
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskkonnajuhtimise edendamise kava aastateks 2012-2020 

 

 

 

Keskkonnaministeeriumi lepinguline töö (töövõtuleping nr 4-1.1/87) 

 

 

 

 

 

Kava koostamist rahastas EL Sotsiaalfond 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn 2011 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töö teostaja:   SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, 

Säästva Eesti Instituut 

   Lai tn 43 

Tallinn 

Kontaktisik: Harri Moora 

Tel.: 62 76 108 

e-post: harri.moora@seit.ee 

 

 

 



3 

 

 

SISUKORD 

 

1 Sissejuhatus .................................................................................................................................... 5 

2 Taust – olemasoleva olukorra analüüs ............................................................................................ 6 

2.1 Keskkonnajuhtimissüsteemid ................................................................................................... 7 

2.1.1 Õiguslik taust ning kajastatus riiklikes strateegilistes dokumentides .............................. 7 

2.1.2 Riiklike toetusmeetmete kirjeldus ning hinnang .............................................................. 9 

2.1.3 Teistes EL-i liikmesriikides kasutatavad soodustavad meetmed .................................. 10 

2.1.4 Ettepanekud keskkonnajuhtimissüsteemide paremaks rakendamiseks Eestis............. 12 

2.2 Ökomärgised .......................................................................................................................... 18 

2.2.1 Õiguslik taust ning kajastatus riiklikes strateegilistes dokumentides ............................ 18 

2.2.2 Riiklike toetusmeetmete kirjeldus ning hinnang ............................................................ 19 

2.2.3 Teistes EL-i liikmesriikides kasutatavad soodustavad meetmed .................................. 20 

2.2.4 Ettepanekud ökomärgise laiemaks kasutamiseks Eestis ............................................. 22 

2.3 Keskkonnahoidlikud riigihanked.............................................................................................. 25 

2.3.1 Õiguslik taust ning kajastatus riiklikes strateegilistes dokumentides ............................ 25 

2.3.2 Riiklike toetusmeetmete kirjeldus ning hinnang ............................................................ 28 

2.3.3 Teistes EL-i liikmesriikides kasutatavad soodustavad meetmed .................................. 29 

2.3.4 Ettepanekud keskkonnahoidlike riigihangete paremaks rakendamiseks Eestis ........... 30 

3 Keskkonnajuhtimise edendamise kava.......................................................................................... 32 

3.1 Kava eesmärk, ülesehitus ja tegevussuunad .......................................................................... 33 

3.2 Valdkondlikud kavad ............................................................................................................... 35 

3.2.1 Keskkonnajuhtimissüsteemid ....................................................................................... 35 

3.2.2 Ökomärgis .................................................................................................................... 37 

3.2.3 Keskkonnahoidlikud riigihanked ................................................................................... 38 



4 

 

 



5 

 

1 Sissejuhatus 

Keskkonnajuhtimine on osa üldisest keskkonnakorraldusest, olles seotud kõikide 
keskkonnavaldkondadega (nt loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine, 
kliimamuutuste leevendamine ja õhu kvaliteet, looduse mitmekesisuse säilitamine). Keskkonnajuhtimise 
edendamine nii ettevõtluses kui ka avalikus sektoris aitab märkimisväärselt vähendada meie mõju 
keskkonnale. Keskkonnajuhtimisvahendite rakendamine aitab parandada toodete üldisi 
keskkonnaalaseid toimeomadusi kogu nende olelusringi vältel, edendada ja innustada nõudlust 
paremate toodete ja tootmistehnoloogiate järele ning aidata tarbijatel teha keskkonnahoidlikke 
tarbimisvalikuid. Keskkonnajuhtimisvahendite rakendamine ei mõjuta positiivselt ainult 
keskkonnaseisundit, vaid panustab otseselt ka Eesti majandusliku ja sotsiaalse keskkonna 
edendamisse. Ressursisäästlike ja innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtt ning keskkonnahoidlike 
toodete arendamine tõstab oluliselt Eesti ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. Ka avalik sektor 
mängib nii keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamise kui ka teiste keskkonnajuhtimisvahendite 
edendamise seisukohast võtmerolli. Keskkonnategevuse süstemaatiline arendamine aitab avalikul 
sektoril peale keskkonnale mõju vähendamise ka säästa raha (ressursse ja energiat tõhusalt 
kasutades). Avalikul sektoril on ka oluline roll eeskuju näitajana. 

Keskkonnajuhtimisvahendite all on käesolevas keskkonnajuhtimise edendamise kavas käsitletud 
keskkonnajuhtimissüsteeme (sh standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme ISO 14001 ja EMAS), 
Euroopa Liidu (EL) ökomärgist ja keskkonnahoidlikke riigihankeid. Keskkonnajuhtimisvahendite 
käsitlemine ühtses riiklikus tegevuskavas vajalik, kuna see võimaldab neid edendada ning rakendada 
integreeritult riikliku toetusskeemi kaudu, mis omakorda aitab tõhusamalt toetada ja edendada 
keskkonnasäästliku majanduse ning säästva tarbimise ja tootmise põhimõtteid Eestis. Nimetatud 
keskkonnajuhtimisvahendite edendamise kohustus riigi tasemel tuleneb ka vastavatest EL-i 
õigusaktidest. 

Käesolev aruanne koosneb kahest osast. Esimene osa (ptk 2) esitab kokkuvõtte 
keskkonnajuhtimisvahendite rakendamise olukorra analüüsi tulemustest ning teine osa (ptk 3) esitab 
keskkonnajuhtimise edendamise kava projekti.  

Olemasoleva olukorra analüüs toob välja Eestis era- ja avalikule sektorile suunatud keskkonnajuhtimis- 
vahendite kasutuselevõttu soodustavate meetmete hetkeseisu ning nende meetmete piisavuse ja 
otstarbekuse hinnangu. Peale selle on antud ülevaade edukamates EL-i liikmesriikides kasutatud 
keskkonnajuhtimise edendamise meetmetest ja headest näidetest. Keskkonnajuhtimisvahendite 
analüüs ja meetmete hinnang põhineb eelkõige viimaste aastate jooksul nii Eestis kui ka Euroopas 
tehtud seda valdkonda käsitlevate uuringute tulemustel. Analüüsi tulemused võeti aluseks töö raames 
keskkonnajuhtimise edendamise kava koostamisel.  

Keskkonnajuhtimise edendamise kava esitab konsensuse alusel koostatud nimekirja 
keskkonnajuhtimisvahendite edendamiseks vajalikest eesmärkidest, tegevussuundadest ja tegevustest 
kuni aastani 2020, mis on vajalikud nii Eesti keskkonnastrateegia kui ka Eesti konkurentsivõime kava 
(Eesti 2020) põhieesmärkide saavutamiseks. Keskkonnajuhtimisvahendite edendamine ja rakendamine 
panustab seega otseselt ka Euroopa Liidu säästva arengu strateegia kui ka Euroopa 2020 strateegia 
elluviimisesse. Kava koostamisel on arvestatud, et seda saaks kasutada ka Eesti 
keskkonnategevuskava keskkonnakorraldust käsitleva osa uuendamisel. 

Keskkonnajuhtimise edendamise kava on koostatud Keskkonnaministeeriumi tellimusel programmi 
„Keskkonnajuhtimise põhimõtete parem rakendamine avalikus sektoris“ raames. 
Keskkonnajuhtimisvahendite rakendamise olukorra hinnangu ja kava aluse koostas Säästva Eesti 
Instituut1. 

                                                        
1 Kontakt: Harri Moora, tel.: 6 276 100, e-mail: harri.moora@seit.ee 
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2 Taust – olemasoleva olukorra analüüs 
Olemasoleva olukorra analüüs annab ülevaate keskkonnajuhtimisvahendite rakendamise hetkeseisust 
Eestis, andes suuniseid keskkonnajuhtimise edendamise kava koostamiseks. Analüüsi käigus uuriti 
järgmisi töö lähteülesandes toodud valdkondi: 

 Keskkonnajuhtimisvahendite kajastamine erinevates riiklikes valdkondlikes arengukavades ja 
strateegilistes dokumentides, ülevaade nendes strateegilistes dokumentides olevate meetmete 
elluviimise seisust. 

 Seni Eestis rakendatud era- ja avalikule sektorile suunatud keskkonnajuhtimise vahendite 
kasutuselevõttu soodustavad ja toetavad riiklikud meetmed, sh anti hinnang nende meetmete 
piisavusele ja otstarbekusele; 

 Teistes Euroopa Liidu liikmesriikides kasutatavate keskkonnajuhtimisvahendite rakendamist 
soodustavad meetmed, sh anti hinnang nende meetmete kasutatavusele Eestis; 

 Hinnang, milliseid keskkonnajuhtimise vahendeid on otstarbekas rakendada ja ettepanekud 
nende rakendamiseks. 

Nii läbiviidud olemasoleva olukorra analüüs kui ka keskkonnajuhtimise edendamise tegevuskava 
käsitlevad järgmisi keskkonnajuhtimisvahendeid: 

1. Keskkonnajuhtimissüsteemid (KKJS) – käsitlusvaldkonda kuuluvad nii rahvusvahelise 
standardi ISO 140012 ja Euroopa Liidu EMAS-i määruse3 kohaste keskkonnajuhtimissüsteemid 
kui ka lihtsamad KKJS-i rakendused. 

2. Euroopa Liidu ökomärgis – käsitlusvaldkonda kuulub eelkõige EL-i ökomärgis (Lilleke) 
(reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 66/2010). 

3. Keskkonnahoidlikud riigihanked - käsitlusvaldkonnana vaadeldakse kõiki avaliku sektori 
läbiviidud hankeid, mille puhul võetakse arvesse lisaks muudele nõuetele ka 
keskkonnanõudeid.  

Analüüs põhineb eelkõige viimastel aastatel Eestis läbiviidud uuringute4 tulemuste analüüsil: 

Keskkonnajuhtimissüsteemid 

 Eestis rakendatavate keskkonnajuhtimissüsteemide analüüs (SEI Tallinn, 2008) 

 Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine avalikus sektoris (OÜ ELLE, 2010) 

Ökomärgised 

 Ökomärgisega toodete müüjate ja müügikohtade uuring (SEI Tallinn, 2008)  

 Ettevõtete suutlikkuse tõstmine EL ökomärgise taotlemisel (SEI Tallinn, 2009) 

Keskkonnahoidlikud riigihanked 

 Põhjamaade kogemus keskkonnahoidlike riigihangete korraldamisel (SEI Tallinn, 2009) 

 Keskkonnakriteeriumite kasutamine Saare- ja Harju maakonna omavalitsuste hangetes (SEI 
Tallinn, 2010) 

                                                        
2 Rahvusvaheline Standardiorganisatsiooni poolt kehtestatud standard ISO 14001:2004 (Environmental management 
systems – Requirements with guidance for use), mis on üle võetud Eesti Standardikeskuse poolt ka Eesti standardina EVS-
EN ISO 14001:2005 (Keskkonnajuhtimissüsteemid – nõuded koos kasutusjuhistega) 
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu uuendatud määrus nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta 
ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) 
4 Kõik nimetatud uuringud on kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee 

http://www.eco-net.ee/static/ckfiles/files/KKJSuuring_SEI-Tln_2008.pdf
http://195.80.124.53/orb.aw/class=file/action=preview/id=1167685/KKJS_rakendamine_avalikus_sektoris.pdf
http://www.eco-net.ee/static/custom/Aruanne_OM_2008_FINAL2008.pdf
file://192.168.100.3/seit/3%20Programmid/EM/KKJ%20tegevuskava_2012-2020/Töö/SEIT_6M%20aruanne_2009.pdf
http://www.seit.ee/failid/526.pdf
http://www.seit.ee/failid/797.pdf
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2.1 Keskkonnajuhtimissüsteemid 

Keskkonnajuhtimissüsteem (KKJS) on osa organisatsiooni üldisest juhtimissüsteemist. KKJS-i 
iseloomustab kindel struktuur, tegevuskavad, määratletud vastutus, toimingud, protseduurid, protsessid 
ning ressursid. Need on vajalikud süsteemi rakendamiseks ja alalhoidmiseks ning keskkonnategevuse 
parandamiseks.  

Keskkonnajuhtimissüsteemi võib juurutada mitmel moel. Üldisemas plaanis võib eristada nn 
standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme ja mitteformaalseid keskkonnajuhtimissüsteeme. Enim 
levinumad standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemid on rahvusvahelise standardi ISO 14001 
kohane keskkonnajuhtimissüsteem ja Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise skeem  
(EMAS). Peale nimetatud standardiseeritud KKJS-ide on ka mitmeid piirkondlikul tasandil või spetsiifilise 
tegevusvaldkonna jaoks välja töötatud keskkonnajuhtimissüsteeme, nt Rohelise Kontori süsteemid, 
Hoolime ja Vastutame (Responsible Care) programm keemiatööstusele, Põhjamaades levinud Eco-
Lighthouse lihtsustatud keskkonnajuhtimissüsteem nii era- kui avalikule sektorile ning mitmesugused 
piirkondlikud etapiviisilised KKJS-i rakendamise süsteemid. 

Standardiseeritud KKJS-e rakendatakse üldjuhul vabatahtlikkuse alusel. Standardiseeritud 
juhtimissüsteemide rakendamine osutub vajalikuks eelkõige juhul, kui keskkonnajuhtimise taset peab 
tõendama välisturul tegutsedes või rahvusvahelises tarneahelas ja pakkumistes osaledes. Samas võib 
KKJS-i sertifitseerimine osutuda eduka majandustegevuse üheks vältimatuks eelduseks (nt äripartnerite 
nõudmise või hanketingimuste-nõuete täitmisel), mistõttu on sertifitseeritud KKJS-i olemasolu 
mõningates majandussektorites vältimatuks muutumas. 

 

2.1.1 Õiguslik taust ning kajastatus riiklikes strateegilistes dokumentides  

Standardiseeritud KKJS-idest põhineb õiguslikul regulatsioonil EL-i EMAS-i skeem. Teised KKJS-id 
põhinevad eelkõige keskkonnajuhtimissüsteemi välja töötanud organisatsiooni väljastatud 
standardil/spetsifikatsioonil või muudel kokkulepitud nõuetel. Näiteks Rahvusvaheline 
Standardiorganisatsioon on kehtestanud standardi ISO 14001:2004 (Environmental management 
systems – Requirements with guidance for use), milles on Eesti Standardikeskus üle võtnud ka Eesti 
standardina EVS-EN ISO 14001:2005 (Keskkonnajuhtimissüsteemid – nõuded koos kasutusjuhistega). 

25. novembril 2009. aastal võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu uuendatud määrus nr 
1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS). EMAS-i määrus on Eesti õigusaktidesse üle võetud keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega. Nimetatud seadusega sätestatakse 
organisatsioonide registreerimine ja registreerimise pädev asutus, tõendaja akrediteerimine ning 
keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi edendamine. Muuhulgas näeb seadus ette, et 
Keskkonnaministeerium koostab ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi 
edendamiseks ning vajaliku teavituskampaania ja koolituse korraldamiseks keskkonnajuhtimis- ja 
keskkonnaauditeerimissüsteemi edendamise strateegia ja tegevuskava, mille kiidab heaks 
Vabariigi Valitsus. 

Eesti keskkonnastrateegia ja keskkonnategevuskava 

Seniajani ei ole eraldi strateegiat või kava keskkonnajuhtimissüsteemide edendamiseks riiklikul tasemel 
koostatud. Küll aga näeb Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 rakendamiseks koostatud 
keskkonnategevuskava aastateks 2007–2013 ette mitmeid tegevusi keskkonnajuhtimissüsteemide 
arendamiseks (tegevus 5.1 ja alamtegevused 5.1.1–5.1.4). Nimetatud tegevustest on lähtuvad ka 
keskkonnajuhtimissüsteemide, sh EMAS-i edendamine. Hinnang kavandatud tegevuste elluviimiseks on 
antud tabelis 1. 
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Tabel 1. Keskkonnategevuskavas toodud tegevused keskkonnajuhtimissüsteemide edendamiseks, sh 
hinnang nende tegevuste elluviimise olukorrale (seisuga august 2011) 

Keskkonnategevuskava  

Hinnang elluviimise seisule Tegevus Taotletav tulemus 

Keskkonnajuhtimissüsteemide 
edendamise strateegia aastateks 
2007-2013 väljatöötamine. 

Strateegia kinnitatud Keskkonnajuhtimissüsteemide edendamise strateegia 
aastateks 2007-2013 esimene versioon koostati 2005. 
aastal. Samas otsustati 2008. aastal nimetatud strateegia 
koostamisest loobuda ja selle asemel töötati välja 
programm „Keskkonnajuhtimise põhimõtete parem 
rakendamine avalikus sektoris“, mida käesoleval ajal ka 
ellu viiakse. Samas tuleb rõhutada, et nimetatud programm 
tegeleb KKJS-ide, sh EMAS-i edendamisega ainult avaliku 
sektori organisatsioonides. 

Keskkonnajuhtimissüsteemide, sh 
EMAS-i kasutamise 
propageerimine, kohandamine 
erinevat tüüpi organisatsioonidele, 
järelmõju hindamine, tulemuste 
levitus. 

2013. a lõpuks 290 
organisatsiooni 
kasutavad KKJS-i, sh 
10 EMAS-i 
registreeringut. 

ISO 14 001 sertifitseeritud organisatsioonide osas on 
eesmärk täidetud: 2011. a augusti seisuga omab vastavat 
sertifikaati 383 ettevõtet. ISO 14001 sertifikaatide arvu 
suurenemist on mõjutanud eelkõige viimastel aastatel 
suurenenud konkurents nii kodumaal kui ka 
eksportturgudel (äripartnerite nõue).  

EMAS-i rakendamises pole seniajani suuremat edu 
saavutanud: 2011. aasta augusti seisuga oli Eestis ainult 3 
EMAS-i kohaselt registreeritud ettevõtet. Erasektori 
ettevõtetel ei ole EMAS-i rakendamiseks stiimulit, küll aga 
võib eeldada EMAS-i rakendamise teatud kasvu avaliku 
sektori organisatsioonides vastava avaliku sektori KKJS-i 
edendamise programmi raames. 

