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Avakohtumine

Metoodikad, olulise teabe jagamine

Eesmärgid, tegevusplaani koostamine

Ettevõtte külastused

Tööprotsesside kohtvaatlused

Tooteportfelliga tutvumine

Küsimustikud, süvaintervjuud, taustainfo kogumine

Sisendinfo analüüs

Organisatsiooni hetke rohevõimekuse hindamine

Võimalused organisatsiooni rohevõimekuse 
tõstmiseks

Sisendinfo analüüs

Toodete / ärimudeli hetke ringsuse hindamine

Ettepanekud ringsemate ja väiksema 
keskkonnamõjuga praktikate sisseviimiseks

Analüüsi süstematiseerimine ja vaheraporti 
koostamine

Vaheraporti tulemuste tutvustamine ja 
kommenteerimine

Võimalike arendustegevuste prioritiseerimine

Teekaardi välja töötamiseks moodustatakse ettevõtte juhtkonnast, 
valdkondlikest juhtidest, spetsialistidest ja ettevõttevälisest nõustajast 

koosnev pädev tuumikmeeskond.

Toimub meeskonna avakohtumine, mille käigus lepitakse kokku teekaardi 
koostamise eesmärk ja oodatav tulemus, üldine korraldus, orienteeruv 
ajakava ning ressursivajadus. Täiendavalt selgitatakse protsessi sisu, 

antakse lühiülevaade rakendatavatest metoodikatest ning jagatakse muud 
olulist teavet. Kogu informatsioon dokumenteeritakse ja plaan kinnitatakse.

Lepitakse kokku jätkukohtumised, - külastused ja järgnevad konkreetsed 
sammud.

Arukas planeerimine aitab nõustajal valida eesmärkide saavutamiseks 
sobivaima lähenemise. Ühtlasi, juhitakse sel moel osapoolte ootusi ning 

tagatakse arusaam protsessi sisendist, olemusest ja väljundist.

Nõustaja omandab esmajärgus ülevaate ettevõtte toimimisest tutvudes 
ärimudeli, tooteportfelli, juhtimissüsteemi, organisatsiooni struktuuri ja 

majandustulemustega. Seejärel väisab ettevõtet, sooritab nii 
süvaintervjuusid kui ka kohtvaatlusi, viib ennast kurssi töökorralduse ja - 

protsessidega (sh. tootearendus ja - disain, kasutatavad tehnoloogiad, jms) 
ning mõistab planeeritavaid arengusuundi.

Samuti, saab infot peamiste klientide, kliendisuhete ja - ootuste, tarnijate 
ning konkurentsiseisundi kohta. Vajadusel sooritab täiendavaid kohtumisi 

klientide ja koostööpartneritega.

Üksikasjalik arusaam ettevõtte toimimisest ja tegevusvaldkonnast 
tervikuna ning toetavad süvaintervjuud meeskonna liikmetega (vajadusel 

ka teiste võtmetöötajatega) on sisendiks edasistesse 
analüüsitoimingutesse.

Analüüsi eesmärgiks on tuvastada organisatsiooni hetke võimekus 
tegeleda kestliku äriarendamise, - disaini ja innovatsiooniga laiemalt. 

Samuti pakkuda välja lahendusi võimekuse tõstmiseks.

Tuginedes kogutud sisendinfole, hindab ja analüüsib nõustaja 
üksikasjalikult ettevõtte olemasolevat äristrateegiat, juhtimissüsteemi taset, 

tootearenduse ja - disaini juhtimise praktikaid ning muude oluliste 
juhtimisaspektide olemasolu, mis on vajalikud ringmajanduse põhimõtete 

edukaks integreerimiseks. Tüüpiliste hinnatavate parameetritena on 
soovitav kasutada - strateegia; organisatsioon, protsess, seosed, 

õppimine. Tulemus esitatakse visuaalsel skaalal koos juurdekuuluvate 
järelduste ja arenguvõimalustega.

Organisatsiooni rohevõimekuse hindamine on oluline kuna laiapõhjaline 
ettevõtte / ärimudeli rohepööramine ja ringmajanduse põhimõtete 
juurutamine saab toimuda ainult seda soosiva "keskkonna" toel.

