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Agricultural enterprises are getting bigger and more commercial, therefore it is crucial to 

implement a balanced scorecard, that is considered to be the most important performance 

measurement model for strategic management, helping companies to execute their 

strategies, find the suitable metrics for that, get information to develop the company, 

enhance competitiveness, improve work efficiency and ensure long term sustainability. 

Results for agricultural enterprises’ plant production and animal husbandry have been 

examined, but it has not been done based on a strategy and in complex. The problem 

tackled in that research is that the classical balanced scorecard framework does not meet 

agricultural enterprises’ needs sufficiently. The purpose of this master’s thesis is to 

develop one possible balanced scorecard framework for the agricultural enterprises in 

dairy farming, by using a sample company. For the empirical research and reaching the 

goal the author uses combined methodical case study. Based on theoretical grounds, 

circumstances stemming from the analysis and results of the interview the author develops 
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has added metrics and actions for reaching goals to the model. In addition, the author 

suggests to add a responsible person to every goal. To conclude, the author outlines most 

important suggestions to the agricultural enterprises for the successful application of the 

balanced scorecard. 
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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandussektor on Eesti jaoks väga oluline. 2015. aastal moodustas põllumajanduse 

osatähtsus SKP-s 3,93 %. Põllumajandusele avaldavad suurt mõju nii ettevõtjate konkurents, 

info kvaliteet ning ka pidevalt arenev tehnoloogia. Eesti põllumajandustootjate 

konkurentsivõime on võrreldes Euroopa Liidu keskmisega madal (Eesti maaelu… 2015: 26). 

Piimakarjakasvatajad on hetkel ebasoodsate turutingimuste tõttu keerulises olukorras: 

toorpiima kokkuostuhind on väga volatiilne ja ei prognoosita selle stabiliseerumist. Ellu 

jäämiseks ja arenemiseks tuleb piimakarjakasvatajate konkurentsivõimet kasvatada. 

Nüüdisaegsetes konkurentsitingimustes on õigete eesmärkide seadmine ja strateegia edukas 

rakendamine ülimalt tähtsad tegevused. Strateegia ja eesmärgid toimivad, kui info nende 

kohta on kõigile asjaosalistele teada ning töötajad on motiveeritud püstitatud eesmärgid ellu 

viima. Strateegiline juhtimine on muutunud oluliseks, sest põllumajandusettevõtted 

muutuvad järjest ärilisemateks ja suuremateks (Noell, Lund 2002: 1). Üheks võimaluseks 

strateegia elluviimiseks on hinnata ja juhtida tulemuslikkust. Tulemuslikkuse juhtimise 

süsteemi rakendamine võimaldab saada informatsiooni, kuidas ettevõtet edasi arendada, 

tõsta selle konkurentsivõimet, parandada tegevuse efektiivsust ning tagada ettevõttele 

pikaajaline jätkusuutlikkus. 

Viimase 20 aasta jooksul on püsiva konkurentsieelise saavutamiseks tõusnud huvi 

tulemuslikkuse mõõtmise ja juhtimise vastu. Erinevaid meetodeid on palju, kuid kõige 

paremat tulemuslikkuse mõõdikut, mis sobiks kõigile, pole veel leitud. Tulemuslikkuse 

mõõtmise muudab keeruliseks erinev arusaam sellest, mida tahetakse ja mida saab mõõta 

(Meyer 2002: 85). Tulemuslikkuse hindamiseks ja juhtimiseks on välja töötatud mitmeid 

süsteeme. Erisugused meetodid pakuvad erineva vaatenurga all tulemuslikkust ning igal 

meetodil on omad eelised ja puudused. Ei ole olemas ühte, teistest paremat mõõdikut - 

ettevõttel tuleb leida meetod, mis peegeldaks majandusüksust võimalikult täpselt, 

konkreetsed juhised selleks aga puuduvad. Põllumajanduses kasutatakse strateegilises 

juhtimises peamiselt traditsioonilisi finantsnäitajaid (Eesti juhtimisvaldkonna... 2011: 160, 

169; Laurenzani et al. 2005: 290), kuid nende mõõdikute puuduseks on liigne 

finantskesksus, ei seondu strateegiaga, ületähtsustatakse lühiajalist perspektiivi ega anna 



8 

 

ettevõttest terviklikku pilti. Kasutades mõõdikuid, mis pole seotud strateegiliste eesmärkide 

ega tegeliku konkurentsipositsiooniga võib viia valede otsusteni. Üheks võimalikuks 

lahenduseks on rakendada tasakaalus tulemuskaarti, mis aitab tuvastada õiged mõõdikud 

ning mille põhirõhk on strateegia loomisel ja elluviimisel. 

Tasakaalus tulemuskaart on Robert S. Kaplani ja David Nortoni poolt 90.-ndate aastate 

alguses loodud süsteem, mille abil mõõdetakse eesmärkide saavutamise taset ja 

rakendatakse strateegiat kõikidel juhtimistasanditel. Usutakse, et tegemist on  kõige 

olulisema ja laialdaselt kasutatava juhtimisteooria 20.-ndal sajandil (Wu 2009: 15). 

Tasakaalus tulemuskaart kuulub juhtimissüsteemide esikümnesse ning teda peetakse 

olulisimaks tulemuslikkuse juhtimise süsteemiks (Balanced scorecard… 2016: 3). Advanced 

Performance Institute ja Actuate Advanced Performance ülemaailmase tulemuslikkuse 

juhtimise uuringu andmetel kasutab tasakaalus tulemuskaarti 38% ning meetodi kasutusele 

võtmisega paranes ettevõtete otsustusprotsess nii operatiivsel kui ka strateegilisel tasandil 

(Marr 2012: 4-7). Tasakaalus tulemuskaardi rakendamine on populaarsust kogumas ka 

Eestis. Strateegiliste majandusnäitajate mõõtmist Eesti ettevõtetes käsitleva uuringu 

andmetel on tasakaalus tulemuskaart strateegilises juhtimises kõige tähtsam mõõtmismudel 

ning on oodata antud mudeli vajalikkuse kasvu (Karu 2004: 560). Kuid vastavalt strateegilise 

juhtimise tööriistade rahulolu-uuringule Eestis on meetodi rahuloluhinnang suhteliselt madal 

(Maripuu 2007: 39). Tegemist pole kerge süsteemiga. Erinevad uuringud on näidanud, et 

põllumajandusettevõtted ei arvesta tasakaalus tulemuskaardi juurutamisel piisavalt 

põllumajandussektori iseärasustega ning seetõttu ei täida tasakaalus tulemuskaart oma 

ülesannet (Paustian et al. 2015: 11-12; Noell, Lund 2002: 14). Selleks, et dünaamilises 

majanduskeskkonnas konkurentsis püsida, peavad põllumajandusettevõtted endale 

teadvustama, milline on nende tulemuslikkus ning kuidas seda hinnata ning juhtida. Eraldi 

on uuritud põllumajandusettevõtete taimekasvatuse või loomakasvatuse tulemusi (Byrne, 

Kelly 2004; Paustian et al. 2015), kuid pole uuritud strateegiast lähtuvalt ja kompleksselt. 

Varasemate tööde põhjal võib järeldada, et klassikaline tasakaalus tulemuskaardi raamistik 

ei täida piisavalt põllumajandusettevõtete vajadusi. Magistritöö teema on uudne, sest töö 

autorile teadaolevalt ei ole Eestis varem tehtud tasakaalus tulemuskaardi rakendamisest 

põllumajandusettevõtetes käsitlevat uuringut. 

Magistritöö eesmärk on arendada välja üks võimalik tasakaalus tulemuskaardi raamistik 

piimakarjakasvatusega tegelevale põllumajandusettevõttele, kasutades selleks 
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näiteettevõtet. Kuna uuritavas põllumajandusettevõttes puudub eraldi tulemuslikkuse 

süsteem, arendab autor teoreetilistele alustele ja uuringu tulemustele tuginedes välja 

tasakaalus tulemuskaardi mõõdikud piimatootmisettevõttes Kesa-Agro OÜ ning koostab 

strateegiakaardi, andes sellega ettevõtte juhtkonnale tervikliku pildi organisatsioonist ning 

vahendeid ettevõtte arendamiseks ja konkureerimiseks turul edukalt. Kuna Kesa-Agro OÜ 

on näitajate poolest sarnane Eesti keskmise piimatootmisettevõttega, sobib ettevõte 

piimakarjakasvatusega tegelevale põllumajandusettevõttele tasakaalus tulemuskaardi 

mudeli väljaarendamiseks.  

 Eesmärgi saavutamiseks on autori poolt püstitatud järgnevad ülesanded: 

1) anda ülevaade tulemuslikkuse juhtimisest ja hindamisest rõhuasetusega tasakaalus 

tulemuskaardil; 

2) uurida tasakaalus tulemuskaardi rakendamist põllumajandusettevõttes ning käsitleda 

selle peamisi mõjutegureid suures piimatootmisettevõttes; 

3) põhjendada tasakaalus tulemuskaardi vajalikkuse ajendeid Kesa-Agro OÜ-s; 

4) selgitada välja ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidavate intervjuude teel ettevõtte 

strateegiliste eesmärkide saavutamist toetavad kriitilised edutegurid; 

5) arendada teoreetilistele alustele ja uuringu tulemustele tuginedes välja tasakaalus 

tulemuskaardi mõõdikud nii piimakarjakasvatuse kui ka taimekasvatuse valdkonnas; 

6) koostada strateegiakaart ja tasakaalus tulemuskaart. 

Antud tööst võiksid kasu saada eelkõige need põllumajandusega tegelevad ettevõtted, kes 

pole oma tasakaalus tulemuskaardi peale mõelnud või ei juhi teadlikult oma tulemuslikkust. 

Magistritöö raames välja arendatud kompleksne loomakasvatusega ja taimekasvatusega 

tegeleva põllumajandusettevõtte strateegiakaart ja tulemuskaart sobivad näitena 

võimalikuks baasiks põllumajandusettevõtte tasakaalus tulemuskaardi väljaarendamisel. 

Kuna tasakaalus tulemuskaardi rakendamisele põllumajandusettevõttes on vähe tähelepanu 

pööratud, täidab käesolev töö ka seda lünka. 

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks on töö üles ehitatud kahe peatükina, mis omakorda 

jagunevad alapeatükkideks. Esimeses peatükis annab autor üldise ülevaate tulemuslikkuse 

hindamise ja juhtimise teoreetilistest alustest rõhuasetusega tasakaalus tulemuskaardil. 

Esmalt tutvustatakse erinevate autorite seisukohti tulemuslikkuse juhtimise kohta ning 

selgitatakse välja tulemuslikkuse juhtimise protsess, selle vajadus ning millistest 

alasüsteemidest see koosneb. Antakse ülevaade tasakaalus tulemuskaardi kujunemisest, 
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põhilistest lähtealustest, raamistikust,  tutvustatakse erinevaid enimlevinud loomise 

meetodeid ning tuuakse välja tasakaalus tulemuskaardi rakendamise eelised ja puudused. 

Lisaks vaadeldakse meetodi rakendamise eripärasid põllumajandusettevõttes ning 

käsitletakse selle peamisi mõjutegureid.  

Teine peatükk on empiiriline ning selles arendatakse välja tasakaalus tulemuskaardi 

raamistik, mis arvestab põllumajandusettevõtte iseärasusi. Kirjeldatakse empiirilise uuringu 

käigus hinnatava ettevõtte tegevust ning selgitatakse välja tasakaalus tulemuskaardi 

vajalikkus. Selleks analüüsib autor hinnatava ettevõtte ärikeskkonda ning toob välja 

ettevõtte põhiprobleemid ja kitsaskohad. Lisaks formuleerib autor ettevõttele missiooni, 

visiooni ja strateegilised eesmärgid ning koostab nii piimakarjakasvatuse kui ka 

teraviljakasvatuse tasakaalus tulemuskaardid. Ettevõtte juhtkonnas läbiviidavate intervjuude 

alusel teeb autor valiku strateegiliste eesmärkide täitmist toetavate kriitiliste edutegurite osas 

ning koostab strateegiakaardi ja ettevõtet kui terviku tasakaalus tulemuskaardi. Magistritöö 

lõpus teeb autor ettepanekud tasakaalus tulemuskaardi efektiivseks rakendamiseks 

hinnatavas ettevõttes.  

Empiirilise uuringu läbiviimisel ja eesmärgi täitmisel kasutab autor juhtumiuuringut. 

Metoodiliselt on tegemist kombineeritud uurimistööga. Ettevõtte probleemide ja 

kitsaskohtade selgitamiseks ning ettevõtte välis- ja sisekeskkonna hindamiseks viib autor 

läbi dokumendianalüüsi ja ärikeskkonna analüüsi. Keskkonna analüüsiks kasutab PESTLE 

ja SWOT analüüsimeetodeid. Autor kaasab ettevõtte strateegiliste eesmärkide, kriitiliste 

edutegurite, mõõdikute ja tegevuskava väljatöötamisse ning ettevõtte terviku 

strateegiakaardi ja tasakaalus tulemuskaari loomisesse läbi poolstruktureeritud intervjuude 

ettevõtte võtmetöötajad. 

Autor soovib tänada Kesa-Agro OÜ juhtkonda meeldiva koostöö ja võimaluse eest käesolev 

uurimus läbi viia. Tänu ka kõikidele ettevõtte töötajatele, kes olid valmis panustama aega 

tasakaalus tulemuskaardi väljaarendamisse.   
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1. TASAKAALUS TULEMUSKAART KUI 

TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMISE SÜSTEEM 

 

1.1. Tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise vajadus 

 

Tänapäeval on organisatsiooni keskkond dünaamiline ning edu saavutamisel on oluline  

jälgida välist perspektiivi hindamaks, kas suudetakse vastata kõikide sidusrühmade 

muutuvatele nõuetele (Striteska, Spickova 2012: 1). Seistes silmitsi kiiresti areneva 

keskkonnaga, kus ellujäämiseks tuleb püsida konkurentsis, otsivavad organisatsioonid 

võimalusi teistest eristumiseks. Sellest tulenevalt on muutunud ettevõtete tulemuslikkuse 

hindamine ja juhtimine ülimalt tähtsaks tegevuseks. Enamikel organisatsioonidest on olemas 

strateegiad, kuid vahel ei osata neid edukalt rakendada. 

Kuna tulemuslikkuse juhtimise eesmärgiks on tagada tegevuse tulemuslikkus, siis tuleb 

defineerida tulemuslikkuse mõiste. Tulemuslikkust (performance) tõlgendatakse erinevalt. 

