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Koolitusprogramm 2  
Jätkusuutlikud ettevõtted rohelises 
sektoris 
 

Moodul: Olles teadlik 
töötaja/tarbija 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQF tasemed: 
 

5 ja 6  

Roheline sektor X Aednik    Haljastus  Lillepood  
 

Enne ülesande 
täitmist 

Sirvige veebipõhiseid ressursse teadlikuks töötajaks/tarbijaks 
olemise kohta ning vastake viktoriinile kui ülesande 
teadmistebaasi. 
Enne ülesande lahendamise alustamist lugege kogu ülesande tekst läbi. 
 

Kirjeldus Teie kasutatavad materjalid, tooted ja masinad on teie ettevõtte 
keskkonnasäästlikkuse jaoks olulised. Peaksite olema kursis 
seadusandluse, ettevõtte poliitika, märgistamise ja 
tootmisprotsessidega. Oluline on luua head tavad toodete 
ostmiseks ja käitlemiseks. Teie ettevõtte esindajana on teil 
kohustus teavitada oma töötajaid/kaastöötajaid ja kliente 
keskkonnaprobleemidest ja -valikutest. 

 
Ülesanne Tase 5 ja 6 

Looge oma toodetele ja/või teenustele turundusstrateegia, mis 
rõhutab nende jätkusuutlikkuse mandaati. 
u. aeg: 30 tundi 
 
6. tase 
Vaadake koos meeskonnaga üle oma ettevõtte praegused 
jätkusuutlikkuse tavad. 
 
Looge koos sidusrühmadega kogu sektorit hõlmav 
märgistamisstrateegia. 
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Koostage rakendusplaan professionaalse kogukonna 
korraldamiseks, et arutada ja rakendada jätkusuutlikke 
strateegiaid. 
u. aeg: 60 tundi 
 
Iga ülesande tunnid on soovituslikud ja näitavad tundide arvu, 
mida õpilased vajavad ülesannete täitmiseks. 

Hindamine Läbitud/mitte sooritatud 
 

Hindamise alus 
 

Tase 5 ja 6 
Teie turundusstrateegia esitlus (mis tahes meediavormingus). 
 
6. tase 
Teie ülevaatusprotsessi dokumentatsioon (mis tahes 
meediavormingus). 
Märgistusstrateegia ja rakendusplaani esitlus (mis tahes 
meediavormingus). 
 
Tase 5 ja 6 
Ülesannete mõtlemise ja tööprotsesside esitlus. 
 

Hindamiskriteeriumid 5. tase 
Töötab välja turundusstrateegia jätkusuutlike toodete, teenuste 
ning toodete ja teenuste säästva käitlemise edendamiseks. 
 
Näitab, kuidas nad juhendavad ja teavitavad töötajaid ja kliente 
säästvate lahenduste valimisel vastavalt keskkonnaalastele 
õigusaktidele 
 
Jälgib ja hindab, kuidas hetkel ettevõttes keskkonnaalaseid 
õigusakte rakendatakse. 
 
Loob koos sidusrühmadega strateegia eetilise ja keskkonnaalase 
mõtlemise parandamiseks ettevõtte poliitikas 
 
6. tase 
Loob märgistamisstrateegia, mis põhineb riskianalüüsil ja 
globaalsel kriitilisel mõtlemisel seoses kliimateadlikkusega , et 
kohandada äritavasid 
 
Koostab rakendusplaani sidusrühmade professionaalse 
kogukonna korraldamiseks. 
 

Õpitulemused _ EQF tase 5: 
 

EQF tase 6: 
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Teadmised 
(See on käsitletud 
veebiressurssides ja 
viktoriinis) 
 

Tunneb 
keskkonnaseadusandlust 
 
Teab, kuidas rakendada 
märgistamisstrateegiat 
 
Teab, kui oluline on toodete 
käsitsemine ja kasutamine ning 
kuidas neid oma töös rakendada 

Tal on põhjalikud teadmised 
märgistamisstrateegia 
rakendamisest 
 
Tal on põhjalikud teadmised 
jätkusuutlikest toodetest ja 
tootmisprotsessidest 
 

Oskused 
 

Kajastab, kuidas tegevus vastab 
keskkonnaalastele õigusaktidele 
 
Teavitab oma töötajaid 
meetmetest, mida tuleb 
säästvamaks muutumiseks 
rakendada 

Rakendab globaalset kriitilist 
mõtlemist seoses 
kliimateadlikkusega selles 
valdkonnas 
 
hindab, kas märgise reegleid ja 
filosoofiat järgitakse 
sertifitseeritud äris osalejate 
kogukonnas 
 
Osaleb kolleegide, nõustajate, 
teadlaste ja teiste 
sidusrühmade 
professionaalses kogukonnas, 
et arutada ja rakendada 
jätkusuutlikke strateegiaid. 