Keskkonnaministeeriumi eestvõttel on korraldatud mitmeid 
seminare KKJS-i ja EMAS-i rakendamise edendamiseks ja 
teabe levitamiseks. Ajakohastatud on EMAS-i tutvustavat 
trükist ja toetatud mitmeid KKJS-i rakendusprojekte. 

Keskkonnasõbraliku ettevõtte 
konkurss (1x 2a tagant) 

Konkurss läbi viidud Keskkonnasõbraliku ettevõtte konkurssi korraldatakse 
regulaarselt (1x aastas), sh on edukamad ettevõtted 
esitatud kandideerima ka EL-i vastavatel konkurssidel. 
Samas vajaksid konkursi tingimused täiendamist, samuti 
tuleks konkursi kajastatust parandada ja tuntust tõsta.  

 

Turismiarengukava ja keskkonnajuhtimine 

Eesti riiklik turismiarengukava aastateks 2007–2013 (kinnitatud turismiseaduse alusel 22. novembril 
2006) üks eesmärk näeb ette, et Eesti turismitooted ja -teenused peaksid olema kooskõlas säästva 
arengu põhimõtetega. Turismi arendamisel lähtutakse muuhulgas põhimõttest, mille kohaselt 
ökoloogilise tasakaalu säilitamine on turismi arengu seisukohalt esmatähtis, puudutades otseselt igat 
inimest, turismiettevõtjat, samuti kohalikku omavalitsust ja riiki. Eesti loodus on teine oluline ressurss 
Eesti atraktiivsuse suurendamisel turismisektoris, selle pakkumisel jälgitakse loodusressursside 
optimaalset tarbimist, vähendatakse keskkonnareostust, tõstetakse inimeste teadlikkust ja 
väärtushinnanguid ning kasutatakse laialdasemalt keskkonda säästvamaid transpordiliike ja 
tehnoloogiat. 

Keskkonnajuhtimise põhimõtete rakendamine turismisektoris on seniajani toimunud Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutuse (EAS) eestvõttel Rohelise Võtme märgise propageerimise ja selle rakendamise 
toetamise kaudu Eesti majutusettevõtetes. 
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Ettevõtlusega seotud arengukavad  

Suurem osa EL-i liikmeriikidest on seisukohal, et ettevõtete keskkonnategevuse toetamine on üks osa 
kohalike ettevõtete konkurentsivõime tõstmisest. Samas pole üheski Eesti ettevõtlusega seotud 
arengukavas konkreetselt esile toodud vajadust keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamiseks või 
nende toetamiseks ettevõtetes. Küll aga võib mitmetest strateegiadokumentidest leida üldist säästva 
arengu olulisust rõhutavat teksti, näiteks Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013 toob esile: säästev   
areng – puhas looduskeskkond ja terved inimesed. Sellest kahjuks ei piisa, et panna ettevõtteid oma 
keskkonnategevust parandama ja konkurentsivõimet suurendama (nt keskkonnajuhtimissüsteemi 
rakendamise kaudu). 

 

2.1.2 Riiklike toetusmeetmete kirjeldus ning hinnang 

Riiklikul tasemel on keskkonnajuhtimise toetusmeetmed valdavalt piirdunud 
keskkonnajuhtimissüsteemide (sh EMAS) kohta käiva informatsiooni levitamisega (eelkõige 
sellekohaste seminaride korraldamine) ja ka ettevõtetele suunatud koolitusi/pilootrakendusi 
sisaldavate projektide toetamisega (vt ka tabel 1). 

Uuringute tulemuste põhjal võib öelda, et nii Keskkonnaministeeriumi eestvõttel korraldatud seminarid 
kui EL-i ja Eesti rahastusel toimunud rahvusvahelised koolitusprojektid5 on tõstnud tunduvalt eelkõige 
väikeettevõtete teadlikkust keskkonnajuhtimissüsteemide valdkonnast. Viimase 7 aasta jooksul on 
koolitustel osalenud väikeettevõtetest ligikaudu 40 oma keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerinud. 
Kordades suurem hulk ettevõtteid on süstemaatiliselt rakendanud keskkonnajuhtimise põhielemente. Ka 
kõik kolm siiani EMAS-i kohaselt registreeritud ettevõtet rakendasid nimetatud juhtimissüsteemi 
pilootprojektide raames. 

Seega võib öelda, et ettevõtetele suunatud regulaarsed teavitusseminarid ning 
keskkonnajuhtimissüsteemide (sh EMAS) koolitused ja pilootrakendused on mänginud olulist rolli 
keskkonnajuhtimissüsteemide tutvustamisel ja rakendamisel. Need on olnud eriti olulised just 
väikeettevõtete seisukohast vaadatuna, mistõttu tuleks neid ettevõtmisi riiklikul tasemel 
korraldada/toetada ka edaspidi. 

Eraldi toetusmeetmena võiks välja tuua ka keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise toetused. 
Nimelt on EAS-i teadmiste ja oskuste arendamise meetme (2007-2013, kaasrahastab Euroopa 
Sotsiaalfond) raames võimalik taotleda toetust nõustamisteenuse kasutamiseks (kuni 50% nõustamis- 
või koolitusprojekti kuludest) muuhulgas ka juhtimissüsteemide väljatöötamiseks ja juurutamiseks. Seda 
võimalust on viimasel ajal mitmed ettevõtted ka kasutanud. Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 
on samuti toetanud mitmeid keskkonnajuhtimissüsteemide edendamisele ja rakendamisele suunatud 
projekte, mis on otseselt aidanud ettevõtete keskkonnategevust parandada, sh 
keskkonnajuhtimissüsteeme rakendada.  

Kõigest hoolimata näitab EMAS-i rakendanud ettevõtete väike arv, et Eestis ei ole ettevõtetel 
motivatsiooni EMAS-i registreerida. Ka valdav osa EMAS-i koolitustel ja pilootprojektides osalenud 
ettevõtteist on otsustanud pigem ISO 14001 sertifikaadi kasuks. Peamine põhjus on siin olnud EMAS-i 
tõendamise ja kinnitamisega seotud kõrged kulud (võrreldes ISO 14001 sertifitseerimise kuludega) 
ning otseselt EMAS-i rakendamist toetavate riiklike motivatsiooni/toetusvahendite puudumine. 

Keskkonnajuhtimise põhimõtete, sh keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamiseks avaliku sektori 
organisatsioonides pole veel siiani ühtseid eesmärke ja ka süsteemseid toetusmeetmeid välja töötatud.  

                                                        
5 SEI Tallinna ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni poolt läbiviidud rahvusvahelised EMAS projektid 
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Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel algatati 2009. aastal programm “Keskkonnajuhtimise 
põhimõtete parem rakendamine avalikus sektoris“. Nimetatud programmi eesmärk on edendada 
keskkonnajuhtimist avaliku sektori organisatsioonides (nii riigiasutustes kui ka omavalitsustes). 
Programm kestab kuni 2013. aasta lõpuni ning kavandatud tegevusi rahastatakse 85% ulatuses 
Euroopa Sotsiaalfondist. Programmi raames viiakse läbi mitmeid avalikus sektoris keskkonnajuhtimist 
soodustavaid tegevusi, korraldatakse seminare ja koolitusi ning valitud avaliku sektori 
organisatsioonides viiakse läbi ka EMAS-i pilootrakendusi. Nimetatud programmi üks tulemus on 
eeldatavasti ka avaliku sektori organisatsioonides keskkonnajuhtimist edendavate meetmete 
loomine. 

 

2.1.3 Teistes EL-i liikmesriikides kasutatavad soodustavad meetmed 

Rahvusvaheline kogemus näitab, et kui ISO 14001 rakendamist suuremates ettevõtetes ei pea üldjuhul 
suuremas mahus toetama, siis kindlasti tuleb seda teha väike- ja keskmise suurusega ettevõtete puhul 
ning eriti EMAS-i rakendamise edendamisel nii era- kui ka avalikus sektoris. EMAS-i rakendamise 
edukus sõltub otseselt riiklikust motivatsiooni- ja toetusskeemist.  

 

Näiteid erasektoris keskkonnajuhtimise, sh EMAS-i rakendamise edendamisest 

Kui uurida edukamate EL-i liikmesriikide (nt Saksamaa, Hispaania, Inglismaa, Rootsi) kogemusi 
keskkonnajuhtimissüsteemide, sh EMAS-i rakendamise edendamiseks erasektoris, siis võib välja tuua 
kahte tüüpi avaliku sektori rakendatud motivatsiooni- ja toetusmeetmeid: 

1. Regulatiivsed motivatsioonimeetmed. 

2. Meetmed, mis on suunatud KKJS-ide edendamiseks üldise teadlikkuse tõstmise, 
koolitamise/nõustamise, otsese rahalise toetamise jms kaudu. 

Regulatiivsed motivatsioonimeetmed annavad tavaliselt KKJS-i rakendanud ettevõtetele mitmeid 
leevendusi aruandluskohustuse ja keskkonnalubadega seoses. Allpool on näidetena nimetatud tüüpilisi 
leevendusi (Taani, Saksamaa): 

 Standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme (kehtib valdavalt EMAS-i puhul) rakendanud 
ettevõtted ei pea esitama täies mahus informatsiooni keskkonnalubade taotlemise 
protsessis, kuna EMAS-i aruanne katab juba osa vajalikust teabest. 

 Standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme (nii ISO 14001 kui EMAS) rakendanud 
ettevõtted ei pea esitama kohustuslikke keskkonnaaruandeid ametkondadele (või esitavad 
neid ainult piiratud mahus), sellised ettevõtted saavad mitmetes riikides leevendust ka 
kontrolli ja järelevalve osas (näiteks ei toimu sellistes ettevõtetes igaaastast keskkonnaloa 
kontrolli või inspekteerimist). Seda põhjusel, et sertifitseeritud ettevõtetes tehakse pidevaid 
kolmanda osapoole auditeid, mistõttu pole seal vajadust ametkondliku kontrolli/inspekteerimise 
järele. 

 Mitmed riigid on andnud EMAS-i registreeritud ettevõtetele ka maksu- või riigilõivuvabastusi 
(nt madalam riigilõiv keskkonnalubade taotlemisel ja haldamisel).  

Regulatiivsete motivatsioonimeetmete rakendamine sõltub paljus riigi või konkreetse piirkonna 
õigusaktidest, keskkonnalubade süsteemist vm tingimustest. Eesti puhul on kõige tõenäolisem 
rakendada standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme omavatele ettevõtetele leevendusi 
keskkonnalubadega seotud kontrolli ja järelevalve osas. 

Erasektoris keskkonnajuhtimissüsteemide edendamiseks mõeldud otseste ja kaudsete meetmete 
näidetena võib tuua järgmised: 
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 Pea kõik EL-i liikmesriigid korraldavad nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil koostöös alaliitude 
ja assotsiatsioonidega regulaarselt teavituskampaaniaid, -konverentse/seminare ja ka muid 
keskkonnajuhtimissüsteeme tutvustavaid üritusi, kusjuures viimasel ajal on riigid enam 
rõhku pannud EMAS-i tutvustamisele. Tavaliselt on teavitusüritused suunatud kindlatele 
huvirühmadele (nt olulisemad tegevusvaldkonnad, sh eraldi fookuses on väikeettevõtted, avalik 
sektor, ka üldsus). Keskkonnajuhtimissüsteemide tutvustamine laiemas plaanis on oluline, kuna 
tarbijate, finantsasutuste jt huvirühmade teadlikkuse tõstmine keskkonnajuhtimissüsteemide 
valdkonnas toetab kaudselt ka keskkonnajuhtimissüsteeme rakendanud ettevõtteid (eelistamine 
hangetes, madalamad kindlustusmaksed jms). 

 Valdav osa edumeelsemaid liikmesriike pakuvad lisaks teabe levitamisele ja osapoolte 
teadlikkuse tõstmisele ka koolituste ja pilootprojektide läbiviimist või nende korraldamise 
toetamist. EMAS-i edendamise seisukohast on oluline keskenduda eraldi ka 
nõustajate/konsultantide ning tõendajate koolitamisele. Viimasel ajal on edukamad liikmesriigid 
keskendunud eelkõige väikeettevõtetele mõeldud toetusskeemide edendamisele. Võib tuua 
mitmeid näiteid nii Belgiast, Saksamaalt, Inglismaalt kui ka mujalt, kus toetatakse 
väikeettevõtetele mõeldud lihtsustatud KKJS-i rakenduste (nt EMASeasy metodoloogia6), sh 
etapiviisiliste või klastripõhiste meetodite kasutamist (eelkõige mõeldud teatud sektorisse 
kuuluvatele väikeettevõtetele, nt metallitööstus-, turismi- ja majutusettevõtted, 
põllumajandusettevõtted). Üha laialdasemalt on võetud kasutusele piirkondlikke etapiviisilisi 
keskkonnajuhtimissüsteemi rakendusi ja märgiseid (nt Brüsseli piirkonnas kasutatav nn 
„Ökodünaamilise ettevõtte“ märgis, keskkonnajuhtimise programm Viini linnas).7 

Oluline osa KKJS-i rakendamise edendamisel väikeettevõtetes on ka vajalike 
rakendusmetoodikate ja ka sektoripõhiste juhendite olemasolu. 

 Kui eespool toodud toetusmeetmed on ühel või teisel tasemel kasutatud pea kõikides 
liikmesriikides, siis otsest rahalist tuge keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamiseks pakub 
vähem riike. Samas on aga nendes riikides ja piirkondades (nt Saksamaa), kus on võimalik 
saada otsest rahalist tuge EMAS-i rakendamiseks, sh ka sertifitseerimiseks, EMAS-i 
registreeringute arv teiste riikidega võrreldes kordi suurem. 

 Riiklikul tasemel on motiveeriva meetmena kasutatud keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu kui 
üht kriteeriumit teatud avalike hangete valdkondades, nt ehitushangetes. 

Nimetatud otseseid ja kaudseid keskkonnajuhtimise toetusmeetmeid on suuremal või vähemal määral 
rakendatud ka Eestis. Kindlasti tuleks kaaluda just EMAS-i registreerimise motiveerimist             
kinnitus-/tõendusprotsessi kulude osalise katmise kaudu.  

 

Näiteid keskkonnajuhtimise, sh EMAS-i rakendamise edendamiseks avalikus sektoris 

Kuna KKJS-ide rakendamine avalikus sektoris pole otseselt seotud majandusliku konkurentsivõime 
tõstmisega, siis avaliku sektori asutustes sõltub KKJS-i (sh EMAS) rakendamine otseselt riiklikust 
motivatsiooni- ja toetusskeemist. Paljudes riikides on selgete eesmärkide seadmine ja kohustumuse 
võtmine riiklikul või piirkondlikul tasemel andnud EMAS-i levikule perspektiivi just avaliku sektori kaudu. 

Euroopa Liidus on keskkonnajuhtimise, sh EMAS-i rakendamisel omavalitsustes ja riigiasutustes 
esirinnas Suurbritannia ja Saksamaa, kus siseriiklikult toetatakse nii riigiasutuste kui ka kohalike 
haldusüksuste keskkonnajuhtimise juurutamist (näiteks Local Authority EMAS - LA-EMAS). 
Suurbritannia ja Saksamaa kõrval tegelevad keskkonnajuhtimise rakendamisega aktiivselt ka teised 
arenenud liikmesriigid (Belgia, Itaalia, Austria, Holland, Skandinaavia maad). EMAS-i laiemaks 

                                                        
6 http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/emaseasy_en.htm 
7 http://ec.europa.eu/environment/sme/pdf/bestprac_bxl.pdf 
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populariseerimiseks on need riigid teinud terve rea pilootprojekte. Nende projektide käigus on välja 
selgitatud ka kitsakohad, leitud lahendused nende kõrvaldamiseks ja arendatud välja lihtsalt ning tasuta 
kättesaadavad meetodid keskkonnajuhtimise juurutamiseks (kättesaadavaks on tehtud vajalikud 
juhendmaterjalid nii omavalitsustele kui ka riigiasutustele). Keskkonnajuhtimissüsteemide 
edendamiseks avalikus sektoris on loodud mitmeid riiklikke koostööorganisatsioone (nt DEFRA, ICLEI), 
kes juhendavad avaliku sektori organisatsioonides keskkonnajuhtimisvahendite rakendamist sh 
töötavad välja vajalikke metoodilisi juhendmaterjale.  

Edumeelsemad EL-i liikmesriigid on rakendanud eelkõige allpool toodud meetmeid KKJS-i rakendamise 
edendamiseks avalikus sektoris: 

 Paljud liikmesriigid ja ka nende riikide piirkonnad on välja töötanud eraldi programme eelkõige 
EMAS-i kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamiseks avaliku sektori organisatsioonides. 
Need programmid sisaldavad selgeid kohustusevõtte, eesmärke ja kavasid 
keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamiseks avaliku sektori asutustes. 

 Nii nagu erasektor, vajab ka avalik sektor keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamisel otsest 
riiklikku toetust. Nii on paljudes liikmeriikides avaliku sektori organisatsioonide jaoks koostöös 
omavalitusliitude, teadusasutuste ja ka valitsusväliste organisatsioonidega korraldatud mitmeid 
keskkonnajuhtimisvahendeid tutvustavaid projekte/programme/koolitusi. Peale selle on 
mitmetes riikides (nt Saksamaa) võimalik saada tasuta või soodustatud tingimustel (nt 
projektipõhiselt) toetust EMAS-i rakendamiseks (koolitused) ja ka sertifitseerimiseks. 

Hea näide, Belgia: Belgia on ainus riik, kes on EMAS-i määruse rakendamise avaliku sektori kõikides 
ametkondades võtnud kohustumusena. Asutused, kes pole teatud ajaks EMAS-i määruse kohast 
keskkonnajuhtimissüsteemi juurutanud, kaotavad riigipoolse abi. EMAS-i rakendamisel on arvesse 
võetud ka riiklikke prioriteetvaldkondi. Näiteks on peale muude keskkonnaaspektide oluline ka avaliku 
sektori energiatõhususe suurendamine.  