Tulemuslikkuse mõiste sõltub konkreetsest kontekstist, seetõttu loovad paljud 

organisatsioonid enda eesmärgile vastava definitsiooni ise (Lebas, Euske 2004: 67). 

Tulemuslikkus peaks olema organisatsioonisiseselt konkreetselt määratletud, unikaalne ja 

mitmetahuline, mida jagavad kõik osalised. Vastasel korral pole tulemuslikkust tagavad 

tegurid piisavalt koordineeritud ning see toob kaasa ressursside ebaratsionaalse kasutamise. 

Lebas ja Euske on arvamusel, et tulemuslikkuse määravad tänased tegevused organisatsiooni 

kõikides protsessides, mis  loovad tulevikus väärtust. (Ibid.: 68, 73) Oxford English 

Dictionary andmetel on sõna tulemuslikkus tähenduseks: "mille tahes saavutamine, 

läbiviimine, teostamine, tellimuse või võetud kohustuse väljatöötamine" (OED 2016 s. v. 

performance). 

Tulemuslikkuse juhtimise (performance management) üldmõistet kasutatakse erinevate 

juhtimismudelite kirjeldamiseks: eesmärgipärane juhtimine, eesmärgi- ja tulemuspärane 

juhtimine, tulemustel põhinev juhtimine ja juhtimine tulemuste saavutamiseks. Eelnimetatud 

mudelid vaatlevad tulemuslikkuse juhtimist kui protsessi, mille käigus formuleeritakse 

eesmärgid, viiakse läbi tulemuslikkuse hindamine ning saadud informatsiooni põhjal 

kohandatakse eesmärke ja langetatakse juhtimisotsuseid. (Hvidman, Andersen 2013: 37-38) 
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Tulemuslikkuse juhtimine on töökorraldus, mille abil organisatsioon seob oma 

tulemusnäitajad organisatsiooni strateegiate ja eesmärkidega (Bititci et al. 1997: 524). 

Tulemuslikkuse juhtimise mõistet kasutatakse erinevalt, seetõttu pole välja kujunenud ühtset 

arusaama. Antud teema keerukuse väljatoomiseks on autor koondatud tabelisse 1 erinevaid 

tulemuslikkuse juhtimise käsitlusi. 

 

Tabel 1. Tulemuslikkuse juhtimise definitsioonid 

Uurija Tulemuslikkuse juhtimise definitsioon 

Fletcher (2001) Tulemuslikkuse juhtimise abil hindavad organisatsioonid 

töötajaid - arendavad nende kompetentsust, tulemuslikkust ja 

motiveerivad neid. Tulemuslikkuse juhtimise abil luuakse 

organisatsiooni eesmärkidest ühine nägemus: organisatsiooni 

ja üksikisiku tulemuslikkus paraneb, kui nii organisatsioonil 

kui ka töötajatel on ühine arusaam sellest, mida neilt oodatakse 

(Fletcher 2001: 483-484) 

Bititci, Carrie, McDevitt (1997) Tulemuslikkuse juhtimine on protsess, mille kaudu 

organisatsioon integreerib oma tulemusnäitajad 

organisatsiooni strateegiate ja eesmärkidega ning mille 

keskseks eesmärgiks on tuleviku heaolu ja jõukus (Bititci et al. 

1997: 524) 

Fowler (1990) Tulemuslikkuse juhtimine on töökorraldus mille abil 

saavutada parimaid tulemusi. Tulemuslikkuse juhtimine on  

juhtide igapäevane tegevus (ref Armstrong 2005 lk 45) 

Edis (1995) Tulemuslikkuse juhtimise on süsteem mille abil 

motiveeritakse töötajaid parandama organisatsiooni tööd, et 

organisatsioon saavutaks oma strateegilisi eesmärke ja 

edendaks oma missiooni ja väärtusi (ref Mwita 2000 lk 27) 

Williams (1998) Tulemuslikkuse juhtimisel võib eristada kolme erinevat 

mudelit: organisatsiooni tulemuslikkuse juhtimise süsteem, 

töötajate tulemuslikkuse juhtimise süsteem ja organisatsiooni 

ja töötajate integreeritud tulemuslikkuse juhtimise süsteem 

(ref Fletcher 2001: 473) 

 

Magistritöö autori arvates on tulemuslikkuse juhtimise mõistele ühtset seletust anda 

keerukas, kuna tegemist on suhteliselt laiahaardelise teemaga ning organisatsioonid 

seostavad tulemuslikkust erinevate teguritega. Näiteks Bourguignon määratleb (1995: 61 tsit 

Hedfi-Khayati, Zouaoui 2013 lk 3): „tulemuslikkus peegeldab organisatsiooni eesmärkide 

täitmist“. Seevastu peab Whitmore (2009: 88) tulemuslikkuse näitajaks organisatsiooni 

arendamist ja töötajate rahulolu suurendamist. Tabelis 1 välja toodud tulemuslikkuse 

juhtimise käsitlused näitavad, et tegemist pole üheselt piiritletud teemaga. Kõige üldisemalt 

võib tulemuslikkuse juhtimist mõista kui vahendit eesmärgi efektiivseks saavutamiseks ning 

tagab vajalike muudatuste kiire elluviimise. 
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Organisatsiooni tulemuslikkus on seotud strateegilise juhtimisega. Strateegia on 

tegevuskava, mille ettevõte valib oma missiooni, visiooni ja strateegiliste eesmärkide 

saavutamiseks (Karu 2004: 556). Organisatsiooni pikaajaline edukus eeldab häid 

juhtimisoskuseid ja läbimõeldud strateegiat (Leimann et al. 2003: 12). Strateegilise 

juhtimise on järjepidev protsess: 1) analüüsitakse organisatsiooni strateegilisi eesmärke, 

missiooni, visiooni ja ärikeskkonda, 2) töötatakse välja strateegia, 3) luuakse tegevusplaan 

strateegiliste eesmärkide elluviimiseks, 4) kontrollitakse ja hinnatakse strateegiliste 

eesmärkide saavutamist (Ibid.: 11). Strateegia näitab, kuidas saavutada kõige tõhusamalt 

püstitatud eesmärke ja missiooni, arvestades seejuures ka erinevate valikute riskantsust 

(Ibid.: 92). Strateegilise juhtimise puhul on põhiküsimuseks, kuidas organisatsioon 

saavutaks konkurentsieelise ning suudaks seda hoida (Porter 1987: 43). Rõhutatakse õigete 

asjade tegemist, keskendutakse olulisematele strateegilistele eesmärkidele. Tulemuslikkuse 

juhtimine eeldab, et organisatsiooni strateegia on korrektselt koostatud ehk on selgelt teada 

organisatsiooni eesmärk ning kuhu soovitakse jõuda (Drucker 1985: 57). Strateegia 

koostamine algab detailsest hetkeolukorra analüüsist, et teada saada, missugune on 

organisatsioon praegu (Ibid.: 73). Samuti tuleb mõelda missugune võiks organisatsioon olla 

tulevikus ning kaardistada organisatsiooni võimalused (Ibid: 68). Saadud informatsiooni 

arvestades tuleks sõnastada strateegia. 

Tänapäeval on juhtimissüsteemide väljatöötamisel sageli probleemiks see, milliseid 

juhtimise teooriaid kasutada ning kuidas neid rakendada. Tulemuslikkuse juhtimiseks 

juurutatakse ettevõttes tulemuslikkuse juhtimise protsess, milles ettevõte saavutab oma 

tulemusi vastavalt strateegiale ja eesmärgile (Bititci et al. 1997: 524). Protsessi eesmärgiks 

on saada erinevatelt tasanditelt tagasisidet tulemuslikkuse juhtimiseks. Tulemuslikkuse 

juhtimise protsess koosneb järgmistest tegevustest: strateegia väljatöötamine, selle pidev 

läbivaatamine, eesmärkide juhtimine, juhtimisarvestus, rahaliste ja mitterahaliste näitajate 

mõõtmine, tulemustasustamise süsteem ning personali hindamine ja arendamine. 

Tulemuslikkuse juhtimise protsess arvestab erinevate teguritega (joonis 1), mis kõik 

mõjutavad tulemuslikkust. Tulemuslikkuse juhtimise protsessi tulemuslikkust mõjutavad 

asjaosaliste käitumine, organisatsiooni kultuur, hoiakud, aruandluse struktuur, 

infotehnoloogia, mõõtmisobjekt, mõõtmise põhjus, vastutus ja tulemuslikkuse juhtimise 

süsteem. Protsessi keskmes on infosüsteem, mis võimaldab saada iga tegevuse (loetletud 

eespool) jaoks asjakohast teavet. Protsessi oluliseks komponendiks on tulemuslikkuse 
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mõõtmine, mis on seotud ettevõtte strateegiaga, arvestab ärikeskkonda, struktuuri, protsessi 

ja nii sise- kui ka välissuhteid. (Ibid.: 524-526, 534)  

 

 

Joonis 1. Tulemuslikkuse juhtimise protsess Allikas: (Bititci et al. 1997: 526) 

 

Organisatsiooni juhtidel on tulemuslikkuse juhtimisel oluline osa. Nende olulisemaks 

ülesandeks on pidevalt kontrollida eesmärkide täitmise kulgu. Advanced Performance 

Institute ja Actuate (The BIRT Company) uurides tulemuslikkuse juhtimise rakendamist tõid 

välja eduka ettevõtte seitse tulemuslikkuse juhtimise tegurit (Marr 2012: 20): 

1) kaasab tulemuslikkuse juhtimise süsteemi tegevusse kogu organisatsiooni; 

2) on motiveeritud tegema paremaid otsuseid ja parandama tulemuslikkust; 

3) tihe integratsioon strateegilise ja operatiivsel juhtimise vahel; 

4) tihe integratsioon tulemuslikkuse hindamise võtmetegurite ja analüüsi vahel; 

5) jälgib andmete kvaliteeti, et tulemuslikkuse ülevaade oleks usaldusväärne; 

6) keskendub tulemuslikkuse mõõtmisel ja analüüsimisel tulevikule; 

7) kasutab integreeritud tulemuslikkuse juhtimise ja analüüsimise tarkvara rakendusi. 

Aastal 2012 Advanced Performance Institute ja Actuate uurisid tulemuslikkuse juhtimise 

kasutamist. Uuring hõlmas enam kui 3000 ettevõtet üle terve maailma. Uuringu järeldusena 

selgus, et ettevõtetel, kes kasutavad õiget tulemuslikkuse juhtimise ja mõõtmise vahendit, 

on võimalik saada teadmisi, et teha paremaid otsuseid ja saavutada parem tulemuslikkus. 

Ettevõtetel, mis mõõdavad ja integreerivad nii strateegilisi kui ka operatiivset tasandit, on 
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suuremad eduvõimalused. Samuti järeldati, et tulemuslikkuse juhtimise rakendamisest pole 

kasu, kui seda ei tehta õigesti. (Marr 2012: 20) 

Tulemuslikkuse juhtimise olulisteks komponentideks on tulemuslikkuse hindamine ja 

mõõtmine. Tihti võrdsustatakse tulemuslikkuse juhtimist hindamisega, kuid hindamine 

moodustab juhtimises vaid väikese osa. Pintea (2012: 753) määratluse järgi on 

tulemuslikkuse juhtimine tihedalt seotud tulemuste mõõtmisega: juhtimine hõlmab 

tulemuslikkuse mõõtmist ja loob konteksti töötulemuste mõõtmiseks. Goh (2012: 32) eristab 

mõisteid nii, et tulemuslikkuse juhtimisega otsitakse võimalusi soorituse parandamiseks, 

tulemuslikkuse hindamine keskendub mõõdikutele, mida kasutatakse soorituse hindamiseks. 

Tulemuslikkuse mõõtmise abil kogutakse andmeid, mille alusel teostatakse juhtimist. Kõige 

üldisemas mõttes määratakse tulemuslikkuse hindamisel kindlaks ettevõtte strateegia 

tulemuslikkus, saadakse ülevaatlikku infot, mille abil ettevõte saab oma töötulemusi hinnata 

ning viiakse ellu muutusi, et kõrvaldada puudusi ja muid probleeme (Kaplan 2010a: 13, 16). 

Behn on toonud välja kaheksa tulemuslikkuse hindamise eesmärki (2003: 588-592): 

1) hinnata kui hästi organisatsioon tegutseb; 

2) kontrollida, et alluvad teevad õiget asja; 

3) aluseks eelarvestamisel; 

4) motiveerida töötajaid, juhte, aktsionäre ja inimesi parendama tulemuslikkust; 

5) hea reklaam veenmaks inimesi, et organisatsioon teeb head tööd; 

6) aitab välja tuua saavutusi, mis väärtivad organisatsiooni edu tähistamist; 

7) õppida miks midagi töötab või ei tööta; 

8) aluseks arendamisel, näitab, mida teha teistmoodi, et parendada tulemuslikkust. 

On raske leida meetodit, mis täidaks kõik kaheksa eemärki. Tõhusa tulemuslikkuse 

hindamise süsteemi omadused on järgnevad: arvestab nii sise- kui ka välistegureid, on 

integreeritud ettevõtte igapäeva tegevustesse, süsteemi pidevalt kohandatakse, paindlik ning 

pöörab erilist tähelepanu klientide vajadustele (Wu 2009: 192-194). Tulemuslikkust on 

võimalik hinnata erinevate meetodite ja kriteeriumite alusel. Kõige lihtsam viis on 

tulemuslikkust hinnata ühe indikaatori abil, mis on ühtlasi seotud organisatsiooni 

eesmärgiga. Iga tegevuse hindamiseks on välja töötatud erinevad mõõdikud (tabel 2). 

(Kaplan 2010a: 14) 
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Tabel 2. Tulemuste hindamise mõõdikud (Kaplan 2010a: 15) 

Tegevus Võimalikud tulemuse hindamise mõõdikud 

Finantsid kasumimarginaal; tulud; investeeringu tasuvus 

Turustus turuosa; kliendilojaalsus; tarbija kasulikkus 

Tootmine kindla aja jooksul toodetud ühikute hulk; õigeks ajaks kohale toimetatud 

kaubaartiklite hulk; seadmete ümberlülitamise aeg 

Käive klientide külastuste või telefonikõnede hulk, mis annavad käivet; 

eelmise kvartali või aasta käibe kasv protsentides 

Varustamine tarnijate suutlikkus teenuseid või materjale õigeaegselt kohale toimetada; 

tarnitud toodete defektide tase 

Kvaliteet korras  toodete suhe kogutoodangust; põhiprotsesside vajakajäämise tase 

Personal tööjõu voolavus; töötajate oskused; töötajate motiveeritus 

 

Organisatsioonid kasutavad oma tulemuste hindamiseks võtmemõõdikuid (key performance 

indicator). Võtmemõõdik on näitaja, mis peegeldab ettevõtte tegevuse mingi konkreetse 

aspekti tulemusi (Kaplan 2010a: 20). Et saada ettevõtte tulemuslikkusest asjakohast ja ühtset 

pilti, on vaja kasutada näitajate süsteemi. Tulemuslikkuse indikaator peab kajastama 

üheaegselt: ettevõtte eesmärke, strateegiat, tegevuse tõhusust ja tulemuslikkust, võimet 

kohaneda turutingimustega. (Pintea 2012: 757) Eckerson (2009: 27) väidab, et mõõdik 

suudab kiirendada organisatsioonis muutuste sisseviimist – vaid siis, kui rakendatakse õiget 

mõõdikut. Vale mõõdik võib mõjuda organisatsiooni protsessile hukatuslikult (Ibid.: 24). 

