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KIK asutati aastal 2000 ning on olnud viimased 20 aastat Eesti keskkonnavaldkonna projektide keskne 
rahastaja. Erinevate rahastusallikate toel on KIK aidanud ellu viia mitme ministeeriumi haldusala tegevusi. 

Organisatsiooni peamine ülesanne on leida võimalused seadusest* tulenevate eesmärkide täitmiseks vajalike 
projektide finantseerimiseks. 

Need eesmärgid on:

• keskkonnahäiringute vähendamine võimalikult suures ulatuses, et kaitsta  
keskkonda, inimese tervist, heaolu ja vara ning kultuuripärandit;

• säästva arengu edendamine, et kindlustada tervise- ja heaoluvajadustele  
vastav keskkond praegusele põlvele ja tulevastele põlvedele;

• loodusliku mitmekesisuse säilimine ja kaitse;

• keskkonna hea seisund;

• keskkonnale kahju tekitamise vältimine ja tekitatud kahju heastamine.

KIKi asutajaks on Eesti Vabariik ja asutajaõigusi teostab Keskkonnaministeerium. 

Taust ja tegevuse üldised alused 

*Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §1.
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ENERGEETIKA
3500 projekti ja 

569 miljonit eurot 

LOODUS 
JA KESKKONNA-

TEADLIKKUS
12 500 projekti ja 

431 miljonit eurot

VEEMAJANDUS
4000 projekti ja

 1 miljard eurot

Gaasibussid 
ja biometaani 

tanklad

Rohe- 
tehnoloogiaalased 

teadmised 
arenguriikidesse

Tänava- 
valgustuse  

uuendamine

Elektriautod

Raudteepeatuste 
ühendamine 

erinevate liikumis- 
viisidega, trammi- 

liinide uuendamine

Taastuvenergia 
katlamajad ja 

soojustorustikud

Ettevõtete 
ressursitõhusus

Veetöötlus- 
jaamad ja reovee-

puhastid

Kalade 
rändetingimuste 

parandamine

Turbaalade 
korrastamine

Siseveekogude 
ja rannikuvee 

tervendamine ja 
korrashoid 

Jääkreostuse 
likvideerimine

Üleujutuste 
tagajärgede 

vähendamine

Eraisikute vee- ja 
kanalisatsioonita-

ristu rajamine

Vee- ja  
kanalisatsiooni- 

süsteemid

 Kaitstavate 
elupaikade 

ja kudealade 
taastamine

Metsapuu- 
taimede 

tootmine ja 
jahiulukite seire

Teavitus- 
kampaaniad, kooli-

tused, tele-  
ja raadiosaated

Maastike 
korrastamine ja 
probleemliikide 

tõrje

Mõisaparkide 
uuendamine

Koolide ja 
lasteaedade 

õppekäigud ja 
laagridPääste- ja 

reostustõrjetehnika 
ning keskkonna-

järelevalve

 Kaitsealade 
külastuskeskused ja 

keskkonna- 
hariduskeskused 

Jäätmejaamad, 
jäätmete 

korduvkasutus 
ja ringlussevõtt, 
ohtlike jäätmete 
kogumisringid

 Õppe- ja 
matkarajad, 

infopunktid ning 
vaatetornid

Fotod: Jarek Jõepera

Lasteaedade 
uuendamine ja 
energiatõhusus

Kolehoonete 
lammutamine

Ringmajandus ja 
ökoinnovatsioon

AASTAKS 2020 ON  
KIKI KAASABIL ELLU VIIDUD  

ÜLE 20 000 KESKKONNA- 
PROJEKTI TOETUSE RAHALISE 

MAHUGA ENAM KUI 2  
MILJARDIT EUROT.
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KIK on ellu viinud mitmete ministeeriumite keskkonnavaldkonna meetmeid. Senine KIKi kogemus hõlmab laia sihtrühmade 
ja partnerite ringi. 