Vastutus ja 
autonoomia 

Juhendab töötajaid jätkusuutlike 
lahenduste valikul 
 
Töötab välja turuplaani ja 
kampaaniaid jätkusuutlike 
toodete ja teenuste 
edendamiseks 
 
Plaanid toodete ja teenuste 
säästlikumaks käitlemiseks 
 
Jätkusuutliku disaini plaanid ja 
teavitama oma töötajaid nende 
rakendamisest 

Pakub tarbijatele keerulist ja 
täiustatud teavet 
 
Kohandab äritavasid, et 
kajastada praeguseid teadmisi 
keskkonnariskide ja -kahjude 
kohta 
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Koolitusprogramm 2 
Jätkusuutlikud ettevõtted rohelises sektoris   

 

Moodul: 
Ringmajandus  
 
 
 
 
 
 
 
Pilt: Reman Parts  
EQF tase:   5 ja 6 

Roheline sektor  X Aednik    Haljastus    Lillepood     
Enne ülesande 
täitmist  

Sirvige ringmajandust käsitlevaid veebiressursse ja vastake viktoriinile 
kui ülesande teadmistebaasi. 
Enne ülesande lahendamise alustamist lugege kogu ülesande tekst 
läbi. 
  

Kirjeldus Ringmajandus on süsteemne lähenemine majandusarengule, mille 
eesmärk on kasu tuua ja parandada ettevõtete, ühiskonna ja 
keskkonna jätkusuutlikkust. 
 
Rohelises sektoris on oluline seda mõtteviisi propageerida nii oma 
ettevõtte sees kui ka väljaspool, juurutades jätkusuutlikke 
kontseptsioone ning soodustades koostööd kõigi osaliste ja 
huvirühmade vahel. Üks oluline aspekt on ühekordselt kasutatava 
ressursi raiskamise vähendamine kuni korduskasutamiseni ja 
ringlussevõtuni, et luua pidevat väärtust. 
 
Ringmajanduses osalemisel on ülioluline teha koostööd teistega nii 
enda tööprotsessides kui ka ettevõtte sees. Kuidas saate selle 
saavutamiseks midagi ette võtta? 
 

Ülesanne Tase 5 ja 6 
Rääkige oma ettevõtte võtmeisikutega ja uurige, kes rakendab 
ringmajanduse põhimõtteid. Kellega peate täiendavalt koostööd 
tegema, et täiustada ringressursisüsteeme kas ettevõttesiseselt või 
koos tugiteenuste pakkujatega? 
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Korraldage nende võtmeisikutega töötuba, kuidas saate 
olemasolevaid süsteeme täiustada ja oma ettevõttes uusi 
ringprotsesse leida. 
 
Koostage dokument , mis sisaldab ettevalmistavaid samme, 
päevakava, osalejate nimekirja ja kokkuvõtet töötoas toimunud 
aruteludest. 
u. aeg: 30 tundi 
 
6. tase 
Kasutage töötoas saadud teadmisi ja koostage tegevusplaan, et läbi 
suruda üks teie arvates oluline muudatus. Rakendage see plaan ja 
hinnake tulemust. 
u. aeg: 30 tundi 
 
Iga ülesande tunnid on soovituslikud ja näitavad tundide arvu, mida 
õpilased vajavad ülesannete täitmiseks. 

Hindamine  Läbitud/mitte sooritatud  
  

Hindamise alus  
  

Tase 5 ja 6: 
Dokument töökojast 
 
6. tase: 
Tegevuskava ja hindamine 
  

Hindamiskriteeriumid Tase 5 ja 6: 
Töötab välja meetodid ressursside taaskasutamiseks tootmisahelasse. 
 
Analüüsib taaskasutatavate materjalide ja ressursside kasutamist. 
 
