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„Ettevõtjate hulgas on (üha) rohkem inimesi, kes on sotsiaalselt tundlikud ehk 
vaatavad pilti palju laiemalt kui tänane või homne päev. Nad saavad aru, et 
nende ettevõtted saavad olla jätkusuutlikud ainult olukorras, kus terve riik on 

jätkusuutlik - sünnib piisavalt lapsi, lapsed saavad võimetekohase hariduse, kus 
inimesed on terved ehk on võtta materjali oma ettevõtte arenguks.“

Urve Palo
Postimees, 17.04.2014



10.00-10.30 Sissejuhatus seminari ja teemasse (Marko Siller)
10.30-11.00 Jätkusuutlikkuse ja vastutustundlikkuse roll strateegias 

(Agu Remmelg, Ragn-Sellsi juhatuse liige)
11.00-11.45 Ühiskondliku vastutuse mõtestatud juhtimine ja selle 

äriline kasu (Maris Ojamuru, Heateo SA juht)
11.45-12.00 Paus
12.00-12.45 Jätkusuutlik töökeskkond - praktilised näited (Evely

Gorobinski, Ericsson Eesti tööohutusjuht)
12.45-13.30 Jätkusuutlikkuse trendid, arengud ja aruandlus (Indrek 

Alliksaar, KPMG Balticsi auditidirektor)



…is the responsibility of enterprises for their
impacts on society.

Euroopa Komisjoni definitsioon

loodusele, ümbritsevale 
keskkonnale, inimestele ja 
erinevatele huvigruppidele



„Teeks õige midagi head…“



Kolmikmõõde (triple bottom line)

Sotsiaalne-

Kogukond Töötajad

Keskkonnaalane-

Looduskeskkond

Majanduslik-

Turukeskkond



Vastutustundlik ja jätkusuutlik ettevõtlus

• Kolmikmõõtmel (sotsiaal-, loodus- ja majanduskeskkond) 
põhinev ettevõtte juhtimine

• Strateegiline ja põhitegevusega seotud lähenemine

• Vabatahtlikult suurema vastutuse võtmine

• Sidusgruppide avatud kaasamine

• Ettevõtte edu mõõtmine finantstulemuste kõrval ka 
sotsiaalsete- ja keskkonnaalaste näitajate põhjal



Esiteks: 

põhitegevus! (väärtusahel)

Seejärel: 
projektid + algatused

Mõju

Potentsiaal

mitte projekt,

vaid strateegia



Mitte MIDA ettevõte teeb, vaid:

KUIDAS teeb.



Vastutustundlik ettevõtlus
Jätkusuutlik ettevõtlus

Ettevõtte sotsiaalne vastutus
Ettevõtte ühiskondlik vastutus

CSR
Corporate Social Responsibility

Corporate Responsibility
Corporate Sustainability and Responsibility

Creating Shared Value



Materiality Assessment

Sidusgruppide dialoog

Väärtusahela mõju analüüs
Standardid ja juhised

Hetkeseisu analüüs



ISO 26000:
Organizational Governance
Human rights
Labor practices
Environment
Fair operating practices
Consumer issues
Community involvement and development



Global Reporing Initiative:
Strategy and Analysis
Organizational Profile
Material Aspects and Boundaries
Stakeholder Engagement
Report Profile
Governance
Ethics and Integrity
Economic

Economic Performance

Market Presence
Indirect Economic Impacts
Procurement Practices

Environmental

Materials, Energy, Water, Biodiversity, Emissions, Waste, Products and Services, 

Compliance, Transport, Suppliers

Social
Labour Practices / Decent Work (incl health, diversity, training, suppliers etc)
Human Rights
Society (incl local communiteis, anti-corruption, public policy etc)
Product Responsibility (incl customer healt, labeling, marketing, privacy)



UN Global Compact:
Human Rights

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally 
proclaimed human rights; and
Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labour
Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective 
recognition of the right to collective bargaining;
Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;
Principle 5: the effective abolition of child labour; and
Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and 
occupation.

Environment
Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental 
challenges;
Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and
Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly 
technologies.

Anti-Corruption
Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including 
extortion and bribery.







Source: The Business of Sustainability, report by BGC & MIT Sloan Review, 2009



70% of business leaders say their companies have 
not developed a clear business case for sustainability.

68% of business leaders with sustainability expertise 
cite improved financial returns as a benefit of sustainability 

investments, compared with only 32% of novices.

Source: The Business of Sustainability, report by BGC & MIT Sloan Review, 2009



56% of Estonian enterpreneurs and CEOs say that
CR means business strategy for them.

Only small part considers it firstly PR-tool (6%) 
or irrational trendy term in business (5%).

Source: KPMG Baltics „Majanduse Pulss 2013“

70% of Estonians consider the impact to society of our businesses positive. 
Only 16% considers it to be negative.