MINISTEERIUMID

Keskkonnaministeerium

Rahandusministeerium 

Siseministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeerium

Haridus- ja Teadus- 
ministeerium

KLIENDID
Ettevõtted 

Kohalikud omavalitsused 
Mittetulundusühingud 

Sihtasutused 
Eraisikud 

Riigiasutused
Ülikoolid 

Haridusasutused

PARTNERID
Riigiasutused

Arengu- ja kommertspangad
Erialaliidud

Esindusorganisatsioonid

31% Haridusasutused

18% MTÜ-d ja SA-d

8% Riigiasutused

12% Ettevõtted

4% Ülikoolid

14% Eraisikud

13% Kohalikud omavalitsused

KIKi kliendid aastatel 2000-2018 
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Aastal 2019 on keskkonna- ja kliimavaldkond muutunud 
oluliseks nii riigi, ettevõtjate kui eraisikute jaoks. Valitsus on 
langetanud otsuse Eesti kliimaneutraalsuse saavutamiseks 
aastaks 2050. Selleks on kavandamisel mitmeid suuremahu-
lisi meetmeid ja uudseid abiskeeme, eeldades era- ja riigi- 
sektori tihedat koostööd ning valdkonna ühist rahastust. 

Aastal 2020 käivitub järgmiste 2021–2027 Euroopa Liidu (EL) 
rahastusperioodi meetmete ettevalmistus. Jätkuvalt viiakse 
KIKi abil ellu EL rahastusperioodi 2014–2020 projekte, mille 
rakendamine kestab 2023. aasta lõpuni, väljamaksete maht 
hakkab 2022. aastast vähenema.

Nende arengutega seoses on oluline põhjalikult üle vaadata 
KIKi roll ja tegevuse alused, et tõhusalt panustada ambitsioo-
nikate kliima- ja keskkonnavaldkonna eesmärkide täitmisse. 

KIKi strateegia lähtub keskkonna- ja kliimapoliitika raam- 
dokumentidest nagu Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030, 
riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“, kliimapoliitika põhialused 

aastani 2050 ja energiamajanduse arengukava aastani 2030. 
Lisaks mõjutavad KIKi arengut EL ja ülemaailmsed visiooni-
dokumendid nagu ELi 7. keskkonnaalane tegevusprogramm 
“Hea elu maakera võimaluste piires”, visioonidokument  
“Puhas planeet kõigi jaoks aastani 2050”, ÜRO kliimamuutus-
te raamkonventsioon ja erinevate rahastajate suunadoku-
mendid nagu näiteks EL struktuurivahendite rakenduskava. 
Arvestatud on strateegia koostamise ajal aktuaalsete uu-
ringute ja poliitiliste otsustega nagu SEI Eesti “Eesti kliima- 
ambitsiooni tõstmise võimaluste analüüs”, strateegia Eesti 
2035 arenguvajaduste analüüs ning Vabariigi Valitsuse otsus 
saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. 

Strateegiadokument määratleb KIKi kui organisat-
siooni toimimise põhialused, et täita KIKi eesmärke 
parimal viisil ning seada selge alus organisatsiooni 
arendamiseks ja töökorralduseks nii lühi- kui ka pika- 
ajalises perspektiivis. 
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Osapoolte ootused

Eri osapoolte ootused annavad aluse KIKi tegevuse 
kujundamiseks. Olulisemana võib eristada:

• Keskkonnaministeeriumi kui omaniku ootusi, mis 
suures osas kattuvad ka teiste teenindatavate ministee-
riumite ootustega; 

• era- ja riiklike partnerite ootusi, kellega koostöö on 
tõhusate lahenduste pakkumiseks vältimatu; 

• klientide (sihtgruppide) ootusi, keda on oluline 
motiveerida projekte ellu viima ja kelle vajadustest ning 
huvidest lähtuvalt on KIKi tegevus ja teenused disainitud.

ERA- JA 
RIIKLIKUD 

PARTNERID

KLIENDID

KESKKONNAMINISTEERIUMI KUI OMANIKU OOTUSED

• Sihipärane, tõhus ja paindlik rakenduslike projektide ning 
meetmete elluviimine, asjatundlik tegevus, madal riskitase. 

• Sihtgrupi (klientide) huvide ja praktiliste vajaduste hea 
tundmine, mis võimaldab rahastamismeetmete välja-
töötamisel arvestada nende kooskõla teiste valdkonnas 
tegutsejate toimimisloogikaga, leida osapoolte oma-
vahelist sünergiat ning sellest lähtuvalt disainida asja-
kohased meetmed. 

• Tõhus koostöö erasektori ja teiste partneritega meetmete 
elluviimisel. 

• Valdkondlike strateegiliste eesmärkide saavutamiseks 
vajalikest potentsiaalsetest meetmetest ülevaate ja võrd-
lusbaasi loomine nii Eesti, regiooni, Euroopa kui ka glo-
baalsete näidete ja parimate praktikate põhjal. 

• Valdkondlike strateegiliste eesmärkide saavutamiseks 
väljatöötatavatesse ja rakendatavatesse meetmetesse 
proaktiivse sisendi andmine. 

