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Teemad 
•  Rohemajandus, mida see tähendab? 
•  Rohetöökohtadest arusaamine? 
•  Rohetöökohtade tekke eeldused Eestis ja 

põllumajanduse, metsanduse , transpordi ja 
ehituse valdkonna kõrghariduse õppekavade 
vastavusest vajadusele 

•  Kokkuvõte  

 



Roheline kasv, kas eesmärk on 
lühiajaline või pikaajaline? 



•  Rohemajandus – green economy – majandustegevus, mille tagajärjel 
paraneb inimeste heaolu ja sotsiaalne õiglus, mis ei põhjusta 
keskkonnariske ja survet loodusvaradele ja on seega väikese CO2-heitega, 
ressursitõhus ja ühiskonda kaasav majandus.  

 

•  Ringmajandus – circular economy – majandus, kus rõhk on 
mittebioloogiliste ressursside ja materjalide taaskasutusel ja 
korduskasutusel. Toodete kokku kogumine nende olelusringi lõpus ja 
materjalide eraldamine võimaldab neid kasutada uute toodete 
valmistamiseks. Ringmajandus vajab uuenduslikke disaini- ja 
tootmismeetodeid, korralduslikke süsteeme (nt tagastamise logistika) ja 
ärimudeleid. Ringmajandus võib olla osa rohemajandusest. 

 

•  Biomajandus – bioeconomy - majandus, mis põhineb taastuvate 
bioloogiliste ressursside tootmisel nagu jäätmevoogude muundamine 
toiduks, söödaks, biopõhisteks toodeteks nagu bioplastid ja bioenergia. 
Hõlmab põllumajandust, metsandust, kalandust, toidu- ja paberitööstust, 
aga ka osa keemilisest biotehnoloogia- ja energiatööstusest. Biomajandus 
on osa rohemajandusest. 

Värnik, R. et al 2012.  



Mõningad rohemajandusega seonduvad 
globaalsed trendid tulevikuks 
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Materjal ja metoodika 
•  Valitud sektorid: põllumajandus, metsandus, ehitus, 

transport (energeetika eraldi raportis) 
•  Kirjanduse põhjal ülevaade mõistete kujunemisest 
•  Intervjuud ettevõtjatega (igast sektorist 3 

individuaalintervjuud + ümarlauad) 
•  MKM tööjõuprognoosi ja lõpetajate arvu võrdlused 
•  Õppekavade ja õppeainete kirjelduste analüüs 



Mõisted 
•  Rohetöökohad (keskkonnahoidlikud töökohad) - töökohad, kus 

rakendatakse keskkonnahoidlikke tehnoloogiaid, püütakse vähendada 
jäätmeteket ning suurendada energia- ja materjaliefektiivsust, mis aitavad 
kaasa tarbimise ja KHG heite piiramisele, ökosüsteemide ja nende 
mitmekesisuse kaitsele. 

Rohetöökohti kujundatakse oskustega. Eeldus, et kõik töökohad 
tulevikus peavad juurde saama roheoskusi.  

•  Roheoskused - teadmised, oskused ja hoiakud, mis seostuvad 
keskkonnamõju vähendavate tehnoloogiate, teenuste või materjalidega. 
Olulised on võime kohaneda tehnoloogiliste muutustega ja 
interdistsiplinaarne mõtlemine, mis arendab tööstuste ja organisatsioonide 
vahelist sidet, toetades süsteemi integratsiooni.  