Lisaks organisatsiooni rohevõimekuse hindamisele, sooritab nõustaja 
(võimalusel tuumikmeeskonda rühmatööna kaasates) olemasolevate 

toodete / teenuste / ärimudeli ringsuse analüüsi.

Tuginedes toote olelusringi etappidele, alates tootematerjalide valikust 
kuni toote eluea lõpuetapini (sh. eraldi uute ärimudelite kategooria), 

selgitatakse välja, mil määral on täna ringmajanduse põhimõtted 
põhiäritegevusse juurutatud ning kui perspektiivne võiks nende 

tootearendusse rakendamine olla tulevikus. Tulemus esitatakse visuaalsel 
skaalal koos juurdekuuluvate selgitustega (nt. miks arvatakse, et ollakse 

täna tasemel x ning miks leitakse, et võiks areneda tasemele y).

Nõustaja jätkab detailsema analüüsiga, mõtestab põhjalikumalt lahti 
kitsaskohad ning kujundab ettepanekud, milliste lahenduste abil on 

realistlik kategooriate lõikes arengupotentsiaal saavutada. Võimalusel 
toetab kirjeldatut esmahinnangutega maksumusele ja mõjule.
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ETAPI SISU

TULEMUS / VAHEND

Protsessi eelviimases etapis süstematiseerib nõustaja analüüsi tulemeid, 
koostab vaheraporti (nt. PDF- formaadis) ja edastab selle 

tuumikmeeskonnale tutvumiseks.

Mainitule järgneva meeskonna kohtumise käigus mõtestab nõustaja 
üksikasjalikult lahti hinnangud organisatsiooni rohevõimekusele ja toodete 

/ ärimudeli ringsusele ning põhjendab ettepanekuid võimalikeks 
arendustegevusteks. Arutelu toetab aktiivne küsimuste ja vastuste voor. 

Esitatud informatsioon suunatakse organisatsiooni sisse täiendavaks 
kommenteerimiseks.

Kommentaarid kokku kogutud ja läbi arutletud, sooritab meeskond (võib ka 
laiendatud koosseisus) nõustaja eestvedamisel rühmatöö. Kõigepealt 

analüüsitakse arendustegevusi (igal kategoorial oma värvilegend) mõju- 
keerukuse maatriksi abil ja rakendatakse esmane sõelumine. Seejärel 

hinnatakse initsiatiive läbi väärtuse loome graafiku. Töölõik päädib 
hääletuse ja prioriteetsete arendustegevuste tuvastamisega.

PRIORITEETSED 
ARENDUSED

 TEEKAARDI KOOSTAMINE JA LÕPPRAPORT

Prioriteetsed arendustegevused tuvastatud, määratakse rühmatöö 
viimases sammus nende orienteeruv kestus ja järjestatus. Langetatakse 
valik ja kujundatakse järgnevaks paariks aastaks nägemus teekaardist. 

Veendumaks, et ükski oluline initsiatiiv ei ole jäänud tähelepanuta, 
taaskülastatakse eelmises etapis tehtut ja otsustatut. Vajadusel teekaarti 
täiendatakse. Nõustumine toimub tuumikmeeskonna üksmeele alusel.

Nõustaja jätkab väljatöötatud nägemuse süstematiseerimise ja 
laiendamisega, koostab lõppraporti (nt. PDF- formaadis) ning esitab selle 
tuumikmeeskonnale tutvumiseks. Võimalikest kommentaaridest lähtuvalt 

viiakse dokumenti sisse viimased parendused.

Teekaardi / lõppraporti esitlemine ja kinnitamine on soovitatav läbi viia 
(meeskonna) lõpuseminari käigus.
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Prioriteetsete arendustegevuste lõplik valik ja 
teekaardi kujundamine

Lõppraporti koostamine

Teekaardi / lõppraporti esitlemine ja kinnitamine

Organisatsiooni 
võimekus

RessursiraiskajadMomentumi
kasvatajad

Transformatsioonilised
arendustegevused

Kiired
võidud
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Ressursid ja 
materjalide 

väärtustamine

Tootmine ja 
ressursitõhusus 

toormises

Toote kasutus ja 
eluea 

pikendamine
Toote olelusringi 

lõpp Uued ärimudelid
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