Mõõdikuid iseloomustavad järgnevad komponendid (Ibid.: 18): 

 hõre – mida vähem võtmemõõdikuid seda parem; 

 põhjalik – kasutajad saavad süveneda detailidesse; 

 lihtne – kasutajad oskavad kasutada võtmemõõdikut; 

 kaetav – kasutajad teavad, kuidas mõjutada tulemusi; 

 kuuluvus – võtmemõõdikul on omanik; 

 viitatud- kasutajad saavad uurida päritolu ja tausta; 

 korrelatsioon – võtmemõõdikud juhivad soovitud tulemusi; 

 tasakaalus – võtmemõõdik koosneb nii rahalistest kui ka mitterahalistest näitajatest; 

 joondatud – võtmemõõdikud ei kahjusta üksteist; 

 kinnitatud - töötajad ei saa võtmemõõdikust kõrvale hiilida.  

Tulemuslikkuse mõõtmine omab kriitilist tähtsust tulemuslikkuse juhtimise tõhusa ja 

tulemusliku toimimise ees (Bititci et al. 1997: 526). See tähendab, et tulemuslikkuse 

juhtimine saab olla mõjus vaid siis kui tulemuslikkuse mõõtmine on hästi läbi viidud. 

Tulemuslikkuse mõõtmise teemal on tehtud palju uuringuid, kuid jätkuvalt vaieldakse selle 

mõiste definitsiooni üle (Wu 2009: 9). Neely (Neely et al. 2002b: xiii) määratluse kohaselt 
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on tulemuslikkuse mõõtmine protsess, milles antakse kvantitatiivne hinnang varasema 

tegevuse tõhususele ja tulemuslikkusele. Antud definitsioon ei selgita, mida mõõta ja miks. 

Nendele küsimustele annab vastuse Moullini (2002: 188): „Tulemuslikkuse mõõtmine 

hindab, kuidas organisatsiooni on juhitud ja millist väärtust nad annavad klientidele ja 

teistele sidusrühmadele“. Tulemuslikkuse mõõtmise käigus määratletakse kavandatav 

tulemuslikkus ning sõnastatakse vastavad tulemuslikkuse näitajad (Striteska, Spickova  

2012: 2). Õigete näitajate valimine on oluline, kuid tähelepanu tuleb pöörata ka 

mõõtmisprotsessi usaldusväärsusele. Admiral Grace Hopper on öelnud, et „üks täpne 

mõõtmine on väärt rohkem kui tuhat eksperthinnangut“.  

Tulemuslikkuse mõõtmine võimaldab avastada ja parandada probleeme ning tuvastada 

organisatsiooni nõrgad küljed (Kaplan 2010a: 12-13). Nii on organisatsioonidel võimalik 

parandada oma konkurentsivõimet ning saada organisatsiooni kohta informatsiooni, millele 

tuginedes on juhtidel võimalik langetada õigeid otsuseid. On levinud Peter F. Drucker’i 

ütlus: „Mida mõõdetakse see saab tehtud“. See on nii, sest need aspektid mida mõõdetakse 

saavad rohkem tähelepanu ning otsitakse aktiivselt võimalusi parendamiseks. 

Tulemuslikkuse mõõtmisel on seitse eesmärki: analüüsida nii minevikku kui ka tulevikku, 

motiveerida, kompenseerida ja motiveerida, kaasata otsustusprotsessi nii tippjuhte kui ka 

allüksuseid ning võrrelda eesmärke (Meyer 2002: 30). Tulevikku ja minevikku analüüsiva 

funktsiooni eesmärgiks on hinnata majandustulemusi ja saavutusi ettevõttes tervikuna, 

motiveerimine ja kompenseerimine käsitleb üksikuid inimesi. Tippjuhtide ja allüksuste 

omavaheline kommunikatsioon ning eesmärkide võrdlemine on olulised funktsioonid 

suuremates ettevõtetes ning neid tegevusi mõjutab ettevõtte sisekeskkond. (Ibid.: 30-31). 

Tulemuste hindamisvahendite ja strateegiliste eesmärkide kogum moodustavad 

tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi (Kaplan 2010a: 30). Tegemist on infosüsteemiga, mis on 

vajalik tulemuslikkuse juhtimise protsessi tõhusaks ja tulemuslikuks toimimiseks  (Bititci et 

al. 1997: 524). Mõõtmissüsteem peaks olema terviklik ja arenemisvõimeline (Ibid.: 534). 

Saavutades tulemuste mõõtmise süsteemis tasakaalu, saab organisatsioon terviklikuma pildi 

oma tegevuse tulemuslikkusest. Süsteem aitab juhtidel paika panna terve organisatsiooni 

strateegiliste eesmärkide hindamise vahendid, jälgida tulemusi, näitab kuidas erinevate 

osakondade tulemused mõjutavad teiste osakondade tulemusi. Neid omavahelisi sõltuvusi 

mõistes saab juht teha informeeritumaid otsuseid. (Kaplan 2010a: 15, 31) 
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Organisatsiooni tulemuslikkuse hindamise süsteem ei tohi olla enesekeskne - ettevõtte edu 

on seotud kõigi sidusrühmade vajaduste arvestamisega (Striteska, Spickova  2012: 1-2). Goh 

(2012) on toonud kolm tegurit, millega tuleb arvestada tulemuslikkuse mõõtmissüsteemi 

rakendamisel: juhi nägemus, organisatsioonikultuuri tundmaõppimine ja hindamine ning 

sidusrühmade kaasamine. Organisatsioonil on palju võimalusi tulemuslikkuse mõõtmiseks. 

Jätkuvalt otsitakse kõige paremat tulemuslikkuse mõõdikut. Valesti valitud mõõdikud ei 

peegelda tegelikkust ehk ei selgu, kas eesmärk on saavutatud või mitte. Tulemusmõõdikuid 

kujundades on soovitav lähtuda järgnevatest põhimõtetest (Doherty, Horne 2002: 344): 

 võrreldavus – sama eesmärgi puhul koguda selle täitmist näitavat infot samadel 

põhimõtetel. See aitab võrrelda erinevate perioodide tulemuslikkust; 

 selgus – hea tulemusmõõdik on selgelt defineeritud ja arusaadav; 

 kontrollitavus – tulemusmõõdiku saavutamine peab olema kontrollitav; 

 mitmekülgsus – tulemusmõõdikuid ei tohi määratleda valikuliselt; 

 täielikkus – hea tulemusmõõdik on mitmekülgne ning võimaldab hinnata tõhususe, 

mõjususe jt kriteeriume; 

 motiveeriv – tulemusmõõdik on töötajate suhtes piisavalt nõudlik, kuid saavutatav; 

 aktsepteeritus – tulemusmõõdik on arusaadav ja aktsepteeritud ka erinevate 

organisatsiooniga seotud huvigruppide poolt; 

 ligipääsetavus – õigustatud huvilistel peab olema ligipääs mõõtmise tulemustele; 

 integreeritus – tulemusmõõdikud ei tohi omavahel konkureerida ning lähtuvad 

organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest. 

Mõõtmistulemuste andmete tõlgendamine pole lihtne. Tulemuste tõlgendamisel võib tuua 

kaks erinevat lähenemist (Ibid.: 341-343): 

1) lisandunud väärtuse kontseptsioon – tulemuslikkuse kasvumäära hinnatakse 

(võrreldakse) kas algseisundi või mingi muu referentsnäitajaga; 

2) „parima väärtuse“ kontseptsioon - sõnastatakse ideaal ehk parima väärtuse seisund, ning 

võrreldakse tulemuslikkuse mõõtmisel, hindamisel selle saavutamist. 

Organisatsioonis saab mõõta nii rahalisi kui ka mitterahalisi näitajaid. Traditsioonilised 

tulemuslikkuse mõõtmise süsteemid keskendusid liialt rahalistele näitajatele, jättes 

arvestamata kliendi ja turu vajadused ning ei andnud juhtkonnale piisavalt juhiseid 

tegutsemiseks (Neely et al. 2005: 1232, 1234). Seetõttu pole traditsiooniline tulemuslikkuse 

juhtimine tänapäeva tihedas konkurentsis enam piisav. Kombinatsioon nii rahalistest kui ka 
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mitterahalistest näitajatest võimaldab saavutada ärikeskkonna tasakaalustatud 

tulemuslikkuse mõõtmise (Kaplan, Norton 1992: 71-72). Rahalised näitajad väljendavad 

hetkeseisu ja minevikus tehtud otsuseid, seevastu mitterahalised näitajad näitavad kuidas 

kujuneb tulemuslikkus tulevikus (Ibid.: 71). Finantsiliste indikaatorite probleemid on 

järgnevad (Kotane, Kuzmina-Merlino 2012: 217): 

 finantsaruannete ettevalmistamise halb kvaliteet,  

 finantsindikaatorite väljatöötamise metodoloogilised probleemid tulenevalt ettevõtete 

tegevuskeskkondadest; 

 valdkonniti adekvaatsete ja objektiivsete andmebaaside puudumine; 

 finantsinformatsiooni tõlgendamine vastavalt ettevõtete strateegiale ja eesmärkidele. 

Tänapäeval pööratakse rohkem tähelepanu mitterahalistele näitajatele. Viimaste aastate 

uuringud on näidanud, et mitterahalistel meetmetel või rahaliste ja mitterahaliste meetmete 

kombinatsioonil on suurem mõju organisatsiooni tulemuslikkusele kui kasutades ainult 

rahalisi indikaatoreid. Cumby ja Conrod (2001: 261) määratlesid, et aktsionäride jaoks omab 

tähtsust jätkusuutlik väärtus, mida näitavad mitterahalised tegurid nagu püsikliendid, 

töötajate rahulolu, sisemiste protsesside ja organisatsiooni innovatsioon. 

Tänapäevasel infoajastul ei piisa konkurentsieelise saavutamiseks enam heast finantsseisust 

ja tootmisefektiivsusest, üha enam loovad väärtust mitterahalised varad (Rillo 2003a: 6). 

Püsiva konkurentsi saavutamiseks on oluline osata kasutada oma immateriaalset vara, sest 

need võimaldavad (Kaplan, Norton 2003 :3):  

 hoida kliente ja meelitada ligi uusi kliendigruppe ja turuvaldkondi; 

 olla innovaatiline; 

 toota ökonoomsemalt kliendi vajadustele vastavaid kvaliteetseid tooteid/teenuseid; 

 ettevõttel areneda, protsesse tõhustada, kvaliteeti parandada ja täitmisaega lühendada; 

 kasutada infosüsteeme tulemuslikult.  

Tulemuslikkuse hindamiseks ja juhtimiseks on võimalik rakendada erinevaid süsteeme ja 

meetodeid, millest iga pakub erineva vaatenurga all tulemuslikkust, tuntumad neist: Six 

Sigma (Shewhart 1920), SMART (Cross, Lynch 1988), tulemuslikkuse maatriks (Keegan et 

al. 1989), tulemuslikkuse püramiid (Lynch, Cross 1991), tasakaalus tulemuskaart (Kaplan, 

Norton 1992), täiuslikkusmudel EFQM (EFQM 1989), tulemuslikkuse prisma (Neely et al. 

2001). terviklik kvaliteedijuhtimine TQM (Deming 1951). Kõikidest eelnimetatud 

meetoditest/süsteemidest võib õige rakendamise korral palju abi olla. 
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Enne tulemuslikkuse juhtimise süsteemi tekkimist puudusid organisatsioonidel nende 

tulemuslikkuse andmed, mistõttu oli neil vähe teadmisi tegelikust eesmärkide täitmistest ja 

arenemise võimalustest. Tasakaalus tulemuskaart täiendab minevikku kajastavaid 

finantsindikaatoreid näitajatega, mis mõõdavad tuleviku eesmärkide ellu viimiseks vajalikke 

tegureid, saavutamaks pikaajaline finantsedu ja konkurentsivõime (Kaplan, Norton 2003: 9). 

Lähtudes eelnevast on käesoleva töö autor koondanud olulisemad tegevused, millega tuleb 

tulemuslikkuse juhtimise protsessi koostades arvestada (joonis 2). Tulemuslikkuse juhtimise 

protsess koosneb juhtimissüsteemist, mis omakorda koosneb mõõtmissüsteemist ja 

hindamissüsteemist.  

 

Joonis 2. Tulemuslikkuse juhtimise protsessi tegevused 

 

Kokkuvõtvalt on tulemuslikkuse juhtimise eesmärkideks organisatsiooni arendamine, 

organisatsiooni strateegilisi eesmärkide saavutamine, organisatsiooni missiooni edendamine 

ja väärtusi, olulise info kättesaadavus, olla edukas, saavutada konkurentsieelis, parandada 

organisatsiooni tulemuslikkust. Tulemuslikkuse juhtimise süsteemi väljatöötamine pole 

kerge, tuleb teha palju otsuseid. Pole olemas ühte tüüpsüsteemi, mis sobiks kõigile 

ettevõtetele. Tulemuslikkuse juhtimise süsteem peaks vastama organisatsiooni vajadustele 

ning arvestama ettevõtte eripärasid. Üldiselt hinnatakse tulemuslikkust, kasutades tüüpilisi 

juhtimissüsteem

mõõtmissüsteem

hindamissüsteem

• hetkeolukorra analüüs

• pannakse paika kuhu soovitakse jõuda

• tulemuslikkuse tõlgendamine

• strateegia väljatöötamine

• eesmärkide seadmine

• kavandatava tulemuslikkuse määratlemine

• tulemusmõõdikute kujundamine                      
→ jälgida järgnevaid põhimõtteid: 
võrreldavus, selgus, kontrollitavus, 
mitmekülgsus, täielikkus, motiveeritus, 
aksepteeritus, ligipääsetavus, integreeritus

• töötulemuste hindamine
→ ühe indikaatori abil, võtmemõõdikute valik

• mõõtmistulemuste tõlgendamine                              
→ lisandunud väärtuse kontseptsioon;

parima väärtuse kontseptsioon

• tulemuste võrdlemine seatud eesmärkidega

• kontrollimine, et tehakse õigeid asju

 strateegia ülevaatamine  

 muutuste elluviimine, et kõrvaldada puudused 

 tulemustasustamise süsteem  
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finantsnäitajaid, mille puudusteks on nende sidumatus strateegiaga ja tegeliku 

konkurentsieelisega ning seetõttu moonutab tegelikku tulemuslikkust. Üheks võimaluseks 

eelnimetatud puuduste kõrvaldamiseks on kasutada tasakaalus tulemuskaarti. 