•  Olulised on ka nn pehmed oskused: meeskonnas töötamine, süsteemne ja 
kriitiline mõtlemine jne 

 
•  Kas väljundi- või protsessipõhine lähenemine? 
•  Probleemid defineerimise ja mõõtmisega pea kõigis riikides 



Rohetöökohti iseloomustavad 
oskused 

•  toota/tarbida keskkonnahoidlikke tooteid ja pakkuda/kasutada keskkonnahoidlikke 
teenuseid, 

•  kasutada keskkonnahoidlikke tootmisviise ja meetodeid, 
•  kasutada keskkonnahoidlikke juhtimissüsteeme (benchmarking, ISO 14001 ja 

EMAS), 
•  hinnata keskkonnamõjusid (keskkonnamõjude hindamine, elutsükli analüüs), 
•  kasutada keskkonnahoidlikke tehnoloogiaid, 
•  koostada keskkonnahoidlikke hankeid, 
•  suurendada energiatõhusust ja arendada taastuvate energiaallikate kasutamist, 
•  vähendada veetarbimist, 
•  vähendada jäätmete teket, 
•  rakendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat tootmises ja protsesside 

juhtimises, 
•  rakendada (öko)disaini tootmises,  
•  tähtsustada rohemajandust kui väärtust ja mõjutada seeläbi tarbijate teadlikkust ja 

valikuid. 



Eesti eesmärgid 
•  KHG heite piirmäära hoidmine 
•  Taastuvenergia osakaalu suurendamine 
•  Energiasäästu suurendamine 
•  (Orgaaniliste) jäätmete hulga vähendamine 
•  Ökosüsteemide teenuste säilimine, looduslike rohekoridoride 

toimimise tagamine 

•  Biomajanduse arendamine (sh investeerimine biomajandusega 
seotud oskustesse) 



MKM tööjõu prognoosid 
Aastaks 2018: 
• Põllumajanduses kõrgharidusega ja rakendusliku kõrgharidusega töötajate 
vajadus 1200, mis tähendab, et aastas vajatakse 150 vastava haridusega 
töötajat. Tööturule siirdub hinnanguliselt 120 lõpetajat, seega täiendav vajadus 
30 juhti-spetsialisti aastas. 
• Metsanduses kõrghariduse ja rakenduskõrgharidusega juhte ja spetsialiste 
vajatakse täiendavalt kokku umbes 270 aastas, neist 110 töötajat 
metsamajanduses ning 160 puidutöötlemises. Lõpetajaid oli 2011. aastal 111, 
seega täiendav vajadus u 160 töötajat aastas. 
• Ehituses spetsialistide vajadus aastal 2018 võiks olla ca 5600 töötajat (buumi 
maksimum oli 7000), juhtide arvuks prognoositakse 8000, lõpetajate arv vastab 
tööjõuprognoosile.  
• Transpordis vajatakse aastas 450 kõrgharidusega või 
rakenduskõrgharidusega töötajat, võrreldes lõpetajate arvuga jääb puudu 
ligikaudu 190 kõrgharidusega töötajat aastas. 



Põllumajandus 
•  Peamised keskkonnamõjud: KHG heide, elurikkuse vähenemine, 

mullaviljakuse langus, eutrofeerumine 
•  Üheks eesmärgiks maheettevõtjate arvu suurendamine (kasvav trend) 
•  Olemasolevad meetmed: erinevad keskkonnatoetused, mahetootjate 

sertifitseerimine 
•  Kasvav keskkonnaaspektidega arvestamine 
•  Olulised oskused/teemad: maaparandus, mullaviljakus, turundus, 

keskkonnamõjude hindamine kogu elutsükli lõikes 
•  Vaadeldud erialadel (EMÜ) on bakalaureuse astmes olemas üldaine 
“Ökoloogia ja keskkonnakaitse“ (4 EAP), magistritasemel mõned ained 
lisaks 

•  Täiendavalt vaja: tootmisprotsessi keskkonnamõjude laiem hindamine, 
elurikkuse ja ökosüsteemide teenuste säilitamine, keskkonda 
säästvate nišitoodete arendamine, piirkondliku toidutootmise 
arendamine, säästlik ressursikasutus 



Metsandus 
•  Peamised keskkonnamõjud: metsaökosüsteemide kahjustamine, kütuste 

kasutus, jäätmeteke 
•  Puidu kasutamine taastuvenergia eesmärgi täitmiseks 
•  Olemasolevad meetmed: sertifitseerimissüsteemide laialdane kasutamine 

