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RAGN-SELLS GRUPP
Ragn-Sellsi ajalugu on aukartustäratav, ulatudes läbi kahe sajandi. See on lugu,
mis paneb kuulajatel silmad särama. Kõik sai alguse 135 aastat tagasi Rootsis,
kui pisikese Sellbergide talu peremees viis oma ainsa hobusega turule kaupa
ja tagasi koju sõites, korjas üles linnaelanike prügi. Talumees oli tark, ta korjas
üles vaid sellise prügi, mille sai põllule laotada ja millest põllumaa sai juurde
rammu uute asjade kasvatamiseks.

Ragn-Sellsi visiooniks on olla kliendi esmane valik pakkudes keskkonnasõbralikke lahendusi. Võttes endale kohustuse olla valdkonnas parim, peame olema
kindlad, et suudame ettevõttena jätkuvalt areneda. Oleme õppiv ja arenev organisatsioon. Läbi järjepideva protsesside parendamise saavutame edu kõikides
Ragn-Sellsi jaoks olulistes valdkondades.
Meie käisraamat kirjeldab Ragn-Sells AS ärikorralduse põhimõtteid, mis tuginevad kogu kontserni üldistele juhtimisreeglitele. Kõik meie töötajad ja koostööpartnerid lähtuvad alati kvaliteedi tagamise, keskkonnasäästlikkuse ja ohutu
töökeskkonna põhimõtetest ning mõistavad üheselt Ragn-Sellsis kehtivat juhtimiskorraldust.
Juhtimissüsteemi käsiraamat on mõeldud kasutamiseks ettevõtte töötajatele,
klientidele ja koostööpartneritele.
Rain Vääna
Ragn-Sells AS juhatuse esimees

Maailm on vahepeal tundmatuseni muutunud, kuid Ragn-Sells kuulub endiselt
sellele samale Sellbergide perele. Ka Ragn-Sellsi peakontor asub samades, järvekaldal paiknevates hoonetes, kus 100 aastat tagasi.
Ajaga ei ole muutunud ka ettevõtte eesmärk otsida pidevalt uusi võimalusi,
kuidas saaks teistele kasutuna tunduvaid asju uuesti kasutada. Aastatega on
Ragn-Sellsist saanud Skandinaavia suurimaid taaskasutuse ja materjalidega tegelevaid ettevõtteid.

RAGN-SELLS EESTIS
Eestis alustas Ragn-Sells tegevust 1992. aastal kontoriga Läänemaal, Haapsalus. Ragn-Sells oli esimene eraomandis olev jäätmekäitleja, ettevõte tõi endaga kaasa kaasaegsed prügiveokid ja võttis esmakordselt Eestis kasutusel vahetatavad konteinerid. Kaks aastat hiljem laienes Ragn-Sells üle Eesti.
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Ragn-Sellsi põhiprotsessi kajastab põhiprotsessiskeem Lisas 1, sellele tuginedes on üles ehitatud ka käesolev käsiraamat.

TERMINID JA DEFINITSIOONID
Juhtimissüsteemi kirjeldamisel on valdavalt kasutatud ISO 9001, ISO 14001 ja
ISO 45001 standarditele vastavaid termineid ja definitsioone. Muude terminite
kasutamise korral on nende sisu selgitatud.

KÄSIRAAMATU KINNITAMINE JA LEVITAMINE
Kogu oma tegevuse jooksul on Ragn-Sells panustanud keskkonnasõbralikku ja
vastutustundlikku käitumisse. Esimese jäätmekäitlejana hakkas ettevõte eraldi
koguma vanapaberit, tõi turule pakendikoti teenuse, avas Eesti esimese jäätmekütusetehase ning andis välja Aasta Taaskasutaja auhinda, et rõhutada ühiskonnas jäätmete sorteerimise ja taaskasutamise vajadust.

Käsiraamatu on koostanud ja välja andnud pideva parendamise juht koostöös
protsessijuhtidega ning kinnitanud juhatuse liikmed. Käsiraamat on avalik dokument, mis on kättesaadav ettevõtte kodulehel ning mida jaotatakse kõigile
huvigruppidele, et tutvustada ettevõtte juhtimise meetodeid. Juhtimissüsteemi
muudatuste korral tehakse käsiraamatusse parandused.

Praeguseks on Ragn-Sells Eestis tegutsenud üle 25 aasta. Ettevõte on spetsialiseerunud taaskasutusele suunatud jäätmekäitlusalaste teenuste osutamisele kogu Eestis, taaskasutatavaid materjale eksporditakse üheksasse eri riiki.
Ragn-Sells on Eestis üks ringmajanduse eeskõnelejaid ja ettevõttele on omistatud vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgis.
Ragn-Sells on parimate tulemusteni jõudmiseks ühendanud aastatepikkused
kogemused ja tavad, millele tuginedes on välja töötatud integreeritud juhtimissüsteem. Süsteem on ära kirjeldatud ja dokumenteeritud juhtimissüsteemi
dokumentides. Kõrgeim dokumentide tase on protsessikaart, millele järgneb
käesolev ettevõtte protsesse kirjeldav käsiraamat. Järgmiseks tasandiks on ettevõttes kehtivad põhimõtted, millest töötajad oma tegevustes lähtuvad, seejärel tegevusi kirjeldavad protseduurid, juhendid ning kõige alumisel tasandil on
dokumentide vormid.
Juhtimissüsteemi dokumentidega kehtestatakse üleettevõttelised nõuded ja
reeglistik, mille alusel on tagatud, et kõik Ragn-Sellsi töötajad lähtuvad tööülesannete täitmisel ühesugustest põhimõtetest ja nõuetest. See tagab töötajate vastutuse selguse, ohutu töökeskkonna, ettevõtte efektiivsema tegutsemise
ning protsesside pideva parendamise.
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RAGN-SELLSI TEGEVUSPOLIITIKA

1. VISIOON, STRATEEGIA JA EESMÄRGID

Ragn-Sells AS tegevuspoliitika juhindub Eesti Vabariigi ja kontserni kvaliteedi,
keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest ning järgib standardite ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 nõudeid.