Hea näide, Inglismaa: 1991. aastal võttis Leedsi linnavalitsus vastu nn „Rohelise strateegia”, mille 
eesmärk oli integreerida erinevad keskkonnaaspektid linnavalitsuse igapäevatöösse. Paar aastat hiljem 
auhinnati Leedsi linnavalitsust „Keskkonnahoidliku linna” (Environment City) tiitliga, millele järgnes 
EMAS-i määruse kohane keskkonnajuhtimissüsteemi registreering. EMAS-i määruse kohase 
keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamiseks analüüsis Leedsi linnavalitsus oma tegevusest tulenevaid 
keskkonnaaspekte, nagu näiteks jäätmemajandus, energia tarbimine, maapiirkondade jätkusuutlikkus. 
Teeehitustöödest allesjäävaid mitmesuguseid ehitusmaterjale kasutatakse näiteks kõnniteede 
parandamiseks, kontoripaberi taaskasutusskeemid on linnavalitsuse kontorites laialt levinud, samuti 
leitakse võimalusi IT- ja teiste seadmete taaskasutuseks või nendega seotud heategevuseks. 

 

2.1.4 Ettepanekud keskkonnajuhtimissüsteemide paremaks rakendamiseks Eestis 

Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamise edendamisel Eestis tuleks toetusmeetmete ja -tegevuste 
kavandamisel eristada erasektorit ja avalikku sektorit. 

Läbiviidud uuringutele8 ja teiste liikmesriikide kogemusele tuginedes võib välja tuua allpool toodud 
ettepanekud keskkonnajuhtimissüsteemide edendamiseks Eestis. 

 

 

 

                                                        
8 Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine avalikus sektoris, Estonian, Latvian, Lithuanian Environment OÜ, 2010; Eestis 
rakendatavate keskkonnajuhtimissüsteemide analüüs, SEI Tallinn, 2008 
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Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine erasektoris 

Keskkonnajuhtimissüsteemide alase võimekuse tõstmine ettevõtetes. Nii Eesti riigi kui ka Euroopa Liidu 
programmide poolt rahastatud pilootprojektide ja koolituste tulemusel on paljud ettevõtted rakendanud 
nii standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi (enamik ISO 14001 standardi nõuetele vastavat KKJS-
i) kui ka lihtsamaid keskkonnajuhtimise põhimõtteid ja elemente. Selline väline abi keskkonnajuhtimise 
arendamisel on olnud eriti oluline väikeettevõtetele. Seega tuleks edaspidi jätkata riiklikul tasemel 
ettevõtete keskkonnajuhtimissüsteemide alase võimekuse tõstmist läbi KKJS-de rakendamisele 
suunatud koolituste korraldamise ja toetamise. Samuti oleks otstarbekas jätkata 
keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamisele suunatud pilootprojektide toetamist. Ka siin tuleks 
eelkõige tähelepanu pöörata väikeettevõtetele. Eelistada tuleks EMAS-i määruse kohase 
keskkonnajuhtimissüsteemi edendamisele suunatud pilootprojektide läbiviimist. Parema tulemuse 
saavutamiseks ja Euroopa Liidu rahastamise kaasamiseks, tuleks riiklikul tasemel toetada sellekohaste 
Euroopa projektide läbiviimist Eestis. Siinjuures tuleks riiklikult toetatavate pilootprojektide puhul silmas 
pidada, et keskkonnajuhtimissüsteemide sertifitseerimisel/tõendamisel pakuksid sertifitseerimisteenust 
ainult tunnustatud (vastavat akrediteeringut omavad) organisatsioonid. See aitab tagada Eestis 
pakutava sertifitseerimisteenuse kvaliteeti ja usaldusväärsust. 

Uuringute tulemused näitavad ka seda, et väikeettevõtted vajavad nn lihtsustatud 
keskkonnajuhtimissüsteemi rakendusmudeleid (vähem bürokraatlikud rakendusmetodoloogiad, nt 
EMASeasy või etapiviisiline rakendus/tunnustusskeem9). Seetõttu on oluline toetada riiklikul tasandil 
väikeettevõtetes KKJS-i rakendamisele suunatud algatusi ja projekte. Ka selles valdkonnas on 
lähiajal ette näha mitmeid rahvusvahelisi projekte, kuhu on kaasatud ka Eesti ettevõtted ja 
organisatsioonid. 

Uuringutes osalenud ettevõtted on muuhulgas märkinud, et KKJS-i rakendamisel tuntakse puudust 
eestikeelsetest teabe- ja juhendmaterjalidest. Viimastel aastatel on välja antud üldisemat laadi 
juhendmaterjale. Samas mainisid ettevõtted, et otsene vajadus on spetsiifiliste (keskkonnatehnoloogiad, 
tootega seotud keskkonnajuhtimisvahendid, lihtsustatud vahendid) ja tegevusalakesksete 
juhendmaterjalide ja teabe järele. Siiani pole koostatud ka Eesti ettevõtete poolt rakendatud heade 
praktikate ülevaadet/kogumikku, mis annaks kasulikke näiteid KKJS-i rakendamist kavandatavatele 
ettevõtetele. Seega oleks oluline ettevõtete pädevuse tõstmise ühe meetmena pöörata tähelepanu ka 
juhendmaterjalide ajakohastamisele ja heade näidete kogumisele. 

Riikliku toetusmehhanismi arendamine. Nagu näitavad uuringute tulemused, on EMAS-i registreeringute 
vähese arvu taga eelkõige põhjus, et EMAS-i tõendamise/kinnitamise protsess on ettevõtete jaoks 
kallim kui ISO 14001 sertifitseerimisega seotud kulud. Seetõttu eelistab valdav osa ettevõtteid EMAS-i 
registreerimise asemel minna ISO 14001 sertifikaadi taotlemisele. Seega on EMAS-i skeemi 
edendamisel otsustav asjaolu EMAS-i tõendamise/kinnitamise protsessi kulude katmise toetamine. 
Toetusmehhanismi arendamisel võiks standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemide, sh EMAS-i 
sertifitseerimiskulude katmiseks tugineda olemasolevatele juhtimissüsteemi rakendamist toetavatele 
EAS-i ja KIK-i programmidele. Soovitatav oleks nendes riiklikes toetusprogrammides toetatavate 
teemade all selgemalt välja tuua keskkonnajuhtimissüsteemide, sh EMAS-i rakendamine. 

Regulatiivsete motivatsioonimeetmete rakendamine. Siiani pole Eestis otseselt rakendatud 
standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme (nt ISO 14001 või EMAS) juurutanud ettevõtetele 
regulatiivseid motivatsioonimeetmeid, sh antud leevendusi kontrolli ja järelevalve ulatuse näol. Seega 
tasuks kindlasti töötada riiklikul tasemel välja kord, mis annaks standardiseeritud 
keskkonnajuhtimissüsteeme rakendanud ettevõtetele leevendusi keskkonnalubadega seotud 
aruandluse ja järelevalve sageduse osas. Selliste leevendus-/motivatsioonimeetmete rakendamist 
toetab ka asjaolu, et uue EL-i tööstusheite direktiivi (2010/75/EL) kohaselt on pädevatel asutustel 

                                                        
9 Nt BS 8555 kohane KKJS-i rakendamine 
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võimalik keskkonnakompleksluba omavate käitiste keskkonnaaruandluse ulatuse ning järelevalve ja 
kontrolli toimumissageduse määramisel võtta muuhulgas arvesse ka seda, kas ettevõte on rakendanud 
keskkonnajuhtimissüsteemi vastavalt EMAS-i määrusele. 

KKJS-ide tutvustamine ja propageerimine. Nagu näitavad tehtud uuringute ja projektide tulemused, loob 
keskkonnajuhtimissüsteemide laiem tutvustamine ja propageerimine aluse KKJS-i levikule/nõudlusele 
nii ettevõtete kui ka muude huvirühmade hulgas. Uuringute tulemuste põhjal võib öelda, et nii 
Keskkonnaministeeriumi eestvõttel korraldatud seminarid kui ka EL-i ja Eesti rahastusel toimunud 
rahvusvahelised koolitusprojektid on tõstnud tunduvalt ettevõtete teadlikkust 
keskkonnajuhtimissüsteemide valdkonnas. Seetõttu on oluline jätkata riiklikul tasemel 
teavituskampaaniate ning keskkonnajuhtimissüsteeme tutvustavate seminaride/konverentside ja 
muude ürituste korraldamist/toetamist. Kindlasti tuleks pöörata enam tähelepanu just EMAS-i määruse 
kohase keskkonnajuhtimissüsteemi tutvustamisele. Otstarbekas oleks korraldada eraldi üritusi ka 
ettevõtlussektoritele. 

Mitmed ettevõtete küsitlused10 on välja toonud, et keskkonnavaldkonnas edumeelsemate ettevõtete 
jaoks on üks oluline keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise ja arendamise motivatsiooni tekitaja 
tunnustusskeemide olemasolu. Keskkonnaalase tegevuse tunnustamine annab ettevõtetele hea stiimuli 
keskkonnajuhtimise arendamiseks. Samuti suurendab tehtud keskkonnaparenduste ja heade näidete 
esitlemine avalikkuse ees keskkonnateadlikkust ka ühiskonnas laiemalt. Keskkonnaministeerium 
korraldab iga-aastast "Aasta Keskkonnategija" konkurssi, kus ettevõtted ja organisatsioonid saavad 
kandideerida muuhulgas ka keskkonnajuhtimise valdkonnas. Nimetatud konkurss vajaks aga 
mõningast täiendamist, nt tuleks analüüsida lisakategooriate võimalust ning hindamiskriteeriumite 
asjakohasust. Samuti vajab tänane konkurss laiema kõlapinna tekitamist. „Aasta Keskkonnategija“ 
konkursi täiendamisega seotud tegevused saaks läbi viia Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni 
poolt teostatava ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasrahastatud projekti „Keskkonnahoidlike 
ettevõtete tunnustusskeemi täiustamine“ raames. Nimetatud projekt viiakse läbi aastatel 2011--2012 
ning selle eesmärk ongi „Aasta Keskkonnategija“ konkursi täiustamine ja populariseerimine. Et tagada 
konkursi jätkusuutlikkus, tuleks riiklikul tasemel panustada selle ürituse korraldamisse pikaajaliselt. 
Oluline on ka toetada ettevõtete ja organisatsioonide osalemist nii Eesti kui ka EL-i asjakohastel 
konkurssidel (nt EL-i EMAS-i auhind, Euroopa auhind – European Business Award for the 
Environment).  

Keskkonnajuhtimise koostöövõrgustiku kaasamine. Keskkonnajuhtimise edendamiseks erasektoris on 
riikliku tugisüsteemi kõrval oluline kaasata ja toetada keskkonnahoidliku ettevõtluse 
koostöövõrgustikku. Olulisi huvipooli kaasamata pole võimalik seatud eesmärkideni jõuda. Seetõttu 
tuleks aktiivselt kaasata ettevõtlusega seotud osapooli (eelkõige ettevõtjate ühendused, haru- ja 
alaliidud) korraldades regulaarselt ümarlaudu ja teabeüritusi ning kaasata neid seadusloomesse. 
Võimaluselt tuleks riiklikult toetada ka nende algatusi keskkonnajuhtimise valdkonnas. Näiteks on Eesti 
Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda arendamas mitmeid ettevõtetele 
suunatud keskkonnajuhtimise projekte ja teenuseid (teabeportaalid, infoseminarid, koolitused jms).  

 

Keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine avalikus sektoris 

Avalik sektor mängib nii keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamise kui ka teiste keskkonna-
juhtimisvahendite edendamise seisukohast võtmerolli. Keskkonnategevuse süstemaatiline arendamine 
aitab avalikul sektoril peale keskkonnale mõju vähendamise ka säästa raha (ressursse ja energiat 

                                                        
10 Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni 2009-2010 korraldatud ja Norra Vabaühenduste Fondi rahastatud projekti 
"Keskkonnahoidliku ettevõtluse koostöövõrgustiku tõhustamine" raames uuriti muuhulgas, mis on ettevõtete 
keskkonnategevuse arendamisel, sh keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamisel olulised motivatsioonitekitajad. Ühena 
oluliste seast toodi välja tunnustusskeemide tugevdamise vajadus. Sama tulemuseni jõuti ka 2008. aastal SEI Tallinna 
tehtud uuringus „Eestis rakendatavate keskkonnajuhtimissüsteemide analüüs“. 
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tõhusalt kasutades). Avalikul sektoril on ka oluline roll eeskuju näitajana. Ka EMAS-i määruse kohase 
KKJS-i rakendamise edendamise ja registreeringute arvu suurendamise seisukohast on avalikul sektoril 
suur potentsiaal.  

Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamise uuring avalikus sektoris11 tõi selgelt välja, et 
keskkonnajuhtimise tutvustamisel ja rakendamise kavandamisel tuleks sihtrühmadena selgelt eristada 
riigiasutusi ja omavalitsusi.  

 

Keskkonnajuhtimise rakendamine riigiasutuses 

Riigiasutuste valmisolek standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemide (nii ISO 14001 kui ka EMAS) 
ja ka teiste keskkonnajuhtimisvahendite rakendamiseks on üldjuhul suurem. Samuti on riigiasutuste 
puhul Eestis põhimõtteliselt võimalik välja töötada ühtne KKJS-i rakendamise raamistik, mis hõlmaks 
ühiseid eesmärke ja ka rakendamisskeemi (keskkonnajuhtimise etapiviisiline rakendamine). 

Seega oleks soovitatav keskkonnajuhtimissüsteemide edendamiseks riigisektoris rakendada allpool 
kirjeldatud tegevusi ja meetmeid. 

Keskkonnajuhtimise edendamise eesmärkide ja rakendamise raamistiku väljatöötamine. Käimasoleva 
programmi „Keskkonnajuhtimise põhimõtete parem rakendamine avalikus sektoris“ raames tuleks välja 
töötada ja kokku leppida riigiasutuses keskkonnajuhtimisvahendite rakendamise pikaajalised 
eesmärgid. Uuringu tulemused näitasid, et kõikides riigiasutustes pole keskkonnajuhtimissüsteemi 
rakendamine kõrgemal tasemel (vastavalt ISO 14001 või EMAS-i määruse nõuetele) lähiajal võimalik 
ega ka otstarbekas. Samas on teatud hulk asutusi valmis juba täna standardiseeritud 
keskkonnajuhtimissüsteemi rakendama. Lisaks tuleks välja töötada riigiasutuste jaoks sobiv ühtne 
keskkonnajuhtimise etapiviisilise rakendamise raamistik/juhis, mis täpsustaks milliseid 
juhtimissüsteemi elemente ja keskkonnajuhtimisvahendeid erinevad riigiasutused võiksid rakendada. Nii 
ühtsete eesmärkide kui ka raamistiku väljatöötamiseks oleks soovitatav moodustada erinevate 
ministeeriumite ja riigiasutuste esindajatest ning keskkonna/kvaliteediekspertidest töörühm. 
Juhtimissüsteemi etapiviisilise rakendamise raamistiku ühe osana tuleks määratleda nn lihtsa, avalikule 
sektorile suunatud integreeritud (kvaliteedi/keskkonna) juhtimissüsteemi tase. See võimaldaks 
riigiasutustele rakendada keskkonnajuhtimissüsteem, mis tagaks olulisemate keskkonnapõhimõtete ja -
eesmärkide süsteemipärase täitmise.  

Võttes arvesse teiste riikide kogemusi ja käesoleval ajal nii Euroopa tasandil kui ka Eestis 
käimasolevaid algatusi, sobiks avaliku sektori keskkonnajuhtimise raamistiku madalama tasemena 
rakendada keskkonnahoidliku kontori põhimõtteid. Käesoleval ajal on rahvusvahelise projekti 
raames väljatöötamisel Euroopa Rohelise Kontori Standard (Network for Green Office Standardisation). 
Nimetatud projekti raames luuakse ka Eestis eeldused nn Rohelise Kontori põhimõtete rakendamiseks. 
Rohelise Kontori põhimõtted sobivad hästi ka avaliku sektori asutustele lihtsa 
keskkonnajuhtimissüsteemi arendamiseks. Peale juhtimissüsteemi oluliste elementide 
(keskkonnapoliitika ja -eesmärkide ning keskkonnategevuskava koostamine) käsitleb Roheline Kontor 
ka kontoritegevuste olulisemaid keskkonnaaspekte (nt energiasääst, jäätmekäitlus) ning kohustab 
organisatsiooni välja töötama keskkonnahoidlike hangete poliitika. 

Pikemas perspektiivis võiks olla eesmärk, mille kohaselt rakendaksid kõik riigiasutused kokkulepitud aja 
jooksul lihtsa keskkonnajuhtimissüsteemi, mis vastaks nn Rohelise Kontori põhimõtetele.  

Ühtse riigiasutusi hõlmava keskkonnajuhtimise raamistiku väljatöötamise üheks osana tuleks kaasata 
ka avaliku sektori otsusetegijad ja asutuste juhid. Silmaringi laiendamiseks oleks soovitatav 
korraldada tippjuhtide õppereise Euroopa Komisjoni asutustesse ja teistesse EL-i riikidesse, kus 

                                                        
11 Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine avalikus sektoris, Estonian, Latvian, Lithuanian Environment OÜ, 2010 
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keskkonnajuhtimissüsteeme on rakendatud riikliku poliitika alusel (Belgia, Saksamaa, Soome, Rootsi, 
Suurbritannia). 

EMAS-i kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine valitud riigiasutustes. Et tagada kokkulepitud 
eesmärkide täitmine, tuleks valmisolekut omavates riigiasutustes läbi viia pilootprojektid, mille 
eesmärk oleks rakendada organisatsioonides EMAS-i määruse nõuetele vastav 
keskkonnajuhtimissüsteem. Esimeste pilootprojektide tulemused ja saadud kogemused oleksid aluseks 
keskkonnajuhtimissüsteemide edaspidisel rakendamisel teistes riigiasutustes. Pilootprojektidest saadud 
kogemusi tuleks kajastada eraldi näidetena ja kasutada neid ka juhendmaterjalide koostamisel. 

Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamise toetamine riigiasutustes. Keskkonnajuhtimise põhimõtete 
edukas rakendamine riigisasutustes eeldab vajaliku tugistruktuuri olemasolu. 
Keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine eeldab, et avaliku sektori organisatsioonidele pakutaks tuge 
eelkõige nõustamise ja koolituste kaudu. Regulaarselt tuleks korraldada koolitusi riigiasutuste 
keskkonnaküsimustega tegelevale, sh keskkonnajuhtimissüsteemi rakendavale personalile. Koolitused 
võiks viia läbi rühmakoolitustena (erinevate asutuste ametnikud kokku tuua), kusjuures ette tuleks näha 
ka aktiivsemate riigiasutuste individuaalset nõustamist. Sõltuvalt riigiasutuste vajadustest ja 
juhtimissüsteemi rakendamise tasemest tuleks korraldada eraldi koolitused vastavale personalile 
olulisemates keskkonnavaldkondades (sh Rohelise Kontori koolitused, keskkonnahoidlike hangete 
koolitused jne). 