(ISO 14 001, FSC, PEFC) 
•  Olulised oskused/teemad: multifunktsionaalne puidutöötlemine, 

bioenergia, IKT kasutamine, keskkonnajuhtimissüsteemid 
•  Vaadeldud erialadel (EMÜ, TTÜ, VKHK) üldained „Keskkonnakaitse ja 

ökoloogia“ (2-4 EAP), lisaks olenevalt koolist keskendumine 
ettevõtlusalastele teadmistele (VKHK), materjaliefektiivsusele (TTÜ), 
metsaökosüsteemidele (EMÜ) 

•  Täiendavalt vaja: tarkvara kasutamine, uued puidutöötlemise 
tehnoloogiad, keskkonnamõjude hindamine, taastuvenergia 
võimalused 



Ehitus 
•  Laiem vaatlemine: lisaks ehitusprotsessile ka materjalide tootmine ning 

ehitiste lammutamine (elutsükli lähenemine) 
•  Peamised keskkonnamõjud: energia- ja ressursikasutus (sõltub palju 

konkreetsest ehitusprotsessist) 
•  Eesmärgiks liginullenergiahooned,  (sisekliima parandamine) 
•  Olemasolevad meetmed: keskkonnajuhtimissüsteemid, keskkonnahoidlike 

ehitusmaterjalide märgis (firmade välisomanike surve) 
•  Olulised oskused/teemad: kogu ehitusprotsessi keskkonnamõju 

hindamine, planeerimine 
•  Vaadeldud erialadel (TTÜ, EMÜ, EKA) lisaks üldisele „keskkonnakaitse ja 

säästev areng/ökoloogia“ (4 EAP) vaid mõned keskkonnasõbraliku 
ehitusega seotud ained (4 EAP), va TTÜ magistri õppekaval „hoonete 
energiatõhusus“, kus rohkem roheoskustega seotud aineid (14 EAP) 

•  Täiendavalt vaja: keskkonnamõjude hindamine elutsükli lõikes, uued 
tehnoloogiad ja ehitusmaterjalid, hoonete sisekliima, energiakasutuse 
mudeldamine, terviklik projekteerimine 

 



Transport 
•  Peamised keskkonnamõjud: KHG heide, energiatarbimine, õhusaaste, müra 
•  Eesmärgiks ühistranspordi ja väiksema CO2 heitega autode kasutuse 

suurendamine 
•  Probleemid seotud linnaplaneerimisega 
•  Olemasolevad meetmed: kütuse- ja elektriaktsiis (ei ole energiasäästu 

tõusu taganud) 
•  Olulised oskused/teemad: keskkonnahoidlikud tehnoloogiad ja hanked, 

energiatõhusus, planeerimine 
•  Vaadeldud erialadel (TTÜ, TKTK, EMERA) vaid üldaine „Keskkonnakaitse ja 

säästev areng/ökoloogia“ (3-4 EAP) 
•  Täiendavalt vaja: energiatarbimine ja –sääst, linna- ja ühistranspordi 

planeerimine, keskkonnamõjude laiem hindamine 



Majandus 
•  Täiendavalt vaadeldi ka majanduse erialasid, kuna siit tulevad tihti 

antud sektorite ettevõtete juhid 
•  Valitud erialadel (TÜ, EMÜ, TTÜ) üldised „keskkonnakaitse ja 

ökoloogia“ (4 EAP) ja/või „keskkonnaökonoomika“ (3-4 EAP) ained 
•  Täiendavalt vaja: ressursisäästlike valikute tegemine ja 

protsesside juhtimine 



Riigi roll 
•  Avaliku sektori (riigi) eeskuju peetakse väga oluliseks: 