 

 

1.2. Tasakaalus tulemuskaardi kujunemine 

 

Tasakaalus tulemuskaardi kontseptsiooni tutvustasid David Norton ja Robert S. Kaplan 

esmakordselt 1992. aastal ajakirjas Harvard Business Rewiev (Kaplan, Norton 1992). Pärast 

artikli avaldamist mõistsid mitmed ettevõtted, et antud süsteem annab palju infot 

organisatsiooni tulemuslikkuse ja potentsiaali kohta. The Harvard Business Review valis 

tasakaalus tulemuskaardi viimase sajandi kõige mõjukamaks äriideeks (Sibbet 1997: 12).  

Tegemist on kõige olulisema ja laialdaselt kasutatava juhtimisteooriaga 20.-ndal sajandil 

(Wu 2009: 15). 2GC andmetel kuulub tasakaalus tulemuskaart juhtimissüsteemide 

esikümnesse ning on olulisim tulemuslikkuse juhtimise süsteem (Balanced scorecard… 

2016: 3). Algselt oli süsteem mõeldud kasutamiseks ärisektoris, kuid kontseptsioon on 

leidnud laialdast kasutamist ka avalikus sektoris ja mittetulundusühingutes.  

Kaplan ja Norton (1996) defineerivad tasakaalus tulemuskaarti kui mõõtmissüsteemi, mille 

ülesandeks on selgitada, edastada ja juurutada äristrateegiat. Süsteem näitab, kuidas on 

seotud organisatsiooni edukus ja selle saavutamine (Striteska, Spickova 2012: 4). Kaplan 

(1996) rõhutab, et tegemist on nii mõõtmis- kui ka juhtimissüsteemiga. Meetod võimaldab 

jälgida üheaegselt finantstulemusi ja mitterahalisi näitajaid, saades ülevaate nii strateegia ja 

eesmärkide saavutamisest kui ka pikaajalistest arengusuundadest (Rillo 2002). Lisaks 

eesmärkidesaavutamisele rõhutab tasakaalus tulemuskaart ka pidevat arenemist, et eristuda 

onkurentidest (Kaplan 2010b: 19). Tasakaalus tulemuskaarti on võimalik rakendada kolme 

eri funktsiooni tarbeks: mõõtmissüsteem, strateegilise juhtimise süsteem ja 

kommunikatsioonivahend (Striteska, Spickova  2012: 4). Süsteemi abil on võimalik 

püstitada eesmärke, määratleda vastavad tulemuslikkuse eesmärgid ja edastada valitud 

strateegiad (Ibid.: 10).  

Tasakaalus tulemuskaardi kontseptsiooni väljatöötamise ajendeid oli mitmeid. Peamiseks 

põhjuseks oli ettevõtete liigne keskendumine traditsioonilistele finantsnäitajatele, mis 
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peegeldavad mineviku otsuseid ja võivad seetõttu anda eksitavat informatsiooni 

organisatsiooni arenemise kohta (Maltz et al. 2003: 189). 1990. aastal Nolan Norton Institute 

läbiviidud uuringust teemal „Tulemuslikkuse mõõtmine tuleviku organisatsioonis“ järeldus, 

et sõltuvus finantsnäitajatest takistab organisatsioonidel saavutada pikaajalisi tuleviku 

eesmärke (Kaplan, Norton 2003: ix). Ainult finantsnäitajatele keskendumisel on negatiivne 

mõju organisatsiooni tulemuslikkusele (Kaplan, Norton 1992: 71). Organisatsiooni peaksid 

mõõtma ka neid tegureid, mis näitavad hetkeseisu ja arvestavad tuleviku perspektiivi 

(Kaplan, Norton 1996: 6-7). Eesmärgiks oli leida tasakaal finants- ja mittefinantsnäitajate 

vahel. 

Teiseks põhjuseks oli leida mõõdik, mis arvestaks nii organisatsiooni pikki ja lühiajalisi 

eesmärke, analüüsiks minevikku ja tulevikku, kui ka organisatsiooni välist ja sisemist 

tulemuslikkust (Kaplan, Norton 2003: 11). Mõõtmise vajalikkust illustreerib Peter F. 

Drucker´i ütlus: „ ei saa juhtida seda, mida ei saa mingil moel mõõta (Kaplan 2010a: 13). 

Kaplan ja Norton (1992) on näitena võrrelnud organisatsiooni juhtimist reaktiivlennuki 

juhtimisega, kus piloodid peavad vajaliku info saamiseks jälgima samaaegselt palju 

näitajaid, vaid ühele keskendumine võib lõppeda surmaga (Ibid.: 71). Tänapäeva 

kompleksses ärikeskkonnas on eduka tuleviku saavutamiseks vaja infot tegevuse ja 

keskkonna mitmete eri aspektide kohta üheaegselt (Kaplan, Norton 2003: 2). Et mitte 

mattuda informatsioonikülluse alla, keskendub tasakaalus tulemuskaart vaid kõige 

kriitilisematele teguritele (Kaplan, Norton 1992: 72).  

Tasakaalus tulemuskaardi oluliseks omaduseks on tõlkida organisatsiooni strateegilised 

eesmärgid tegevusteks. Varasemate meetodite puhul takistasid strateegia väljatöötamist ja 

rakendamist ühtse juhtimissüsteemina järgnevad põhjused (Kaplan, Norton 2003: 190): 

 püstitatud strateegi ja tulevikupilt ei anna konkreetseid tegevusi; 

 strateegia pikaajalised eesmärgid ei kajastu osakondade ega isiklikes eesmärkides; 

 strateegiat ei seota ressursside jaotamisega; 

 puudub tagasiside strateegia rakendamise ja toimivuse osas. 

Tasakaalus tulemuskaart lahendab need probleemid lisades juhtimisprotsessi järgnevad 

tegevused: strateegia selgitamine; töötajate teavitamine strateegilistest, eesmärkidest ja 

nende kaasamine; strateegiast lähtuvalt ressursside jaotamine; tagasiside saamine ja sellest 

õppimine (Kaplan, Norton 2003: 11). 
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Tasakaalus tulemuskaart on läbinud alates 1990. aastast suure arengu, mille jooksul on 

Kaplan ja Norton välja andnud viis raamatut alustades „Balanced Scorecard: turning 

strategy into action“ (1996) ja lõpetades „The Execution Premium: linking strategy to 

operations“ (2008). Metoodika arengus võib eristada viit etappi (Kaplan 2010b: 3): 

I    tasakaalus tulemuskaart - tulemuslikkuse mõõtmissüsteem; 

II   strateegilised eesmärgid  ja strateegiakaardid; 

III  strateegia juhtimise süsteem; 

IV  tuleviku võimalused. 

Esmalt määratlesid Kaplan ja Norton (1992), et tegemist on näitajate süsteemiga, mis annab 

juhtkonnale kiire ja tervikliku pildi organisatsioonist. Tegemist oli kõigest 

mõõtmissüsteemiga, mille abil kirjeldati ja viidi ellu strateegiat. Klassikaline tasakaalus 

tulemuskaart on jagatud neljaks aspektiks, hõlmates peamisi strateegilisi valdkondi: 

finantsaspekt; kliendiaspekt; sisemised protsessid; õppimine ning areng (joonis 3). 

Raamistiku keskmes oli visioon ja strateegia. Antud mudeli idee oli tuua välja aspektide 

strateegilised eesmärgid, mõõdikud, eesmärgid ja algatus.  

 

 

Joonis 3. Tasakaalus tulemuskaardi raamistik Allikas: (Kaplan, Norton 1996: 76) 

 

Tasakaalus tulemuskaart ei pea jääma traditsioonilise nelja aspekti juurde. Lisada võib 

ettevõtte jaoks spetsiifilisi ja olulisi aspekte. Näiteks mootorikütuste firma Statoil on oma 

strateegiliste vajaduste kajastamiseks lisanud tervishoiu, keskkonna ja ohutuse aspektid 

(Marr 2010: 6). Tasakaalus tulemuskaardi aluseks on äri ühine visioon, kuid 

põllumajanduslikes pereettevõtetes on raske eristada äri ja pere visiooni ning eesmärki 

Visioon 
ja 

strateegia

Finantsaspekt

Sisemised
äriprotsessid

Õppimine ja
areng

Kliendiaspekt

Kuidas me rahuldame omanike ootusi? 

Kuidas me rahuldame klientide 

vajadusi? 

 vajadusi? 

Kuidas me areneme? 

Kuidas me oleme oma sisemistes 

            protsessides paremad? 
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(Byles et al. 2002: 9). Probleemi lahendamiseks on Andersson (2002: 6) soovitanud 

põllumajandusettevõtetel lisada viienda tasakaalus tulemuskaardi aspekti - „elu“, eristades 

sellega isiklikke ja äri eesmärke ning leidmaks võimalusi saavutada mõlemad. Mitmed 

autorid on jõudnud seisukohale, et põllumajandussektoris ei piisa traditsioonilistest 

aspektidest. Täiendavaid perspektiive on soovitatud mitmeid: inimesed, loodusvarad, 

elustiil, innovatsioon, ühiskond, elu (Lissitsa 2005; Dunn et al. 2006; Andersson 2002). 

Edasi arendasid Kaplan ja Norton (2001) tasakaalus tulemuskaardi organisatsiooni 

planeerimis-ja juhtimissüsteemiks rõhuasetusega strateegial. Jälgida tuli viit printsiipi: 1) 

strateegia kirjeldamine operatsioonide tasandil, 2) organisatsiooni sidumine strateegiaga, 3) 

strateegia sidumine igaühe tööülesannetega, 4) strateegiast pideva protsessi tegemine, 5) 

tippjuhtide eestvedamisel muutuse vallandamine (Kaplan, Norton 2001: 1). Sellega anti 

juhtidele terviklikum raamistik, mille abil kirjeldada strateegilisi eesmärke põhjus-tagajärg 

seostes (Kaplan, Norton 2004). Kolmandas etapis (2008) seoti strateegia ja operatsioonid 

pideva protsessina: 1) strateegia arendamine, 2) strateegia planeerimine, 3) tugi- ja 

äriüksuste ning inimeste sidumine, 4) operatsioonide planeerimine, 5)strateegia elluviimine, 

jälgimine ja õppimine, 6) strateegia testimine ja kohandamine (joonis 4). (Raava 2012: 11)  

 

 

Joonis 4. Tasakaalus tulemuskaardil põhinev juhtimissüsteem Allikas: (Raava 2012: 11) 
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Kaplan ja Norton on pakkunud tasakaalus tulemuskaarti arendamiseks neli võimalikku 

tulevikusuunda: eestvedamise küsimus; riskijuhtimise eesmärkide toomine finants- ja 

protsessivaatesse; strateegiliste eesmärkide seoste detailsem modelleerimine; kohalike 

kommuunide sidusrühmade, mittetulundusorganisatsioonide ja riigiasutuste ühise tasakaalus 

tulemuskaarti väljatöötamine ja elluviimine vastavalt Porter M. (1987) jagatud väärtuse 

kontseptsioonile. (Raava 2012: 15) 

2GC Active Management viis 2015. aastal läbi uuringu, et hinnata tasakaalus tulemuskaardi 

kasutamise hetkeseisu. Selgus, et tänapäeval kasutatakse tasakaalus tulemuskaarti peamiselt 

strateegilise juhtimise tööriistana, aidates organisatsioonidel viia ellu strateegiaid ning andes 

infot otsuste tegemiseks. Metoodikat kasutatakse nii strateegilises juhtimises, 

operatiivjuhtimises, aruandluse koostamisel kui ka otsustusprotsessides. Tüüpilisel 

tasakaalus tulemuskaardil on 15 eesmärki ja 30 meetodit ning tulemuskaarti kasutatakse 

enim planeerimisel ja eelarvestamisel, kuid ka kvaliteedijuhtimises, eesmärkide seadmisel, 

tulemustasustamisel ja riskijuhtimises. (Balanced scorecard… 2016: 5-10). 

Kuigi tasakaalus tulemuskaarti hakati maailmas rakendama juba 1990. aastate lõpus, siis 

Eestisse jõudis see tunduvalt hiljem. Eestikeelne termin „tasakaalus tulemuskaart“ võeti 

ametlikult kasutusse aastal 2003. Varasemalt kasutati järgnevaid tõlkeid: tasakaalus(tatud) 

mõõtmismudel, tasakaalus(tatud) mõõdusüsteem, tasakaalus(tatud) mõõdikute süsteem, 

tasakaalus(tatud) juhtimislaud, tasakaalus(tatud) juhtimissüsteem. Eestikeelse vaste 

leidmisel võeti aluseks termini senine levik ning eesmärgiks oli anda edasi professorite 

Robert S. Kaplani ja David P. Nortoni väljatöötatud termini „Balanced Scorecard“ sisu ja 

arengut. (Rillo 2003b: 12) 

Tasakaalus tulemuskaardi kasutamist Eestis uuris esmakordselt 2002. aastal 

konsultatsioonifirma Enrst & Young Baltics eesmärgiga teha kindlaks senine tasakaalus 

tulemuskaardi rakendamise kogemus. Tulemused näitasid, et Eestis hakati  tasakaalus 

tulemuskaarti valdavalt rakendama 2001. aastal ning süsteemi rakendamise peamisteks 

ülesanneteks oli tegevuse eesmärgistamine ning arendada motivatsioonisüsteem. Uuringust 

nähtus, et üldjoontes on organisatsioonide kogemused meetodiga positiivsed: eesmärgid on 

tõhusamalt paika pandud, õpitud paremini tundma organisatsiooni ja seda ümbritsevat 

keskkonda, motivatsioonisüsteem on töötajatele arusaadavam, suhtlemine on paranenud. 

Negatiivse poole pealt toodi välja suurt ajakulu, töötajate ala- või ülemotiveerimist. 