Kuna vastav riiklik toetus peab olema kavandatud pikaajalisena, siis tuleks avaliku sektori 
keskkonnajuhtimise eesmärkide täitmiseks riigipoolse tugisüsteemi ühe osana jätkata praegu 
käimasoleva programmi „Keskkonnajuhtimise põhimõtete parem rakendamine avalikus sektoris“ poolt 
pakutavat nõustamis- ja koolitustuge ka pärast nimetatud programmi lõppemist. 

Sellise pikaajalise programmi raames tuleks pöörata eraldi tähelepanu ka näidis-/pilootprojekte 
läbiviivatele asutustele, s.t nendele asutustele, kes on otsustanud rakendada ja registreerida 
keskkonnajuhtimissüsteemi vastavalt EMAS-i määruse nõuetele. Riigiasutustele, kes on võtnud 
kohustuse rakendada EMAS-i, võiks olla tagatud võimalus saada nõustamist (sh võiks olla ühe 
motivatsioonimeetmena teatud mahus tasuta).  

Edukamate avaliku sektori organisatsioonide tunnustamine ja teadlikkuse tõstmine. Keskkonnajuhtimise 
rakendamine avaliku sektori organisatsioonides (nii riigiasutustes kui ka omavalitsustes) eeldab ka 
avalikule sektorile suunatud tunnustusskeemi olemasolu. Kindlasti tuleks keskkonnajuhtimise 
näidisprojektides osalenud riigiasutusi ja omavalitsusi ning nende keskkonnaalaseid edusamme 
aktiivselt kajastada meedias. Üks võimalus oleks Keskkonnaministeeriumi "Aasta Keskkonnategija" 
konkurssi täiustada lisakategooriatega ning konkurssi populariseerida avaliku sektori organisatsioonide 
seas, andes nendele organisatsioonidele tõuke ja parema võimaluse konkursil osalemiseks. See on hea 
lähtealus paremate avaliku sektori organisatsioonide esitamiseks Euroopa Liidu 
keskkonnakonkurssidele. Laialdasema tunnustuse ja nimetatud teema pideva tutvustamise kaudu on 
võimalik motiveerida edukamaid avaliku sektori organisatsioone, kes on samas ka eeskujuks teistele 
avaliku sektori asutustele. Samuti on riigiasutustes ja omavalitsustes oluline keskkonnajuhtimise 
rakendamise laiem kajastamine, sh heade näidete tutvustamine. Nii tõuseb teadlikkus ja kasvab 
motivatsioon keskkonnajuhtimise rakendamiseks avalikus sektoris laiemalt. 

 

Keskkonnajuhtimise rakendamine omavalitsustes 

Nagu näitasid uuringu12 tulemused, sõltub Eesti omavalitsuste valmisolek ja vajadus 
keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamise järele otseselt nende suurusest. Seega tuleks 
keskkonnajuhtimise arendamisele suunatud tegevuste kavandamisel vaadelda eraldi suuremaid 

                                                        
12 Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine avalikus sektoris, Estonian, Latvian, Lithuanian Environment OÜ, 2010 
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omavalitsusi (eelkõige suuremad linnad, nt Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi). Suurematel omavalitsustel on 
ka üldjuhul keskkonnategevuste süsteemse rakendamise eelnev kogemus (nt Kohaliku Agenda 21 
tegevused, „EMAS Peer Review“ projektis osalemine). Seega oleks soovitatav 
keskkonnajuhtimissüsteemi arendamisel suuremates omavalitustes lähtuda standardiseeritud 
keskkonnajuhtimissüsteemi (ISO 14001, EMAS) nõuetest. Valmisolekut avaldanud suuremates 
omavalitsustes tuleks toetada nn standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemide (eelkõige EMAS) 
näidisprojektide läbiviimist.  

Eraldi tähelepanu tuleks pöörata Tallinna linnale. Keskkonnajuhtimise rakendamisel Tallinnas on suur 
potentsiaal linna püstitatud elukeskkonna parandamise ja ressursisäästlikkuse eesmärkide 
saavutamisel. Tallinnal on võimalust saada tuntust rahvusvahelise koostöö kaudu (koostöö Helsingiga 
regionaalse keskkonnalase koostöö arendamisel ja ka Euroopa Rohelise Pealinna konkursi raames).  

Teiste (väiksemate) Eesti omavalituste puhul tuleks lähtuda nende haldussuutlikkusest ja otsestest 
vajadustest, keskendudes eelkõige üldisele keskkonnajuhtimisalase teadlikkuse tõstmisele ja 
integreerides teatud keskkonnajuhtimisvahendeid (nt Roheline Kontor, keskkonnahoidlike hangete 
protseduurid, energiasääst ja ehitushanked, jäätmekäitlus ja veemajandus) olemasolevasse 
juhtimissüsteemi. Ka omavalitsustele tuleks pakkuda võimalust osaleda avaliku sektori 
organisatsioonidele mõeldud koolitustel. Väikeste omavalituste keskkonnajuhtimise taseme tõstmisele 
suunatud koolitused tuleks korraldada rühmakoolitustena vastavalt eespool nimetatud olulistele 
valdkondadele. See aitab kokku hoida ressursse ja võimaldab vahetada kogemusi.  
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2.2 Ökomärgised 

Ökomärgis on üks keskkonnajuhtimise vahend, mis väljendub teatud keskkonnanõuetele vastava toote 
või teenuse tähisena (keskkonnateabe edastamise vahend). Ökomärgise eesmärk on tuua esile 
parimate keskkonnaomadustega tooteid ning anda ettevõtetele sellega mingi turueelis. Nii nagu 
keskkonnajuhtimissüsteemid, on ka ökomärgis vabatahtlik keskkonnajuhtimisvahend.  

Ökomärgised kuuluvad keskkonnamärgiste alla, mis tinglikult jaotatakse kolme rühma: 

 Sõltumatu osapoole antavad (ISO klassifikatsiooni kohaselt I tüüpi) märgised, mis põhinevad 
mitmel kriteeriumil ning toote olelusringi analüüsil, s.t ökomärgised. 

 Isedeklareeritavad (ISO klassifikatsiooni kohaselt II tüüpi) märgised ja deklaratsioonid, mille abil 
tootjad ja edasimüüjad reklaamivad ise oma toodete keskkonnahoidlikke omadusi. 

 Muud keskkonnaga seotud märgised (nt energiamärgised, ökoturismi märgised, 
põllumajanduse mahemärgised) 

Keskkonnaga seotud märgistest peetakse kõige usaldusväärsemaks Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni (ISO) standardile 14024 vastavaid nn I tüüpi ökomärgiseid, kuna selliseid 
märgiseid annavad kokkulepitud keskkonnakriteeriumite alusel välja sõltumatud institutsioonid. Eesti 
turul on neist tuntumad Euroopa Liidu ökomärgis (Lilleke), Põhjamaade luigemärgis ning Saksamaa 
Sinine Ingel.  

Alates aastast 1992 on Euroopa Liidu liikmesriikide ettevõtetel võimalik taotleda Euroopa Liidu 
ökomärgist (Lilleke). Kõigis EL-i liikmesriikides on pädevad asutused, kes vastutavad ökomärgise 
tutvustamise ja väljaandmise eest. Ka Eesti riigil on kohustus propageerida ja edendada EL-i 
ökomärgist. Tänaseks on üks ettevõte oma tootele EL-i ökomärgise kasutusõiguse omandanud (AS 
Eskaro laevärvile Primo2). Peale selle on üks Eesti ettevõte saanud Põhjamaade luigemärgise 
kasutusõiguse (taotlemine toimus Rootsi vastava pädeva asutuse kaudu). 

 

2.2.1 Õiguslik taust ning kajastatus riiklikes strateegilistes dokumentides  

EL-i ökomärgise temaatika on reguleeritud Euroopa liidu tasandil Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 66/2010. Eesti õigusaktidesse on vastav määrus üle võetud keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega (3. peatükk – EMAS-i korraldus ja ökomärgise 
andmine). 

Keskkonnastrateegia ja keskkonnategevuskava 

Eestil puudub eraldi tegevuskava EL-i ökomärgise edendamiseks. Küll aga käsitleb Eesti 
Keskkonnastrateegia rakendamiseks koostatud Keskkonnategevuskava 2007-2013 põgusalt 
Euroopa Ühenduse ökomärgise andmise süsteemi arendamisega seotut. 

Eesti Keskkonnastrateegias toodud visioon mainib muuhulgas, et Eestis peaks aastaks 2030 valitsema 
valdavalt keskkonnasõbralik tarbimismudel. Keskkonnategevuskavas on Euroopa Ühenduse 
ökomärgise arendamisele suunatud üks alapunkt „Euroopa Ühenduse ökomärgise andmise süsteemi 
arendamine ning ökomärgise tutvustamine“ (tegevuskava punkti 5.1 „Keskkonnajuhtimissüsteemide 
arendamine“ alapunkt 5.1.4). Hinnang nimetatud alapunktis toodud tegevuse täitmisele on kokkuvõtvalt 
esitatud tabelis 2. 
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Tabel 2. Keskkonnategevuskavas toodud tegevused EL-i ökomärgise edendamiseks, sh hinnang nende 
elluviimise seisule (seisuga august 2011) 

Keskkonnategevuskava  

Hinnang elluviimise seisule Tegevus Taotletav tulemus 

Euroopa Ühenduse ökomärgise 
andmise süsteemi arendamine 
ning ökomärgise tutvustamine 

Tagatud on 
ettevõtetel EÜ 
ökomärgise 
taotlemine.  

Tarbijate ja ettevõtete 
teadlikkus 
ökomärgiste osas on 
paranenud 

Tänaseks on kõikidele ettevõtetele loodud võimalus EL-i 
ökomärgise taotlemiseks Eestis.  

Keskkonnaministeeriumi eestvõttel on EL-i ökomärgise 
tutvustamiseks korraldatud mitmeid teavitusseminare. 
Tarbija teadlikkuse hindamiseks EL-i ökomärgise osas 
pole viimasel ajal eraldi uuringuid läbi viidud. Samas pole 
ökomärgise kasutusõiguste arv pärast 2008. aastat 
suurenenud, mis kaudselt iseloomustab kohalike tootjate 
teadlikkust, aga ka nõudlust turul. Üldise teadlikkuse ja 
vastavate ostueelistuste puudumist kinnitab ka 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu tehtud uuring, mis näitas, 
et ökomärgiste (Põhjamaade luigemärgise) osas on Eesti 
ettevõtjate teadlikkus võrreldes teiste Balti riikidega kõige 
madalam.13  

 

Peale keskkonnategevuskava on ökomärgise arendamise teemat kaudselt ja väga üldises plaanis 
kajastatud allpool toodud arengukavades: 

Turismiarengukavad ja keskkonnajuhtimisvahendid 

Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2007–2013 üks eesmärkidest näeb ette, et Eesti 
turismitooted ja -teenused on kooskõlas säästva arengu põhimõtetega. Turismi arendamisel lähtutakse 
muuhulgas mitmest põhimõttest. Ökoloogilise tasakaalu säilitamine on turismi arengu seisukohalt 
esmatähtis puudutades otseselt kõiki inimesi, turismiettevõtjaid, samuti kohalikku omavalitsust ja riiki. 
Turismiarengukava alusel on eelnevatel aastatel EAS-i turismiarenduskeskus toetanud 
kvaliteediprogrammide elluviimist, mis on sisaldanud ka keskkonnamärgise Roheline Võti edendamist 
majutusettevõtetes. 

Ettevõtlusega seotud arengukavad 

Üheski Eesti ettevõtlusega seotud arengukavas pole konkreetselt välja toodud vajadust ökomärgise 
rakendamiseks ettevõtetes. Küll aga on mitmetes strateegiadokumentides viidatud üldise säästva 
arengu olulisusele. Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013 toob näiteks välja järgmise: säästev        
arengu – puhas looduskeskkond ja terved inimesed. 

 

2.2.2 Riiklike toetusmeetmete kirjeldus ning hinnang 

Eestis täidab EL-i ökomärgise pädeva asutuse ülesandeid Keskkonnaministeeriumi valitsusalas olev 
Keskkonnateabe Keskus (KTK), kelle ülesanne on võimalike taotluste menetlemine ning ettevõtete 
nõustamine. KTK osaleb ka ökomärgise kriteeriumite väljatöötamisel. Ökomärgise tutvustamisega ja 
üldisema arendustegevusega seotut koordineerib Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse 
osakond. 

                                                        
13 Põhjamaade Ministrite Nõukogu 2010. aastal tehtud uuringu tulemuste kohaselt on üldine teadlikkus ökomärgiste osas 
Balti riikides madal. Ettevõtjatest on ökomärgise rakendamisest tuleneva positiivse mõju osas kõige kahtlevamad Eesti 
ettevõtted – 37% peab ökomärgise kasutamist perspektiivikaks http://www.norden.org/en/news-and-events/news/nordic-eco-
labelling-tradition-has-impact-on-baltic-countries 

http://www.norden.org/en/news-and-events/news/nordic-eco-labelling-tradition-has-impact-on-baltic-countries
http://www.norden.org/en/news-and-events/news/nordic-eco-labelling-tradition-has-impact-on-baltic-countries
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Riiklikul tasemel on EL-i ökomärgise toetusmeetmed seniajani piirdunud üldise teavitamisega. 
Keskkonnaministeeriumi tellimusel on viimaste aastate jooksul tehtud mitmeid projekte, mille raames on 
uuritud ettevõtete vajadusi ökomärgise taotlemiseks. Samuti on nende projektide raames koostatud 
ökomärgist tutvustav voldik ja brošüür ning eesti keelde on tõlgitud sellekohased Euroopa Komisjoni 
infomaterjalid, mis on suunatud nii ettevõtetele kui ka tarbijatele. Üldine teave ökomärgise kohta on 
kättesaadav Keskkonnaministeeriumi koostatud veebilehelt (www.emas.envir.ee). Ka KTK kodulehel on 
kättesaadav ökomärgise taotlemisega seonduv informatsioon. Keskkonnaministeeriumi ja KTK 
eestvõttel on kajastatud ökomärgise temaatikat ka meedias. Samas suuremaid kampaaniaid korraldatud 
ei ole. 

Keskkonnaministeeriumi eestvõttel on läbi viidud ka ökomärgist tutvustavaid seminare ja koolitusi 
(eelkõige ettevõtetele). Ministeeriumi rahastatud projekti14 tulemuseks oli ka ainus Eestis välja antud 
EL-i ökomärgise kasutusõigus. 

Ökomärgise taotlemisega seotud küsimustes on KTK ja ka Keskkonnaministeerium oma pädevuse 
piires ettevõtteid nõustanud (üldisem teave taotlemise ja kriteeriumite kohta). Samas puudub 
ametnikel praegu tehniline pädevus, et spetsiifiliste küsimuste osas nõu anda. Ka pole Eestis 
tehniliste ekspertide näol vajaliku tasemega nõustamisteenust veel tekkinud. 

Kokkuvõttes võib öelda, et üldisemal tasemel on EL-i ökomärgise kohta Eestis teavet võimalik saada. 
Samuti on taganud läbiviidud teavitusüritused ja projektid üldisema teadlikkuse ökomärgistest 
ettevõtjate seas. Samas on aga eelkõige Eesti tarbijate (sh avalik sektor) teadlikkus ja eelistused 
ökomärgistatud toodete osas olnud väga tagasihoidlikud. Ka teiste riikide kogemused näitavad, et 
keskkonnahoidlike toodete nõudluse kasvu ei saa tagada ainult riiklike tugimeetmetega, vaid siin 
mängib suurt rolli ka inimeste üldine säästva tarbimise alane teadlikkus ja majanduslik olukord. 
Edukamates riikides on ökomärgiste eelistamise tõusul olnud oluline osa suuremahuliste 
reklaamikampaaniatel. Võtmerolli mängivad selliste kampaaniate läbiviimisel eelkõige suuremad 
tootmis- ja kaubandusettevõtted. 

Samas on ka Eestis viimasel ajal näha mõningast huvi tõusu ökomärgiste taotlemise vastu, seda eriti 
eksportivate ettevõtete seas. 

 

2.2.3 Teistes EL-i liikmesriikides kasutatavad soodustavad meetmed 

Keskkonnahoidlike toodete ja teenuste tarbimise osakaal sõltub otseselt riigi üldisest 
keskkonnateadlikkusest. Üldise keskkonnateadlikkuse ja ka ökomärgiste kasutusleviku osas eristuvad 
teistest EL-i liikmesriikidest Põhjamaad ja Saksamaa, Austria, Prantsusmaa, aga ka näiteks Itaalia. 
Nendes riikides on ajalooliselt juba pikka aega olnud kasutusel oma riiklikud/piirkondlikud ökomärgised, 
mistõttu on tarbijatel tekkinud selged harjumused keskkonnahoidlike toodete eristamiseks ökomärgiste 
abil. 