Source: European Commission „How businesses influence our society„ (2012)



Kogukond Looduskeskkond

Töökeskkond Turukeskkond

STRATEEGIA

INTEGREERIMINE, SIDUSGRUPID

MÕÕTMINE

ARUANDLUS, KOMMUNIKATSIOON



o Kogukond:
o Avatud dialoog, kaasamine

o Panus kogukonda

(vabatahtlik töö, toetus vms)

o Valdkonna haridus, tööhõive

o Teadlikkuse tõstmine

o Ostud ja hanked, tarnijad

o Töökeskkond:
o Kaasamine

o Arendamine

o Võrdne kohtlemine

o Tervis ja tööohutus

o Töö-pereelu tasakaal

o Outplacement

o Looduskeskkond:
o Energia, vesi

o Jäätmed

o Materjalid

o Transport

o Ostud ja hanked, tarnijad

o Toote elutsükkel

o Turukeskkond:
o Aus turundus, tarbijakaitse

o Finantskäitumine

o Korruptsioonivastasus

o Kaebuste / vaidluste lahendamine

o Võrdne ligipääs toodetele

o Sektorisisene koostöö

o Innovatsioon ja tootearendus



2010

2011

64%

2012

2013
62%

65%

66%

Eesti jätkusuutliku ettevõtluse indeks tulemuste põhjal:



67%

strateegia

64%

integreerimine

64%

kogukond

69%

keskkond

76%

töökeskkond

71%

59%

mõõtmine, 
aruandlus, 

kommunikatsioon

turukeskkond

Eesti jätkusuutliku ettevõtluse indeks 2013 tulemuste põhjal:





Source: Wayne Visser, CSR International, 2012

Defensive

Charitable

Promotional

Strategic

Transforming



Allikas: IBM Institute for Business Value

Seadustele

vastavus

Strateegiline

heategevus

Väärtustepõhine

eneseregulatsioon

Kasvuplatvorm

Tõhusus,

efektiivsus

Regulatsioonidega

arvestamine

Heategevuslike

projektide sidumine

ettevõtte ärivaldkonna

ja kompetentsidega

Käitumiskoodeksid,

väärtussüsteemi

juurutamine

Kulude 

optimeerimine,

Win-win 

lahendused

Uued turud, 

innovatsioon,

uued partnerlus-

projektid





KÜSIMUS: Millised on olulisemad hoovad, kuidas riik saaks
ettevõtteid vastutustundlikumalt tegutsema suunata?

0 10 20 30 40 50 60 70

Teadlikkuse tõstmine

Soodustav maksusüsteem

Arvestamine riigihangetel

Arvestamine ettevõtlustoetustel

Riiklik tunnustus



KÜSIMUS: Milliste ühiskondlikult oluliste teemadega tegelemisel
peaksid Eestis tegutsevad ettevõtted aktiivsemalt panustama?

0 10 20 30 40 50 60 70

Rahva tervis

Puhta keskkonna säilitamine

Puudujäägid hariduses

Tööjõuga seotud väljakutsed

Inimeste ettevõtlikkus

Elu hääbumine maapiirkondades

Toimetulekuraskustes elavad inimesed



KÜSIMUS: Millised on teie ettevõtte jaoks kõige olulisemad
küsimused, millega kindlasti tegelete, järgmise 5 aasta jooksul?

0 10 20 30 40 50 60 70

Tööjõuga seotud vastutustundlikkus

Keskkonnasõbralikud lahendused

Jätkusuutlikkus tootearenduses

Toetustegevus ja sponsorlus

Sotsiaalprobleemide lahendamine

Jätkusuutlikkus kommunikatsioonis

Jätkusuutlikkuse alane raporteerimine



KÜSIMUS: Kas plaanite järgmise 2 aasta jooksul vastutustundlikule
ja jätkusuutlikule ettevõtlusele senisest strateegilisemat
tähendust omistada?
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Jah, kindlasti Jah, vajadusel Ei, oleme juba
piisavalt head

Ei



Vastutustundlik ettevõtlus Euroopas

• EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility
(oktoober 2011)

o Teadlikkus

o Riigihanked

o Investeeringud

o Jätkusuutlikkuse aruandlus (500+ töötajat)

o Riiklikud kavad Europe 2020 strateegia toetamiseks

o Ühtsed standardid suurettevõtetes (1000+ töötajat)



Jätkusuutlikkuse alane aruandlus

• EU Directive on Non-Financial Information (aprill 2014)

o +500 töötajat

o Börsiettevõtted, finants- ja kindlustusasutused, teised avalikus 
huvis olevad ettevõtted



Täna Eestis

• Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
• 30 ettevõtet

• 150 eneseanalüüsi läbinut (indeks Äripäevas)

• CSR Europe katuseorganisatsiooni liige (+ CSR360 Global Partners)

• Koolitanud, nõustanud 500+ ettevõtet al 2005

• Eesti vastutustundliku ettevõtluse edendamise tegevuskava 
2012-2014

• Võrgustik: MKM, EAS, Eesti ja välisriikide kaubanduskoja, 
saatkonnad, ülikoolid, Tarbijakaitseamet, teised ettevõtete 
ühendused (sh PARE, EKJA, Teenusmajanduse Koda jt)



• Riiklik tugi ja tunnustus
– Riigihanked (+ärisektori hanked)

– Ettevõtlustoetused

– Maksud

– Ettevõtlusauhinnad / kvaliteedimärgis

• Jätkusuutlik töökeskkond

• Riigiettevõtete eeskuju 

• Jätkusuutlikkuse aruandlus

Aktuaalsed teemad:



• www.csr.ee

• www.facebook.com/vastutustundlikettevotlus

• www.youtube.com/user/csrfoorum/

• www.globalreporting.org

• www.unpri.org

• www.unglobalcompact.org

• www.csreurope.org

• www.csr360gpn.org

• www.sustainability.com

• www.csrvaderegio.net

• www.csrwire.com

VIITED:



www.csr.ee
facebook.com/VastutustundlikEttevotlus

marko@csr.ee