Uuringust järeldus, et tasakaalus tulemuskaart on universaalne metoodika, mis sobib erineva 
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suurusega ja tegevusvaldkonnaga ettevõtetele. (Süsi 2003) Tõenäoliselt tuleneb sellest ka 

meetodi populaarsus. Vastavalt 2GC Active Management 2015. aasta uuringule on 

tasakaalus tulemuskaardi kasutatavus Euroopas 40%, Ameerikas ja Aafrikas 15% ning 

Aasias 13% (Balanced scorecard… 2016: 4). Advanced Performance Institute ja Actuate 

Advanced Performance ülemaailmase tulemuslikkuse juhtimise uuringu andmetel kasutab 

tasakaalus tulemuskaarti 38% ning meetodi kasutusele võtmisega paranes ettevõtete 

otsustusprotsess nii operatiivsel kui ka strateegilisel tasandil (Marr 2012: 4-7). Uuringud 

viitavad, et metoodika rakendamine jätkuvalt kasvab. Siiski mitmed uuringud on näidanud, 

et paljud tasakaalus tulemuskaardi rakendused ebaõnnestuvad. Eelnevalt läbi töötatud 

uuringute põhjal on autor toonud välja peamised tasakaalus tulemuskaardi rakendamise 

eelised ja puudused (tabel 3). 

 

Tabel 3. Tasakaalus tulemuskaardi rakendamise eelised ja puudused 

Eelised Puudused 

Selge strateegia ja visioon (Striteska, Spickova  

2012: 5; Marr 2010: 9) 

Tasakaalus tulemuskaart eirab kõige 

olulisemat faktorit – konkurentsi perspektiivi 

(Neely et al.2005: 1237) 

Tagab pideva strateegia jälgimise (Striteska, 

Spickova  2012: 5) 

Inimesi ei kaasata piisavalt (Striteska, 

Spickova  2012: 5) 

Tasakaalus tulemuskaarti on võimalik 

rakendada nii strateegilises juhtimises, 

operatiivjuhtimises, aruandluse koostamisel 

kui ka otsustusprotsessides (Balanced 

scorecard… 2016: 5). 

Tasakaalus tulemuskaarti juurutamise protsess 

on pikaajaline, keeruline ja kallis. Seetõttu 

lihtsustatakse süsteemi ülemäära ja inimesi ei 

kaasata piisavalt (Raava 2012: 11) 

Keskendub konkurentsikeskkonna kriitilistele 

eduteguritele (Striteska, Spickova  2012: 5) 

Põhjus-tagajärg seosed pole alati üheselt 

mõistetavad (Norreklit 2000: 72) 

Mõõdikud seostatakse strateegiliste 

eesmärkidega  (Striteska, Spickova  2012: 5) 

Mõõdikuid on kas liiga vähe või liiga palju 

ning mõõdiku väärtus on saavutamatu 

(Striteska, Spickova  2012: 5) 

Tasakaalus tulemuskaardist on abi  

planeerimisel ja eelarvestamisel, 

kvaliteedijuhtimises, eesmärkide seadmisel, 

tulemustasustamisel ja riskijuhtimises 

(Balanced scorecard… 2016: 9) 

Tasakaalus tulemuskaart ei vaatle piisavalt 

organisatsiooniga seotud sidusrühmi (Striteska, 

Spickova  2012: 5). Kontseptsioon ei käsitle 

aktsionäre. (Neely et al. 2001: 6; Norreklit 

2000: 78) 

Pakub abi strateegilise analüüsi elluviimiseks 

(Rillo 2003a :12) 

Kasutatakse kontrollimise vahendina, mitte 

tulemuslikkuse mõõtmise vahendit (Striteska, 

Spickova  2012: 5) 

Tasakaalus tulemuskaart sobib erineva 

suurusega ja tegevusvaldkonnaga ettevõtetele 

(Süsi 2003) 

Pikaajalised eesmärgid pole piisavalt seotud 

strateegiaga (Striteska, Spickova  2012: 5; 

Kaplan, Norton 2000: 361) 

Annab kvaliteetset informatsiooni, et teha 

õigeid juhtimisotsuseid (Marr 2010: 9) 

Põhjuslikud seosed pole ajaliselt seotud 

(Norreklit 2000: 71) 

Parandab eri valdkondade ja juhtide vahelist 

kommunikatsiooni (Striteska, Spickova  2012: 

5; Marr 2010: 9) 

Õppimise ja arengu aspekti mõõdikute 

sõnastamisega on raskusi, nendevaheline 

ebaloogika (Rillo 2003a: 50) 
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Magistritöö autori arvates on tasakaalus tulemuskaardi olulisemateks eelisteks järgnevad 

omadused: aitab pidevalt jälgida strateegia täitmist; annab juhtkonnale olulist informatsiooni 

otsuste suunamisel; meetod on paindlik ja hea kohanemisvõimega. Peamiste puudustena 

toob autor välja süsteemi juurutamise pikaajalisuse, töötajate vähese kaasatuse ning 

pikaajaliste eesmärkide vähese sidumise strateegiaga.  Kuigi süsteemil on mitmeid 

puudujääke on tegemist igati tõhusa ja kasuliku mõõtmismudeliga. Tasakaalustatud 

tulemuskaarti vorming on igal organisatsioonil eripärane ja unikaalne. Süsteemi kasutatakse 

eesmärkide saavutamise mõõtmiseks ja strateegia rakendamiseks kõikidel 

juhtimistasanditel. Tasakaalus tulemuskaart võrdub rahulolevad omanikud ja kliendid, 

tõhusad protsessid ning motiveeritud töötajad. 

 

 

1.3. Tasakaalus tulemuskaardi klassikaline raamistik ja loomise 

meetodid 

 

Tasakaalus tulemuskaardi raamistiku keskmes on visioon ja strateegia, mis muudetakse 

üheselt arusaadavaks konkreetsete eesmärkide ja tulemusnäitajatena, mis jagunevad nelja 

klassikalise osa vahel: finantsid, kliendid, sisemised äriprotsessid ning õppimine ja areng 

(Kaplan, Norton 2003: 24-25). Eeltoodud aspektidest annab autor ülevaate peatükis 1.4. 

Tasakaalus tulemuskaart koosneb vastastikku seotud ja tasakaalus eesmärkidest ja 

näitajatest, mis on omavahel kooskõlas, toetavad üksteist ning kirjeldavad üheskoos 

strateegia trajektoori. Tulemuskaardi ülesanne on mõtestada lahti ettevõtte strateegia: 

identifitseerida ja tuua välja järjestikused hüpoteesid põhjus-tagajärg seoste eri osade 

eesmärkide ja näitajate vahel. (Kaplan, Norton 2003: 29-31) Kaplan ja Norton (1996: 31) 

eeldavad, et põhjus-tagajärg seostel põhinev ahel läbib kõiki tasakaalus tulemuskaarti osi: 

õppimise ja arengu aspekti mõõdikud on seotud sisemiste äriprotsesside mõõdikutega, mis 

omakorda on seotud kliendiosa mõõdikutega ja mis eeldatavasti avaldavad mõju 

finantsaspektile. Eeltoodud jada on kujutatud alltoodud skeemil (joonis 5). Elementide 

omavaheline põhjuslik seos pole alati üheselt mõistetav. Norreklit (2000) ei nõustu Kaplani 

ja Nortoni väitega, et kõik perspektiivid on omavahel põhjuslikult seotud. Ta toob välja kaks 

probleemi: 1) põhjuslikud seosed pole ajaliselt seotud, sest klassikalisel tasakaalus 
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tulemuskaardil puudub ajaline mõõde, 2) põhjuslikud seosed pole alati loogiliselt seotud - 

põhineb eeldusel, et vajalikud tingimused on täidetud. (Norreklit 2000: 71-75) 

 

Õppimine ja   Sisemised                  Kliendid          Finantsid 

areng   äriprotsessid    

 

            ROI1 

 

Joonis 5. Tasakaalus tulemuskaardi põhjus-tagajärg seos Allikas: (Kaplan, Norton. 2003: 30) 

 

Tasakaalus tulemuskaardi aspektide ja kriitiliste edutegurite omavahelisi seoseid on veidi 

detailsemalt käsitlenud Lingle ja Schiemann (1996). Nende mudelis on iga klassikalise 

perspektiivi kohta toodud edutegurid konkreetsete mõõdikute ja tegevustega. Õppimise ja 

arengu ning sisemiste äriprotsesside aspekt peaksid sisaldama tegevusi, mis avaldavad mõju 

kriitilistele protsessidele, mis on seotud organisatsiooni kultuuri ja arenguga, personali 

oskustega,  organisatoorse võimekusega, tootmisega ja teenuse osutamisega. Kliendi- ja 

finantsaspekt on seotud soovitud lõpptulemusega. (Lingle, Schiemann 1996: 56-62) 

Tasakaalus tulemuskaardi abivahenditeks on strateegiakaart ja tulemuskaart. Strateegiakaart 

on üheleheküljeline dokument, mis kujutab graafiliselt organisatsiooni strateegia teooriat 

ning põhjus-tagajärje suhet nelja klassikalise aspekti eesmärkide vahel. Kaart näitab iga 

valdkonna strateegilisi eesmärke ja seda, kuidas need mõjutavad teiste valdkondade 

eesmärkide saavutamist. Tulemuskaart sisaldab hindamisvahendeid, eesmärke ja tegelike 

tulemuste andmeid iga strateegiakaardi eesmärgi jaoks. Organisatsiooni üldine tulemuskaart 

on seotud madalamate tasandite ja toetusüksuste tulemuskaartidega. (Kaplan 2010a: 35). 

Tasakaalus tulemuskaardi klassikalise raamistik koosneb neljast põhilisest tegevusest 

(joonis 6) (Kaplan, Norton 1996: 10-18):  

1) visiooni ja strateegia sõnastamine ja tõlgendamine; 

2) info edastamine ja seoste loomine; 

3) soovitud sihtväärtuste kehtestamine ja ressursside jagamine; 

4) strateegilise tagasiside saamine ja sellest õppimine. 

                                                 
1 ROI ehk investeeringute rentaablus (inglide k. return on investment) = (ärikasum / keskmine koguvara) * 100 

töötajate 

oskused 

protsesside 

kvaliteet 

protsessi 

kiirus 

tähtaegne 

tarnimine 

kliendi 

lojaalsus 
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Joonis 6. Tasakaalus tulemuskaarti raamistik Allikas: (Kaplan, Norton 1996: 77) 

 

1. Tasakaalus tulemuskaardi koostamise ülesanne on siduda ettevõtte visioon ja 

strateegia ning määratleda peamised tegurid, mis mõjutavad nende eesmärkide saavutamist 

(Kaplan, Norton 2003: 12). Protsess toimub ülevalt alla: alustatakse tippjuhtkonna 

tasakaalus tulemuskaardi loomisest ehk pannakse paika ettevõtte kui terviku eesmärgid ning 

seejärel liigutakse organisatsioonis järjest allapoole. Strateegiliste eesmärkide püstitamist 

alustatakse finantsaspektist ning seejärel määratakse missugused kliendieesmärgid, 

sisemiste äriprotsesside ning õppimise ja arengu eesmärgid mõjutavad finantse (joonis 5). 

Tihtipeale on organisatsioonides sõnastatud missioon ja visioon, kuid sageli ei teata, kuidas 

praktikas neid ellu viia (Rillo 2003a:14). Visiooni tõlgendamise eesmärk on saavutada 

üksmeel visiooni ja strateegia vahel (Kaplan, Norton 1996: 75). Esimese ülesandena püstitab 

ettevõtte tippjuhtkond strateegilised eesmärgid, mis tuletatakse äriüksuse missioonist ja 

strateegiast. Seejärel sõnastatakse strateegilised finants- ja kliendisihid: pannakse paika 

finantsid ja seda mõjutavad kliendieesmärgid (joonis 5). Finantseesmärkide osas tuleb 

otsustada, millele suunata põhirõhk  - tulu või turuosa suurendamisele, kasumlikkusele või 

rahavoogudele. Kliendieesmärkide püstitamisel on oluline määrata selged kliendi- ja 

turusegmendid. (Kaplan, Norton 2003: 10-11) 

2. Järgmises etapis edastab tippjuhtkond keskastme juhtidele ettevõtte finants- ja 

kliendieesmärgid, mille põhjal määratletakse eesmärgid ja näitajad ettevõtte sisemistes 

äriprotsessides ning õppimise ja arengu osas (joonis 5). Seeläbi tuvastatakse edu 

saavutamiseks olulisemad protsessid, töötajate vajalikud oskused ja vajaminevad 

Tasakaalus 
tulemuskaart

Visiooni ja strateegia selgitamine:

* visiooni täpsustamine

* üksmeele saavutamine

Strateegiline tagasiside ja 

õppimine:

* ühise visiooni sõnastamine

* strateegilise tagasiside andmine

* strateegia kontroll ja õppimine

Planeerimine ja sihtide seadmine:

* sihtväärtuste püstitsmine

* strateegilise tegevuse sobitamine

* ressursside jaotamine

* vaheetappide määramine

Info edastamine ja seoste loomine:

* strateegiast informeerimine

* eesmärkide kehtestamine

* preemiate sidumine mõõdikutega
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infotehnoloogia ja -süsteemid. Tasakaalus tulemuskaardi koostamise aluseks on pidev 

kommunikatsioon ja koostöö erinevate tasandite juhtide vahel. Antud etapi eesmärk on, et 

kõik organisatsiooni töötajad mõistaksid nii ettevõtte pikaajalisi eesmärke kui ka strateegiat 

selle elluviimiseks. Ettevõtte töötajaid informeeritakse tasakaalus tulemuskaardi 

strateegilistest eesmärkidest ja näitajatest, mida firma peab oma strateegia elluviimiseks 

saavutama. Strateegia elluviimine eeldab, et selle täitjatel on vajalikud oskused, seega tuleb 

kõigepealt tegeleda töötajate harimisega. (Kaplan, Norton 1996: 79-80) Lihtsalt töötajate 

informeerimine ettevõtte üldistest strateegilistest eesmärkidest pole piisav käitumise 

muutmiseks, vaja on neid kaasata eesmärkide saavutamisse. Ettevõtte kui terviku üldise 

strateegia toetamiseks kehtestatakse konkreetsed näitajad, mis seostuvad iga töötaja 

ülesannetega. Isiklike eesmärkide täitmisega saab igaüks aidata kaasa ettevõtte 

tulevikueesmärkide saavutamisele. (Kaplan, Norton 2003: 13) Kaplan ja Norton (1996) 

soovitavad tasakaalus tulemuskaarti siduda preemiate süsteemiga. Nende arvates see 

motiveeriks inimesi saavutama või isegi ületama tõstatatud lühiajalisi eesmärke ning aitab 

pikas perspektiivis saavutada tulevikueesmärke. Näiteks võivad preemiate maksmise 

aluseks olla finantsnäitajad (nt kapitali tootlikkus), klientide rahulolu. (Kaplan, Norton  

1996: 81-82) Selged eesmärgid ja töötajate motiveerimine mõjutavad tulemuslikkuse 

juhtimise süsteemi toimimist (Hvidman, Andersen 2013: 38). 