1.1 Visioon, missioon, põhiväärtused
Ragn-Sellsi tegevuspoliitika ja juhtimissüsteem tuginevad ettevõtte visioonile,
missioonile ja põhiväärtustele, mis on kooskõlas kontserni omadega.

Ragn-Sells AS seab eesmärgid lähtudes oma strateegiast ja huvipoolte ootustest ning jälgib nende elluviimisel õiguslikest, klientide ja partnerite nõuetest
kinnipidamist.
Ragn-Sells AS peab oluliseks oma tegevusest tulenevate keskkonda mõjutavate
riskide kontrolli all hoidmist, kahjulike mõjude vähendamist ja positiivsete mõjude suurendamist. Selleks määratletakse regulaarselt erinevate tegevuskohtade
keskkonnaaspekte ja hinnatakse nende mõju suurust.
Ragn-Sells AS arendab pidevalt ettevõtte töötajaid ja teenuseid tagamaks klientide rahulolu kasvu pakkudes neile parimaid võimalikke jäätmekäitluslahendusi
ning propageerides ühiskonnas keskkonna säästlikku käitumist.
Ragn-Sells AS töötab pidevalt töötajate töötervishoiu ja tööohutuse (TTO) alase
teadlikkuse tõstmiseks ja panustab tugeva terviseedendamise- ja tööohutuskultuuri arendamisse. Ettevõte selgitab välja töökeskkonna ohutegurid ja hindab
TTO alaseid riske töötajate tervisele ning töövõimele. Töötajad ja nende esindajad on kaasatud TTO alastesse aruteludesse, et järjepidevalt parendada töötingimusi ja töötajate rahulolu. Ragn-Sells AS tähtsustab TTO alaseid ennetavaid
tegevusi panustades ohuolukordade avastamisele ja nende kõrvaldamisele, et
ära hoida võimalikke tööõnnetusi.
Ragn-Sells AS töötajad on koolitatud ning pädevad tegutsema hädaolukorras.
Ragn-Sells AS on võtnud kohustuse teavitada oma tegevusega seotud töökeskkonna ohtudest ja ohutuse tagamiseks vajalikest abinõudest ettevõtteid, partnereid ja teisi huvipooli, kes võivad olla ohustatud meie tegevuse tagajärgedest
või viibivad Ragn-Sellsi territooriumil ohutsoonis.
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Kliendi esmane valik
jäätmemajanduse
korraldamisel
Organisatsiooniline
võimekus

Töötaja areng

Kliendi vajadustele
pühendumine

Visioon
Oleme kliendi esmane valik, sest keskkonnasõbralikud lahendused tasuvad ära
Missioon
Ringmajandust toetavad lahendused

Põhiväärtused
Vastutustundlik-Ettevõtlik-Lihtne-Terviklik
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SEAL KUS TEISED NÄEVAD LÕPPU NÄEME MEIE
UUE ALGUST. KÕIK ALGAB SIIT.
Ragn-Sells koos oma klientidega usub, et jäätmed ei ole lihtsalt prügi, vaid see
on uue materjali ja uue toote algus! See ei ole ühe teekonna lõpp, vaid hoopis
uus algus, kust kõik algab. Ragn-Sells usub ringmajanduslahendustesse, see
tähendab, et kõik ressursid mis loodusest on võetud peavad olema korduvalt
kasutuses ja vaid 5-10% võib minna ladestamisele ja energiatootmisesse. Ühtlasi viitab Ragn-Sellsi tunnuslause soovile pakkuda turu parimat kasutajakogemust. Soovime, et seal kus konkurentide lahenduste ja teeninduse tase lõpeb,
sealt Ragn-Sellsi oma algab.

1.2 Strateegia, ettevõtte eesmärgid ja organisatsiooni struktuur
Ragn-Sellsi organisatsiooni struktuur on üles ehitatud kliendikeskse juhtimise
põhimõtetele, tagades kõikide oluliste valdkondade juhtimise ja hea üksustevahelise koostöö. Struktuur on Lisas 2. Ragn-Sellsi strateegia koostatakse lähtuvalt visioonist, missioonist ning põhiväärtustest. Strateegiaarutelude käigus
analüüsitakse klientide ning teiste huvipoolte vajadusi ja ootusi, konkurentsiolukorda ja hinnatakse võimalikke tulevikuarenguid. Strateegiliste eesmärkide
saavutamiseks lepitakse kokku olulised tegevused, nende eest vastutajad ning
tähajad, mille alusel koostatakse tegevuskavad ning määratakse mõõdikud.