Allpool on toodud mõningad näited, kuidas ökomärgise skeemi teistes liikmesriikides on edukalt 
rakendatud ning millised on olnud peamised häid tulemusi andnud soodustavad meetmed, mida on 
rakendatud riiklikul tasemel.15 

 

 

 

 

                                                        
14 Euroopa Ühenduse ökomärgise rakendus Eestis, teostaja SEI-Tallinn, 2006 
15 Ettevõtete suutlikkuse tõstmine EL ökomärgise taotlemisel, teostaja SEI Tallinn, 2009 

http://www.emas.envir.ee/
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Ökomärgise propageerimise ja väljaandmise korraldus 

Itaalia edu saladus. Itaalias on väljastatud kõige enam EL-i ökomärgise kasutusõigusi.16 Võrreldes 
mitmete teiste riikidega on Itaalia EL-i ökomärgise süsteem väga mitmekülgne ja territoriaalselt kogu riiki 
hõlmav. Ametlikult vastutavad Itaalias EL-i ökomärgise skeemi toimimise eest neli ministeeriumi - 
Keskkonna-, Majandus-, Sotsiaal- ja Rahandusministeerium. Mitme ministeeriumi kaasamine skeemi 
rakendamisse tulenes valitsuse soovist ökomärgise skeemi tõhusamalt rakendada. Pädevale asutusele 
pakub tehnilist tuge Itaalia Keskkonnaministeeriumi allasutusena tegutsev keskkonnakaitse ja -
uuringute instituut, kelle roll on muuhulgas ettevõtete tehniline nõustamine taotluse ettevalmistamisel. 
Itaalia EL-i ökomärgise skeemi eripära seisneb selles, et riigis on loodud nn piirkondlikud tugikeskused. 
Nende eesmärk on vähendada bürokraatiat ja tagada skeemi laiem levik. Peale selle moodustati Itaalia 
pädeva asutuse algatusel riigi mitmetes piirkondades nn EMAS-i ja ökomärgise koolid, kus koolitatakse 
konsultante, kes aitaksid väikeettevõtetel EMAS-i määruse kohast keskkonnajuhtimissüsteemi ja 
ökomärgise skeemi rakendada. Koolituse läbinud konsultandid on oma ala asjatundjad, kes abistavad 
ettevõtteid, kus vajalik kompetents puudub. 

 

Teabe levitamine EL-i ökomärgisest 

Teavituskampaaniate edukus. Valdav osa edukamaid liikmeriike on toonud olulise teadlikkuse 
tõstmisele suunatud tegevusena välja just kampaaniate korraldamist. Näiteks Taanis viidi esmalt läbi 
ettevõtetele suunatud kampaaniad, et meelitada turule uusi ökomärgisega tooteid/teenuseid ning 
piisava aja möödudes (selleks et ettevõtetel oleks aega ökomärgist taotleda) korraldati tarbijatele 
suunatud kampaaniad. Teavituskampaaniad on Taani puhul olnud väga edukad. Oluline hüpe toimus 
pärast 2004. aasta suuremahulises „European Flower Week“ kampaanias osalemist. Tänu kampaaniale 
tõusis teadlikkus Lillekesest kolmekordselt. Hiljem on Taanis püütud kampaaniate abil rõhku panna 
erinevate tooterühmade/teemade tutvustamisele. Itaalias korraldab pädeva asutuse tehniline tugi iga 
aasta oktoobris ökomärgise teavituskampaania, et informeerida avalikkust ökomärgise olemasolust (sh 
näiteks teadlikkust tõstvad seminarid koolilastele).  

Info ajakirjanduses ning e-kirjad otsekontaktidele. Tõhus teavitamisviis on edukate riikide puhul ka 
artiklite, pressiteadete jms avaldamine ajakirjanduses (nii tarbijatele kui ettevõtetele suunatud 
artiklid eesmärgiga mõlemat osapoolt teavitada ning ettevõtetes motivatsiooni tekitada). Soome pädev 
asutus kasutab teavitusvahendina lisaks kampaaniatele ka otsekontaktidele e-kirja saatmist (kirjad 
saadetakse peamiselt nendele ettevõtetele, kes on ökomärgise taotlemise vastu kunagi huvi tundnud). 

Projektid ja seminarid. Kõik liikmesriigid korraldavad ettevõtetele suunatud projekte ja seminare 
eesmärgiga suurendada ettevõtete huvi ja teadlikkust ökomärgisest. Oluliseks peetakse ka pädeva 
asutuse osalemist ettevõtetele suunatud üritustel, kus tutvustatakse ettevõtetele energiasäästu vms 
tõhusaid ja keskkonnahoidlikke lahendusi, sh ökomärgist. 

Tootepaneelide ja erialaliitude kaasatus. Ettevõtteid ühendavad tegevusvaldkonnapõhised 
organisatsioonid/assotsiatsioonid on samuti need, kelle kaudu info ökomärgise kohta levib. Näiteks 
Taanis on tekstiiliettevõtted koondunud nn tootepaneeli, et arutleda, kuidas oma keskkonnategevuse 
tulemuslikkust parandada (paneeli on initsieerinud Taani pädev asutus) ning sellistel üritustel on 
ökomärgise tutvustamine väga oluline. Taolised paneelid/assotsiatsioonid aitavad kaasa suurema hulga 
sama valdkonna organisatsioonide ökomärgistamisele (nt puhkekülad ja laagripaigad Taanis). 

 

 

 

                                                        
16 Siin tuleb märkida, et suure osa Itaalias väljastatud ökomärgistest hõlmavad majutusasutustele väljastatud ökomärgised.  
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Tugi ökomärgise taotlemisel 

Ettevõtete teavitamine ja abistamine. Kõik edukad liikmesriigid edastavad muuhulgas teavet selleks 
eraldi ettenähtud veebilehtede kaudu. Samas on aga olulise tähtsusega ka ettevõtetega personaalsete 
kohtumiste korraldamine. Olulist rolli ettevõtete nõustamisel (eriti spetsiifilistele küsimustele vastamine) 
mängivad kas pädeva asutuse juures olevad või iseseisvate organisatsioonidena tegutsevad nn help 
desk’id – teavet ja tehnilist tuge pakkuvad struktuurid. Tavaliselt on pädeval asutusel olemas 
vähemalt tehniliste ekspertide võrgustik, kellele spetsiifilised küsimused edasi suunata. Mitmetes riikides 
on välja koolitatud spetsiaalsed ökomärgise konsultandid, kes ettevõtteid (peamiselt väikeettevõtteid) 
taotlusprotsessis abistavad. Olulised on ka ökomärgise juhendmaterjalid (sh sektoripõhised 
juhendmaterjalid).  

 

Ettevõtete motiveerimise meetmed 

Ökomärgise kasutusloa taotlemise motiveerimine. Lisaks ökomärgise määruses toodud 
lõivusoodustuste võimalusele (nt väike- ja keskmise suurusega ning EMAS-i või ISO 14001 kohaselt 
sertifitseeritud ettevõtetele) pole üldjuhul muid maksusoodustuse meetmeid ökomärgise taotlemise 
soodustamiseks kasutusele võetud. Pigem on tekitatud nõudlust keskkonnahoidlike toodete järele 
teavituskampaaniate korraldamise kaudu. Oluline motiveerimisvahend on edukates liikmesriikides olnud 
ka ulatuslik keskkonnahoidlike hangete propageerimine avalikus sektoris. Näitaks Tšehhis on 
valitsuse otsusega soovitatud ametnikel riigihangete läbiviimisel kaaluda võimaluse korral eelistada 
keskkonnahoidlikke, sh ökomärgisega tooteid/teenuseid. Pärast selle otsuse jõustumist 2000. aastal 
tõusis ökomärgise taotluste arv märgatavalt (sel ajal sai veel taotleda vaid Tšehhi riiklikku ökomärgist). 

Itaalias on ettevõtete motiveerimisel ökomärgise taotlemiseks väga oluline osa pideval avalikkuse 
(tarbijate) teavitamisel. Ettevõtete jaoks on piisavalt motiveeriv ka majandusliku kasu saamine ja 
turupositsiooni parandamine, et seista silmitsi võimalike raskustega taotlusperioodil. Seoses bürokraatia 
ja lõivudega ökomärgise taotlemisel leiab Itaalia, et nt võrreldes keskkonnajuhtimissüsteemi 
sertifitseerimise/registreerimisega (ISO 14001/EMAS) on ökomärgise kasutusõiguse saamine ja 
hoidmine märksa lihtsam ja odavam, seega võiks ökomärgise taotlemine muutuda üha 
populaarsemaks. 

EL-i ökomärgist omavate ettevõtete esiletoomine. Mitmed liikmeriigid (nt Taani) on märkinud, et 
ökomärgist omavate edukamate ettevõtete esiletoomine ja tunnustamine on oluline. Selleks on nendes 
riikides ettevõtetel võimalik osaleda riiklikes tunnustusskeemides (keskkonnahoidliku ja innovatiivse 
toote/teenuse konkursid). Samuti on riiklikul tasemel toetatud edukamate ettevõtete reklaamimist nii 
messidel kui ka muudel avalikel üritustel.  

Eespool toodud edukate riikide meetmed sobivad üldisemas plaanis ülevõtmiseks ka Eestis. Samas 
tuleb meetmete valikul ja ka nende rakendamise ajastamisel arvestada võimalikke riigipoolseid 
ressursse ning ka Eesti tarbijate üldist valmisolekut. Itaalia või ka Põhjamaade tasemel ökomärgise 
edendamise riikliku tugistruktuuri arendamine pole lähiajal Eesti riigile ilmselt jõukohane. Küll on aga 
võimalik eelkõige pideva teavitamise ja ettevõtetele suunatud tugimehhanismidega ökomärgise 
kasutamist edendada (vt ka järgmine peatükk). 

 

2.2.4 Ettepanekud ökomärgise laiemaks kasutamiseks Eestis 

Teiste riikide kogemustele tuginedes võib öelda, et keskkonnahoidlike toodete ja teenuste tarbimise 
osakaal sõltub otseselt tarbijate üldisest keskkonnateadlikkusest ja valmisolekust selliseid 
(ökomärgistatud) tooted osta. Tarbijate keskkonnateadlikkuse ja valmisoleku tõstmine on pikaajaline 
protsess. Ökomärgise levikut ja nõudluse suurenemist ei taga ainuüksi riiklikud tugimeetmed. Oma 
panuse peavad andma kõik huvirühmad (eelkõige tootmis- ka kaubandusettevõtted). Võttes arvesse 
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teiste liikmesriikide kogemusi ja Eestis seniajani kasutatud meetmeid/tegevusi ökomärgise 
edendamisel, võiks välja tuua alljärgnevad ettepanekud selle süsteemi täiustamiseks. 

 

Teadlikkuse tõstmine ja teabe levitamine 

Säästva tarbimise ja ökomärgise kasutamise põhimõtete integreerimine riiklikesse 
strateegiadokumentidesse. Teiste riikide kogemused näitavad selgesti, et integreerides ökomärgise 
temaatika selgelt riiklikesse strateegilistesse dokumentidesse, saab lühikese ajaga tekitada ettevõtetes 
motivatsiooni ökomärgiste taotlemiseks. Seetõttu oleks ka Eestis soovitatav siduda säästva tarbimise ja 
ökomärgise temaatika selgemalt erinevatesse strateegiatesse ja tegevuskavadesse.17 Kindlasti 
tuleks ökomärgiseid ja nende kasutamist kajastada keskkonnahoidlike riigihangetega seonduvates 
strateegilistes dokumentides ning juhendmaterjalides.  

Säästva tarbimise põhimõtete ja ökomärgise tutvustamine. Ökomärgise kasutamise edendamise eeldus 
on nii ettevõtjate kui ka tarbijate teadlikkuse tõstmine. Tarbijatele suunatud kampaaniate eeltingimus on 
piisava hulga ökomärgistatud toodete olemasolu turul. Seepärast tuleks piiratud riiklikke ressursse 
kasutada lähiaastatel eelkõige ettevõtetele suunatud teavituskampaaniate, aga ka seminaride ja 
koolituste korraldamiseks. Ettevõtetele suunatud teavitamise ühe osana tuleks tutvustada ökomärgist 
ka teemakohastel ettevõtlus- ja keskkonnamessidel. 

Tarbijatele suunatud suuremahulisi teavituskampaaniaid korraldada on kallis. Seega tuleks siin riiklikul 
tasemel algatada ja piiratud mahus toetada eelkõige suuremate kaubanduskettide kampaaniaid. 
Nendesse kampaaniatesse tuleks kaasata ka teisi huvirühmasid (nt keskkonnaorganisatsioonid, 
tarbijaorganisatsioonid ja ajakirjandus). Nii oleks võimalik piiratud ressurssidega saavutada 
kampaaniate suurem ulatus ja tõhusus. 

Koostöö huvirühmadega. Ettevõtete paremaks kaasamiseks ning teabe levitamiseks oleks otstarbekas 
kaasata ka ettevõtlusorganisatsioonid (nt haru- ja alaliidud, assotsiatsioonid) korraldades 
regulaarseid seminare ja ümarlaudu. Sellistel kohtumistel saaks muuhulgas saada tagasisidet 
ökomärgise kriteeriumite arendamisega seotud, sh tehnilistele küsimustele. 

Ökomärgisega seotud teabe edastamine Internetis. Praegu on EL-i ökomärgise info nii Keskkonnateabe 
Keskuse kui Keskkonnaministeeriumi kodulehel. Info (sh teave tooterühmade kriteeriumite kohta) pole 
nendel veebilehtedel ühtne. Seega vajaks nendel veebilehtedel olev info uuendamist ning omavahel 
sidumist. Eesmärk võiks olla üks ametlik, sisukas ja pidevalt uueneva sisuga eestikeelne EL-i 
ökomärgist tutvustav koduleht.18 

 

Ettevõtete pädevuse tõstmine ja toetamine 

Seminarid, koolitused ja pilootprojektid. Nagu eespool mainitud, tasub lähiaastatel suunata riiklikul 
tasemel piiratud ressursid eelkõige ettevõtete teavitamisele ja pädevuse tõstmisele, et tagada nende 
valmisolek ökomärgise kasutusõiguse taotlemiseks. Seega tasuks jätkata sektoripõhiste ja/või 
tooterühmakesksete19 seminaride ja koolituste korraldamist ettevõtjatele. 

Teiste riikide kogemused on näidanud, et olukorras, kus ökomärgiste taotlemine pole veel laialt levinud, 
tuleks nende märgiste edendamiseks korraldada riiklikult toetatud näidis-/pilootprojekte, mille käigus 
aidata huvi üles näidanud ettevõtetes ökomärgise kriteeriumitele vastavate toodete arendamist ja 

                                                        
17 Ökomärgisega toodete arv ja tarbija ökomärgise teadlikkus sobivad hästi ka indikaatoriteks säästva tarbimise ja tootmise 
põhimõtete rakendamise hindamisel 
18 Vaata ka uuringu „Ettevõtete suutlikkuse tõstmine EL-i ökomärgise taotlemisel“ (teostaja SEI Tallinn, 2009) aruandes 
toodud teisi soovitusi veeblehtede täiendamiseks. 
19 Keskenduda tuleks ökomärgise taotlemise seisukohast Eestis perspektiivsematele sektoritele, nt trükitööstus, 
tekstiilitooted, puhastusvahendid, mööbel, majutusettevõtted.  
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ökomärgise kasutusõiguse taotlemist. Pilootprojektid võivad olla ka klastripõhised, s.t lisaks sama 
sektori/tooterühma ettevõtetele kaasatakse ka tarneahela (nt toormepakkujad, kaubandusettevõtted) 
ettevõtted ja/või tarbijad ning teised seotud organisatsioonid (nt majutusteenuse tooterühma puhul 
turismiarendusorganisatsioonid). See aitaks väiksema ressursiga saavutada parema tulemuse. 

Riikliku toetusmehhanismi loomine. Et tagada ökomärgise kasutuselevõtu toetamine pikemaajaliselt, 
tuleks kaaluda ka EL-i ökomärgise rakendamisega seotud tegevustega (tootearendus) kaasnevate 
kulude katmise võimaluse andmist riikliku toetusmehhanismi kaudu.20 Siin tasuks kaaluda EAS-i 
koolitus ja -ettevõtlus või tootearendusmeetmete ning ka KIK-i sellekohaste programmide all vastavate 
toetusvõimaluste loomist.  

Ettevõtete nõustamis-/ekspertteenuse arendamine. Kui ökomärgise taotlemise huvi suureneb ettevõtete 
seas, siis tuleks pädevas asutuses (KTK) või Keskkonnaministeeriumis suurendada ametkondlikku 
pädevust ja suutlikkust nii EL-i ökomärgise rakendamise nõustamise osas. See eeldab lisatööjõu 
olemasolu vastavates ametkondades. Võttes arvesse Eesti väiksust ja ressursside piiratust, oleks 
mõistlik toetuda esialgu siiski välisele ekspertrühmale/võrgustikule, kes aitaks ametnikel nõustada 
ettevõtteid tehnilistes küsimustes ning võtta seisukohti EL-i ökomärgise arengute osas (sh kriteeriumite 
arendamine). Selleks tuleks esimese sammuna välja selgitada Eestis olemasolevad võimalikud 
konsultandid ja eksperdid (nt keskkonnakonsultandid, ülikoolide eksperdid, regionaalsete arendus- ja 
ettevõtluskeskuste (sh turismiga tegelevad) spetsialistid), kes omaksid valmisolekut vajadusel 
ettevõtteid spetsiifilistes küsimustes abistada. Vajadusel võiks sellistele ekspertidele korraldada 
ümarlaudu ja seminare, kus tutvustada ökomärgise tehniliste kriteeriumite arenguid. Keskenduda võiks 
siin eelkõige enam levinud ja keerukamatele tooterühmadele.  

Ettevõtete motivatsiooni tõstmine. Nii nagu ka keskkonnajuhtimissüsteemide puhul, oleks ka siinkohal 
otstarbekas edukamaid keskkonnahoidlikke toodete/teenuste väljatöötajaid motiveerida tunnustamise 
teel. Seega tasuks piisava hulga ettevõtete olemasolu korral kaaluda parima ökomärgise kasutusõigust 
omava ettevõtte (iga-aastast) tunnustamist (nt võimaldada osaleda „Aasta Keskkonnategija“ konkursil). 

 

                                                        
20 Vaata ka ettepanek EMAS-i paremaks rakendamiseks riikliku toetusmehhanismi kaudu (ptk 2.1.4). 
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2.3 Keskkonnahoidlikud riigihanked 

Keskkonnahoidlik hange (ka roheline/keskkonnasõbralik hange; inglise keeles green/environmental 
procurement) tähendab minimaalse keskkonnamõjuga toodete või teenuste valikut. Hanketegevuses 
võetakse seejuures järjekindlalt arvesse keskkonnanõudeid ning hankedokumentidesse lisatakse 
muudele valikukriteeriumidele (nt kvaliteet, hind) ka keskkonnakriteeriumid. Keskkonnahoidlike hangete 
põhieesmärk on vähendada toodetest ja teenustest põhjustatud negatiivset mõju keskkonnale, mis 
tuleneb nii tootmisest, kasutamisest kui ka kasutusest kõrvaldamisest, s.t kogu toote/teenuse olelusringi 
jooksul.  