3. Kolmandas etapis tegeletakse äri planeerimisega ja sihtide seadmisega. Tasakaalus 

tulemuskaardi loomiseks on vajalik seostada strateegiline planeerimine eelarveprotsessiga, 

tagamaks, et eelarve toetab strateegiat. Valitakse välja meetodid ja sihttulemused kõigis 

perspektiivides, mille alusel hinnatakse pikaajalise strateegia saavutamisel tehtavaid 

tegevusi lühemas perspektiivis. Koostatakse ja ühtlustatakse strateegilised tegevuskavad 

ning analüüsitakse, kas ettevõtte tegutseb kooskõlas strateegilise plaaniga, kasutades selleks 

mitmesuguseid kontrollsüsteeme. Tegeletakse inimeste motiveerimisega, et nad tegutseksid 

ettevõtte pikaajalise eesmärgi elluviimise suunas. (Ibid: 82-83).  

4. Viimane etapp on strateegiline õppimise protsess. Kaplani ja Nortoni arvates on see 

olulisim tasakaalus tulemuskaardi etapp, sest see võimaldab juhtidel saada tulemuslikkuse 

kohta infot ning aitab paranda tulevikuotsuseid. Antud etapis kogutakse strateegia kohta 

tagasisidet, testitakse hüpoteese ning tehakse selle alusel vajalikud parandused. Aruandeid 

kasutatakse nii minevikust ülevaate saamiseks kui ka tuleviku infoallikana. Strateegiline 

õppimine algab esimesest protsessist: sõnastatakse ühine tulevikupilt, mida kogu 
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organisatsioon soovib saavutada ning kajastatakse selle elluviimise vahendid. 

Keskendutakse põhjus tagajärg seostele- võimaldab töötajatel mõista, kuidas osad kokku 

sobivad ning kuidas nende roll mõjutab nii teisi kui ka kogu organisatsiooni. Planeerimise 

ja sihtide seadmise protsessis võrreldakse soovitud eesmärke hetkeolukorraga, näidates 

vahet soovitu ja saavutatu vahel. Strateegilise õppimise protsessi käigus vaadatakse läbi, 

ajakohastatakse ja muudetakse tasakaalus tulemuskaardi erinevate perspektiivide eesmärke, 

kooskõlas tulevikuootustega ja vajalike eduteguritega. (Kaplan, Norton. 2003: 15-18) 

Tasakaalus tulemuskaardi loomise protsess on aeganõudev ja kogu ettevõtet hõlmav 

tegevus. Kuna organisatsioonid on erinevad, peab iga organisatsioon looma ja rakendama 

omale unikaalse süsteemi. Seetõttu on välja töötatud erinevaid tasakaalus tulemuskaardi 

mudeleid. Tasakaalus tulemuskaardi klassikaline nelja kasti mudel on tänapäevaks 

vananenud ning asendunud strateegia kaardiga. Kaplani ja Nortoni uuendatud mudel 

põhineb viiel tegevusel (2001): 

1) tõlgi strateegia igapäevakeelde; 

2) toetada organisatsiooni strateegia muutmist; 

3) muuda strateegia igapäevaseks protsessiks; 

4) tee strateegiaga tegelemine igaühe ülesandeks; 

5) juhi organisatsiooni strateegia põhjal. 

Uuendatud mudel põhineb rohkem strateegilisel juhtimisel kui mõõtmisel. Uuendusena on 

Kaplan ja Norton lisanud strateegia kaardistamise, mille abil loob visuaalse pildi 

materiaalsete ja immateriaalsete väärtuste loomisega seotud tegevustest põhjus-tagajärg 

seostena. Strateegiakaart annab organisatsioonile selgema ülevaate oma strateegilise 

positsiooni ja kriitiliste edutegurite kohta. 

Laialt on levinud ka rootslaste Olve, Roy ja Wetter´i (2000) mudel, kes kirjeldavad 

tasakaalus tulemuskaardi rakendusprotsessi 10 sammu abil. Nende mudel on kergesti 

mõistetav ja jälgitav ning keskendub meetodi praktilisele rakendamisele. Mudel koosnedes 

järgnevatest etappidest: 

1) tegevusvaldkonna analüüs, kirjelda ettevõtte arengut ja rolli; 

2) organisatsiooni visiooni määratlemine; 

3) tasakaalus tulemuskaardi aspektide valik; 

4) visiooni ja eri aspektide vaheliste seoste loomine, strateegiliste eesmärkide püstitamine; 

5) kriitiliste edutegurite välja selgitamine; 



32 

 

6) mõõdikute määramine, põhjus-tagajärg seoste loomine, tasakaalu leidmine; 

7) kogu ettevõtet hõlmava tulemuskaardi loomine; 

8) mõõdikute sobitamine organisatsiooni erinevatele struktuuriüksustele; 

9) sihttulemuste määramine; 

10) tegevuskava väljatöötamine. (Olve, Roy, Wetter 2000 ref Rogers et al. 2009 lk 960-961) 

Tasakaalus tulemuskaarti loomise protsessi etappe on kirjeldanud ka Ahn (2001), kes 

koostas neid etappe läbides tasakaalus tulemuskaardi süsteemi AAB Industri AG-le: 

1. Strateegiliste eesmärkide kaardistamine. Tasakaalus tulemuskaardi loomine algab 

strateegiliste eesmärkide määramisega: alustatakse kõigi meeskonnaliikmete 

individuaalsetest eesmärkidest, et tagada ka nende seisukohtade arvesse võtmine. 

Eesmärkide identifitseerimisel või klassifitseerimisel lähtutakse Kaplani ja Nortoni poolt 

välja töötatud klassikalisest neljast aspektist. Seejärel valitakse välja lõplikud eesmärgid. 

Valiku puhul on oluline jälgida eesmärgi seost strateegiaga; 

2. Põhjus-tagajärg seoste loomine. Kõik meeskonnaliikmed teevad kindlaks põhjus-

tagajärg seosed strateegiliste eesmärkide ja individuaalsete ülesannete vahel. Seejärel 

tuleb leida üksmeele kõige olulisemate edutegurite osas (joonis 5); 

3. Mõõdikute määramine. Mõõdikud peaksid peegeldama eesmärkidest saadavat kasu, 

motiveerima töötajaid ja katma erinevate aspektide eesmärgid; 

4. Vaheetappide ja sihtväärtuste püstitamine. Püstitatud sihtväärtused peavad olema 

saavutatavad. Selle etappi eesmärk on kirjeldada lõppeesmärgi saavutamise taset 

kasutades etteantud strateegilist planeerimist; 

5. Strateegilise tegevusplaani koostamine. Iga eesmärgi saavutamiseks koostatakse mitu 

erinevat tegevusplaani. (Ahn 2001: 444-451) 

Pealtnäha tunduvad neli eelnevalt kirjeldatud meetodit suhteliselt sarnased. Olve, Roy, 

Wetter´i ja Ahn´e mudel keskenduvad tasakaalus tulemuskaardi loomise protsessile, Kaplani 

ja Nortoni uuendatud mudeli rõhuasetus on strateegia juhtimisel. Peale tasakaalus 

tulemuskaardi loomise protsessi päris töö alles algab – tuleb asuda tasakaalus tulemuskaarti 

rakendama, et ettevõtted saavutaksid oma tulevikuvisiooni. 

Eelnevalt läbi töötatud uuringute põhjal on autor toonud välja tasakaalus tulemuskaardi 

eduka rakendamise eeldused: 

 kõik asjaosalised mõistavad üheselt ettevõtte strateegiat (Kaplan, Norton 1996: 75); 
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 keskendutakse vaid kriitilistele eduteguritele, vältimaks informatsiooniküllust (Kaplan, 

Norton 1992: 72); 

 töötajad teevad kõik, et püstitatud eesmärgid ellu viia (Kaplan, Norton. 1992: 79); 

 mõõdikute valimisel lähtutakse nende seostest strateegiliste eesmärkidega ja rollist 

tulemuse kujunemisel (Kaplan, Norton 2000: 361); 

 tasakaalus tulemuskaardi mõõdikud on lihtsad, dünaamilised ja paindlikud kohanema 

muutuva ärikeskkonnaga. Nii on tagatud ettevõtte areng ning aitab siduda ettevõtte 

strateegia, sihid ja eesmärgid. (Maltz et al. 2003: 199); 

 tuleb arvestada erinevate perspektiivide eesmärkide ja tegevuste omavaheliste põhjus-

tagajärg seoste loomisel ka ajalist aspekti, sest tegevuste tagajärjed ilmnevad erineval 

ajal (Norreklit 2000: 71). 

Kokkuvõtteks võiks märkida, et tasakaalus tulemuskaarti loomine ja rakendamine on 

pikaajaline protsess, millesse tuleks kaasata kogu ettevõte. Samuti tuleb süsteemi pidevalt 

üle vaadata, anda tagasisidet eesmärkide elluviimise kohta ja täiendada, sest eesmärgid, 

näitajad ning strateegiad muutuvad aja jooksul ning see võimaldab ettevõttel olla paindlik 

turul toimuvate muudatuste suhtes. Tasakaalus tulemuskaart ei anna täpseid juhiseid, kuidas 

luua konkreetne süsteem. Iga organisatsioon peab looma omale unikaalse süsteemi, mille 

õige rakendamise korral võib palju abi olla. Tasakaalus tulemuskaardi süsteem peab olema 

arusaadav kõikidele töötajatele ning oluline on keskenduda peamistest strateegilistest 

eesmärkidest ja kriitilistest eduteguritest tulenevatele mõõdikutele, mis vastavad töötajate 

infovajadusele.  

 

 

1.4. Tasakaalus tulemuskaart põllumajandusettevõttes 

 

Põllumajandusettevõtted on sunnitud kohanema mitmesuguste muutustega nii 

looduskeskkonnas, majanduskeskkonnas kui ka arvestama ebakindlusega. Suurimateks 

ebakindluse allikateks võib pidada toodangu ja tooraine hindade suurt volatiilsust, 

ebasoodsaid ilmastikuolusid ja tihedaid muudatusi põllumajandustoetuste süsteemis (Ratas 

2014: 76). Tasakaalus tulemuskaardi rakendamist põllumajanduses on erialakirjanduses 

vähe käsitletud (Paustian et al. 2015: 149). Kuigi valdav osa tasakaalus tulemuskaarti 

käsitlevast kirjandusest keskendub ettevõtlussektorile, on mitmed uuringud tõestanud, et 
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antud meetodit saab edukalt rakendada ka põllumajandusettevõtetes (Laurenzani et al. 2005; 

Noell, Lund 2002; Lissitsa 2005; Byrne, Kelly 2004). Uuringuid on tehtud näiteks Taanis 

(Noell, Lund 2002) Iirimaal (Byrne, Kelly 2004), Ukrainas (Lissitsa 2005) ja USA-s (Dunn 

et al.  2006). 

Põllumajandusettevõtetes on tänu tootmise spetsialiseerumisele (Andersson 2002; 

Laurenzani et al. 2005) toote kvaliteedi tähtsustamisele, toiduohutusele ja jätkusuutlikule 

põllumajandustootmisele (Noell, Lund 2002: 1) suurenenud vajadus rakendada strateegilist 

juhtimist. Kahjuks puudub paljudes põllumajandusettevõtetes, valdavalt põllumajanduslikes 

perefirmades, strateegiline juhtimine (Andersson 2002: 2). Eestis on 20% 

põllumajandusettevõtetest traditsioonilised peretalud (Eesti maaelu… 2015: 14). Tasakaalus 

tulemuskaardi kontseptsioon on välja töötatud eeskätt suurematele ettevõtetele (Wu 2009: 

192), kuid põllumajandusettevõtted on valdavalt väikesed perefirmad, mis takistavad 

süsteemi rakendamist (Laurenzani et al. 2005:290). Põllumajanduslikes pereettevõtetes ei 

rakendata strateegilist juhtimist, kuna tegeletakse peamiselt füüsilise tööga ning 

loominguline töö ja strateegiline mõtlemine jäävad tahaplaanile (Andersson 2002: 2). 

Tasakaalus tulemuskaart aitab juhtida põllumajandusettevõtteid, muutes nende strateegiad 

tegevusteks ja jälgides eesmärkide saavutamist (Dunn et al.2006: 4). Kõikidel ettevõtetel on 

erinevad nägemused ning isiklik eripära, mida tuleb arvesse võtta tasakaalus tulemuskaardi 

ülesehitamisel: talu suurus, põllumajandustootjate kogemus taimekasvatuses, kohalikud 

tingimused ja tulevikuootused. Süsteemi ülesehitamist alustatakse visiooni ja strateegia 

selgitamisega. Seejärel täpsustatakse nii lühiajalised kui ka pikaajalised eesmärgid, 

määratletakse peamised tulemuslikkuse näitajad ning hiljem kontrollitakse strateegiat 

strateegia kaardil. Tasakaalus tulemuskaarti tuleb regulaarselt läbi vaadata ja kohandada 

muutuvate oludega. Antud süsteemi rakendamine aitab põllumajandusettevõtete juhtidel 

teha tegevusi saavutamaks tulevikueesmärke. (Paustian et al. 2015: 156-157). 

Põllumajandus eristub teistest majandusharudest mitmete tegurite poolest. Eripäradest 

hoolimata tuleb tagada sektoris konkurentsivõime, jätkusuutlikkus ning tulemuslikkus. 