• Valdkonna arenguks jätkusuutliku ja erinevatest rahas-
tamisallikatest koosneva tõhusa rahastamismudeli välja 
töötamine ja rakendamine, selle jaoks täiendavate part-
nerite ja rahastusvõimaluste leidmine, erasektori rahastu-
se kaasamiseks sobivate rakendusviiside väljatöötamine. 

• Kestliku rahastamise kompetentsikeskuseks kujunemine 
omas valdkonnas, olles partneriks nii riigile, kohalikule 
tasandile kui ettevõtetele. 

• Roheinnovatsiooni arendamisel riigis rakendatavatest 
meetmetest hea tervikpildi ja ülevaate omamine, mis 
võimaldab antud valdkonna suunatud arendamist nii riigi 
kui turu vajadustest lähtuvalt.

MINISTEERIUMID
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RIIKLIKE (NII EESTI KUI KA 
RAHVUSVAHELISTE) PARTNERITE 
OOTUSED

• Koostööst tulenev suurem sünergia, lisaväärtus ja tõhusus.

• Asutuste rollidest tulenev selge tegevuspiiride määratlus, 
dubleerimise vältimine.

• Selged lähteülesanded ja koostöökokkulepped.

• Pilootprojektide ja uute algatuste rakendamise võimekus.

• Paindlikkus erinevate probleemide lahendusviiside leidmisel.

(ERA)PARTNERITE OOTUSED

• Valdkondlik asjatundlikkus kui koostöö eeldus.

• Riiklike võimaluste tundmine ja võimekus olemasolevas 
raamistikus paindlikult ning kiirelt kokkuleppeid sõlmida.

• Tegevuste läbiviimine ja tulemusteni jõudmine aktsep-
teeritavas ajaraamis.

• Partnerite huvide koondamine ja edastamine riiklikele 
osapooltele.

• Üksikute huvide koondamise kaudu üldiste, tasakaalusta-
tud lahenduste elluviimine.

• Kehtestatud tingimuste arusaadavus, järjepidevus ja riskide 
maandamine.

KLIENTIDE OOTUSED

• Vajalike tegevuste elluviimiseks motiveerivate võimaluste 
leidmine ja pakkumine.

• Kokkulepete ning protseduuride selgus ja lihtsus.

• Arusaadavad ja siduvad regulatsioonide selgitused (riigi- 
abi, hanketingimused, rahastuse reeglid jms). 

• Riskide maandamine (uudsed tehnoloogiad, partnerlus ja 
koostöö, tingimuste järjepidevus).

• Tõhus, asjatundlik ja sujuv teenindus/menetlusprotsess.

• Tervikteenus: teadlikkus, nõustamine, informeerimine, 
parimad praktikad, objektiivsed ja selged vastused. 
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Visioon, missioon ja väärtused

VISIOON
Eesti elanikel on hea looduskeskkond  
nii elamiseks kui ka majandamiseks.

Eesti elukvaliteet paraneb, loodus- ja 
ettevõtluskeskkond arenevad tasakaalustatult 

toetades Eesti majanduse pikaajalist 
jätkusuutlikkust ja suurendades selle 

konkurentsivõimet maailmas.

MISSIOON
KIK on kaasaegsete, tarkade ja 

mõjusate lahenduste elluviija Eesti 
keskkonnamaastikul.

Selleks töötame välja praktikas rakendatavaid 
lahendusi, leiame koostöö- ja rahastus- 

võimalusi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt,  
pakume asjalikku teenust ning  

viime projekte ellu.

Me hoolime 

• Hoolime keskkonnast, klientidest, partneritest, kolleegidest.

• Hoolime sellest, mida teeme ja kuidas elame.

• Teame, et väikesed teod viivad suurte muutusteni.

• Keskkonnahoid ei ole ainult töö, see on eluviis.

Teame, mida teeme

• Meil on teadmised, kogemused  
ja oskus neid kasutada.

• Tahame areneda ja õppida.

• Oleme uudishimulikud, julgeme 
katsetada ja ennast proovile panna.

• Viime asjad lõpuni.

Avame uksed uutele 
võimalustele

• Meiega on hea koostööd teha,  
oleme avatud uutele ideedele.

• Meid seovad eesmärgid, oleme 
lahendustes paindlikud.

• Pakume läbimõeldud ja  
väärtustloovaid teenuseid.

Koos suudame rohkem  

• Meil on tugev meeskond,  
teeme tööd põnevusega.