2. PLANEERIMINE, RESSURSSIDE VAJADUS
2.1 Juhtimisarvestus, mõõdikud
Eesmärkide saavutamiseks vajalikud vahendid planeeritakse pideva planeerimise protsessis ning eraldatakse eelarve kinnitamise kaudu. Kriitiliste edutegurite jälgimiseks lepitakse kokku mõõdikud ja planeeritakse nende eesmärkväärtused. Üksuste juhtimise toetamiseks aitab eelarveliste ja tegelike vahendite
arvestust korraldada juhtimisarvestus. Juhtimisarvestuse teostamiseks – nii
ettevõtte siseseks kui Ragn-Sellsi grupi tarbeks - on määratletud rahaliste ja
mitterahaliste andmete kogumise põhimõtted. Juhtimisarvestuse alla kuuluvad
muuhulgas ka eesmärkide täitmise kõrvalekallete mõõtmine, teenindus- ja tööühikute kulu- ja kasumiarvestus ning segmendiaruandlus. Ettevõtte poolt seatud eesmärkide täitmise kursil püsimiseks muutuvas majanduskeskkonnas jälgitakse igakuiselt pideva planeerimise tulemusena aasta eesmärkide täitumist.
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2.2 Personali valik, vastutused ja volitused
Selge rollijaotuse tagamiseks määratletakse iga töötaja õigused, kohustused ja
vastutus. Uute töötajate valikul lähtutakse töötaja sobivusest ettevõtte põhiväärtustega, motiveeritusest, ning antud ametikohal olulistest kompetentsidest. Värbamisprotsess algab enamasti sisemiste värbamisvõimaluste kaalumisest, vajadusel kuulutatakse välja avalik konkurss. Valikuprotsess koosneb mitmest etapist: CV-de analüüs, intervjuud, ülesande lahendamine, taustauuring ja vastus
kandideerimise tulemuse kohta. Valikuprotsessis osalevad alati tulevane juht
ja personalitöötaja. Ragn-Sells on usaldusväärne tööandja, töösuhetes järgime
alati vastavust põhiväärtustele ja seadusandlusele. Töökorraldusliku järjepidevuse tagamiseks oleme töötaja lahkumise korral kehtestanud korra asjaajamise ja pooleliolevate ülesannete üleandmiseks. Otsene juht või personalitöötaja vestleb lahkuva töötajaga, et teha kindlaks ettevõttest lahkumise põhjused.
Põhjuseid analüüsitakse ning vajadusel võetakse saadud muutmisettepanekuid
töökorralduses ja juhtimises arvesse.

2.3 Rahalised vahendid
Et Ragn-Sells saaks tõrgeteta toimida, on oluline tagada rahaliste vahendite
olemasolu. Selleks on korraldatud nende planeerimine, hoidmine, paigutamine
ja sellest tulenevate finantsriskide juhtimine.

2.4 Riskihaldus ja kriisivalmidus
Ragn-Sells peab oluliseks oma tegevusest tulenevate keskkonda ja inimeste tervist mõjutavate riskide kontrolli all hoidmist, kahjulike mõjude vähendamist ja positiivsete mõjude suurendamist. Selleks määratletakse regulaarselt erinevate tegevuskohtade keskkonnaaspekte ja -riske ning hinnatakse nende mõju suurust.
Ragn-Sellsi töötajad on teadlikud ettevõttes eksisteerivatest võimalikest keskkonna- ja töökeskkonnaalastest ohtudest ning on pädevad tegutsema hädaolukorras.
Ragn-Sells on võtnud kohustuse teavitada oma tegevusega seotud töökeskkonna- ja keskkonnaalastest riskiohtudest ja ohutuse tagamiseks vajalikest abinõudest-meetmetest ettevõtteid, partnereid ja teisi huvipooli, kes võivad olla ohustatud meie tegevuse tagajärgedest või viibivad Ragn-Sellsi territooriumil ohutsoonis.
Ettevõtte tegevusi võimalike hädaolukordade ennetamiseks ja töötajate valmisolekut tegevusteks kriisiolukorras reguleerib hädaolukordade ohje.
14

2.5 Töökeskkond ja tööohutus
Ragn-Sells on määratlenud ja hoiab korras töökeskkonna, mis on vajalik nõuetekohase teenuse osutamiseks ning töötajate motivatsiooni, ohutuse ja rahulolu
tagamiseks. Selleks järgitakse ettevõtte teenustele kohalduvaid kvaliteedinõudeid ja -norme ning Eesti Vabariigi töötervishoiu ja tööohutuse õigusakte.
Ettevõte töötab pidevalt töötajate TTO alase teadlikkuse tõstmiseks ja panustab
tugeva terviseedendamise- ja tööohutuskultuuri arendamisse. Fokuseeritud ja
süstemaatilise terviseedendamise alase tegevuse aktiviseerimisega avardame
töötajate teadlikkust igaühe isiklikust rollist töötervishoiu ja tööohutuses, mis on
esmaseks eelduseks töötajate TTO nõuete täitmisele. Töötajad on kaasatud
TTO alastesse aruteludesse, et järjekindlalt parendada töötingimusi ja töötajate
rahulolu.
Ragn-Sells jälgib regulaarselt töökeskkonna ohutegureid ja hindab võimalikke
riske tervisele ning töövõimele. Ettevõtte töötajad on teavitatud töökeskkonna
ohuteguritest, nende mõjust ja on kaasatud töökeskkonna riskide ennetamise,
nende mõju vähendamise tegevustesse. Ettevõte kindlustab töötajad vajalike
isikukaitsevahenditega, mille olemasolu ja kasutamise tagab töötaja vahetu juht.
Töötajate tervislikku seisundit jälgitakse regulaarsete tervisekontrollide kaudu.
Töökeskkonna vastavust nõuetele ning parendamisvõimalusi kontrollitakse pidevalt läbi siseauditi, sisekontrolli ning hinnatakse perioodiliselt töökeskkonnanõukogu koosolekutel.
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Muudatuste juhtimine ajutiste ja püsivate töötervishoiu- ja tööohutuse tulemuslikkust mõjutavate muudatuste elluviimiseks ja ohjamiseks toimub ettevõtte
valdkonna prioriteetidest tulenevate projektide kavandamisega ning rakendamisega. Nimetatud muudatuste protsessi on vähemal või suuremal määral
kaasatud kõik töötajad. Projektide ülevaatus toimub igakuuliselt. Muudatuste
ohjamiseks ja elluviimiseks tehakse projekti ülevaatuse käigus vajalikke järeldusi, kohandusi, kaardistatakse riskid, kavandatakse nende maandamine ja
jälgitakse eesmärkide täitmist seatud mõõdikute abil. Projektide mõjukust hinnatakse projekti lõppedes.