Erinevad põllumajandusettevõtete tulemuslikkust mõjutavad näitajad on kokkuvõtvalt 

toodud tabelis 4. Põllumajandusettevõtete tulemuslikkust mõjutavad näitajad on jaotatud 

kolme rühma: sisendid, protsessid ja väljundid.  
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Tabel 4. Põllumajandusettevõtte tulemuslikkust mõjutavad näitajad (Saunders et al. 2007: 

37) 

Sisendid Protsessid Väljundid 

1) visioon: 

visiooni kirjeldus; 

äriplaan 

1) struktuur: 

suurus; 

omandistruktuur; 

tööstus; 

tööstuse struktuur; 

äri vanus 

1) rahalised tegurid: 

aktsiate väärtus; 

tuluallikate mitmekesisus; 

5 aasta turuosa %, 

majanduslik lisandväärtus; 

võõr- ja omakapitali suhe 

2) positsioon väärtusahelas: 

lähedus lõpptarbijale 
2) kliendikesksus: 

uute toodete käive; 

tarneaeg; 

klientide kasumlikkus; 

identifitseerimine ja 

klientidega suhtlemine; 

klientide tagasiside protsess 

2) loodus: 

maa kasutus; 

vee kvaliteet; 

kasvuhoonegaaside heide; 

energia kasutamine; 

veekulu; 

kliima 

3) ettevõtte suurus: 

hektarid; 

käive; 

töötajate arv 

3) innovatsioon: 

uute toodete arv; 

uute protsesside/meetodite arv; 

IKT kasutamine; 

investeerimine/muutused 

kapitalis 

3) inimtegurid: 

tööhõive; 

töötajate kvalifikatsioon; 

oskuse tase ja kogemused; 

töötajate näitajad; 

koolituse tingimused 

4) ettevõtte vanus: 

vanus, aastates 

4) töötajate suhted: 

kaadrivoolavus; 

haiguspäevad; 

õnnetuste määr; 

produktiivsus; 

oskused ja kvalifikatsioon; 

koolitused 

4) sotsiaalsed tegurid: 

valimistel osalemine; 

annetused kohalikku 

omavalitsusse; 

kuulumine kohalikesse 

gruppidesse; 

kohalike rajatiste kasutamine 

5) konkreetne 

põllumajandussektor: 

sektor 

5) kvaliteet: 

kvaliteedihinnang; 

produktiivsus; 

jäätmed; 

tagasitulev kaup kogumüügist 

5) kultuurilised tegurid: 

etniline grupp; 

avalike rajatiste kasutamise 

määr (nt raamatukogud) 

6) omand: 

börsil noteeritud ettevõte; 

eraettevõte; 

omaniku juhitav 

6) sotsiaal- ja 

keskkonnakaitse 

tegurid: 

reostuse tase; 

materjali ringluse osakaal; 

energia kasutamine; 

vee kasutamine; 

kasvuhoonegaaside heitkogus; 

keskkonna sertifikaat; 

kohalikud töötajad ja 

kohalikud tarnijad; 

osalemine poliitikas; 

osalemine kohalikes rühmades 

7) isiklikud ja pere 

väärtused: 

isiklikud eesmärgid; 

elustiil; 

sihitulu; 

suhtumine arengusse 

7) suhete võrgustik: 

mitteametlikud võrgud; 

ametlikud võrgud 

 



36 

 

Magistritöö autori arvates on olulisemateks põllumajandusettevõtete tulemuslikkust 

mõjutavateks teguriteks ettevõtte suurus ja sektor, väärtushinnangud, suhtumine 

klientidesse, suhtumine innovatsiooni ja nii ettevõtte kui ka töötajate arengusse, 

organisatsiooni kliima, kvaliteet ning looduse ja keskkonnakaitse tegurid. 

Tulenevalt sektori eripäradest on põllumajandusettevõtetele töötatud välja mitmeid 

tasakaalus tulemuskaarti mudeleid. Põllumajandusettevõtte tasakaalus tulemuskaardi 

eripärade väljatoomiseks kirjeldab autor klassikalisi tasakaalus tulemuskaardi aspekte ning 

toob võrdluseks Laurenzani et al. (2005) ja Byrne ja Kelly (2004) kohandatud mudelid 

(tabelid 7 kuni 10), toob välja aspektide peamised mõõdikud, tulemusnäitajad ja mõjutegurid 

põllumajandusettevõttes. Laurenzani et al. (2005) mudel on mõeldud kasutamiseks 

maapiirkonna perefarmile ning põhineb Kaplani ja Nortoni klassikalisel tasakaalus 

tulemuskaardil, tuues näiteid põllumajandusettevõtete võimalikest eesmärkidest, 

meetmetest, sihist ja tegevustest. Byrne ja Kelly (2004) töötasid välja piimafarmi 

tulemuskaardi (Dairy Farm Scorecard), mis võimaldab piimatootjatel arvestada üheaegselt 

kõikide oluliste äriga seotud strateegiliste eesmärkidega ning arvestab sealjuures keskkonna 

eripäraga: kvoodid, keskkonnaalased eeskirjad, turvalisus. Piimafarmi mudel toob välja 

aspektide strateegilised eesmärgid, baastaseme, sihti ja tegelikud tulemused. Järgnevalt 

vaatleb autor eelnimetatud mudeleid tasakaalus tulemuskaardi finantsaspektis, 

kliendiaspektis, sisemiste äriprotsesside aspektis ning õppimise ja arengu aspektis.  

Finantsaspekt hõlmab organisatsiooni rahalisi eesmärke ning võimaldab juhtidel jälgida 

rahalist edu ja ettevõtte väärtust. Finantsnäitajad peegeldavad minevikus tehtud otsuseid 

ning annavad infot organisatsiooni praeguse seisundi kohta. Erinevate finantsnäitajate 

kasutamine sõltub ettevõtte suurusest ja eripäradest. Tabelisse 5 on autor koondanud 

eelnevalt läbitöötatud uuringute alusel tasakaalus tulemuskaardi finantsaspekti peamised 

näitajad tootmisettevõttes, pereettevõttes ja põllumajandusettevõttes. 

 

Tabel 5. Tasakaalus tulemuskaardi peamised finantsnäitajad 

Tootmisettevõte (Fernandes et 

al. 2006) 

Pereettevõte (Craig, Moores 

2005) 

Põllumajandusettevõte 

(Dunn et al. 2006: 22) 

käibekasv; 

omakapitali tootlus 

ühikukulu 

lisandväärtus 

EBIT 

käibekasv 

tootlikkuse kasv 

likviidsusnäitajad 

maksevõime näitajad 

rahavood  
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Finantseesmärgi seadmine sõltub ettevõtte arengustaadiumist. Klassikaliselt eristatakse 

kolme elutsükli etappi (Ibid.: 46-48): 

1. Kasvustaadiumi finantseesmärk on kasvatada kiiresti käivet uute toodete ja teenuste 

müügi suurendamisega uutel turgudel ja kliendigruppides. Selleks investeeritakse 

tulevikku: paigutatakse ressursse tootearengusse ja süsteemidesse, laienetakse, 

suurendatakse tootmisvõimsust ja parandatakse kliendisuhteid. 

2. Stabiilsusstaadiumis on oluline säilitada või kasvatada olemasolevat turuosa ning 

saavutada hea investeerimistasuvus. Investeeritakse tootmisprotsesside kitsaskohtade 

õgvendamisse, tootmisvõimsuse suurendamisse ja arendustegevusse. Keskendutakse 

traditsioonilistele finantsnäitajatele: investeeringutasuvus, kasum rakendatud kapitalilt, 

tulu põhitegevuselt ning ka majanduslikku lisandväärtus. 

3. Saagikoristusstaadiumis ehk elutsükli lõpufaasis ei tehta enam suuri pikaajalisi 

investeeringuid vaid „koristatakse saaki“ eelnevates etappides tehtud investeeringutelt. 

Peamiseks finantseesmärgiks on maksimeerida tulu, mis saadakse minevikus tehtud 

investeeringutelt.  

Vastavalt ettevõtte arengustaadiumile eristatakse kolme põhilist strateegilist finantssuunda: 

1) käibekasv ja tulude struktuur, 2) kulude optimeerimine ja tootlikkuse tõstmine, 3) varade 

optimaalne kasutamine ja investeerimisstrateegia (Ibid.: 49). Finantseesmärkide saavutamist 

mõjutavatest teguritest kolme arengustaadiumi ja strateegilise suuna lõikes annab ülevaate 

tabel 6. 

 

Tabel 6. Mõõtmine strateegilistel finantssuundadel (Kaplan, Norton 2003: 50) 

 Strateegiline suund 

käibekasv ja tulude struktuur kulude optimeerimine ja 

tootlikkuse tõstmine 

varade optimaalne 

kasutamine 

sa
ag

ik
o
ri

st

u
s 

käibekasv tootegruppide lõikes; 

uutest toodetest/teenustest ning 

uutelt klientidelt saadud kasumi 

protsent 

 

müügitulu töötaja kohta investeeringute osakaal, % 

käibest; 

teadus- ja arendustegevuse 

osakaal, % käibest 

st
ab

ii
ls

u
s 

sihtklientide osakaal; 

uutest tooterakendusviisidest 

saadav tulu, %; 

kliendi- ja tootegruppide 

kasumlikkus 

kulud võrrelduna 

konkurentidega; 

kulude vähendamise %; 

kaudsete kulude % käibest 

likviidsussuhted; 

kasum rakendatud kapitalilt 

varaliikide lõikes; 

vara rakendamise % 

k
as

v
 

klientide / toodete kasumlikkus; 

mittetulusate klientide osakaal 

ühikulu investeeringutasuvus; 

käibekiirus 
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Finantseesmärk koondab kõigi teiste osade eesmärgid ja näitajad: iga valitud finantsnäitaja 

on lüliks põhjus-tagajärgede seostel põhinevas ahelas. Tasakaalus tulemuskaarti loomist 

alustatakse pikaajaliste finantseesmärkide ja -näitajate määramisega, mille ülesanneteks on 

määratleda strateegialt oodatavad finantstulemused ning toimida teiste aspektide eesmärkide 

ja näitajate lõppsihtmärgina. (Kaplan, Norton 2003: 45- 46) 

Tabelis 7 toob autor näiteid pere-ja piimafarmi tasakaalus tulemuskaardi finantsaspektist. 

Nii pere- kui ka piimafarmi finantsaspekti eesmärgid on klassikalised – suurendada 

käibevahendeid. Piimafarmi näites on finantsaspekti eesmärgina välja toodud osaühingu 

loomine. Finantsilist tulemuslikkust näitavad põllumajanduses näiteks likviidsusnäitajad, 

maksevõime näitajad ja rahavood (Dunn et al. 2006: 22). 

 

Tabel 7. Näide pere- ja piimafarmi tasakaalus tulemuskaardi finantsaspektist (autori 

koostatud Laurenzani et al. 2005: 292 ja Byrne, Kelly 2004: 858 baasil) 

P
er

ef
ar

m
 

Eesmärgid  Mõõdikud Siht Tegevused 

saada tegevuse 

eest tulu  

 

tulu suurendada tulusid ja/või 

vähendada kulusid 

 

leida ja hoida ära 

mittevajalikke püsi- ja 

muutuvkulusid 

suurendada 

käibevahendite 

varusid 

 

rahareservid 

 

suurendada hindasid ja/või 

vähendada muutuvkulusid; 

lisada tootele lisandväärtust 

paremate hindade nimel 

lisada tootele lisaväärtust; 

vähendada muutuvkulusid 

tõhusa tootmise abil 

 
P

ii
m

af
ar

m
 

Eesmärgid Baastase Sihtväärtus Tegelik 

investeeringu 

tasuvus 

15% 12%  

rahavoogude 

suhe 

40% 42%  

peamised kulud 11 c/l 13 c/l  

luua osaühing 2003 tehtud  

 

Põllumajandusettevõtete finantsaspekti tulemuslikkust mõjutavad autori arvates kõige 

rohkem majanduslik olukord, toetused, ettevõtte suurus ja juhtimisoskused. Kuna 

põllumajandussektorit iseloomustab ebakindlus, siis võib ootamatute sündmuste tõttu 

tekkida põllumajandustootjatel raskusi rahastamisallikate saamisel. Muutuva majandusliku 

olukorra tõttu varieeruvad põllumajandustootjate sissetulekud suurel määral. Euroopa Liidu 

poolt makstavad põllumajandustoetused on põllumeestele oluliseks sissetulekuallikaks. 

Juhtimisotsused mõjutavad otseselt finantstulemusi, sest põllumajandustootjad langetavad 

juhtimisotsuseid suures ebakindluses: prognoosides klimaatilisi ja bioloogilisi tingimusi, 

mida ei saa täpselt ette ennustada. Samuti mõjutab finantsnäitajaid ettevõtte suurus. 
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Põllumajandusettevõtted on sageli suhteliselt väikesed ja peamiselt on tegemist 

pereettevõtetega. Väikeettevõtetel on võrreldes suurematega raskem probleemidega 

hakkama saada, sest nende reservid ja tagavarad on väiksemad.  Samuti on neil raske saada 

toodete eest kõrgeimat turuhinda kuna nende püüded kvaliteedi parandamise ja väärtuse 

loomise osas võivad jääda turuhinnas arvesse võtmata (Euroopa Liidu poliitika … 2014 :12).  

Uuringud on näidanud, et põllumajandusettevõtte suurus, omaniku haridustase, vanus ning 

äriplaanide olemasolu on seotud organisatsiooni tulemuslikkusega (Tanewski et al. 2000: 

58). Saunders et al. (2007: 29) uuringust järeldus, et need põllumajandustootjad, kellel on 

äriplaan, on suurem kogutulu. Noori ettevõtlikke suurtalunikke, kes usuvad oma edusse ning 

kasutavad keerulisi ettevõtte planeerimise protsesse, seostatakse tulemuslikemate äridega 

(Tanewski et al. 2000 :80). Põllumajandusettevõtetel on madal strateegiline paindlikkus, 

mistõttu on neil raskem teha muudatusi (Noell, Lund  2002: 14). Põllumajanduse 

tulemuslikkust mõjutavatest faktoritest tingituna on põllumajandusest teenitavad tulud 

võrreldes teiste sektoritega üldjuhul madalamad ja varieeruvamad. 

Kliendiaspekti eesmärgiks on määrata selged kliendi- ja turusegmendid ning vastavad 

tulemusnäitajad. Ettevõtted, mis püüavad olla kõigile klientidele meelepärased lõpetavad 

üldjuhul sellega, et mitte kellegi vajadused ei saa rahuldatud. Kliendiaspekt hõlmab 

klientidega seotud eesmärke, tüüpilised on näiteks kliendirahulolu, turuosa suurus, klientide 

hoidmine, -leidmine ja -kasumlikkus. Kesksed kliendinäitajad moodustavad omavahelisi 

põhjuslikke seoseid. (Kaplan, Norton 2003: 61-62, 65) 

Kliendirahulolu mõjutavad neli kategooriat: aeg, kvaliteet, teenindus ja hind (Kaplan, 

Norton 1992: 73).  Uute klientide leidmine ja hoidmine on tihti seotud kliendi soovidele kiire 

reageerimisega ning toodete kvaliteedinäitajateks on näiteks defektide esinemise sagedus, 

klientide tagastatud kauba kogus, garantiinõuete arv. (Kaplan, Norton 2003: 83-84) 

Klientide jaoks pole oluline mitte toode ise, vaid väärtus, mida see pakub (Brauer 2012: 68). 