Selgitab ressursside haldamise väärtust ringmajanduse vaatenurgast 
ettevõtte jaoks 
 
Töötab välja materjalide taaskasutamise ja taaskasutamise plaani 
ettevõttes, kaasates kolleege (tase 6 hõlmab huvigruppe ja kliente) 
 
6. tase: 
Hindab käimasolevaid tegevusi ja soovitab parandusi 

  
  
  

Õpitulemuste tase 5 6. tase 

Teadmised 
(See on 
käsitletud 

K äitame , kuidas saab 
keskkonnasäästlikus sektoris erinevaid 
protsesse kohandada ringmajanduse 
põhimõtetega. 

Teab eeliseid, mis tulenevad nii 
tehnoloogilistel kui ka 
loodusressurssidel ringlusest või 
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veebiressurssides 
ja viktoriinis) 

 
  

 
Teab ressursside ringkasutuse 
potentsiaali teatud asukohas.  

 
Omab teadmisi sektoriga seotud 
kontseptsioonidest tagastamiseks ja 
uuendamiseks, välja rentimiseks, 
taaskasutamiseks, litsentsimiseks ja 
jagamiseks 
  

nende muundumiskiiruse 
aeglustamisest läbi väärtusahela  
 
Teab (ring)majanduse 
(jätkusuutlikkuse) põhimõtteid ja 
ressursikasutuse põhimõtteid  

 
Tal on põhjalikud teadmised 
sektoriga seotud 
kontseptsioonidest tagastamiseks 
ja uuendamiseks, välja 
rentimiseks, taaskasutamiseks, 
litsentsimiseks ja jagamiseks  
  

Oskused  
  

Tuvastab ja täiustab uusi ringikujulisi 
ahelaid, mille kaudu kasutuselt 
kõrvaldatud esemed või jäätmed 
tootmisahelasse tagasi suunata  
 
Kohandab tööprotsesse, et võimaldada 
taaskasutatavate materjalide ja 
ressursside kasutamist 
 
Teeb koostööd sidusrühmade ja 
klientidega, et tutvustada tarneahelas 
taaskasutatavaid materjale 
  

Ostab materjale vastavalt 
säästvatele suunistele, säilitab 
vastutusmeetmed kaupade 
jälgimiseks tarneahelas  
 
Määrab kõige sobivama 
ladustamisstrateegia paljude 
materjalide jaoks, et edendada 
pikaealisust ja vähendada 
raiskamist  
 
Korraldab uusi struktuure 
ringmajanduse valdkonna 
koostööks  
 
Rohelise sektori organisatsioonide 
ja kettide ringmajanduse 
kontseptsioonide väljatöötamine  

Vastutus ja 
autonoomia 

Kavad ökoloogilise jalajälje 
vähendamiseks ja vastutustundlikuks 
jäätmekäitluseks projekti raames. 

Aitab kaasa suuremale 
keskkonnasõbralikkusele 
pühendumisele projektigrupis või 
ettevõttes 
  

Materjalide ja abinõude suurema 
korduskasutamise ja 
ringlussevõtu plaanid  
 
Aitab kaasa harustruktuuride 
loomisele, mis hõlbustab ja 
hindab ringmajanduse 
konkreetseid materjaliringe  
 
Rakendab terviklikke 
ringmajanduse kontseptsioone 
kontekstis (ketid, mitu kauplust 
või interdistsiplinaarsus)  
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Koolitusprogramm 2 
Jätkusuutlikud ettevõtted 
rohelises sektoris     

Moodul: 
Roheline 
tarneahela 
juhtimine 
 
 
 
 
 
 
                                               
Pilt: Creative Commons 
 

m 
/jätkusuutliku-
tarneahela-
toimivuse-
parandamiseks-
tavade-
ülevaatamine/ 

EQF tase: 
 

5 ja 6 

Roheline sektor X Aednik  Haljastus  Lillepood  
 

Enne ülesande 
täitmist 

Sirvige rohelise tarneahela haldamise kohta 
veebipõhiseid ressursse ja vastake ülesande 
teadmistebaasina viktoriinile. 
Enne ülesande lahendamise alustamist lugege 
kogu ülesande tekst läbi. 
 

Kirjeldus 
 

Jätkusuutliku ettevõtte pikaealisuse tagamise 
keskne aspekt on roheline tarneahel. See hõlmab 
ressursside haldamist teie ettevõttes ja väljaspool 
seda, ka koostöös teie tarnijate ja 
teenusepakkujatega. 
 

Ülesanne Tase 5 ja 6 
Vaadake koos meeskonnaga üle ettevõtte senised 
ostu- ja tarnetavad ning ressursihaldus. 
 