3. ETTEVÕTTE TEGEVUSTE JA TEENUSTE ARENDUS
3.1 Ettevõtte arendustegevused
Pidevad arendustegevused aitavad tagada ja parendada Ragn-Sellsi positsiooni turul. Selleks on ettevõttes loodud arendusüksus, mille ülesandeks on olla
kursis jäätmekäitlusturu arengutega Eesti ja Euroopa mastaabis ning jälgida
võimalikke uusi tehnoloogiaid, jõustuvaid õigusakte ning turu- ja konkurentsisituatsioone. Eelpool toodud informatsiooni ning arendustegevusega seonduvaid
keskkonnaaspekte ja riske analüüsides valmistab üksus ette ideed ettevõtte
igapäevastest tegevustest olulisel määral erinevate, kuid pikaajaliselt vaadates
ettevõtte tegevust oluliselt parendavate arendusprojektide elluviimiseks. Ettevõtte juhtorganite poolt heakskiidu saanud projektide haldamist koordineerib ja
korraldab vastavalt ettevõtte sisestele protseduuridele ning kokku lepitud eelarvetele ja ajakavale arendusüksus.

3.2 Põhiteenused
Põhiteenuste arenduse eesmärk on pakkuda Ragn-Sells klientidele suurepärast kasutjakogemust ja neil tekkivate jäätmete käitlemiseks sobilikke lahendusi, tagades ühtlasi erinevatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine.
Lahendused hõlmavad nii klientide nõustamist, koolitamist, sobivaima- keskkonnasäästlikuma jäätmekäitluslahenduse pakkumist kui ka taaskasutusega
seonduva dokumentatsiooni nõuetele vastavuse tagamist. Oluliseks eesmärgiks
on tekkivate jäätmete taaskasutuse suurendamine läbi valiksorteerimise objektidel. Klientidele pakutavate lahenduste ja koolituste tulemusena vähenevad
prügilatesse ladestatavate jäätmete mahud ning maksimaalne kogus jäätmeid
suunatakse taaskasutusse.
16
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3.3 Käitlusteenus
Käitlusteenuse eesmärk on läbi jäätmete impordi ning meie käitluskeskustes
pakutavate teenuste ekspordi tagada ettevõtte siseste käitluskeskuste optimaalne koormatus ning varustatus erinevate taaskasutatavate materjalidega.

3.4 Personali arendus
Ragn-Sells peab oluliseks professionaalsete ja pühendunud töötajate olemasolu nii täna kui ka tulevikus. Ettevõte soovib pakkuda igale töötajale motiveerivat ja arengut toetavat keskkonda. Iga töötaja vastutab oma arengu eest ise
ja Ragn-Sells pakub selleks võimalust ning tuge eelõige läbi pideva juhtimistaseme tõstmise. Sisseelamise perioodil läbivad kõik uued töötajad programmi,
kus omandatakse teadmised organisatsiooni struktuurist, ajaloost, kultuurist,
integreeritud juhtimissüsteemist ja täpsemalt töötaja ametikohast ning loomulikult jäätmekäitlusvaldkonnast. Igal uuel töötajal on mentor, kellele määratakse
motivatsioonielemendina ka materiaalne tunnustus. Ettevõte väärtustab töötajate personaalset arengut, pakkudes vajalikke sise- ja väliskoolitusi ning teisi
arenguvõimalusi. Juhiga koostöös selgitatakse välja iga-aastasel arenguvestlusel töötaja arengu- ja karjäärieesmärgid ning koolitusvajadus ja sellest tulenevalt
määratletakse edasised arengutegevused. Panustame järjepidevalt töötajate
tervisealase teadlikkuse tõstmisesse töötajate kaasamisega erinevatesse sportlikesse ja terviseedenduslikesse tegevustesse. Perioodiliselt jagame tervisealast
infot läbi Sise-TV ja teiste infokanalite.

4. TURUNDUS JA MÜÜK
Ragn-Sellsi klientideks on eraisikud, ettevõtted, avaliku sektori asutused ja organisatsioonid. Ettevõte kannab hoolt jäätmete igapäevase kogumise ja käitlemise eest, aitab kaasa kodanikualgatuse korras korraldatavatele üritustele ning
tagab vajadusel abi erakorralises olukorras. Ragn-Sells hoolitseb ühiskonna
keskkonnateadlikkuse tõstmise eest läbi erinevate kampaaniate, infomaterjalide levitamise ja koolituste korraldamise. Eesmärgiks on pakkuda klientidele
sobivamaid jäätmekäitlemise lahendusi ning vähendada ladestatavate jäätmete
kogust nende taaskasutuse abil. Ragn-Sells soovib lähtuvalt juhtimispõhimõtetest arendada oma partneritega, sh omavalitsustega, vastastikku kasulikku ja
keskkonnasäästlikku koostööd.
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4.1 Turundus ja väliskommunikatsioon
Läbi turundustegevuse soovib Ragn-Sells tõsta ühiskonnas keskkonnaalast
teadlikkust, edendada ringmajandust ja vastutustundlikkusel põhinevat ettevõtlust. Meie eesmärk on mõista kliente parimal võimalikul moel ja luua neile
sobilikemad teenused. Usaldusväärne ja korrektselt osutatud teenus hoiab kõrgel kliendirahulolu ja ettevõtte maine ning muudab kliendid meie pikaajalisteks
partneriteks. Ettevõtte visuaalset identiteeti hoitakse ühtsena kogu kontsernis.
Soovime, et kliendid mõistaksid meid üheselt kõikjal, olenemata sellest, kus
tegutseme.

4.2 Müük
Ragn-Sellsi müügitegevuses kasutatakse nõuandva müügi põhimõtteid. Müügitegevust reguleerib müügiprotseduur, mis annab peamised suuniseid era-,
äri- ja avaliku sektori klientidele teenuste müügiks.