–  investeeringud keskkonnahoidlikesse tehnoloogiatesse, 
–  keskkonnahoidlikud hanked, 
–  riiklik kooskõlaline planeerimine (erinevate ametkondade koostöö) 
–  valdkondlikud ja interdistsiplinaarsed uuringud 
•  Lisaks majandusnäitajatele ka keskkonna- ja sotsiaalnäitajate kogumine 

ettevõtetelt, tervikliku statistika kogumine 
•  Ettevõttele mugava ja lihtsa (e-)süsteemi loomine nende andmete 

esitamiseks 
•  Roheettevõtete tunnustamine 

SEI-Tallinn tunnustas kolme ettevõtet „Rohemajanduse 
edendaja“ auhinnaga 



Üldised järeldused 
•  Oskuste parandamine juhi tasandil, täiendõpe, tarbija teadlikkuse tõstmine 
•  Läbivalt olulised oskused: 

–  keskkonnamõjude hindamine laiemas süsteemis, kogu elutsükli lõikes 
–  tarbija teadlikkuse tõstmine, rohemajanduse kui väärtuse tähtsustamine 
–  keskkonnajuhtimissüsteemid 
–  keskkonnahoidlikud hanked 
–  jäätmetekke vähendamine 
–  energiatõhusus 
–  planeerimine 

•  Enamasti on õppekavades olemas üldine „keskkonnakaitse ja säästev areng/
ökoloogia“  aine, mis ilmselt ei tekita piisavalt seoseid õpitava eriala ja oma 
valdkonna keskkonnamõju vahel 

•  Paljudel juhtudel „ei mahu“ õppekavadesse uusi aineid, seega oluline 
roheoskuste integreerimine olemasolevatesse ainetesse, rohetehnoloogiate 
asendumine traditsiooniliste tehnoloogiatega 

•  Lisaks väärtusi kujundavad ained, pehmed oskused (meeskonnatöö, suhtlemine jne) 
•  Oluliseks muutub ka õppejõudude koolitamine 
•  Tugevam koostöö ettevõtete ja kõrgkoolide vahel (nii üliõpilased kui õppejõud) 



Soovitused 
•  Õppejõudude oskuste arendamine 

–  Valdkondlikud programmid õppejõudude täiendõppeks ja teadusvõrgustike 
loomiseks 

•  Roheoskuste lõimimine õppekavades nn põhiainetega, et saavutada 
erialaspetsiifilised oskused  

–  Lisaks valdkonna spetsiifikale jäätmetekke vähendamine, energiatõhusus, 
ökonoomikaalased teadmised, turundus, planeerimine 

•  Roheoskustega seotud teadus- ja koostöö tõhustamine 
–  Interdistsiplinaarsed uuringud rohemajanduse mõjudest, koostöö valdkonna 

kutsekodade ja erialaorganisatsioonidega, ettevõtjate ja kõrgkoolide koostöö, 
õppejõudude stažeerimine  

•  Roheoskuste täienduskoolitus tööturul olevatele spetsialistidele 
–  Täiendavad kursused ja programmid (koostöös EAS’iga jne) 



Kokkuvõte 
•  Rohemajanduse tekkimise hoovad on riigi ja ettevõtjate 

käes 
•  Eeldus on mõtlemine kuidas puhtamalt toota 
•  Keskkonnahoidlik tootmine eeldab ettevõtjate/juhtide 

täiendavaid teadmisi 
•  Ülikoolid peavad õppekavade kujundamisel ja loomisel 

lõimima erialaainetesse rohetöökohtadel vajalikke oskusi 
ja meetodeid rohelisemaks tootmiseks, mis võimaldaksid 
riigi poolt seatud eesmärkide täitmist  



Mis edasi? 
•  Õppekavade sisulisem ülevaatamine, konkreetsed 

muudatusettepanekud roheoskuste lõimiseks  
•  Tegevus- ja ajakavad muudatuste esilekutsumiseks  



•  Tänan kuulamast! 

•  Rohetöökohtade potentsiaal Eestis 
•  Info: rando.varnik@emu.ee 