• Igaühe panus on oluline, rollid  
on selged, erinevad vaatenurgad  
toovad tulemuse.

• Oleme valmis rääkima ja  
kuulama. Mõtleme, kuidas saab.

• Julgeme võtta vastutust,  
usaldame ja kaasame.

VÄÄRTUSED
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Strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad

KIKi visioonist lähtuvalt saab KIKi tegevuse jagada kolmeks strateegiliseks tegevussuunaks, mille tulemus- 
likkust on võimalik mõõta ning KIKi panuse ja tulemuse vahel kehtib selge põhjus–tagajärg seos.

1. Proaktiivne  
meetmete 

väljatöötamine

2. Täiendavate  
koostöö- ja 

rahastusvõimaluste 
leidmine

3. Asjalik 
teenusepakkumine 

keskkonna- ja 
kliimavaldkonnas

Eesti elanikel on hea looduskeskkond  
nii elamiseks kui ka majandamiseks.

KIK on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija 
Eesti keskkonnamaastikul.
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Kompetentsid ja väärtuspakkumine

KIK on orienteeritud oma ühiskondliku mõju suurendamisele praktiliste ning pikaajalise positiivse keskkonna- 
ja sotsiaalmajandusliku mõjuga projektide elluviimise kaudu. Selleks kaasatakse riiklikku ja muud kapitali.

KIKil on märkimisväärne teadmine ja kogemus meetmete elluviimisel, mis kokku loob tugeva baasi edasiste tegevuse aren-
damiseks. Lisaks heale riskide juhtimisele ja regulatsioonide tundmisele on ka seni olnud vajalik tihe suhtlus toetusest kasu-
saajatega, eri osapoolte huvide ühendamine ning võimekus kasutada erinevaid rahastusallikaid. 

Täpsemalt võib välja tuua järgmised aspektid:

• tihe side sihtgrupiga, täpne huvide ja võimekuse teadmine;

• KIKi fookuses on keskkonnavaldkond;

• KIK kaasab toetusmeetmete rakendamiseks erinevaid rahastusallikaid;

• KIKil on võimekus tegutseda haldusalade üleselt;

• KIK on huvide ühendaja, et era- ja riigisektori koostöös projektid ellu viia;

• terviklik ja piisava mahuga meetmete portfell;

• kuluefektiivsus;

• sihtasutus on paindlik organisatsioonivorm, mis saab suhteliselt kiirelt reageerida ja võimaldab teenida täiendavat tulu;

• kogemus Euroopa Liidu ja riigisiseste regulatsioonide rakendamisel ning reeglite tõlgendamisel.

Kui KIK tegutseb hästi, siis väljendub see huvigruppidele lisaväärtuse kaudu: 

• inimlikkus ja elulähedus;

• kiirus, sääst ja tulemus;

• mõtestatus ja uuendusmeelsus.
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Organisatsiooni funktsioonid ja juhtimine

ARENGU- JA KOOSTÖÖKODA
Uudsete võimaluste otsimine ja leidmine 
täiendava lisaväärtuse pakkumiseks ning 

probleemkohtade lahendamiseks.

TOETUSTE JA TEENUSTE OSAKOND 
Professionaalne, asjalik ja tõhus kliendisuhtlus.

Detailsete tingimuste väljatöötamine ja 
protseduuride tõhustamine.

Koostöövõimaluste leidmine ja  
partnerlus (rahastus ja elluviimine).

Arutelud, analüüs, uuringute tellimine,  
valikud, lahendused.

Trendide tõlgendamine ja tähenduse loomine.

Uudsed koostöömudelid, pilootprojektid.

Tegevuseks vajalike ressursside tagamine. Raamatupidamine ja 
finantsjuhtimine, IT, personal, assistendid ja kommunikatsioon.

NÕUKOGU

JUHATUS

Energeetika

Veemajandus

Loodus ja keskkonnateadlikkus

Projektide juhtimine

. . .

AUDITIKOMITEE SISEAUDIT

Riskide hindamine, juriidika ja projektide järelevalve, protseduuride ühtse 
kvaliteedi tagamine, rikkumismenetlus.

RISKIOSAKOND

FINANTS- JA 
HALDUSOSAKOND
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Lähima kahe aasta jooksul keskendutakse tege vustele, 
mis loovad eeldused pikemas perspektiivis tule muslikuks 
tegevuseks.

1. Peamine

• Organisatsiooni tõhus toimimine.

• Eestis KIKi osalusel rakendatavate  
meetmete paketi määratlemine.

