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982 mln eur kogu RRFi maht

Roheoskused 
ettevõtete 

rohepöördeks

oskuste areng 
digipöördeks

15 mln

10 mln

https://rrf.ee/wp-content/uploads/2021/10/EE-

Taastekava-051021.pdf

https://rrf.ee/wp-content/uploads/2021/10/EE-Taastekava-051021.pdf


• Olemasolevatel töökohtadel toimuvad muutused ning tuleb 

omandada uusi oskusi, mis on vajalikud vastavas sektoris 

rohepöördega toimetulekuks või selle elluviimiseks; 

• Traditsiooniliselt rohelised valdkonnad kasvavad ja vajavad 

rohkem tööjõudu

• Majanduses toimuvad struktuursed muutused millest 

tulenevalt teatud töökohad kaovad või väheneb vajadus 

teatud oskustega inimeste järele ning teistesse sektoritesse 

tekib uute oskustega töökohti.

Väljakutsed



RRFi eelarve IKTs 10 mln

IKT täiend ja 
ümberõppe 
programmid

Küberturbe
spetsialistid

Õppekavade 
arendus

IKT, tehnika, 
logistika, 

tootmise-ja 
ehitusvaldkond

/mikrod

kutsestandardite 
ajakohastamine 

VKE juhtide ja 
keskastmejuhtide 
arenguprogramm

Naiste osakaalu suurendamine



Õppekavade arendamisel ja õppe pakkumisel, kuhu seame fookuse?

RRFi rakenduskavas oleme toonud prioriteetidena enim süsinikuneutraalsuse 
suunas liikumisest mõjutatud sektorid: 

energeetika, ehitus, põllumajandus, transpordi, logistika, keemia ja 

metsanduse valdkonnad. Laiemalt mõjutab see praktiliselt kõiki valdkondi.



RRFi eelarve rohepööre

15 mln

täiend ja 
ümberõppe 
pakkumine

Tasemeõppe 
programmide sisu 

ja korralduse 
ajakohastamine 

kõrg ja 
kutsehariduses

kutsestandardite 
ajakohastamine 

EKga kokku lepitud tulemused ja saavutamise ajakava

Toetuse andmise tingimused on kinnitatud 2022 II kvartal

5 Täiend ja ümberõppe programmide moodulit    2023 IV kvartal

2830 inimest on osalenud koolitustel 2026 II kvartal



RRFi ettevalmistamise seis

 EK-ga toimub taastefondi vahendite kasutamise ja 

aruandluse tingimuste pidev täpsustamine

 2021. aasta lõpus toimusid rohepöörde teemal 

fookusgruppide arutelud:

 Ehitus ja kinnisvara

 Energeetika ja keemia

 Põllumajandus

 Loomemajandus ja avalik haldus

 Metall ja masinatööstus 



Esmased kokkuvõtted rohepöörde 

fookusgruppidest

 Kutsestandardite ajakohastamine, tasemeõppe õppekavade 
ülevaatamine

 Õppejõudude-kutseõpetajate täienduskoolitus, 
välisõppejõudude kaasamine

 Mikrokvalifikatsiooniprogrammide väljatöötamine ja 
täienduskoolituste pakkumine, paindlikud õppevormid, sh 
digiõpe

 Õppematerjalide, sh digiõppeks vajalike väljatöötamine

 Koostöö soodustamine – haridusasutuste omavaheline koostöö 
kui ka koostöö tööandjatega 

 ettevõtjate ja rahvusvahelise kompetentsi kaasamine

 Vajadusel õpe välismaal

 Analüüsivõimekuse kasvatamine 

 Teadlikkuse kasvatamine