Avaliku sektori kogutarbimine moodustab Eestis 14-16% SKPst, millest ligikaudu 75% kulutatakse 
riigihangete kaudu. Esitatud arvud näitavad, et avalik sektor on väga suur tarbija ning tal on 
märkimisväärne võim turgu mõjutada. Nii mõjutavad avaliku sektori ostu/hankevalikud otseselt 
erasektorit keskkonnahoidlikke tooteid/teenuseid pakkuma, sh ka keskkonnajuhtimissüsteeme 
rakendama ning ökomärgiseid oma toodetele taotlema. Seega aitab keskkonnahoidlike riigihangete21 
(KHRH) laialdasem rakendamine kogu tootmist ja tarbimist säästlikumaks/keskkonnahoidlikumaks 
muuta.  

Euroopa Komisjoni initsiatiivil on koostatud 18 tooterühma jaoks nn tootelehed/juhised (product 
sheets)22, mis sisaldavad keskkonnakriteeriume, mida avaliku sektori ametnikud saavad hangete ja 
ostude keskkonnahoidlikumaks muutmisel kasutada. 10-ne tooterühma juhised on analüüsi läbiviimise 
ajaks eesti keelde tõlgitud, ülejäänud 8 ootavad tõlkimist. 

 

2.3.1 Õiguslik taust ning kajastatus riiklikes strateegilistes dokumentides  

2001. aasta juunis võtsid Euroopa Liidu liikmesriigid vastu Euroopa säästva arengu strateegia23, mis 
ütleb, et majanduskasv, sotsiaalne sfäär ja keskkonnakaitse peavad käima käsikäes ning võimaldama 
hankedokumentidesse sisse kirjutada ka keskkonnanõudeid. 2004. aasta märtsis võttis Euroopa 
Parlament vastu kaks uut riigihangete direktiivi 2004/18 ja 2004/1724, mis reguleerivad Euroopa Liidu 
liikmesriikides toimuvaid riigihankeid ning sisaldavad ka säästva tarbimise ja keskkonnahoidlikku 
mõttelaadi. Lisaks on olulise teenäitajana Euroopa Komisjoni vastu võetud teatis „Avalikud hanked 
parema keskkonna heaks“ (“Public procurement for a better environment” COM(2008)400)25, millega 
seati indikatiivseks eesmärgiks, et aastaks 2010 peaks 50% kõikidest riigihangetest olema 
keskkonnahoidlikud. See tähendab, et hanked vastavad heakskiidetud ühistele (minimaalsetele) EL-i 
kriteeriumitele keskkonnahoidlike hangete osas.   

Uusi EL-i direktiive silmas pidades võeti Eestis 2007. aastal vastu uus riigihangete seadus, millesse on 
sisse kirjutatud võimalused lisada keskkonnakriteeriumid avaliku hanke protsessi. Keskkonnanõudeid 
puudutavad alltoodud paragrahvid, mis sisaldavad soovituslike keskkonnakriteeriumide lisamise 
nõudeid hankedokumentidesse: 

 

                                                        
21 Keskkonnahoidliku riigihanke all ei peeta üldjuhul silmas mitte ainult teatud suuremaid summasid ületavaid hankeid 
(kehtestatud riigihangete seadusega), vaid kõiki avaliku sektori hankeid ja oste.  
22 2008. aastal koostati esimese 10 tooterühma juhised: http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm ning 2010. 
aastal ülejäänud 8 tooterühma juhised: http://ec.europa.eu/environment/gpp/second_set_en.htm   
23 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10117.en06.pdf  
24 2004/18: direktiiv, mis reguleerib ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korda; 2004/17: direktiiv, 
millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused. 
25 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0400:FIN:EN:PDF  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm%20ning%202010
http://ec.europa.eu/environment/gpp/second_set_en.htm
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10117.en06.pdf
http://simap.europa.eu/docs/simap/nomenclature/32004l18et.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:07:32004L0017:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0400:FIN:EN:PDF
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§ 3. Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted 
1) hankija peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama riigihanke 
eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi 

6) võimaluse korral peab hankija eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi 

§ 31. Hankedokumendid 

(21) Kui hankelepingu esemeks on maanteesõidukid, peab hankedokument sisaldama tingimusi, mis 
arvestavad sõiduki kogu kasutusiga hõlmavate energia- ja keskkonnamõjudega. 

(4) Kui hankija sõlmib hankelepingu majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel, nimetab hankija 
hankelepingu esemega seotud objektiivset hindamist võimaldavad pakkumuste hindamise kriteeriumid, 
milleks võivad olla eelkõige kvaliteet, hind, tehniline väärtus, esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
keskkonda mõjutavad omadused 

§ 32. Tehniline kirjeldus 

Nii ehitustöödele kui asjade ja teenustele esitatavad nõuded võivad hõlmata muu hulgas 
keskkonnakaitselisi nõudeid , /---/ nõudeid pakendamisele, märgistamisele, tootmisprotsessile ja 
-tehnoloogiale jne 

§ 33. Tehnilise kirjelduse koostamine 

Kasutusomaduste või funktsionaalsete nõuete kirjelduses võib kasutada keskkonnakaitsenõudeid 
(standardeid, ökomärgise nõudeid märkega “või sellega samaväärne”)  

§ 41. Pakkujate ja taotlejate tehniline ja kutsealane pädevus  

Ehitustööde või teenuste hankelepingu puhul võib otstarbekuse korral küsida 
keskkonnajuhtimismeetmete nimekirja ja tehnilist pädevust. Viidata võib seejuures Euroopa Liidu 
keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemile (EMAS) või [---] asjakohastele Euroopa või 
rahvusvahelistele keskkonnajuhtimise standarditele.  

§ 47. Pakkumuste vastavuse kontrollimine 

(6) Kui hankija on sätestanud hankelepingu eseme tehnilises kirjelduses käesoleva seaduse § 33 lõikes 
6 nimetatud eelduse, aktsepteerib ta tehnilise kirjelduse aluseks olevate keskkonda mõjutavate tegurite 
ökomärgise nõuetele vastavuse tõendamiseks ka muid pakkuja esitatud asjakohaseid tõendeid. 

 

Eestis puudub eraldi strateegia ja tegevuskava keskkonnahoidlike riigihangete edendamiseks. Küll aga 
on seda teemat üldisemalt puudutatud nii Vabariigi Valituse tegevusprogrammis 2011-2015 (punktis 
6b)26 ning Konkurentsivõime kavas „Eesti 2020“ ressursisäästu kontekstis (lk 24)27.  

Lisaks näeb Eesti Keskkonnastrateegia rakendamiseks koostatud Keskkonnategevuskava aastateks 
2007–2013 ette rida tegevusi keskkonnahoidlike riigihangete arendamiseks (meede 5.5 
„Keskkonnahoidlike ning jätkusuutlike riigihangete süsteemi loomine ja rakendamine avalikus sektoris“). 
Hinnang kavandatud tegevuste elluviimise kohta on antud tabelis 3. 

 

 

 

                                                        
26 „Riik näitab eeskuju, rajades uued avaliku sektori hooned maksimaalselt energiasäästlikena ning rakendades 
kõrgemaid keskkonnastandardeid transpordivahendite hangetel“; 
27 „Ressursisäästliku majanduse oluliseks eelduseks on riigi eeskuju käitumis- ja tarbimismustrite seadmisel, mistõttu tuleb 
välja rõhku panna keskkonnahoidlike riigihangete edendamisele“. 
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Tabel 3. Keskkonnategevuskavas toodud tegevused keskkonnahoidlike riigihangete edendamiseks, sh 
hinnang nende tegevuste elluviimise seisule (seisuga august 2011) 

Keskkonnategevuskava   

Hinnang elluviimise seisule Tegevus Taotletav tulemus 

Juhtimise täiustamine 
avaliku sektori säästva 
tarbimise ning 
keskkonnahoidlike 
riigihangete põhimõtete 
rakendamisel, sh 
tutvustamine huvirühmadele 
ja avalikkusele, 
prioriteetsete tootegruppide 
määratlemine, keskkonna- 
ja sotsiaalnõuetega 
arvestamise juhiste 
kehtestamine riigiasutustes. 

Avaliku sektori 
riigihangetes on 
kasutusele võetud 
keskkonna- ning 
sotsiaalnõudeid 
arvestavad 
hindamiskriteeriumid, 
tootekataloogid jm 
jätkusuutlike 
riigihangete 
abivahendid 

Tänaseks on Euroopa Komisjon eesti keelde tõlkinud 10 nn KHRH 
tootelehte/juhist ning 8 on veel eesti keelde tõlkimata. Koostatud on ka 
üldisemat laadi juhendmaterjale KHRH tutvustamiseks. Vaatamata 
sellele, et tootejuhised on olemas, pole neid Eestis praktiliselt seni 
hangete koostamisel kasutatud. Läbiviidud uuringute tulemused 
näitavad, et teadlik keskkonnakriteeriumite lisamine hangetesse on 
seniajani veel suhteliselt harv praktika.  

Riigi tasandil pole seniajani ka määratletud prioriteetseid tooterühmi, 
mille puhul tuleks eelisjärjekorras keskkonnahoidlike riigihangete 
põhimõtteid rakendada. 

Avaliku sektori asutuste 
keskkonnahoidlike ning 
jätkusuutlike avalike 
hangete haldus- ja 
analüüsisuutlikkuse 
kooskõlla viimine säästva 
arengu vajadustega 

Avaliku sektori 
asutustes on piisav 
haldussuutlikkus 
riigihangete 
abivahendite 
kasutamiseks 

Hankeametnike pädevuse tõstmiseks on korraldanud üksikuid koolitusi 
(SEI Tallinna projektid ning KHRH tutvustamine KKM-i eestveetava 
avalikus sektoris keskkonnajuhtimise programmi raames). Samas võib 
öelda, et üldisemas plaanis puuduvad avaliku sektori asutustes ühtsed 
ja kokkulepitud eesmärgid ning raamistik keskkonnahoidlike hangete 
läbiviimiseks. Seetõttu puudub avalikke hankeid läbiviivatel ametnikel 
motivatsioon ja ka pädevus süstemaatiliselt keskkonnakriteeriume 
hangetesse lisada. 

Teha Eesti ühiskonnas 
kättesaadavaks säästva 
tarbimise ning ostmise 
alane keskkonna- ja 
sotsiaalinfo  

Avalikkus ja 
huvirühmad on 
teadlikumad säästliku 
ostmise ja tarbimise 
põhimõtetest ja 
Tarbija ning 
keskkonnaühendused 
oskavad kasutada 
riigihangete portaali 
võimalusi 

Keskkonnahoidlike hangete alase teabe edastamiseks on loodud 
Keskkonnaministeeriumi eestvõttel koduleht/riigihangete portaal 
(www.envir.ee/KHRH), mis pakub informatsiooni KHRH kohta, sh on 
seal kättesaadavad tootelehed.  

Samas puudub teave, kas ja mil määral on nimetatud portaal olnud 
infoallikaks huvirühmadele. 

Keskkonnahoidlike toodete 
turu laiendamine 
soodustades ettevõtjate 
konkurentsivõimet 
kasvatavat 
keskkonnatehnoloogia alast 
innovatsiooni ja säästvat / 
jätkusuutlikku tootearendust 

Ettevõtlusele on antud 
signaal 
keskkonnahoidliku 
tootearenduse 
edendamiseks ja on 
piisaval hulgal 
tarnijaid 
prioriteetsetes 
tooterühmades 

Seniajani pole avaliku sektori hangetes keskkonnakriteeriume 
süsteemselt kasutatud, mistõttu on avaliku sektori mõju ettevõtete 
keskkonnategevusele, sh pakutavate toodete ja teenuste 
keskkonnahoidlikkuse tõstmisele olnud väike. Samas võib teatud 
valdkondades (nt ehitussektor) täheldada aktiivset 
keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamist, mis kaudselt näitab, et 
teatud valdkondades on muuhulgas ka hanketingimused andnud 
ettevõtetele signaali oma keskkonnategevuse parandamiseks.  

Avaliku sektori tarbimise ja 
riigihangete alase 
aruandluse, statistika 
kogumise (sh keskkonna- ja 
sotsiaalinfo) ja järelevalve 
korralduse täiustamine, sh 
riigihangete registri 
täiendamine. 

Aruandluse ja 
statistikasüsteem 
vastab EK poolt 
sätestatud 
tingimustele 

Loodud on e-riigihangete register, mida haldab praegu 
Rahandusministeerium. Nimetatud register ei võimalda aga saada 
ülevaadet keskkonnakriteeriumite kasutamisest riigihangetes, samuti 
pole võimalik registrist saada infot Euroopa Komisjoni sätestatud 
tingimuste täitmise kohta. Registris küll näha, milliste hangete puhul 
on märgitud, et rakendati keskkonnasäästlikke nõudeid, kuid seda, 
milliseid keskkonnakriteeriume täpsemalt kasutati, pole võimalik 
eristada. Seega ei saa ka rääkida ülevaate võimalikkusest 
keskkonnahoidlike kohta tooterühmade kaupa. Kokkuvõttes peab 

http://www.envir.ee/KHRH
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tõdema, et täna toimiv register on selgelt puudulik. Seda ilmestab ka 
2010. aastal tehtud uuringu tulemus28 

 

Lisaks keskkonnategevuskavas keskkonnakorralduse valdkonna all kavandatud tegevustele on  
keskkonnahoidlike riigihangetega seotud tegevusi käsitletud ka energiatarbimise alategevuse all 
(alltegevus 3.2.5.2 – energiasäästu põhimõtete integreerimise roheliste riigihangete põhimõtetesse). 
Kuna toimiv KHRH süsteem veel puudub, siis võib eeldada, et energiasäästu põhimõtteid pole 
riigihangetes süstemaatiliselt kasutatud.  

Samuti käsitleb keskkonnahoidlikke riigihankeid keskkonnategevuskava alategevus 5.3.3 – 
keskkonnatehnoloogilise innovatsiooni arendamine. See näeb ette keskkonnahoidlike riigihangete 
õigusliku analüüsi/uuringu läbiviimise. Tänaseks pole sellist uuringut läbi viidud. 

 

2.3.2 Riiklike toetusmeetmete kirjeldus ning hinnang 

Praegu on KHRH edendamise formaalseks õiguslikuks aluseks vaid riigihangete seadus, mis soovitab 
võimaluse korral eelistada keskkonnasäästlikke lahendusi. Samas on keskkonnahoidlikke hankeid 
tutvustatud eelkõige üksikute projektide kaudu, mille käigus on korraldatud KHRH-d tutvustavaid 
koolitusi nii riigiasutuste kui ka omavalitsuste esindajatele.  

Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel algatati 2009. aastal programm “Keskkonnajuhtimise 
põhimõtete parem rakendamine avalikus sektoris“. Programm kestab kuni 2013. aasta lõpuni ning 
selle eelarve on 11 miljonit krooni, sh rahastab projekti tegevusi 85% ulatuses Euroopa Liidu 
Sotsiaalfond. Programmi üks eesmärk on ka keskkonnahoidlike hangete edendamine Eesti avalikus 
sektoris. Seni on nimetatud programmi raames 2010. aasta alguses läbi viidud ainult üldisemat laadi 
keskkonnajuhtimist, sh KHRH-d tutvustav seminar riigiasutustele ja seminaride seeria omavalitsustele. 
Valdav osa kavandatud tegevustest (sh tootelehtede Eesti tingimustele kohandamine ja ametnike 
koolitamine) tuleks aga lähiajal ellu viia. 

Keskkonnaministeeriumi eestvõttel on loodud keskkonnahoidlike riigihangete koduleht/portaal 
www.envir.ee/KHRH, mis annab samuti põgusa ülevaate KHRH olemusest ja rakendamisest avaliku 
sektori hangetes (sh on seal kättesaadavad ka tootelehed/juhised). 

Riiklikul tasemel on kavas koondada edaspidi teatud riigihangete läbiviimine nn 
kompetentsikeskustesse. Eesti väiksuse ja riigiasutuste ametnike pädevuse puudumise (sh 
keskkonnakriteeriumite kasutamise oskuse puudumine) kompenseerimiseks on hangete koondamine 
sellistesse kompetentsikeskustesse kindlasti põhjendatud. Valitsus on tänaseks nimetanud riigi IT-
valdkonna keskseks hankijaks registrite ja infosüsteemide keskuse (RIK), kes hakkab korraldama 
mitmete riigiasutuste IT-hankeid. Samuti on arutatud, et ehitusvaldkonna riigihanked võiks koondada 
vajalikku pädevust omavasse Riigi Kinnisvara AS-i. 

Samas puudub seniajani riiklikul tasemel kokku lepitud strateegia ja eesmärgid keskkonnahoidlike 
hangete põhimõtete rakendamiseks avaliku sektori hangetes. Võib arvata, et seetõttu pole 
keskkonnahoidlike hangete temaatika leidnud sisulisemat kajastamist ka Rahandusministeeriumi 
korraldatavatel riigihangete koolitustel. Samuti on KHRH põhimõtteid käsitletud ainult väga üldisel 
tasemel Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna poolt 2011. aastal koostatud 
riigihangete juhises (abiks riigihangete seaduse rakendajatele). 

                                                        
28 Riigihangete Registrist ajavahemikul 01.01.2007 – 30.06.2010 Harju ja Saare maakonnas tehtud nn keskkonnahoidlike 

hangete lähemal uurimisel selgus, et valdav osa hangetest oli määratletud keskkonnahoidlikuna ainult sellepärast, et toode 
või teenus vastas keskkonnaõigusaktide nõuetele. 
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et seniajani rakendatud riiklikud toetusmeetmed pole olnud piisavad, et 
tagada keskkonnahoidlike hangete põhimõtete süstemaatiline rakendamine nii omavalituste kui ka 
riigiasutuste läbiviidavates ostudes ja hangetes.  

 

2.3.3 Teistes EL-i liikmesriikides kasutatavad soodustavad meetmed 

Edumeelsemad EL-i liikmesriigid on avaliku sektori hangetes keskkonnakriteeriume kasutanud juba 
aastaid. Euroopa Komisjoni tellitud ja PricewaterhouseCoopers-i poolt 2008. aastal tehtud uuring29 
võtab hästi kokku seitsme KHRH valdkonnas edumeelsema Euroopa Liidu liikmesriigi (Austria, Taani, 
Soome, Saksamaa, Holland, Rootsi ja Inglismaa – nn Green-7) kasutatavad meetmed. Kõikides Green-
7 riikides on rohehangete osakaal kõrge. Võib isegi tõdeda, et 75%-line rohehangete osakaal ei ole 
enamikule neist riikidest probleemiks.  