2. Kuidas selle saavutame?

• Valdkonnas pakutavate meetmete ülevaade. Koostatud 
on Eesti jaoks oluliste meetmete täpsem kirjeldus.

• Arengu- ja koostöökoja meeskonna tööle rakendamine.

• Rahvusvahelise ja Eesti partnerlusvõrgustiku ning vastas-
tikuste huvide kaardistamine. 

• Keskkonnavaldkonna meetmete tõhus ettevalmistus, sh 
uued meetmed ja seniste meetmete tõhustamine. 

3. Tõhus tegevus

• Teenustega rahulolumäär hea.

• Terviklik riskide haldus.

• Kokkulepitud toetuste väljamaksete maht saavutatud.

• Terviklik mõõdikusüsteem väljatöötatud.

• Strateegiast lähtuv meeskonna arengu- ja koolitus- 
süsteem rakendatud.

• Tööjõu vabatahtlik voolavus on kontrolli all, loodud täien-
davaid töökohti väljapoole Tallinna ja Harjumaad vasta-
valt riigisektoris kehtestatud juhistele.

LÄHEMA AJA FOOKUSTEGEVUSED JA VÕTMENÄITAJAD (2020-2021)

Fookustegevused ja 
võtmenäitajad

Kliima- ja keskkonnavaldkonnas on aastatel 2019-
2020 toimumas olulised arengud. Kuna riigi tasemel 
on sihid ja täpsemad tegevuskavad alles koostamisel, 
siis on ka KIKi fookustegevused ja võtmenäitajad jaga-
tud kaheks etapiks:

Lähemad  
eesmärgid

Pikema  
perspektiivi 
eesmärgid

2.

Lähema aja 
eesmärgid

1.
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PIKEMA PERSPEKTIIVI FOOKUSTEGEVUSED JA 
VÕTMENÄITAJAD (2021–2024)

Seoses valdkondlike arenguplaanide koostamisega 
riiklikul tasemel, täpsustatakse aastatel 2020–2021 
ka KIKi fookustegevusi, mil saab seada täpsemad siht- 
tasemed ja eesmärgid. 

Siiski jäävad olulise tähelepanu alla järgmised tegevuste 
valdkonnad:

• uute koostöövormide otsimine ja uudsete meetmete 
väljatöötamine;

• järjepidev meetmete ja protseduuride arendus;

• jätkuv heal tasemel riskijuhtimine;

• jätkuv organisatsiooni ja kompetentside arendamine.   

Arenguplaanide selgumisel saab seada täpsemad 
tegevuseesmärkide sihttasemed muu hulgas järg-
mistel teemadel: 

1. Üldised mõõdikud, mis ei sõltu ainult KIKist, aga mõist-
lik on jälgida ja defineerida KIKi meetmete seos nendega.

• Eesti roheline jalajälg väheneb (CO2), heitmed inimese 
kohta vähenevad (SOx, NOx jms), koht valitud ede- 
tabelites paraneb, seiretulemused olulistes valdkon-
dades paranevad, meetmete mõju majanduskesk- 
konnale on määratletud.

2. Uued meetmed ja arendus

• Kirjeldatud uudsete meetmete arv prioriteetsetes 
poliitikasuundades, sh teadus- arendustegevuses.

• Rakendatud uudsete meetmete arv.

3. Kaasatud kapital

• Kaasatud täiendava kapitali hulk lisaks riigieelarvele.

• Riiklike vahendite (vähenev) osakaal.

4. Tõhus teenindus ja sobilikud meetmed

• Rahulolutase hea. 

• Mõjueesmärgid täidetud (näiteks CO2 ekvivalent, res-
sursisääst, korrastatud pindala/ruumala, paranenud sei-
sundiga veekogude arv, vähenenud keskkonnasaaste).

• Mõju saavutamiseks vajalik rahaline panus ajas kahaneb.

• Protsessiuuenduste arv.

Pikema  
perspektiivi 
eesmärgid
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Strateegia rakendamine

Strateegia kuulub ülevaatamisele igal kalendriaastal ajavahemikus septembrist novembrini.   

Kinnitatud strateegiadokument on aluseks majandusaasta eesmärkide määramisel ning tegevusplaanide ja eelarve koos-
tamisel. Aasta eesmärkides ja tegevusplaanis näidatakse ära olulisemad tegevused ning tulemusnäitajad, mis omakorda 
kirjeldatakse täpsemalt kvartaalsetes tegevusplaanides.
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