
 
 

 

ROHETIIGRI AKADEEMIA LÜHIKIRJELDUS  

Rohetiiger 

Arvestades inimkonna keskkonna jalajälge on selge, et rohepööre on paratamatu. 
Rohetiiger usub asjade ära tegemisse ja koostegemisse. Rohetiigri Akadeemia on 
organisatsioonidele, kes tahavad ise kestlikumaks saada. Kutsume julgeid pealehakkajaid 
koos uut tulevikku looma. 

Rohetiigri Akadeemia eesmärk 

Nelja ülikooliga koostöös loodud programmi eesmärk on luua võimekus ambitsioonikate 
uuenduste rakendamiseks ärimudelis, toimimismehhanismides ja toodetes-
teenustes ning panna alus programmijärgseks iseseisvaks kestlikkuse teel edasi 
liikumiseks. 

Akadeemia põhimõtted ja läbiviijad 

Programmi koostamisel ja läbiviimisel osalevad neli Tallinnas asuvat ülikooli – TalTech, 
Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja Estonian Business School. Programm sisaldab 
teoreetilisi loenguid, kuid rõhk on praktilisel rakendamisel, kus osalejatel tuleb 
lahendada konkreetseid ülesandeid oma ettevõtetes ning teha roheprojekte. Iga 
organisatsiooni toetavad mentor ja disainijuhendaja.  

Ettevõtted ja organisatsioonid saavad üldteadmisi keskkonnaolukorrast maailmas ja 
Eestis, tööriistu oma rohepöörde ambitsiooni seadmiseks ja keskkonnamõju juhtimiseks. 
Akadeemia põhimõtteks on kõrge strateegiline ambitsioon, aga samm-sammuline 
elluviimine. Akadeemia lõpus on osalejatel selge arusaam sellest, kuidas nende tegevus 
keskkonda mõjutab ja kuidas luua innovatsiooniga rohkem väärtust negatiivset mõju 
vähendades. 

Lisaks ülikoolide lektoritele peavad loenguid Rohetiigri koostööpartnerid Sustinere ja 
Miltton. Toote- ja teenusearendust juhendavad disainerid Eesti Kunstiakadeemiast. 
Akadeemia mentorite nimekirjas on  keskkonna- ja muutuste juhtimise eksperdid Harri 
Moora, Markus Vihma, Kristi Liiva, Eva-Maria Kangro, Maris Ojamuru, Merili Vares, Kadi 
Kenk, Ivar Heinola, Teele Pehk, Marko Siller ja Tuuli Pärenson.  

Vastavalt ettevõtte vajadusele laiendame nimekirja, kogu programmi õnnestumisesse 
panustab ca 25 Eesti parimat valdkonnaeksperti.  



 
 

 

 

 Rohetiigri Akadeemia sisu: 

● Abi lähteolukorra baas-kaardistamisel 
● Põhjalik treeningprogramm keskkonna megatrendide, kestlikkuse põhimõistete ja 

keskkonnateadlikkuse, ärimudeli kestliku innovatsiooni, toote- ja 
teenusearenduse innovatsiooni, rohe-kommunikatsiooni ning muutuste 
juhtimise teemadel 

● Tugi rohe-eesmärkide seadmisel 
● Tugi mentorite näol Akadeemia vältel  
● Eraldi juhtidele suunatud lühimoodul rohepöörde mõtestamiseks ja ettevõtte 

tegevusse integreerimiseks 
● Abi äriprotsesside mõtestamisel ja uute võimaluste defineerimisel koos 

professionaalsete disaineritega 
● Tuge teadmise organisatsioonis levitamise planeerimisel (muutuste juhtimine) 
● Kuni 16st organisatsioonist koosnev kaasamõtlejate grupp (ja „kursatunne“), 

kellega teekonnal üksteist toetada 
● Abi progressi avalikul kommunikeerimisel. Positiivset kommunikatsiooni 

avalikkusele, et organisatsioon on keskkonnateadliku tegutsemise teerajaja 
● Võimalik juurde osta Akadeemia osalejatele disainitud keskkonna jalajälje 

arvutamise lisamoodulit 

Tutvu ka pilootprogrammis osalenud organisatsioonide arengulugudega Äripäevas. 

  

https://rohetiiger.ee/rohetiigri-pilootprogramm/
https://www.aripaev.ee/sisuturundus/2021/06/18/esimene-lend-lopetas-rohetiigri-akadeemia


 
 

 

Eeldused osalejale: 

● Olla ise huvitatud reaalse keskkonnaalase muudatuse elluviimisest 
organisatsioonis: 

○ Juhtkonna rohe-teemaline kaasatus ja valmisolek organisatsiooni 
põhimõtete ja protsesside ümber-mõtestamiseks ning vajadusel 
muutmiseks 

○ Valmisolek seada ambitsioonikas rohe-eesmärk ning vastutada selle 
elluviimise eest 

○ Kaardistada lähteolukord (kasutades Rohetiigri poolt välja pakutud 
meetodit) 

○ Valmisolek panna kokku tiim (2-3 inimest) Rohetiigri Akadeemias 
osalemiseks ja organisatsioonis roheteemade rakendamiseks. Juhi 
valmisolek juhtidele suunatud treeningpäevadel osalemiseks 

○ Valmisolek igakuiste organisatsiooni arengut toetavate kodutööde 
esitamiseks Akadeemia vältel 

● Valmisolek muudatustest avalikult rääkida 

 

Akadeemia ajakava 

Akadeemia on üheksakuuline treeningprogramm: 

● sept 2022 - dets 2022: treeningprogramm 
● jaan 2023- juuni 2023: teadmiste rakendamine (toote- ja teenusearendus)  

 

Tasu 

Akadeemia maksumus september 2022 - juuni 2023 (s.h treeningprogramm kogu 
organisatsiooni rohetiimile, mentorlus ja konsultatsioon juhtidele) on Rohetiigri kestlike 
ettevõtete esindusorganisatsiooni liikmetele 11 600 eurot. Hinnale lisandub käibemaks. 

  



 
 

 

Kogemused Akadeemia esimesest lennust 

Elmar Vaher, PPA peadirektor:  

“Rohetiiger andis meile tõuke küsida endalt, kuidas luua turvalisust nii, et me sellega 

hoiaksime ka ümbritsevat loodust. See küsimus langes viljakale pinnale. Politseinikel on 

loomuses aidata ning meil on suur mõju – sõidame ju iga aasta 20 miljonilt kilomeetrit, 

prindime välja hektari metsa ja kanname läbi 6 tonni vormiriideid. Pilootprojektist saadud 

väe ja teadmiste põhjalt teeme kindlustundega otsuseid, et meie pikaajalised 

investeeringud nagu uued hooned või väiksemad sammud nagu mesilased politseimaja 

katusel töötaksid puhtama tuleviku ja turvalisema elukeskkonna nimel.” 

 

Katrin Tamm, AS Tere roheteemade vedaja:  

“Roheteemadel liigub väga palju informatsiooni ja sageli on keeruline selles infohulgas 

orienteeruda ning õigeid valikuid teha. Rohetiigri Akadeemia on meie jaoks olnud suureks 

abiks roheteekonna alustamisel. Oleme palju õppinud, saanud julgustust ja tuge, et viia läbi 

suuremaid muudatusi nii oma ettevõtte sees, kui ka ühiskonnas laiemalt. Vähem tähtis ei 

ole muidugi ka saatusekaaslaste ehk teiste pilootorganisatsioonide arengut jälgida, 

nendega oma kogetut jagada ja neist inspiratsiooni saada. “ 


