus ja 

KOV toimepidevus (ERF) 
 Tervist mõjutavate probleemide vähendamine 

(riskikäitumine, sotsiaalne olukord, 
perevägivald, keskkonnaküsimused)  (JTF) 

2.4 Sotsiaalne kaasatus 
 Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamine 

(JTF, ERF/ESF?, RRF?) 
 Kogukonna aktiivsuse suurendamine (JTF) 
 Rahvatervise parandamine (ESF?) 
 Eesti keele keskkonna ja lõimumise 

edendamine (ESF?) 


