
                        

                         

 

Võrumaa Arenduskeskus koostöös Sustinere OÜ, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse, 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Materjalivoog MTÜ-ga kutsub Võrumaa tootmisettevõtjaid osalema 

ONLINE- koolitusel 

„KESKKONNAALASELT JÄTKUSUUTLIK TOOTMISETTEVÕTE – KUIDAS, MIKS JA MILLEKS?“ 

Koolitusel käsitletavad teemad: 

• Miks on keskkonnaalane jätkusuutlikkus ettevõtte jaoks oluline ja täna turul tegutsedes juba 

vältimatu teema? 

• Millist keskkonnainfot kliendid, tarneahela koostööpartnerid ja rahastajad ettevõtte ja toodete 

kohta näha soovivad? 

• Millise keskkonnainfo avalikustamist Euroopa Liidu regulatsioonid ärisektorilt nõudma hakkavad? 

• Millised on rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnamõjude hindamise võimalused ja standardid? 

• Kuidas liikuda edasi keskkonnamõjude teadliku juhtimise suunal? 

• Millised on ringmajanduse põhimõtted ja tootmisjääkide tulevik? 

• Millised toetusmeetmed on avanemas, mis aitaksid ettevõttel läbi viia roheauditit ja koostada 

vastav teekaart tegevuste planeerimiseks ja rakendamiseks? 

• Kuidas läheb ettevõtjal, kes on asunud juba tegema samme jätkusuutlikkuse suunas?  

Koolituse järel on osalejatel 2 kuu jooksul võimalik kasutada üks-ühele mentor-sessiooni Sustinere 

keskkonnaekspertidega.  

Koolitus annab hea sisendi kandideerimaks lähiajal avanevatesse EAS-i ja KIK-i  rohe- ning jätkusuutlikkuse 

toetusmeetmetesse.  

Koolitusele on oodatud tootmisettevõtete tegevjuhid, finantsjuhid, tootmisjuhid, keskkonna- ja 

kvaliteedijuhid ehk inimesed, kes panustavad ettevõttes strateegiliste otsuste tegemisse. Osalema on 

oodatud ühest ettevõttest mitu inimest. Tegemist on baastasemel programmiga, mis loob väärtust 

eelkõige ettevõtetele, kus jätkusuutlikkuse teemad vajavad lahti mõtestamist kui ka ettevõtetele, kes on 

oma jätkusuutlikkuse tegevuskava loomisega juba algust teinud.  

Koolitus koosneb viiest veebikoolitusest Teamsi keskkonnas, ajavahemikul  25.mai -14. juuni.  

Registreerumine toimub 23.maini või kuni kohti jätkub.  

Seminari omaosalus ettevõtte kohta on 50 eurot. 

 

 

Koolitust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fond Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2020-

2023, meetme tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames. 



PROGRAMM: 

 

„Keskkonnaalane jätkusuutlikkuse ettevõttes – miks on vaja juba täna tegutseda?“ 
Kolmapäev, 25. mai, kell 10:00-12:00 (online) 

 

Esimesel veebiseminaril vaatame suurt pilti ja räägime keskkonnateemaga tegelemise vältimatusest: MIKS 

täna keskkonnaalane jätkusuutlikkus ettevõtetes on üha vajalikum ning kuidas seda strateegiliselt 

juhitakse. 

• Suur pilt – jätkusuutlikkuse olemus ja kontekst, globaalsed megatrendid ja Eesti vaade selles;  

• Võimalused ja riskid – millised argumendid muudavad jätkusuutlikkuse teema ettevõtete jaoks 

oluliseks, sh nii ühiskondlikust kui ka äristrateegia vaatest, st. milline on turuootus, regulatiivsed 

muudatused, ootused investoritel jms.  

• Jätkusuutlikkuse regulatsioonide ülevaade (sh taksonoomia, aruandluskohustus jne) – turgu 

laiemalt mõjutama hakkavad arengud Europoa Liidus;  

• Jätkusuutlikkuse ja ESG teemade juhtimine ettevõtetes – peamised sammud, kuidas juhtida ja kes 

peaks olema kaasatud. 

Koolituspäeva viib läbi: 

Els Heile, Sustinere ESG juhtimise ja jätkusuutlikkuse regulatsiooni valdkonna ekspert 

Els on lõpetanud International Human Rights Law magistriprogrammi, keskendudes vastutustundliku 

ettevõtluse normidele ning kliimamõju ja inimõiguste vahelisele seosele. Sustineres aitab ta klientidel 

lahendada kompleksseid jätkusuutlikkuse valdkonna ja ESG juhtimise väljakutseid, hinnata sotsiaalset mõju 

ning orienteeruda regulatsioonide nõudmistes. Els on töötanud peamiselt finantsvaldkonna ja 

börsifirmadega. 

 

„Kuidas ettevõtte keskkonnamõju teadliku juhtimisega algust teha – mõju hindamine ja eesmärkide 

seadmine?“ 
Esmaspäev, 30.mai kell 10:00-12:00 (online) 

 

Teisel veebiseminaril keskendume praktilistele sammudele – keskkonnamõjude hindamise metoodikatele 

ja nende rakendamise etappidele, tegevusplaani kujundamisele ja aruandlusele. 