Kokkuvõtvalt võib nende riikide kogemuste põhjal peamiste edu toovate meetmetena välja tuua 
alljärgnevad tingimused ja tegevused:  

1. Selge poliitilise eesmärgi ja riikliku juhtimise olemasolu ning juhendmaterjalide süstemaatiline 
rakendamine riigisektoris. 

2. Riiklike säästva tarbimise ja tootmise ning tarbimise ja avalike hangete temaatikat käsitlevate 
strateegiate/tegevuskavade ja toetusprogrammide olemasolu. 

3. Piisava teabe ja ekspertabi olemasolu. Kõikides eduriikides on ametnikele, ettevõtjatele jt 
kasutajarühmadele mõeldud põhjalikud veebilehed, kus on hõlpsasti leitav teave tooterühmade 
keskkonnanäitajate, hindamisjuhiste, ökomärgiste, soovituslike tootekataloogide jms kohta. 
Samuti on avaliku sektori organisatsioonidel võimalik saada nõustamist ja ekspertabi selleks 
loodud kompetentsikeskustest. 

4. Innovaatilised riigihangete hindamistehnikad – enamik Green-7 riike kasutab spetsiifilisi (sageli 
automatiseeritud) analüüsivahendeid toodete ja teenuste keskkonnanäitajate hindamiseks, 
sealhulgas toodete olelusringi (nii keskkonna- kui ka majanduskulu hindamine), 
energiasäästlikkuse, funktsionaalsuse jms analüüsi meetodeid. 

5. Paljud avaliku sektori organisatsioonid on rakendanud standardiseeritud 
keskkonnajuhtimissüsteeme (nt EMAS), mille raames on ühe olulise eesmärgina välja toodud 
hanketegevuse keskkonnahoidlikuks muutmine (keskkonnakriteeriumite süstemaatiline 
kasutamine hangetes). 

Hea näide, Soome: Soomes on riiklikul tasemel võetud selge kohustus ja eesmärk, et kõikides 
riigiasutustes tehtavate hangete ja ostude osas oleks keskkonnahoidlike hangete osakaal aastaks 2010 
70% ja aastaks 2015 100%. Omavalitsustele nii kõrgeid eesmärke ei seata (vastavalt 25% ja 50%). 

Hea näide, Taani: Taanis vastutab keskkonnahoidlike riigihangete edendamise eest Taani 
Keskkonnagentuur (EPA), mis kuulub Taani Keskkonnaministeeriumi alla. Alates 1991. aastast on 
koostatud hangete läbiviijatele ligikaudu 50 juhendmaterjali. Juhendite koostamisel kasutatakse väliste 
konsultantide ja ekspertide abi, kes on asjatundjad kindlates valdkondades (tooterühmade osas). 
Erinevate sihtrühmade vajaduste ja võimaluste arvestamiseks on koostatud erineva tasemega juhiseid. 
Olemas on lihtsamad juhised, mis kirjeldavad kõige olulisemaid keskkonnanõudeid ning kontrolllehed 
keskkonnaküsimuste esitamiseks, kuid on ka detailsemaid juhendmaterjale spetsiifiliste valdkondade 
jaoks (nt ehitushanked). 

                                                        
29 Collection of statistical information on Green Public Procurement in the EU 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/statistical_information.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/statistical_information.pdf
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Hea näide, Norra: Norra säästva tarbimise ja tootmise instituut (GRIP) kasutas aastatel 1996-2003 ühte 
täiskohaga inimest KHRH edendamiseks, olles avalikule sektorile ka kompetentsikeskuseks. 1996-1999 
rahastas neid tegevusi täielikult Norra Keskkonnaministeerium. Kokku kasutati keskkonnahoidlike 
hangete edendamiseks aastatel 1996-2003 3 miljonit Norra krooni. Pool summast kasutati 
juhendmaterjalide koostamiseks ning teine pool uuringuteks, pilootprojektideks, koolitusteks ja muuks.30 

 

2.3.4 Ettepanekud keskkonnahoidlike riigihangete paremaks rakendamiseks Eestis 

Võttes aluseks teiste riikide kogemused ning täna Eestis toimiva keskkonnahoidlike avalike hangete 
süsteemi puudused, võiks välja tuua alljärgnevad ettepanekud selle süsteemi täiustamiseks. 

 

Keskkonnahoidlike riigihangete süsteemi aluste loomine 

Hetkel on KHRH edendamise formaalne õiguslik alus riigihangete seadus, mis soovitab võimaluse 
korral eelistada keskkonnasäästlikke lahendusi. Samas puudub praegu toimiv keskkonnahoidlike 
riigihangete süsteem. Siiani pole riiklikul tasemel kokku lepitud suuniseid ja selgeid eesmärke, mis 
looksid aluse KHRH süstemaatiliseks rakendamiseks avalikus sektoris. Seetõttu tuleks kõigepealt 
Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi eestvõttel kokku leppida ühised riiklikud 
eesmärgid keskkonnahoidlike hangete edendamiseks, sh tuleks kindlaks määrata erinevate 
osapoolte rollid ja kohustused. Keskkonnahoidlike hangete rakendamist tuleks ka selgemalt 
kajastada teistes riiklikes strateegilistes dokumentides. Muuhulgas tuleks ära määrata Eesti jaoks 
prioriteetsed toote-/teenusrühmad, milles keskkonnahoidlike põhimõtete rakendamist hangetes 
eelisarendada. 

 

Riigiasutuste ja omavalitsuste juhtide teadlikkuse tõstmine ja kaasamine 

Avaliku sektori otsusetegijate ja juhtide teadlikkuse tõstmine. Teiste riikide kogemused näitavad, et 
keskkonnahoidlike hangete põhimõtete laiemaks kasutamiseks tuleb eraldi tähelepanu pöörata juhtide 
ja otsusetegijate teadlikkuse tõstmisele ja kaasamisele. See on eriti oluline omavalitsuste puhul. 
Seetõttu oleks soovitatav korraldada nii omavalitsuste kui ka riigiasutuste juhtidele regulaarseid 
teabepäevi/seminare, kus tutvustada keskkonnahoidlike hangete vajalikkust, toimimismehhanismi, 
rakendamisvõimalusi ning võimalikku saadavat kasu. Avaliku sektori juhtidel oleks soovitatav koostada 
ka lihtsad ja ülevaatlikud teabematerjalid, mis võiksid sisaldada muuhulgas KHRH rakendamise häid 
näiteid. 

Avaliku sektori asutuste juhtkonna teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevusi saab lähiaastatel läbi viia 
programmi “Keskkonnajuhtimise põhimõtete parem rakendamine avalikus sektoris“ raames. 

 

Hangetega tegelevate ametnike pädevuse tõstmine 

Parim sihtrühm keskkonnahoidlike riigihangete alaste teadmiste tõstmiseks on oskustega 
hankespetsialistid, kelle keskkonnaalaseid teadmisi (s.t kuidas kasutada keskkonnaalaseid kriteeriume 
hangetes) tuleks täiendada (mitte vastupidi – täiendada keskkonnaspetsialistide hankeoskusi). 

Tootelehtede/juhiste täiendamine ja metodoloogiliste hankejuhendite koostamine. Enne ametnike 
pädevuse tõstmist tuleks täiendada Euroopa Komisjoni koostatud tootelehti/juhiseid, kusjuures 
Eesti tingimustele vastavaks kohandamisel tuleks eelkõige keskenduda spetsiifilistele toote-

                                                        
30 Tänaseks on GRIP oma tegevuse lõpetanud ning riigihangete keskkonnahoidlikumaks muutmisega tegeleb Norra 
haldusjuhtimise ja e-valitsuse agentuur (DIFI). DIFI tegevuste üle teeb järelevalvet Haldus- ja Reformiministeerium. KHRH 
rakendamist jälgib Riigikontroll. 
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/teenusrühmadele (nt ehitushanked). Samuti tuleks eraldi tähelepanu  pöörata nn prioriteetsetele 
tooterühmadele (eeldusel, et need on määratletud). Peale tootelehtede kohandamise tuleks koostada 
ka keskkonnahoidlike hangete rakendamise metodoloogilised juhendid, mis sisaldavad konkreetseid 
juhiseid, kuidas keskkonnakriteeriume arvesse võtta ja rakendada ning kontrollida nende täitmist hanke 
kõikidel etappidel: dokumentatsiooni koostamisel, sh näiteks pakkujate või taotlejate 
kvalifitseerimisnõuete sätestamisel, hankelepingu eseme tehnilise kirjelduse koostamisel, pakkumuste 
vastavuse kontrollimisel, pakkumuste hindamisel, hankelepingu tingimuste sätestamisel, hankelepingu 
täitmise kontrollimisel. Asjakohastes tooterühmades (nt elektriseadmed, ehitushanked) tuleks koostada 
ka juhised olelusringipõhiste kulude hindamiseks. 

Teiste riikide kogemused näitavad, et lisaks tootejuhistele mängivad ametnike teadlikkuse tõstmisel 
suurt rolli ka keskkonnahoidlike hangete heade näidete ülevaated. Seega oleks otstarbekas 
metodoloogiliste juhendite kõrval koostada ka keskkonnahoidlikke hankeid illustreerivate heade näidete 
kogumik (nt andmebaas riigihangete portaalil). 

Hangetega tegelevate ametnike koolitamine. Hangetega tegelevate ametnike pädevuse tõstmiseks 
tuleks eraldi korraldada keskkonnahoidlike avalike hangete koolitusi. Samas tuleks 
keskkonnahoidlike kriteeriumite kasutamise osa selgemalt integreerida ka mis tahes riigihangete 
koolitusse. Teiste riikide kogemused näitavad, et e-õppel põhinev koolitusprogramm annab hea ja 
paindliku võimaluse võimalikult suure hulga ametnike jt huviliste pädevuse tõstmiseks. Koolituste ja 
nõustamiste kavandamisel tuleb silmas pidada, et ametnike pädevuse tõstmine on pikaajaline protsess, 
mis eeldab ka vastavate koolitajate olemasolu. Siin tuleks kindlasti teha koostööd vastavate 
organisatsioonidega.  

Kuna ka Eestis on teatud valdkondades riigihangete pädevus koondatud (või koondamisel) nn 
kompetentsikeskustesse, siis on väga oluline kaasata ka need keskused otseselt keskkonnahoidlike 
avalike hangete edendamisse (juhendmaterjalide väljatöötamine, nõustamine ja otsene hangete 
läbiviimine). Eraldi tuleks tähelepanu pöörata ka omavalitsustele suunatud nõustamisstruktuuri 
väljatöötamisele. 

 

Teabe kogumise, levitamise ja seiresüsteemi täiendamine ning arendamine 

KHRH teabe paremaks levitamiseks tuleks täiendada ja edasi arendada olemasolevaid teabeallikaid 
(eelkõige keskkonnahoidlike riigihangete portaali). KHRH alase teabe levitamise ja nõustamise 
parandamiseks (nn Helpdesk-teenuse väljatöötamiseks) tuleks Keskkonnaministeeriumis suurendada 
ka selleks vajaminevat inimressurssi. Üks võimalus oleks ühtse keskkonnajuhtimisvahendite (nii EMAS, 
EL-i ökomärgis kui ka KHRH) alase ekspertiisi ja nõustamisstruktuuri loomine Keskkonnaministeeriumis. 

Kuna praegune e-riigihangete register ei anna piisavat ülevaadet keskkonnahoidlikest hangetest, siis 
tuleks nimetatud registrit täiendada, et sealt oleks võimalik saada vajalikku teavet keskkonnahoidlike 
hangete kohta tooterühmade kaupa. 

KHRH rakendamise edukuse ja takistuste hindamiseks tuleks regulaarselt läbi viia analüüse ja 
uuringuid. 
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3 Keskkonnajuhtimise edendamise kava 

Keskkonnaalased väljakutsed on otseselt seotud meie eluviisidega. Tootmis- ja tarbimisharjumused 
aitavad kaasa globaalsele soojenemisele, saastamisele, toorme ärakulutamisele ja loodusvarade 
ammendumisele. Vajadus liikuda säästvamate tarbimis- ja tootmisharjumuste poole on seega suurem 
kui kunagi varem. Euroopa Liit näeb globaalses konkurentsis läbilöömise ühe peamise lahendusena 
üleminekut praeguselt ressursseraiskavalt tootmiselt ja tarbimiselt keskkonnasäästlikule- ehk 
rohemajandusele. 

Keskkonnajuhtimine on osa üldisest keskkonnakorraldusest, olles seotud kõikide 
keskkonnavaldkondadega (nt loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine, 
kliimamuutuste leevendamine ja õhu kvaliteet, looduse mitmekesisuse säilitamine). Keskkonnajuhtimise 
edendamine nii ettevõtluses kui ka avalikus sektoris aitab märkimisväärselt vähendada meie mõju 
keskkonnale. Keskkonnajuhtimisvahendite rakendamine aitab parandada toodete üldisi 
keskkonnaalaseid toimeomadusi kogu nende olelusringi vältel, edendada ja innustada nõudlust 
paremate toodete ja tootmistehnoloogiate järele ning aidata tarbijatel teha keskkonnahoidlikke 
tarbimisvalikuid. Keskkonnajuhtimisvahendite rakendamine ei mõjuta positiivselt ainult 
keskkonnaseisundit, vaid panustab otseselt ka Eesti majandusliku ja sotsiaalse keskkonna 
edendamisse. Ressursisäästlike ja innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtt ning keskkonnahoidlike 
toodete arendamine ergutab ettevõtetevahelist konkurentsi ja tõstab oluliselt Eesti ettevõtete 
rahvusvahelist konkurentsivõimet, olles nii otseselt aluseks säästlikule majanduskasvule ja uute 
majanduslike võimaluste tekkele. 

Seega moodustab käesolev keskkonnajuhtimise edendamise kava ühe osa riiklikust keskkonnasäästliku 
majanduse ning säästva tarbimise ja tootmise raamistikust, mis integreerides erinevad 
keskkonnajuhtimisvahendid, aitab Eestil saavutada alljärgnevaid üldisemaid eesmärke: 

 loodusvarade/ressursside ja energia tõhusam kasutamine 

 tootmisest ja toodetest tuleneva keskkonnamõju vähendamine 

 ökoinnovatsiooni toetamine ja ettevõtete konkurentsivõime tõstmine 

 puhtama elukeskkonna loomine 

Keskkonnajuhtimise edendamise kava esitab konsensuse alusel koostatud nimekirja 
keskkonnajuhtimisvahendite edendamiseks vajalikest eesmärkidest, tegevussuundadest ja tegevustest 
kuni aastani 2020, mis on vajalikud nii Eesti keskkonnastrateegia kui ka Eesti konkurentsivõime kava 
(Eesti 2020) põhieesmärkide saavutamiseks. Keskkonnajuhtimisvahendite edendamine ja rakendamine 
panustab seega otseselt ka Euroopa Liidu säästva arengu strateegia kui ka Euroopa 2020 strateegia 
elluviimisesse. Ka EL-i struktuurivahendite ja ühise põllumajanduspoliitika uue (2014-2020) 
finantsraamistiku planeerimisel näeb Euroopa Komisjon keskkonnahoidu, ressursi- ja energiakasutuse 
efektiivsuse tõstmist ning kasvuhoonegaaside õhkupaiskamise vähendamist kõiki finantsinstrumente ja 
programme läbiva komponendina, mistõttu ettevõtlussektori konkurentsivõime ja efektiivsuse tõstmiseks 
on ettevõtetes (ja eelkõige väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes) vältimatult vaja rakendada 
keskkonnajuhtimissüsteeme ja teisi rohemajandusele viivaid keskkonnajuhtimisvahendeid. 
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3.1 Kava eesmärk, ülesehitus ja tegevussuunad 

Keskkonnajuhtimise edendamise kava eesmärk on edendada ja populariseerida keskkonnajuhtimis-
vahendite rakendamist Eesti ettevõtetes ja organisatsioonides (nii era- kui avalikus sektoris), et toetada 
keskkonnasäästliku majanduse ning säästva tarbimise ja tootmise põhimõtteid, parandades samas 
Eesti majanduse konkurentsivõimet. 

Keskkonnajuhtimisvahendite all on käesolevas kavas käsitletud alljärgnevaid vahendeid: 

1. keskkonnajuhtimissüsteemid – eelkõige Euroopa Liidu EMAS-i määruse (Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus nr 1221/2009) ja rahvusvahelise standardi ISO 14001 kohased 
keskkonnajuhtimissüsteemid, aga ka lihtsamad väikeettevõtetele mõeldud KKJS-i rakendused 

2. ökomärgis -- eelkõige Euroopa Liidu ökomärgis (Lilleke) (reguleeritud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 66/2010) 

3. keskkonnahoidlikud riigihanked – kõik avaliku sektori hanked, mille puhul võetakse arvesse 
lisaks muudele nõuetele ka keskkonnanõudeid 

Keskkonnajuhtimise edendamise kava on jagatud valdkondadeks vastavalt käsitletud 
keskkonnajuhtimisvahenditele. Iga valdkonna jaoks on püstitatud üldisem eesmärk koos mõõdikutega. 
Eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevused on esitatud tegevustabelitena vastavalt määratletud 
tegevussuundadele (meetmetele).  

Järgnevalt on esitatud ülevaade kava tegevussuundadest valdkondade kaupa. 

Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamise edendamine era- ja avalikus sektoris 

Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamise edendamisel on otstarbekas eristada erasektorile ja 
avalikule sektorile suunatud meetmeid ja tegevusi. Kuna keskkonnajuhtimissüsteemide laiem 
tutvustamine ja teabe levitamine ning propageerimine loob aluse keskkonnajuhtimissüsteemide 
levikule/nõudlusele nii ettevõtete, avaliku sektori organisatsioonide kui ka muude huvirühmade hulgas, 
siis sisaldab kava nendeks tegevusteks eraldi tegevussuunda.  

