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Süsteemid on kriisis

• Tarbimise suurenemine

• Ressursside vähenemine

• Tootmisest ja toodetest
tulenev keskkonnamõju
suureneb

• Sotsiaalsed probleemid
– ebavõrdsus, vaesus, 
konfliktid jne



Kuidas edasi?

• Täna valitsev lineaarne ehk ”tooda-kasuta-
hülga” majandusmudel, mis põhineb odaval 
toormel ja raiskaval tarbimisel, on selgelt 
oma aja ära elanud

• Me oleme kiiresti jõudmas punkti, kus selline 
majandamine pole enam jätkusuutlik 

• Vajame nii tarbijatena kui ka tootjatena uut 
lähenemist

Toorme 
kaevandajad/hankijad

Lõpptoodete 
tootjad

Toorme töötlejad

Kaubandus

Väärtuse lisamine

Lineaarne ärimudel

Väärtuse hävitamine
LÕPPTARBIJA

Source: Circle Economy et al (2016)



Ringmajandus?

• Ringmajandus on alternatiiv valitsevale 
lineaarsele „võta-tee-viska ära“ tootmise ja 
tarbimise majandusmudelile, mis vajab suurt 
kogust võrdlemisi odavat materjali ja sisendit 
ning toodab samas palju kasutud jäätmeid. 

• Ennast taastootev ringmajandus hoiab 
tooted, komponendid ja materjalid jätkuvalt 
kõige suurema kasuliku väärtuse juures. See 
pakub uusi võimalusi ettevõtetel paremini 
konkureerida ressursside vähenemise 
tingimustes ning pakkuda süsteemset 
jäätmete vältimist ja vähendamist. 

Source: dreamstime.com



Lineaarne majandus versus ringmajandus

LINEAARNE MAJANDUS

RING-

MAJANDUS

RINGLUSSEVÕTU

MAJANDUS



Ringmajandus – väärtuse hoidmine

Korduskasuta

Võta ringlusse

Paranda, hoolda
ja täienda

Väldi – toode
kui teenus
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Ringmajanduse strateegiad

Materjalikasutuse väärtustamine

Materjalikasutuse sulgemine

Materjalikasutuse aeglustamineMaterjalide ja jäätmete 
ringlussevõtu edendamine

Korduskasutuse 
edendamine

Toote kasutusea pikendamine
(nt vastupidavus, hooldus, parandamine,

modulaarsus) 

Keskkonnahoidlike/ringsete
materjalide kasutamine

Ohtlike ainete vältimine

Materjalikasutuse vältimine

Rentimine ja liisimine

Toote teenusena 
sisseostmine

Jagamine



Ringmajanduse edendamine – kuidas saavutada süsteemset muutust?

Ringmajandus

Strateegia,
eesmärgid, 

tegevuskava

Poliitiline ja regulatiivne raamistik – ministeeriumite-ülene!!!

Koostöö, 
koordineerimine
ja teabevahetus

Poliitika
meetmed

integreerida ka teistesse
asjakohastesse riiklikesse

ja kohalikesse
strateegiatesse

Keskkonnahoidlikud/ringhanked

Tööta välja asjakohased motiveerivad meetmed

AVALIK SEKTOR

ERASEKTOR AVALIKKUS

Loo ministeeriumite-ülesed töörühmad

Koostööplatvormide/skeemide ellukutsumineMõõda meetmete tulemuslikkust

Ringmajanduse võimekuse
suurendamine

Tegevuste koordineerimine

Tarbimisharjumuste
muutmine





Ringhanked - definitsioon

Hanked, mis toetavad
ringmajanduse

põhimõtete
rakendamist

(NewForesight, 2014,
MVO Nederland, 2015)

Hanked, mis 
stimuleerivad ja 

tekitavad nõudlust
ringmajanduse ja 

ringsete toodete järele
(Green Deal, Circular
Procurement, 2013)

Hanked, mis 
tagavad, et tooted ja 

teenused on toodetud
ringmajanduse

põhimõtete kohaselt
ning mis suunatakse

ringlusse peale nende
kasutamist.

(NewForesight, 2014)

Ringhanket võib vaadelda kui protsessi, kus avaliku sektori organisatsioonid ostavad
töid, tooteid ja teenuseid, mis panustavad ringsete energia- ja materjalivoogude kujundamisse

tarneahelas, samal ajal vähendades ja parematel juhtudel ka vältides negatiivseid
keskkonnamõjusid ning jäätmeteket kogu olelusringi jooksul

(European Commission: Public Procurement for a Circular Economy, oktoober 2017).



Ringhanked kui keskkonnahoidlike hangete alaliik

Jätkusuutlikud hanked

Keskkonnahoidlikud hanked

Ringhanked
Innovaatilised

hanked



Ringhanked – eesmärgid ja erinevad tasandid

Süsteemi tasand

Tarnija tasand

Toote tasand

Avaliku sektori organisatsiooni 
strateegiline eesmärk

Hanked
Kriteeriumite valik

• Keskkonnahoidlikel/ringhangete eesmärk 
ei ole lihtsalt vajalikke tooteid ja 
teenuseid osta

• Läbi hangete saab avalik sektor 
mõjutada peale pakutavate toodete ka 
turgu laiemalt (nii tarnijaid kui ka kogu 
toote/teenusesüsteemi) 

• Hanked mõjutavad seda, kui jätkusuutlik 
on meie ühiskond ja majandussüsteem

• Oluline, et kõik avaliku sektori 
organisatsioonid teadvustavad ja ka 
sõnastavad strateegilised eesmärgid, 
millele nende hanked peavad kaasa 
aitama

JÄTKUSUUTLIK ÜHISKOND 
JA MAJANDUS



Ringhanked – erinevad lähenemised

Keskkonnahoidlike 

toodete hankimine

Uute ringsete toodete 

arendamise 

edendamine

Uute teenuse- ja 

tootesüsteemide ning 

ärimudelite arendamise 

edendamine

Ringsete 

toote/teenusesüsteemide 

ja koostöövormide 

arendamine
Keskkonnahoidlike 

omadustega tooted

Uued tooted Toote-teenuse lahendused 

ja ärimudelid

Ringsed süsteemid ja 

koostöövormid
Keskkonnahoidlike 

kriteeriumite lisamine toote 

või teenuse 

hankedokumentidesse:

• Kergesti taaskasutatav, 

korduskasutatav

• Ringlussevõetud 

materjalide osakaalu 

määrtlemine

• Teatud ohtlike ainete 

sisalduse keeld

Hangetega suunatakse 

pakkujaid arendama uusi ja 

innovatiivseid tooteid ja 

teenuseid:

• Uued/innovatiivsed 

tooted, mis on 

turulolevatest oluliselt 

ringsemad ja väiksema 

keskkonnamõjuga (nt 

pikema kasutusajaga, 

koosnevad 

ringlussevõetud 

materjalidest, omavad 

erinevaid funktsioone 

jne)

Toodete asemel ostetakse sama 

funktsiooni teenusena või uutsete 

ringsuste edendavate 

ärimudelitena:

• Toote ostmine teenusena

• Liisimine ja rentimine

• Ühiskasutus mudelid

• Buy-per-use

Hange soodustab uudeste

ärimudelite, koostöövormide ja 

tööstussüsmbioosi mudelite 

arengut 

• Teenus pakutakse kohalike 

koostöö mudelite poolt 

• Kohalike 

energiasüsteemide 

arendamine