Looge tarnete ja tegevusmarsruutide jaoks 
logistikaplaan, mis põhineb majanduslike, 
sotsiaalsete ja keskkonnaalaste puuduste ja eeliste 
hindamisel. 
 
Tooge näide konkreetsest muudatusest ettevõttes 
ja võimalikest äritavade tagajärgedest. 
u. aeg: 30 tundi 

http://taigacompany.com/reviewing-practices-to-improve-sustainable-supply-chain-performance/
http://taigacompany.com/reviewing-practices-to-improve-sustainable-supply-chain-performance/
http://taigacompany.com/reviewing-practices-to-improve-sustainable-supply-chain-performance/
http://taigacompany.com/reviewing-practices-to-improve-sustainable-supply-chain-performance/
http://taigacompany.com/reviewing-practices-to-improve-sustainable-supply-chain-performance/
http://taigacompany.com/reviewing-practices-to-improve-sustainable-supply-chain-performance/
http://taigacompany.com/reviewing-practices-to-improve-sustainable-supply-chain-performance/
http://taigacompany.com/reviewing-practices-to-improve-sustainable-supply-chain-performance/
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6. tase 
Hinnake sektoris kehtivaid tarneahela strateegiaid. 
 
Koostage koos sidusrühmadega plaan keti 
jätkusuutlikkuse parandamiseks. Kaasake 
võimalikud majanduslikud, sotsiaalsed ja 
keskkonnaalased tagajärjed. 
u. aeg: 30 tundi 
 
Iga ülesande tunnid on soovituslikud ja näitavad 
tundide arvu, mida õpilased vajavad ülesannete 
täitmiseks. 

Hindamine Läbitud/mitte sooritatud 
 

Hindamise alus Tase 5 ja 6 

Dokumentatsioon mis tahes meediavormingus: 

• teie ülevaatusprotsessist 
• võimaliku väliskoostöö teemal 
• tehtud muudatustest ja võimalike 

tagajärgede üle järelemõtlemisest 
Hindamiskriteeriumid 5. tase 

Koostab transpordivahendite hinnangute alusel 
tarnete ja tegevusmarsruutide logistikaplaani, et 
luua tõhus ja jätkusuutlik tarneahel. 
 
Näitab, kuidas jätkusuutlikkuse ja 
keskkonnateadliku tegevuse põhimõtteid 
tarneahelas ettevõttes täiustada ja integreerida. 
 
6. tase 
Koostab koos sidusrühmadega tarneahela 
juhtimisplaani säästvaid ja ökoloogilisi aspekte 
arvestades 
 

Õpitulemused EQF tase 5: EQF tase 6: 

Teadmised 
(See on käsitletud 
veebiressurssides ja 
viktoriinis) 
 

Teab tootmis- ja 
transpordialternatiivide 
eeliseid ja puudusi 
 
Teab teenuste ja kaupade 
voogu alates tekkekohast 
kuni tarbimise ja 
kõrvaldamiseni 

Teab, kuidas tarneahel 
ja erinevad osapooled 
mõjutavad rohesektorit 
 
Teab, kuidas tootmine ja 
tarbimine mõjutavad 
globaalseid 
loodusvarasid. 
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Oskused 
 

Hindab 
transpordivahendeid 
jätkusuutlikkust ja 
ökonoomsust arvestades 
 
Hindab, kasutab ja küsib 
pakkematerjale, 
arvestades nende 
vajalikkust ja lagunevust 
 

Loob sektori säästva 
transpordistrateegia 
 
Juhib tarneahelat 
säästvaid ja ökoloogilisi 
ning majanduslikke 
aspekte arvestades. 
 
 

Vastutus ja 
autonoomia 

Integreerib ettevõttes 
jätkusuutlikkuse ja 
keskkonnateadliku 
tegutsemise põhimõtted 
 
Otsib ja rakendab 
uuenduslikke rohelisi 
lahendusi tarneahela 
parendamiseks 

Planeerib ja viib ellu 
tegevusi koos 
sidusrühmadega, et 
parandada sektori 
tarneahela 
jätkusuutlikkust 

Hindab kriitiliselt 
tooteid ja teenuseid 
jätkusuutliku äritava 
seisukohast ning teeb 
kindlaks, millised liidud 
on kõige kasulikumad 
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Koolitusprogramm 2 
Jätkusuutlikud ettevõtted rohelises 
sektoris 
 
 

Moodul: Uuenduslikud äritavad 
 
 
 
 

EQF tase: 
 

5 ja 6 

Roheline sektor X Aednik  Haljastus  Lillepood  
 

Enne ülesande 
täitmist 

Sirvige uuenduslikke äritavasid käsitlevaid veebiressursse ja 
vastake ülesande teadmistebaasina viktoriinile. 
Enne ülesande lahendamise alustamist lugege kogu ülesande 
tekst läbi. 
 

