Projekt „Keskkonnajuhtimissüsteemide sh EMAS rakendamine Eesti
väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes“
Keskkonnajuhtimissüsteemide koolitussari Eesti väike- ja keskmise suurusega
ettevõtetele

1. SISSEJUHATUS
2009. aasta septembrist 2010. aasta märtsini viib Säästva Eesti Instituut (SEI-Tallinn) koostöös Eesti
Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooniga (EKJA) läbi projekti „Keskkonnajuhtimissüsteemide sh EMAS
rakendamine Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes“. Projektitegevusi toetab
Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK). Projekti eesmärk on rahvusvaheliselt aktsepteeritud
keskkonnajuhtimissüsteemide (ISO 14001, EMAS1) tutvustamine ja rakendamine Eesti väike- ja
keskmise suurusega ettevõtetes (kuni 250 töötajat). Keskkonnajuhtimissüsteemi (KKJS) rakendamine
ettevõtetes panustab otseselt ettevõtlusest tuleneva keskkonnamõju vähendamisse ning samas aitab
suurendada ettevõtete konkurentsivõimet (sh vastavust õigusaktide nõuetele).
Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) moodustavad ca 99% kõikidest
Euroopa ettevõtetest. Samas põhjustavad just VKEd valdava osa ettevõtlusest
tulenevast keskkonnamõjust. Seetõttu on oluline, et ka väikeettevõtted parandaksid
oma keskkonnategevust, sh rakendaksid KKJSi. Klassikaline lähenemine KKJSi
rakendamisel on küllalti bürokraatlik ja nõuab liialt ressurssi, mistõttu siiani on see
väikeettevõtetele sageli üle jõu käinud (pädevuse ja raha puudumine).
Projekti raames toimub koolitussari, mis koosneb neljast koolituspäevast, kus
tutvustatakse keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise olulisemaid etappe: KKJS
kavandamist, elluviimist, kontrolli ja korrigeerimist ning siseauditi läbiviimist.
Koolitussari on eriline, sest põhineb spetsiaalsel VKEdele suunatud KKJSi
rakendamise nn EMAS/ISO easy meetodil. EMAS/ISO easy on ökokaardistamise
edasiarendus, mis võimaldab ettevõtetel lihtsalt ja vähese dokumentatsiooniga
juurutada EMAS-määruse või ISO 14001 standardi nõuetele vastav
juhtimissüsteem. Nimetatud meetod on sobivaim lahendus just väikeettevõtetele.
Lisaks on ettevõtetel võimalik saada individuaalset nõustamist KKJSi ekspertidelt.
Käesolev KKJSe tutvustav projekt põhineb SEI-Tallinna poolt 2005. aastal
läbiviidud EMAS easy pilootprojekti kogemustel. Huvi väikeettevõtetele suunatud
KKJS rakendamise toetusprojektide osas toodi selgelt välja SEI-Tallinn poolt 2008.
aastal läbi viidud uuringus "Eestis rakendavate keskkonnajuhtimissüsteemide
analüüs" (http://www.eco-net.ee/static/custom/KKJSuuring_SEI-Tallinn_2008.pdf).
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2. PROJEKTITEGEVUSED
Projektitegevused kestavad augustist 2009 märtsini 2010, neist ühe osa moodustab neljast koolitusest
koosnev koolitussari (tegemist on rühmakoolitustega). Koolituste vahepeal rakendavad ettevõtted KKJSi
oma ettevõttes, sh on võimalik saada nõustamist koolitust läbiviivatelt ekspertidelt. Projekti tulemusena
on kõikides koolitussarja läbinud ettevõtetes rakendatud olulisemad KKJSi elemendid. Parimad
ettevõtted saavad projektipoolset abi ka KKJSi sertifitseerimisel/registreerimisel.
2.1. ETTEVÕTETE KAASAMINE
August 2009

2.-4. september
2009

KKJSi rakendada ning koolitusel osaleda soovivate ettevõtete (väike- ja keskmise
suurusega) väljaselgitamine. Nende keskkonnajuhtimise taseme hindamine ja
koolitusvajaduse täpsustamine.
Paralleelselt on käimas projekt „BE-SMARTER“, mis pakub kümnele
keskkonnajuhtimise konsultandile/keskkonnajuhile võimalust täiendada oma
teadmisi väikeettevõtetele ja -organisatsioonile suunatud lihtsustatud KKJSi
meetodite osas. Põhirõhk on EMAS/ISO easy meetodi tutvustamisel. Iga
konsultant/keskkonnajuht kaasab projekti 2 ettevõtet (soovituslikult väike- või
keskmise suurusega), kes on huvitatud keskkonnajuhtimissüsteemi
rakendamisest (EMAS-määruse või ISO 14001 standardi kohaselt). Täpsem info
BE-SMARTER projekti ja koolituse kohta: www.seit.ee

2.2. ETTEVÕTETE KOOLITAMINE JA NÕUSTAMINE
17.
september 2009

1. Koolitus – KKJS kavandamine

Oktoober 2009

2. Koolitus – KKJS elluviimine

November 2009

3. Koolitus – KKJS kontroll, korrigeerimine ja täiustamine

Jaanuar 2010

4. Koolitus – Siseaudiitori koolitus

September 2009–
Jaanuar 2010

Koolitustega paralleelselt toimub ettevõtete individuaalne nõustamine

2.3. TEABE LEVITAMINE
Veebruar 2010

Projekti tulemusi tutvustav seminar
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3. LISAINFO
Koolitustest oodatakse osa võtma ettevõtete ja organisatsioonide esindajaid (eelistatud on väikesed ja
asukohakesksed ettevõtted, nt põllumajandus-, tööstusettevõtted jms), kes soovivad rakendada
keskkonnajuhtimissüsteeme oma ettevõttes tõhusal ja lihtsal moel. Koolitused viivad läbi SEI-Tallinna
eksperdid. Koolituste käigus kasutatakse muuhulgas elektroonilisi SEI-Tallinna väljatöötatud materjale.
Esimene koolitus toimub 17. septembril 2009. Osalustasu on 250 krooni koolituse kohta
(toitlustuskulude katmiseks). Osalussoovist palume teada anda 1. septembriks alljärgneval
kontaktaadressil :
Karin Kilk
Säästva Eesti Instituut (SEI-Tallinn), keskkonnakorralduse programm
karin.kilk@seit.ee, tel: 6276105.
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