4.3 Kliendihaldus
Teenindusettevõttena on Ragn-Sellsile väga oluline kliendi rahulolu tagamine.
Soovime, et igapäevased jäätmekäitlusega seotud tegevused oleksid klientidele
võimalikult lihtsalt ja mugavalt kättesaadavad. Paremaks teenindamiseks suht-
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leme aktiivselt klientidega ja kogume tagasisidet, et kohandada oma tegevusi
vastavalt kliendi soovidele.

4.4 Klienditeenindus
Parima teenindustaseme ja klientide rahulolu saavutamiseks pöörab RagnSells suurt tähelepanu avatud ja kättesaadavale klienditeenindusele, lihtsatele
iseteeninduskanalitele, kiiretele tarnetele ja tarnekindlusele.
Tellimuste ja kliendiandmete haldamiseks on ettevõttes kasutusel nüüdisaegne äriinfosüsteem. See muudab teenuse osutamisega seonduvate tegevuste
läbiviimise lihtsamaks ja efektiivsemaks ning võimaldab edastada klientidele
õigeaegselt korrektset infot ja tagasisidet.

5. LOGISTIKA JA TRANSPORT
5.1 Logistika
Et tagada keskkonnahoid ning ressursside optimaalne kasutus, toimub pidev
transpordi efektiivsusmõõdikute jälgimine ja analüüs. Vajadusel järgneb sellele muudatuste sisseviimine teeninduslogistilises planeeringus. Kogumisringide
planeerimise aluseks on klientide vajadused, välised nõuded ning transpordivahendite sobivus konkreetses piirkonnas teenuse osutamiseks. Tuginedes aastatepikkusele kogemusele ja valdkonna oskusteabele, on ettevõte välja töötanud
kogumisringide planeerimise metoodika, mis tagab klientidele paindliku ja kvaliteetse teenuse osutamise. Transpordi operatiivseks juhtimiseks kasutatavad
infosüsteemid võimaldavad meil jälgida ja taasesitada autode liikumist, saada
infot autojuhtide sõiduvõtete kohta ning jooksvalt autode tööjaotust ümber korraldada. Arendame pidevalt logistilist võimekust (õige auto õigel ajal õiges kohas) tagamaks kliendi vajadustest lähtuvat, keskkonnasäästlikku teenust täna
ja tulevikus.

5.2 Asukohaga mitte seotud seadmete haldus
Klientidega kokkulepitud tööde teostamiseks on oluline omada piisavas koguses õigeid veo- ja kogumisvahendeid. Ragn-Sellsi veo- ja kogumisvahendite
planeerimise aluseks on kliendivajadustest tulenev tegevusmahtude prognoos,
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eelnevate aastate ressursinäitajate võrdlus ja varasema tegevuse kogemus. Planeeritud veo- ja kogumisvahendite vajadused fikseeritakse eelarves, mis on aluseks edasise hankeprotsessi läbiviimisel.
Hangitud veo- ja kogumistehnika töökindluse tagamiseks teostatakse regulaarset hooldust vastavalt valmistajatehases ettenähtud sagedusel ja mahus.
Hoolduste teostamiseks kasutab Ragn-Sells pikaajaliste kogemustega spetsialiseerunud koostööpartnereid. Kõik hooldustega seotud tegevused fikseeritakse
hooldusprogrammis. Läbi selle on tagatud ülevaade hoolduste järjepideva toimivuse osas.

Teenust osutab ja teenuse osutamisel tekkinud probleeme lahendab erialaselt
koolitatud personal vastavalt kokkulepitud korrale. Kliendi omand eristatakse
ettevõtte omandist ning kaitstakse ettevõttes kehtiva korra järgi.
Autojuhi tööpäev lõpeb pärast veoki parkimist ettevõtte territooriumile.

5.4 Päevalogistika
Kvaliteetse teenuse osutamiseks tuleb logistikutel teeninduspäev põhjalikult
ette planeerida.
Tööjõu- ja veoressursside töö planeerimise ja teekonna optimeerimise alusel
koostatakse ja väljastatakse erinevate teenuste ning jäätmeveokite lõikes sõidulehed. Autojuhid osutavad sõidulehtede alusel teenust ning märgivad sinna
jooksvalt päeva jooksul kogunevat infot.
Teenus loetakse äriinfosüsteemis täidetuks, kui autojuhi poolt täidetud sõidulehel on olemas kinnitav info teenuse osutamise kohta ning logistik on sõidulehe
andmed kontrollinud.

6. KÄITLUS
6.1 Jäätmete käitlus
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5.3 Teenuse osutamine

Käitluse eesmärk on propageerida jäätmehierarhia rakendamist ning ringmajandusest lähtuvaid põhimõtteid, tagades seeläbi jäätmete käitlemiseks majanduslikult mõistlikum lahendus. Jäätmete käitlemine toimub sorteerimisjaamades või
sorteerimisplatsidel, kuhu on paigaldatud nõuetele vastavad mahutid või määratletud alad erinevate jäätmeliikide kogumiseks. Sõltuvalt jäätmete koostisest
sorteeritakse jäätmeid käsitsi, mehhaniseeritult või käsitsi ja mehhaniseeritult.
Jäätmete käitlemist korraldame nii ettevõtte siseselt kui ka partnerite abiga.

Autojuht osutab teenust elektroonilisel teel autoarvutile edastatud sõidulehe
alusel, millele on märgitud tööde maht, järjekord ning teenuse osutamiseks
vajalikud lisatingimused. Vajadusel edastab logistik autojuhile täiendavad kiireloomulised tööd tööpäeva jooksul. Probleemsed olukorrad fikseerib autojuht fotodega, mis peale tööpäeva lõppu saadetakse klientidele. Andmete edastamine
äriinfosüsteemi toimub päeva jooksul automaatselt.