Kirjeldus Jätkusuutlike roheliste ettevõtete loomine on võimalik uute 
leiutiste, tavade, poliitikate ja protsesside kaudu. See hõlmab ka 
uuendusi eetiliste valikute tegemisel, ärikultuuri kujundamist ning 
töötajate, klientide ja äripartnerite kaasamist. 

Ülesanne Tase 5 ja 6 
Vaadake koos oma meeskonnaga üle oma ettevõtte praegused 
jätkusuutlikkuse tavad (saate uuesti kasutada mooduli “Teadlik 
töötaja olemine”). 
 
Korraldage oma meeskonnaga ajurünnak, et töötada välja viise, 
kuidas premeerida jätkusuutlikkusega seotud uuenduslikku 
mõtlemist. Mõelge, kuidas saate ühe või mitu neist ideedest ellu 
viia. Mida oleks teie ettevõttel vaja nende tavade pikaajaliseks 
rakendamiseks? Millised on eetilised kaalutlused, mida peaksite 
teadma? 
 

Image: Torbjørn Akesson 
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Looge ühe neist uuenduslikest ideedest põhjalik plaan ja viige ellu 
esimesed sammud selle elluviimiseks.  
u. aeg: 60 tundi 
 
6. tase 
Hinnake protsessi ja mõelge oma ettevõtte rollile jätkusuutlike 
muutuste agendina. 
u. aeg: 30 tundi 
 
Iga ülesande tunnid on soovituslikud ja näitavad tundide arvu, 
mida õpilased vajavad ülesannete täitmiseks 

Hindamine Läbitud/mitte sooritatud 
 

Hindamise alus 
 

Tase 5 ja 6: 
Dokumentatsioon mis tahes meediavormingus: 

• teie ülevaatusprotsess 
• ajurünnak 
• kava ja elluviimine 

 
6. tase: 
Dokumentatsioon mis tahes meediavormingus: 

• protsessi hindamine, sealhulgas enda rolli kajastamine 
 

Hindamiskriteeriumid Tase 5 ja 6: 
Töötab välja ja viib ellu samme uuendusliku mõtlemise 
parandamiseks ja/või suurendamiseks ettevõttes 
 
Arendab uuenduslikke jätkusuutlikke praktikaid ja lahendusi 
 
Hindab kriitiliselt oma rolli ja vastutust 
 
6. tase: 
Hindab kriitiliselt arendusprotsessi ja tulemusi 
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Õpitulemused _ EQF tase 5 EQF 6. tase 

Teadmised 
(See on käsitletud 
veebiressurssides 
ja viktoriinis) 
 
 

Teab jätkusuutlikkusega seotud 
eetikat oma ettevõttes 
 
Tal on teadmised uuest 
tehnoloogiast jätkusuutlikuma 
ettevõtte loomiseks 
 
Teab teguritest, mis soodustavad 
loovust ja innovatsiooni rohelise 
ettevõtluse arendamisel 

Teab rohelise sektori 
jätkusuutlikkusega seotud kriitilisi 
vaatenurki ja eetikat 
 
Omab põhjalikumaid teadmisi 
rohelise sektori 
keskkonnasõbralikest tavadest 
 
Omab ekspertteadmisi uue 
tehnoloogia kohta, et luua 
jätkusuutlikumad ettevõtted 

Oskused 
 

Juurdab ettevõttes uusi protseduure 
ja materjale ning suudab kontrollida 
ja koolitada töötajaid säästvalt 
töötama 

Töötab tööstusega seotud 
uuenduslikke ja kompleksseid 
jätkusuutlikke lahendusi 

Vastutus ja 
autonoomia 

Juhib, motiveerib ja juhendab 
ettevõtte uuenduslike ja 
jätkusuutlike lahenduste leidmist 
 
Edendab loovust ja innovatsiooni 
oma ettevõttes 

Teeb keerulistes küsimustes 
äriotsuseid, lähtudes kriitilisest ja 
eetilisest mõtlemisest 
 
Juhib üksikisikute ja rühmade 
professionaalset arengut 
ettevõtluses jätkusuutlikel teemadel 
 

 

  