• Keskkonnamõjude hindamine:  

o kliimamõju (toote ja organisatsiooni süsiniku jalajälg), LCA (life cycle assessment) arvutamise 

metoodikad, standardid ja turu ootus;  

o kliimamõju allikad ja mõjukategooriad; 

o otsesed ja kaudsed (väärtusahela) mõjud;  

o äritegevuse mõju elurikkusele ja sõltuvus elurikkuse ressurssidest – lähenemised ja mõõdikud; 

• Keskkonnamõjude vähendamise tegevusplaan: ambitsioon ja eesmärk; mõju vähendamine 

ettevõtte enda poolt vs kompenseerimine (offset); 

• Keskoknnaalase jätkusuutlikkuse aruandlus 



Koolituspäeva viib läbi: 

Susanna Vain, Sustinere keskkonnaekspert   

Susanna aitab ettevõtteid keskkonnamõjude hindamise ja juhtimisega, sh kliima- ja elurikkuse mõjudega. 

Susanna ekspertiis on jätkusuutlik põllumajandus, milles on ta hetkel ka omandamas doktorikraadi. Ta on 

tegelenud põllumajanduse kui toidutootmise ettevõtete olelusringi ja keskkonnamõjude hindamisega nii 

toote- kui ka organisatsioonipõhiselt. 

 

Tootmisettevõtete ärimudelite muutmise toetus ja KIK meetmed 
Teisipäev, 7.juuni, kell 11:00-12:15 (online) 

 

Anari Lilleoja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusest ja Rita Jürmann Keskkonnainvesteeringute 

Keskusest annavad ülevaate planeeritavatest toetusmeetmetest ja küsivad osalejatelt sisendit nende 

kujundamiseks. Põhifookus tootmisettevõtete ärimudeli muutmise toetusel, mille avanemine on 

planeeritud maikuusse. See on heaks võimaluseks ettevõtetele roheauditi läbiviimiseks ja jätkusuutlikkuse 

tegevuskava koostamiseks, kattes ettevõtte sellesuunalisi kulusid kuni 10 000 EUR ulatuses. 

Anari on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse toetuse keskuse koordinaator, meetme omanik Eesti – 

Norra koostööprogrammile „Green ICT“ ja taasterahastu rohemeetmele. EASis töötanud aastast 2008, 

tegelenud nii tootearenduse, rakendusuuringute, tehnoloogia arenduskeskuste programmide ja kõige 

muuga. Kõnealuse meetme põhifookuses on tootmisettevõtete rohetemaatika teadlikkuse tõstmine, 

ettevõtte roheolukorra kaardistamine ning vastava teekaardi/tegevuskava koostamine. Samuti 

prioriteetide elluviimine. 

 

Rita on Keskkonnainvesteeringute Keskuse ringmajanduse ja ressursisäästu valdkonnajuht. 

 

 

„Tootmisjääkide tulevik ringmajandavas maailmas“ 
Neljapäev, 9. juuni kell 10:00-11:15 (online) 

 

Eesmärk on tutvustada tootmisettevõtjatele ringmajanduse põhimõtteid ja trende, arutleda 

rakendusvõimaluste üle ja tutvustada Materjalivoo platvormi kui üht võimalust tootmisjääkide 

väärindamiseks. Koolitus-seminari viib läbi Mayri Tiido, kes on 10-aastase kogemusega kutsega  



täiskasvanute koolitaja ja Materjalivoo kaasasutaja. Aastate jooksul on Mayri koolitustelt läbi käinud üle 

4000 inimese rohkem kui 35 riigist. Ringmajanduse vallas on Mayri end täiendanud nii Ellen MacArthur 

Foundationi koolitustel kui ka Cambridge’i ülikooli kursuste kaudu. Hiljuti läbis ta ka CIRCO ringdisaini 

koolitaja koolituse. 

 

 

Kuidas on keskkonnaalane jätkusuutlikkus kasulik Eestile nii ettevõtja kui kodaniku vaatevinklist. 
Teisipäev, 14. juuni kell 10:00-11:00 (online) 

 

Viimasel koolituspäeval jagab oma praktilisi kogemusi Tarmo Tamm, kes on investeerinud kolme 

ettevõttesse mis peaksid lõikama kasu ringmajandusest ja keskkonnasõbralikust ellusuhtumisest. 

Tarmo on olnud Thermory brändi loomise juures, samuti Arcwoodi loomise juures tänaseni ning  

investeerinud ka Vegeteini, kus toodetakse taimseid valkusid ja Greenfuli, mis tegeleb riiete ja plasti 

jääkide töötlemisega ehituses ja mööblis kasutatavateks paneelideks. 

Tarmo on  baashariduselt jahindusbioloog aga lõpetanud ka EBS i MBA programmi ning on Rohetiigri 

nõukoja liige ja Eesti 200 juhatuse liige. 

Ta on defineerinud ennast puitehituse, kunsti ja keskkonnasõbrana.  

 

 

 

 

Mentorlus Sustinere ekspertidega. 

• Koolituse järgselt pakume kõikidele osalenud ettevõtetele 1h pikkust mentor-sessiooni, kus 

saaksime anda nõu, mõelda kaasa koos ettevõttega teemade ulatuses, mis olid kajastatud koolituse 

käigus, st kliimamõju mõõtmisega alustamine, elurikkuse mõju hindamine, kohalduvate 

regulatsioonide mõju ja ulatus, jätkusuutlikkuse aruandlus jne.  

• Mentorlus sobib hästi EASi rohepöörde toetusmeetme taotluse ettevalmistamisel, näiteks 

keskkonnamõjude konteksti, olulisuse ja muutuse teemal selguse loomiseks taotluse jaoks. 

• Mentortund toimuks veebirakenduse vahendusel ja kuni 2 kuu jooksul pärast viimase koolituse 

toimumist. 

• Mentoriteks on Els Heile, Susanna Vain või teised Sustinere 12-liikmelise jätkusuutlikkuse ja 

keskkonnaekspertide tiimi liikmed vastavalt teie ettevõtte valdkonnale ja täpsemalt küsimusele. 