Sõltuvalt jäätmete liigist pressitakse need pallidesse, purustatakse nõutud fraktsiooni, pakitakse kottidesse või muusse kokkulepitud taarasse. Ohtlikud jäätmed
markeeritakse vastavalt seadusest tulenevale nõudele ning nende kogumiseks
kasutatakse alati kogutavale jäätmeliigile ning ümbritsevale keskkonnale vastupidavat lekkekindlat taarat. Jäätmete pakendamise eesmärk on tõsta tegevusefektiivsust ja maandada keskkonnariske.
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6.2 Materjalide, kütuse müük
Materjalide müügi eesmärk on suurendada taaskasutust, läbi mille saab luua
väärtust kliendile ja ühiskonnale.

6.3 Käitlustehnika haldus
Seadmete, rajatiste ja muu tehnilise varustuse regulaarne hooldus ja kontroll
toimub valmistaja määratud sagedusega. Hooldus- ning kontrolltegevused ja
vastutused on fikseeritud juhtimissüsteemi dokumentatsioonis.

7. TERRITOORIUMIDE, HOONETE, RUUMIDE HALDUS
7.1 Käitluskohtade haldus
Ragn-Sellsi käitluskohtade (hoonete, rajatiste ja territooriumite) haldamine aitab tagada nende pikaajalist kestvust.

7.2 Kontorite, parklate, garaažide, katlamajade haldus
Ragn-Sellsi hoonete ja territooriumite halduse eest vastutavad regioonijuhid.
Siia alla kuuluvad kinnisvara korrashoid, kontoritarvete ning muude abimaterjalide hankimine. Lepingute sõlmimine ja teenuste-kaupade ostmine toimub
vastavalt kehtivatele õiguste ning vastutuse piiridele.
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8. ARVELDUS
8.1 Arveldused
Arvete koostamise ja väljastamise põhimõtted ning tähtajad, samuti nõuded,
millele arved peavad vastama on kirjeldatud ettevõttesisestes dokumentides.

8.2 Võlgnevuste käsitlemine
Võlgnevusi käsitletakse ettevõttes vastavalt kehtestatud protseduurile ja juhendile. Järjepideva ja suunatud ennetus- ning kontrolltegevusega soovib RagnSells vähendada klientide võlgnevust, suurendada raha käibesagedust ning
kasutada seeläbi firma raha tõhusamalt.

9. MÕÕTMINE, HINDAMINE, JÄLGIMINE JA ANALÜÜS
9.1 Finants- ja juhtimisinfo tootmine, ettevõtteväline aruandlus
Raamatupidamine toetab üksuste juhtimist ning aitab korraldada eelarveliste ja
tegelike vahendite arvestust. Juhtimisarvestuse teostamiseks – nii ettevõtte siseseks kui Ragn-Sellsi grupi tarbeks - on määratletud rahaliste ja mitterahaliste
andmete kogumise põhimõtted. Kasutusel on ajakohane aruandlussüsteem nii
välise kui sisemise aruandluse tarbeks. Juhtimisarvestust toetab professionaalne, pidevalt uuenev ning täienev finantsarvestus, mis muuhulgas võimaldab
hinnata eesmärkide täitmise efektiivsust, kõrvalekaldeid ja mittevastavusi. Läbi
operatiivselt valmivate finantsaruannete tehakse olulised juhtimisotsused.

9.2 Võtmetegevuste ja mõõdikute jälgimine, aruandlus
Võtmetegevuste jälgimine toimub nendele tegevustele koostatud ajaplaanide
täitmise jälgimise alusel. Samuti vaadatakse perioodiliselt üle, kas võtmemõõdikud annavad juhtidele piisavat informatsiooni ja tagavad jätkuvalt ettevõtte poolt
püstitatud eesmärkide saavutamise. Oluline on mõõdikute omavaheliste seoste
väljatoomine.
Ettevõttesisese aruandluse täiustamine vastavalt seatud eesmärkidele, samuti
võtmetegevuste ja mõõdikute jälgimine ning analüüsivõimaluste loomine võimaldab ettevõtte juhtidel varakult probleeme ennetada ja koheseid vastumeetmeid tarvitusele võtta.
26
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9.3 Keskkonnaload, keskkonnaseire ja jäätmearuandlus
Ragn-Sellsi tegevus on reguleeritud erinevate keskkonnalubadega, mis on jäätmeveo ja käitlustegevuste aluseks. Vastavalt keskkonnalubade nõuetele teostab
ettevõte käitluskohtade keskkonnaseiret, mille alusel määratakse käitluskohtade lähiümbruse seisund ning minimeeritakse looduskeskkonnale kahju tekkimise võimalus. Keskkonnaseiret teostame läbi organoleptilise seire ning vee-,
õhu- ja pinnaseproovide. Ülevaate saamiseks ettevõtte tegevusest koostatakse
erinevaid aruandeid nii ametiasutustele, klientidele kui ka ettevõtte sisemiseks
vajaduseks.

9.4 Kliendirahulolu mõõtmine ja turu-uuringud
Kliendirahulolu tagamine on kliendikeskse organisatsiooni jaoks määrava tähtsusega. Kliendirahulolu mõõdetakse soovitusindeksi ja kliendiküsitluste abil.
Uuringu tulemusi kasutatakse igapäevaste tegevuste parendamiseks ja paremate teenuslahenduste arendamiseks.