Seega on käesolevas kavas keskkonnajuhtimissüsteemide edendamiseks eristatud alljärgnevad 
tegevussuunad: 

Tegevussuund A: Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine erasektoris 

Tegevussuund B: Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine avalikus sektoris 

Tegevussuund C: Teadlikkuse tõstmine ning teabe levitamine, kogumine ja analüüsimine 

Ökomärgise rakendamise edendamine 

Keskkonnahoidlike toodete ja teenuste tarbimise osakaal sõltub otseselt tarbijate üldisest 
keskkonnateadlikkusest ning ettevõtjate valmisolekust oma toodetele ökomärgise kasutusõigust 
taotleda. Seetõttu on otstarbekas suunata riiklik toetusskeem eelkõige ettevõtete pädevuse tõstmisele, 
et tagada nende valmisolek ökomärgise kasutusõiguse taotlemiseks ning tarbijate teadlikkuse 
tõstmisele, et suurendada turul nõudlust ökomärgistatud toodete ja teenuste osas. 

Seega on käesolevas kavas ökomärgise rakendamise edendamiseks eristatud alljärgnevad 
tegevussuunad: 

Tegevussuund D: Ettevõtete pädevuse tõstmine ja toetamine 

Tegevussuund E: Teadlikkuse tõstmine ning teabe levitamine, kogumine ja analüüsimine 
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Keskkonnahoidlike hangete edendamine avalikus sektoris 

Keskkonnahoidlike avalike hangete edendamise esimese sammuna tuleks Rahandusministeeriumi ja 
Keskkonnaministeeriumi eestvõttel välja töötada keskkonnahoidlike riigihangete süsteemi alused sh 
kokku leppida ühised riiklikud eesmärgid ning kindlaks määrata erinevate osapoolte rollid ja kohustused. 
Nii nagu ka teiste keskkonnajuhtimisvahendite puhul, tuleks eristada eraldi tegevussuundadena 
tegevusi, mis on suunatud hangetega tegelevate ametnike pädevuse tõstmisele ning 
riigiasutuste/omavalitsuste juhtide teadlikkuse tõstmisele ja keskkonnahoidlike riigihangete 
teabesüsteemi täiustamisele. 

Seega on käesolevas kavas keskkonnahoidlike avalike hangete rakendamise edendamiseks eristatud 
alljärgnevad tegevussuunad: 

Tegevussuund F: Keskkonnahoidlike riigihangete süsteemi aluste väljatöötamine 

Tegevussuund G: Hangetega tegelevate ametnike pädevuse tõstmine 

Tegevussuund H: Teadlikkuse tõstmine ning teabe levitamine, kogumine ja analüüsimine 
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3.2 Valdkondlikud kavad 

3.2.1 Keskkonnajuhtimissüsteemid 

Eesmärk: Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamise edendamine era- ja avalikus sektoris 

Mõõdikud:  

 Aastaks 2015 on väljastatud ISO 14001 sertifikaate 500 organisatsioonile, aastaks 2020 on 
väljastatud ISO 14001 sertifikaate 650 organisatsioonile31 

 Aastaks 2015 on registreeritud EMAS-i kohaselt 11 organisatsiooni, sh 4 avaliku sektori 
organisatsiooni, aastaks 2020 on registreeritud EMAS-i kohaselt 20 organisatsiooni, sh 10 
avaliku sektori organisatsiooni32 

 Aastaks 2015 on 20% riigiasutustest rakendanud keskkonnajuhtimise ja/või keskkonnahoidliku 
kontori põhimõtteid, aastaks 2020 on 70% riigiasutustest rakendanud keskkonnajuhtimise ja/või 
keskkonnahoidliku kontori põhimõtteid33 

 

Meede (tegevussuund) A: Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine erasektoris 

 Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja Elluviimise 
periood 

Maksumus Võimalik finant-
seerimise allikas 

A.1 Keskkonnajuhtimis-
süsteemide alase 
võimekuse tõstmine 
ettevõtetes 

Igaaastaselt läbi viidud 
kuni 3 keskkonna-
juhtimise alast koolitust ja 
kuni 1 pilootprojekt 

KKM kuni 2020 16 000 
eurot aastas 

Riigieelarve, 
projektipõhine 
rahastamine EL-i 
programmide 
kaudu 

A.2 Väikeettevõtetes 
keskkonnajuhtimis-
süsteemide 
rakendamise võimekuse 
tõstmine 

Igaaastaselt läbi viidud 
vähemalt 1 
väikeettevõtetele 
suunatud lihtsustatud 
rakendusmudelite (nt 
EMASeasy) või 
etapiviisiliste rakenduste 
koolitussari 

KKM kuni 2020 8 000 eurot 
aastas 

Riigieelarve, 
projektipõhine 
rahastamine EL-i 
programmide 
kaudu 

A.3 Riikliku 
toetusmehhanismi 
arendamine EMAS-i 
rakendamiseks 
ettevõtetes 

Ettevõtetel on võimalik 
taotleda toetust EMAS-i 
rakendamiseks sh 
tõendamisprotsessi 
kulude katmiseks 

RM-KIK, 
MKM-EAS 

kuni 2020 30 000  

eurot 

Riigieelarve, EL-i 
struktuurivahendid  

 

 

 

 

                                                        
31 2011. aasta juuni lõpu seisuga oli Eestis 365 ettevõtet, kes omasid ISO 14001 sertifikaati. Samal ajal oli 
kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001) sertifikaate omavaid ettevõtteid ligikaudu 900. Kõik need ettevõtted on potentsiaalsed 
ISO 14001 rakendajad. 
32 2011. aasta augusti seisuga oli Eestis 3 EMAS registreeritud ettevõtet. Käesoleval ajal on EMAS-i rakendamas 2 
riigiasutust. EMAS-i edaspidine rakendamine riigiasutustes sõltub otseselt ühise riikliku kokkuleppe saavutamisest (vt 
tegevus B.1). 
33 Keskkonnajuhtimise ja/või keskkonnahoidliku kontori põhimõtete rakendamine riigiasutustes sõltub otseselt ühise riikliku 
kokkuleppe saavutamisest (vt tegevus B.1). 
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Meede (tegevussuund) B: Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine avalikus sektoris 

 Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja Elluviimise 
periood 

Maksumus Võimalik finant-
seerimise allikas 

B.1 Riigiasutustes 
keskkonnajuhtimise 
edendamise ja 
ressursside tõhusa 
kasutamise riiklike 
eesmärkide 
püstitamine 

Ühtsed riiklikud 
eesmärgid püstitatud. 

Riigiasutustes 
keskkonnajuhtimise 
rakendamise juhised 
koostatud. 

Avaliku sektori juhtide 
teadlikkus 
keskkonnajuhtimise osas 
suurenenud. 

KKM, 
teised 
minis-
teeriumid 

kuni 2013 20 000 
eurot 

EL-i struktuuri-
vahendid, 
riigieelarve 
(programmi  
„Keskkonna-
juhtimise 
põhimõtete parem 
rakendamine 
avalikus sektoris“ 
vahendid) 

B.2 EMAS-i kohase 
keskkonnajuhtimis-
süsteemi rakendamine 
avaliku sektori 
organisatsioonides 

Läbi viidud pilootprojektid, 
mis tagaks aastaks 2020 
vähemalt 10 EMAS-
registreeritud avaliku 
sektori organisatsiooni 
olemasolu 

KKM kuni 2020 Kuni 2013: 
100 000 
eurot 

 

 

 

2014-2020: 
10 000 
eurot aastas  

 

Programmi  
„Keskkonna-
juhtimise 
põhimõtete parem 
rakendamine 
avalikus sektoris“ 
vahendid 

Riigieelarve, 
projektipõhine 
rahastamine EL-i 
programmide 
kaudu 

B.3 Keskkonnajuhtimise 
põhimõtete 
tutvustamine ja 
rakendamine avaliku 
sektori 
organisatsioonides  

Keskkonnajuhtimise ja/või 
keskkonnahoidliku kontori  
põhimõtted aastaks 2020 
rakendatud vähemalt 70% 
riigiasutustes 

KKM kuni 2020 Kuni 2013: 
100 000 
eurot 

 

 

 

2014-2020: 
10 000 
eurot aastas  

 

Programmi  
„Keskkonna-
juhtimise 
põhimõtete parem 
rakendamine 
avalikus sektoris“ 
vahendid 

Riigieelarve, 
projektipõhine 
rahastamine EL-i 
programmide 
kaudu 

 

Meede (tegevussuund) C: Teadlikkuse tõstmine ning teabe levitamine, kogumine ja analüüsimine 

 Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja Elluviimise 
periood 

Maksumus Võimalik finant-
seerimise allikas 

C.1 Keskkonnajuhtimis-
süsteemide 
tutvustamine ja 
propageerimine, teabe 
levitamine 

Igaaastaselt läbi viidud 
kuni 2 teabeüritust 

Infoallikad, sh vastav 
koduleht pidevalt 
ajakohastatud 

KKM kuni 2020 2 000 eurot 
aastas 

Riigieelarve, 
projektipõhine 
rahastamine EL-i 
programmide 
kaudu 

C.2 Keskkonnajuhtimise 
koostöövõrgustiku 
kaasamine 

Igaaastaselt läbi viidud 
vähemalt 2 ümarlauda/ 
seminari ettevõtlus- ja 
erialaliitudele ning  

KKM kuni 2020 1 000 eurot 
aastas 

Riigieelarve 
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organisatsioonidele 

C.3 Keskkonnahoidliku 
ettevõtte konkursi 
läbiviimine ja 
populariseerimine 

„Aasta Keskkonnategija“ 
konkurss regulaarselt läbi 
viidud (1x aastas), 
konkursi tuntus 
suurenenud, huvi 
ettevõtetel ja 
organisatsioonidel 
konkursil osaleda 
suurenenud 

KKM kuni 2020 4 000 eurot 
aastas 

Riigieelarve 

C.4 Keskkonnajuhtimis-
süsteemide 
rakendamise 
hinnangute ja 
analüüside läbiviimine 

Olemas on informatsioon 
keskkonnajuhtimis-
süsteemide rakendamise 
edukuse mõõtmiseks ja 
toetusskeemi 
arendamiseks 

KKM kuni 2020 27 000 
eurot 

Riigieelarve 

 

 

3.2.2 Ökomärgis 

Eesmärk: Ökomärgise rakendamise edendamine 

Mõõdikud:  

 Aastaks 2015 on väljastatud 7 tootele/teenusele EL-i ökomärgise kasutusõigus, aastaks 2020 
on väljastatud 15 tootele/teenusele EL-i ökomärgise kasutusõigus34 

 Tarbijate ja ettevõtete teadlikkus ökomärgistest on suurenenud 

 

Meede (tegevussuund) D: Ettevõtete pädevuse tõstmine ja toetamine 

 Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja Elluviimise 
periood 

Maksumus Võimalik finant-
seerimise allikas 

D.1 Sektoripõhiste ja/või 
tooterühmakesksete 
seminaride ja koolituste 
korraldamine 
ettevõtjatele 

Valitud sektorites ja 
tooterühmades 
igaaastaselt läbi viidud 2  
seminari/koolitust. 

Ettevõtete valmisolek EL-i 
ökomärgise kasutusõigust 
taotleda on suurenenud 

KKM kuni 2020 4 000 eurot 
aastas 

Riigieelarve, 
projektipõhine 
rahastamine EL-i 
programmide 
kaudu 

D.2 Pilootprojektide 
läbiviimine valitud 
ettevõtetes 

Läbi viidud kuni 10 
pilootprojekti, mis tagaks 
vähemalt 15 ökomärgise 
kasutusõiguse olemasolu 
aastaks 2020 

KKM kuni 2020 40 000 
eurot 

Riigieelarve, 
projektipõhine 
rahastamine EL-i 
programmide 
kaudu 

D.3 Ettevõtete nõustamis-/ 
ekspertteenuse 
arendamine  

Ekspertide võrgustik 
loodud. 

Regulaarsete 
ekspertseminaride 
korraldamine. 

KKM kuni 2020 500 eurot 
aastas 

Riigieelarve 

 

                                                        
34 2011. aasta augusti seisuga oli Eestis väljastatud 1 EL-i ökomärgise kasutusluba. 
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Meede (tegevussuund) E: Teadlikkuse tõstmine ning teabe levitamine, kogumine ja analüüsimine 

 Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja Elluviimise 
periood 

Maksumus Võimalik finant-
seerimise allikas 

E.1 Ökomärgise ja säästva 
tarbimise põhimõtete 
tutvustamine 

Ettevõte ja tarbijate 
teadlikkus säästva 
tarbimise põhimõtetest sh 
ökomärgisest on 
suurenenud 

KKM kuni 2020 30 000 
eurot  

Riigieelarve, 
projektipõhine 
rahastamine EL-i 
programmide 
kaudu 

E.2 Infoallikate, sh 
kodulehe arendamine 
ning teabe 
kättesaadavuse 
parandamine 

Infoallikad, sh vastav 
koduleht on pidevalt 
ajakohastatud 

KKM kuni 2020 10 000 
eurot 

Riigieelarve 

E.3 Ökomärgise 
rakendamise 
hinnangute ja 
analüüside läbiviimine 

Olemas on informatsioon 
ökomärgise rakendamise 
arendamiseks ja edukuse 
mõõtmiseks 

KKM kuni 2020 27 000 
eurot 

Riigieelarve 

 

 

3.2.3 Keskkonnahoidlikud riigihanked 

Eesmärk: Keskkonnahoidlike hangete edendamine avalikus sektoris 

Mõõdikud:  

 Aastaks 2015 saavutada keskkonnahoidlike avalike hangete osakaaluks 60% kõikidest 
hangetest hangete arvu järgi, aastaks 2020 saavutada osakaaluks 75% (siinjuures arvestada 
tooterühmi, millele on välja töötatud ametlikud KHRH tootelehed/juhised) 

 

Meede (tegevussuund) F: Keskkonnahoidlike avalike hangete süsteemi aluste väljatöötamine 

 Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja Elluviimise 
periood 

Maksumus Võimalik finant-
seerimise allikas 

F.1 Keskkonnahoidlike  
avalike hangete 
süsteemi arendamine 

 

Ühtsed riiklikud suunised 
väljatöötatud ja 
eesmärgid püstitatud. 

Eesti jaoks prioriteetsed 
tooterühmad ära 
määratletud. 

RM, KKM 
ja teised 
minis-
teeriumid 

kuni 2012 15 000 
eurot 

Riigieelarve ja 
programmi  
„Keskkonna-
juhtimise 
põhimõtete parem 
rakendamine 
avalikus sektoris“ 
vahendid 

 

Meede (tegevussuund) G: Hangetega tegelevate ametnike pädevuse tõstmine 

 Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja Elluviimise 
periood 

Maksumus Võimalik finant-
seerimise allikas 

G.1 Keskkonnahoidlike 
hangete abivahendite 
edasine täiendamine ja 
levitamine 

Keskkonnahoidlike 
hangete abivahendid 
(tootelehed ja 
metodoloogilised 
juhendid) täiendatud ja 
kohandatud vastavalt 

KKM, RM kuni 2013 50 000 
eurot 

Riigieelarve ja 
programmi  
„Keskkonna-
juhtimise 
põhimõtete parem 
rakendamine 
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Eesti oludele ning tehtud 
kättesaadavaks 
hangetega tegelevatele 
ametnikele 

avalikus sektoris“ 
vahendid 

G.2 Hangetega tegelevate 
ametnike koolitamine 

Regulaarsed koolitused 
läbiviidud. 

Avaliku sektori asutustes 
on piisav haldussuutlikkus 
keskkonnahoidlike 
hangete läbiviimiseks, sh 
abivahendite 
kasutamiseks 

KKM, RM kuni 2020 kuni 2013: 
25 000 
eurot 

 

 

 

2014-2020: 

10 000 
eurot aastas 

 

Programmi  
„Keskkonna-
juhtimise 
põhimõtete parem 
rakendamine 
avalikus sektoris“ 
vahendid 

Riigieelarve 

G.3 Keskse pädevus- ja 
nõustamisstruktuuri 
loomine ning 
arendamine 

Riigihangete 
kompetentsikeskustes on 
keskkonnahoidlike 
hangete läbiviimise 
pädevus ja 
nõustamisvõime 
suurenenud 

RM kuni 2013 10 000 
eurot aastas 

Riigieelarve 

 

Meede (tegevussuund) H: Teadlikkuse tõstmine ning teabe levitamine, kogumine ja analüüsimine 

 Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja Elluviimise 
periood 

Maksumus Võimalik finant-
seerimise allikas 

H.1 Riigiasutuste ja 
omavalitsuste juhtide 
teadlikkuse tõstmine ja 
kaasamine 

Riigiasutuste ja 
omavalitsuste juhtidele 
suunatud teabematerjal 
koostatud. 

Seminarid/infopäevad 
omavalitsuste ja 
riigiasutuste juhtidele 
läbiviidud. 

Riigiasutuste ja 
omavalitsuste juhtidele 
teadlikkus tõusnud. 

KKM kuni 2013 20 000 
eurot 

Programmi  
„Keskkonna-
juhtimise 
põhimõtete parem 
rakendamine 
avalikus sektoris“ 
vahendid 

 

H.2 Keskkonnahoidlike 
riigihangete 
teabesüsteemi sh 
vastavate 
teabeportaalide 
täiendamine ja 
arendamine, heade 
näidete kogumine 

Infoallikad, sh vastavad 
teabeportaalid täiendatud 
ja pidevalt ajakohastatud 

 

RM, KKM kuni 2020 kuni 2013:  
5 000 eurot 

Programmi  
„Keskkonna-
juhtimise 
põhimõtete parem 
rakendamine 
avalikus sektoris“ 
vahendid 

Riigieelarve 

H.3 Avaliku sektori 
tarbimise ja 
riigihangete alase 
aruandluse, seire ning 
järelevalve süsteemi 
täiendamine 

Riigihangete register 
täiendatud nii, et võimalik 
koguda vajalikke andmeid 
(sh Euroopa Komisjoni 
poolt nõutud andmeid) ja 
hinnata eesmärkide 
täitmist  

RM kuni 2012 10 000 
eurot 

Riigieelarve 
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H.4 Keskkonnahoidlike 
avalike hangete 
rakendamise 
hinnangute ja 
analüüside läbiviimine 

Olemas on informatsioon 
keskkonnahoidlike avalike 
hangete süsteemi 
arendamiseks ja edukuse 
mõõtmiseks 

RM kuni 2020 70 000 
eurot 

Riigieelarve 

 

 