9.5 Siseaudit
Siseauditite käigus mõõdetakse ja hinnatakse, kas juhtimissüsteem on
efektiivselt rakendatud ning vastab ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja
ISO 45001:2018 standardite, õigusaktide ja muudele ettevõtte tegevusele
kohalduvatele nõuetele, samuti juhtimissüsteemi dokumentide nõuetele.
Siseauditeid viiakse läbi vastavalt siseauditi plaanile siseaudiitorite poolt.
Auditi tulemused fikseeritakse vastavates infosüsteemides ning suunatakse
edasi auditeeritava protsessi või tegevuse eest vastutavale isikule, kes korraldab
parendustegevuste läbiviimise auditi käigus leitud puuduste kõrvaldamiseks.
Auditi tulemused vaadatakse üle juhtkonnapoolsel ülevaatusel.
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10 PARENDAMINE
10.1 Parendamine
Ragn-Sells kogub järjepidevalt nii ettevõttesisestelt kui ka -välistelt osapooltelt
tagasisidet oma tegevuste sobivuse ja vastavuse kohta.
Igal töötajal on kohustus registreerida klientidelt ja teistelt osapooltelt laekunud kaebus äriinfosüsteemi, kust see suunatakse vastutavale isikule lahendamiseks. Ettevõte analüüsib pidevalt esitatud kaebusi ja nende põhjuseid ning
töötab välja korrigeerivaid, ennetavaid tegevusi vea kordumise vältimiseks.
Igal töötajal on võimalus ettevõtte juhtimis- ja töökorralduse, kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuse osas esitada parendusettepanekuid. Vastutusala juht on kohustatud otsustama, kas ettepanekut rakendada või mitte ning rakendamise korral määrama tegevuskava ettepaneku
elluviimiseks.
Ettevõte kogub järjepidevalt ettevõttesiseseid kõrvalekaldeid kokkulepetest ja
regulatsioonidest, mis mõjutavad kvaliteeti, keskkonda, ohutust või muid valdkondi. Kõikide mittevastavuste korral tuvastatakse selle põhjus ning vea kordumise takistamiseks töötatakse välja abinõud. Juhkonnapoolse ülevaatuse käigus hinnatakse kasutusele võetud meetmete tõhusust.

10.2 Personali pädevuse hindamine ja personali rahulolu
Ragn-Sells viib perioodiliselt läbi töötajate rahulolu uuringuid. Hinnatakse töötajate rahulolu töökeskkonnaga, töökorraldusega, isikliku arenguga, juhtimisega,
koostööga, info liikumisega ja tasustamisega. Ühtlasi antakse töötajatele võimalus kaasa rääkida ja teha ettepanekuid tööelu parendamiseks ettevõttes.
Motivatsiooniteguritena käsitleb ettevõte mitmekülgset väljakutseid pakkuvat
tööd, õiglast ja konkurentsivõimelist tasustamist ning töötaja arengut toetavat
juhtimist. Ragn-Sells tunnustab oma parimaid töötajaid, traditsiooniliselt anname välja Aasta Tegija auhindu ning toome esile suurepäraseid saavutusi.
Peame oluliseks tervislikke eluviise ning pakume töötajatele soodustingimustel
tervisespordiga tegelemise võimalusi. Töötajate elurõõmu ja teotahte taasloomiseks võimaldame 35 kalendripäeva puhkust aastas. Hindame traditsioone
ja perekesksust: suvepäevadel pakume meeldivat ajaveetmist töötajatele ning
nende pereliikmetele.
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Korraldame ühiseid pühade tähistamisi ning perepäevi, tihti looduses. Võimaldame seaduse nõudeid arvestavalt paindlikke töötingimusi, et töötaja saaks vajadusel täita perekohustusi. Mitmendat põlve pereettevõttena on meile oluline,
et töötaja tunneks ennast ja oma peret väärtustatuna. Et tööl olles tunneks pere
toetust ja ka ettevõtte poolsetesse vabaajategemistesse on oma pere kaasamine
teretulnud.

10.3 Juhtimissüsteemi ülevaatus
Vähemalt kord aastas hindab juhtkond juhtimissüsteemi sobivust, piisavust ja
mõjusust. Ülevaatusel võetakse arvesse püstitatud eesmärkide saavutamise
määr, klientide ja huvipoolte tagasiside, auditite tulemused, väliste ja sisemiste
nõuete muutused, korrigeerivate ja ennetavate tegevuste mõjusus, ressursside piisavus, riskide ja võimaluste käsitlemiseks rakendatud meetmete mõjusus
ning parendamisvõimalused. Ülevaatuse käigus otsustab juhtkond ka seda, kas
ettevõtte juhtimispõhimõtteid, eesmärke või muid juhtimissüsteemi elemente
on vaja muuta, tulemused dokumenteeritakse.

11. TOETUSSÜSTEEM
11.1 Välised ja sisemised nõuded
Ragn-Sells lähtub oma tegevustes Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivast
seadusandlusest ning regulatiivsetest õigusaktidest, klientide/ partnerite nõuetest, omavalitsuste poolt kehtestatud nõuetest ja keskkonnalubadest. Sisemiste
nõuete e. juhtimissüsteemi dokumentide ohjeks on loodud protseduur, mis aitab tagada juhtimissüsteemi toimimiseks vajalike dokumentide ühtsuse, arusaadavuse ja süsteemsuse. Nii sisemiste kui ka väliste nõuete hõlpsamaks leidmiseks on loodud valdkonna ja vastutajate põhine dokumentide andmebaas.
Kõiki nõudeid ja nende täidetust vaadatakse regulaarselt üle juhtkonnapoolsete
ülevaatuste ning sise- ja välisauditite raames.

11.3 IKT teenuste kättesaadavus ja tugi, andmevarundus
Ragn-Sellsi arvutisüsteemi kuulub kontoreid ühendav andmesidevõrk koos
koht- ja serverarvutite ning võrguseadmetega. Ühtse võrgu kaudu toimub kogu
infovahetus ja süsteemi haldamine. Klientidele info jagamiseks on koostatud
veebileht ning iseteenindus, mis paiknevad aadressil www.ragnsells.ee. Veebilehel saab tutvuda nii Ragn-Sellsi teenuste kui ka jäätmekäitlust ja meie tööd
puudutava üldinfoga.
Ettevõttes on kasutusel üleettevõtteline äriinfosüsteem ning erinevaid kasutajate töö efektiivistamiseks vajalikke abisüsteeme ja kliendirahulolu tõstmiseks vajalikke abisüsteeme (mh. operatiivsed logistika- ja transpordihaldussüsteemid).
Andmeturbe eest kannavad hoolt Ragn-Sellsi IT-töötajad. Ettevõtte infovahetus
välisvõrkudega on lubatud ainult läbi ühe, tulemüüriga kaitstud kanali kaudu.
Serverid paiknevad lukustatavates ruumides ja on varustatud puhvertoiteallikatega. Olulisest infost salvestatakse regulaarselt turvakoopiad. Ettevõte tagab ka
kasutajapoolse andmeturbe: iga arvutit kasutav töötaja tutvub arvutikasutamise
korda sätestava infosüsteemide reeglistikuga.

11.4 Sisekommunikatsioon
Selleks, et teave organisatsioonis liiguks, teeme pidevat koostööd kõigi struktuuritasandite vahel. Sisekommunikatsiooni esmane allikas on otsene juht, kelle
kohustuseks on jagada vajalikku informatsiooni oma töötajatele. Infokanaliteks
on intranet, e-post, siseleht, sise-TV, sisekoolitused, infotunnid ning koosolekud, väga tähtis on ka personaalne ja mitteformaalne suhtlus.

11.5 Sisseost
Ragn-Sellsi vastutuskeskuste juhid on volitatud eelarveliste vahendite olemasolu korral kinnitatud ostusummade piires sisseoste tegema. Juhtimissüsteemi
dokumentides on sätestatud ka isikud, kes vastutavad hankijate hindamise ja
valiku, lepingute sõlmimise, administreerimise, tellimuste ning reklamatsioonide eest.

11.2 Asjaajamine
Ragn-Sellsi asjaajamise nõuded ja korraldamine, dokumentide ettevalmistamine, vormistamise nõuded, menetlemine ja hoidmine ning tõendusdokumentide
säilitamine on reguleeritud ettevõttesiseste reeglitega ja kehtivate dokumendihalduse alaste seadustega.
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Toodet, materjali või teenust valides arvestab Ragn-Sells kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutuse nõuetega. See võimaldab ettevõttel tagada
teenuse kvaliteedi ja toodete vastavuse seadustele, vähendab keskkonnamõjusid ning kindlustab tervisliku ja ohutu töökeskkonna tagamist.
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7. TERRITOORIUMIDE,
HOONETE, RUUMIDE
HALDUS
7.1 Käitluskohtade haldus
7.2 Kontorite, parklate,
garaažide,katlamajade haldus

8. ARVELDUS
8.1 Arveldused
8.2 Võlgnevuste käsitlemine

6. KÄITLUS
6.1 Jäätmete käitlus
6.2 Materjalide,
kütuse müük
6.3 Käitlustehnika
haldus

9. MÕÕTMINE, HINDAMINE,
JÄLGIMINE JA ANALÜÜS
9.1 Finants- ja juhtimisinfo tootmine,
ettevõtteväline aruandlus
9.2 Võtmetegevuste ja mõõdikute jälgimine,
aruandlus
9.3 Keskkonnaload, keskkonnaseire
ja jäätmearuandlus
9.4 Kliendirahulolu mõõtmine ja turu-uuringud
9.5 Siseaudit

10. PARENDAMINE
10.1 Parendamine
10.2 Personali pädevuse hindamine
ja personali rahulolu
10.3 Juhtimissüsteemi ülevaatus

11. TOETUSSÜSTEEM

4. TURUNDUS
JA MÜÜK
4.1 Turundus ja
väliskommunikatsioon
4.2 Müük
4.3 Kliendihaldus
4.4 Klienditeenindus

3. ETTEVÕTTE TEGEVUSTE
JA TEENUSTE ARENDUS
3.1 Ettevõtte arendustegevused
3.2 Põhiteenused
3.3 Käitlusteenus
3.4 Personali arendus

2. PLANEERIMINE,
RESSURSSIDE VAJADUS
2.1 Juhtimisarvestus, mõõdikud
2.2 Personali valik, vastutused
ja volitused
2.3 Rahalised vahendid
2.4 Riskihaldus ja kriisivalmidus
2.5 Töökeskkond ja tööohutus

Teenusejuhtimine

Personal

IKT

11.4 Sisekommunikatsioon
11.5 Sisseost

Kvaliteet

Lisa 1. Ragn-Sells AS põhiprotsessiskeem

Controlling

Raamatupidamine

5. LOGISTIKA
JA TRANSPORT
5.1 Logistika
5.2 Asukohaga mitte
seotud seadmete haldus
5.3 Teenuse osutamine
5.4 Päevalogistika

1. VISIOON,
STRATEEGIA,
EESMÄRGID
1.1 Visioon, missioon,
põhiväärtused
1.2 Strateegia, ettevõtte
eesmärgid ja
organisatsiooni struktuur

SEAL KUS
TEISED
NÄEVAD LÕPPU
NÄEME MEIE
UUE ALGUST.
KÕIK ALGAB
SIIT
RAGN-SELLS JUHTIMISSÜSTEEMI KÄSIRAAMAT

Lisa 2. Ragn-Sells AS struktuur

JUHATUS

Tugiüksus
Äriüksus

REGIOONIJUHTIMNE
Põhi

Lõuna
Ida

Lääs

11.1 Välised ja sisemised nõuded 11.2 Asjaajamine
11.3 IKT teenuste kättesaadavus ja tugi, andmevarundus

*Avalikus käsiraamatu versioonis puudub ristviidete loetelu, mis kirjeldab ülevaatlikult juhtimissüsteemi dokumentide seost kehtivatele standardite ja reeglitega ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele.
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