Seetõttu on oluline sõnastada oma väärtuspakkumine - millist konkreetse kliendi probleemi 

pakutav toode lahendab (Ibid.: 68). Väärtuspakkumisel põhinevaid tunnuseid on võimalik 

jaotada kolme klassi: 1) toodete ja teenuste omadused- funktsionaalsus, kvaliteet ja hind, 2) 

kliendisuhted – ostukogemus ja isiklike suhete kvaliteet, 3) imago ja reputatsioon (Kaplan, 

Norton 2003: 71, 82). 
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Väärtuspakkumine haakub toodete konkurentsieelistega, milles tuleks keskenduda vaid 

klientide jaoks olulistele tooteomadustele. Konkurentsieelis jaguneb lühi- ja pikaajaliseks. 

Lühiajaline on näiteks hinnaeelis, kuid tegemist pole jätkusuutliku strateegiaga. Pikaajalise 

konkurentsieelise annab näiteks kaitstav intellektuaalomand, regulaarne tootearendus. 

Asjatundlikult sõnastatud väärtuspakkumine ja konkurentsieelis annavad võimaluse küsida 

kliendilt turu keskmisest kõrgemat hinda. (Brauer 2012: 68) Konkurentsistrateegia kirjeldab 

neid tegureid, mis aitavad ettevõtetel konkurentsis püsida ning strateegia valik sõltub 

ettevõtte soovist, kuidas ta soovib konkurentide seas välja paista. Tuntuimad 

konkurentsistrateegiad on (Treacy, Wiersema 1997): 

 kliendisuhetele suunatud strateegia, eesmärk on kliendisuhete arendamine läbi hea 

kliendikogemuse pakkumise. Ettevõte tunneb oma kliente ning oskab seeläbi pakkuda 

neile õigeid kvaliteetseid tooteid/teenuseid. Kliendisuhteid mõjutavad näiteks 

reageerimis- ja kättetoimetamisaeg, kliendi suhtumine;  

 kulueelise strateegia, nimetatakse ka hinnaliidri strateegiaks. Klientidele pakutakse 

odavat hinda, kesist kvaliteeti, lihtsat funktsionaalsust ja kerget kättesaadavust. 

Strateegiat iseloomustab lai turg, soodne hind ja kättesaadavus; 

 toote-eelisele suunatud strateegia, eesmärk on pakkuda turule järjest uusi innovaatilisi 

tooteid, mis rahuldavad paremini kliendivajadusi. Antud strateegiat iseloomustab 

innovaatilisus ja uute turgude loomine.  

Kaplani ja Nortoni (2003: 88) arvates mõjub klientidele kõige paremini ettevõtte sõnum, et 

ta on oma kliendi kõige tasuvam tarnija. Kliendid on lojaalsed, kui nende vajadused saavad 

rahuldatud ja ettevõtte poolt pakutud väärtused on piisavad. Oluline on mitte jääda ühe koha 

peale pidama, vaid planeerida tegevusi, kuidas hoida ja luua kliendisuhteid. 

Tabelis 8 toob autor näiteid pere-ja piimafarmi tasakaalus tulemuskaardi kliendiaspektist. 

Piimafarmi kliendiaspekt on ümber nimetatud keskkonnakaitse, määruste ja 

kliendiaspektiks, kus arvestab lisaks klientidele ka keskkonna eripäraga. Perefarmi 

kliendiaspekti eesmärgid on seotud kliendirahulolu, nõudluse ja müügihindadega. 

Piimafarmi strateegilised eesmärgid hõlmavad kvaliteeti ja ohutust. 
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Tabel 8. Näide pere- ja piimafarmi tasakaalus tulemuskaardi kliendiaspektist (autori 

koostatud Laurenzani et al. 2005: 293 ja Byrne, Kelly 2004: 858 baasil) 
P

er
ef

ar
m

 

Kliendiaspekt 

Eesmärgid  Mõõdikud Siht Tegevused 

suurendada 

nõudlust ettevõtte 

toodangu järele 

nõudlus 

 

suurendada ja/või 

säilitada klientide arv; 

saada rohkem kasumit 

otsida tasuvamaid 

turustuskanaleid; 

rahuldada kõikide klientide 

nõudmisi 

luua 

kõrgetasemeline 

kliendi rahulolu 

kliendi 

rahulolu 

olla klientidele meele 

järgi, suurendades 

nende rahulolu 

parandada toodete 

kvaliteeti; 

pakkuda konkurentsi-

võimelisi hindu; 

luua konkurentsi-

võimelised 

hinnad 

müügihind 

 

pakkuda 

konkurentsivõimelisi 

hindu turul 

jälgida turuhindade 

kujunemist; 

sõltuvalt tootmiskuludest 

määrata hinnad 

 

P
ii

m
af

ar
m

 

Keskkonnakaitse, määruste, kliendiaspekt 

Eesmärgid Baastase Sihtväärtus Tegelik 

kvoot aakri kohta 1470 c/l 735 l/Ha  

turvalisuse 

aruanne 

2003 tehtud  

piima kvaliteet: 

somaatiliste 

rakkude arv 

100 k 150 k  

valk 3.5% 3.45%  

piimarasv 4.2% 4.0%  

REPS liituda 

skeemiga 

liituda aasta lõpuks  

 

Põllumajandusettevõtete kliendiaspekti tulemuslikkust mõjutavad peamised tegurid on 

autori arvates poliitilised faktorid, õigusaktid, säästlikkus ja keskkonnahoid, kvaliteet, 

tootjate vaheline koostöö, koht väärtusahelas ja turg. Põllumajandustootmine sõltub 

loodusest palju rohkem kui teised sektorid ning seetõttu peavad põllumehed arvestama 

maapiirkondade jätkusuutliku arenguga (Saunders et al. 2007: 12). Kuna 

põllumajandusettevõtte edu sõltub keskkonnast ning kasutatakse suuri maa-alasid, jälgib 

valitsus põllumajandussektori keskkonnanäitajaid (Ibid.: 12-13). Looduse ja elurikkuse 

kaitsmiseks peavad põllumehed tootma säästvalt ja keskkonnahoidlikult. 

Põllumajandustootmises piiravad paljusid tegevusi õigusaktid. Toetuste saamiseks tuleb 

rakendada keskkonnasäästlikke tootmisviise. Lisaks tuleb põllumajandustootjatel järgida 

elurikkuse ja looduslike elupaikade kaitset ja veevarude majandamise nõudeid. Ohutu ja 

kvaliteetse toidu saamiseks on välja töötatud turustusnormid, kvaliteedisüsteemid 

erikvaliteediga toodete kindlakstegemiseks, sertifitseerimissüsteemid ja hügieenieeskirjad. 

(Euroopa Liidu poliitika … 2014 :4-9, 13). 
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Eesti põllumajandusele on iseloomulik  kahene põllumajandustootjate struktuur – suhteliselt 

suur arv väiketootjaid kasutab väikest osa põllumaast ning suhteliselt väike hulk suuremaid 

tootjaid kasutab enamikku põllumaast. Selline ebavõrdsus tekitab raskuseid erineva 

suurusega tootjate vahelise koostöö arendamisel ja arengueesmärkide kokkuleppimisel. 

(Maaelu arengu... 2011: 100-106) Põllumajandusettevõtetele on iseloomulikuks arendada 

omavahel võrgustikke ja suhteid, mis on võrreldes teiste ärisektoritega tugevamad ja 

pikaajalisemad. Kliendikesksus on oluline edu faktor ning selle näitajad on: protsendiline 

käive uutest toodetest; võtmeklientide osakaal, tarneaeg, klientide kasumlikkus, 

identifitseerimine ja klientidega suhtlemine, klientidelt tagasiside saamise protsess. Mitmete 

nende indikaatorite kasutamine on põllumajanduses piiratud. See sõltub ettevõtte asukohast 

väärtusahelas. Üldjuhul on põllumajanduses kliendid seotud lepingutega ning tootmine on 

turupõhine. Mida lähemal lõpptarbijale, seda parem, sest saab kõige rohkem tagasisidet turu 

kohta, aidates seeläbi planeerida ettevõtte tegevusi. (Saunders et al. 2007: 22-31) Sektorit 

iseloomustab ka madal turujõud. Põllumajanduses pannakse rõhku tootmisele, turg ja 

väliskeskkond on teisejärgulised (Noell, Lund 2002: 11). 

Sisemiste äriprotsesside eesmärk on tagada ettevõtte sisemiste protsesside toimivus ja 

stabiilsus. Antud protsessid on seotud sisemiste tegevuste eesmärkidega ja kirjeldavad 

tähtsamaid protsesse, mis võimaldavad kanda edasi klientide ja aktsionäride eesmärke. 

Protsessiaspekt kirjeldab, kui hästi ettevõttel läheb ja kas tema tooted ja/või teenused 

vastavad klientide vajadustele. Tulemuslikkuse mõõtmisel lähtutakse konkreetsete väliste 

huvigruppide ootustest, vaadeldakse siseprotsesse, mis on kõige olulisemad kliendirahulolu 

ja ettevõtte finantseesmärkide saavutamise mõjutegurid. Rõhuasetus on uute protsesside 

loomisel. (Kaplan, Norton 2003: 26-27, 89-90, 111) Informatsioon äriprotsesside 

võtmenäitajate kohta peab olema kõigile asjaosalistele kättesaadav ja arusaadav, et hinnata 

oma tegevuse tagajärgi kuludele, kvaliteedile, reageerimiskiirusele ning lõpptulemusena 

klientide rahulolule (Kaplan, Cooper 2002: 74). Sisemiste äriprotsesside mõju 

strateegilistele eesmärkidele on võimalik analüüsida väärtusahela üldmudeli kaudu, mis 

hõlmab kolme peamist äriprotsessi - innovatsioon, tootmine ja müügijärgne teenindus 

(joonis 7). 
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Joonis 7. Sisemiste äriprotsesside väärtusahela üldmudel Allikas: (Kaplan, Norton 2003: 92) 

 

Väärtusahel algab kliendi vajaduse tuvastamisega ja lõpeb kliendi vajaduste rahuldamisega.  

Innovatsiooniprotsessi lisamine põhiprotsesside hulka on suhteliselt hiljutine uuendus ning 

näitajad sõltuvad ettevõtte spetsiifikast. Innovatsiooniprotsessi eesmärke on kaks: 1) 

selgitada välja  klientide vajadused tulevikus, 2) kujundada ja arendada välja tooted, mis  

rahuldaksid sihtkliendirühmade tulevikuvajadusi. Lisaks on oluline ületada klientide ootusi, 

saavutades seeläbi konkurentsieelis. Innovatsiooniprotsessi näitajad on näiteks: uute toodete 

osakaal, arenduskulud, teadusuuringute kulud, turule tulemise aeg, toodete ärikasum. 

Tootmisprotsessi olulisteks eesmärkideks on tagada kõrge kvaliteet ja ökonoomsus. 

Tootmisprotsessi võtmenäitajate valimisel tuleb arvestada toodete ja tootmise iseärasustega. 

Üldjuhul on tulemusnäitajad seotud toote kvaliteediga, ajaga  ja tootlikkusega. Müügijärgse 

teeninduse protsessi ülesanne on anda lõplikule tootele või teenusele lisandväärtust. (Kaplan, 

Norton 2003: 91-93) 

Tabelis 9 toob autor näiteid pere-ja piimafarmi tasakaalus tulemuskaardi sisemistest 

äriprotsesside aspektist. Piimafarmi tulemuskaardis kasutatakse eelnimetatud aspekti asemel 

tootlikkust ja efektiivsust. Perefarmi sisemiste äriprotsesside eesmärgid on seotud 

tootlikkuse ja kvaliteediga. Antud aspekti piimafarmi strateegilised eesmärgid hõlmavad 

loomadega seotud näitajad. 

Põllumajandusettevõtete sisemiste äriprotsesside aspekti tulemuslikkust mõjutavad autori 

arvates enim looduskeskkond, tootmis-ja turutsükli hooajalisus, bioloogilised riskid, 

tootlikkus ja tehnilised oskused. Põllumajandus sõltub looduskeskkonnast ning pidevalt 

muutuvad ilmastikutingimused, kahjurite levik, haiguspuhangud muudavad 

põllumajandustootmise ettearvamatuks, mida pole kohati võimalik kontrollida ning uute 

tingimustega tuleb kohaneda. Eesti põllumajandusele on iseloomulik kõrge tsükliline 

volatiilsus, mis on tingitud saakide ning hindade kõikumistest. Põllumajandustootmist 

mõjutab kasvuperioodi pikkus. Eestis on see 180 päeva. 

kliendi 
vajaduse 

määramine

turu 
määramine

toote 
loomine

tootmine
toote 

tarnimine

kliendi 
teeninda-

mine

kliendi 
vajaduse 
rahulda-

mine

Innovatsiooniprotsess Tootmisprotsess 
Müügijärgne 

teenindusprotsess 
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Tabel 9. Näide pere- ja piimafarmi tasakaalus tulemuskaardi sisemistest äriprotsessidest 

(autori koostatud Laurenzani et al. 2005: 294 ja Byrne, Kelly 2004: 858 baasil) 
P

er
ef

ar
m

 

Sisemised äriprotsessid 

Eesmärgid  Mõõdikud Siht Tegevused 

suurendada 

tootlikkust 

 

tootlikkus 

 

tõsta tootlikkuse 

efektiivsust 

kasutada seadmeid ja 

tehnikat, mis aitavad 

parandada tootlikkust 

suurendada toote 

kvaliteeti 

omandatud 

kvaliteedi tase 

tõsta kliendi poolt 

tajutud kvaliteedi taset 

selgitada välja klientide 

vajadused; 

P
ii

m
af

ar
m

 

Tootlikkus ja efektiivsus 

Eesmärgid Baastase Sihtväärtus Tegelik 

poegimismuster 8  10  

päevad väljas 300  270   

veiseliha süsteem 2004  loo süsteem  

valgu protsent 3.5% 3.45%   

 

Loodusvarad mängivad põllumajanduses olulist rolli. Mõningate põllumajandustoodete 

tootmisel on energia oluline sisend, seega on energia kasutamine oluline tulemuslikkuse 

näitaja. Vee kasutamine on tähtis jätkusuutlikkuse faktor. Põllumajandusettevõtted 

püüdlevad säästlikuma tootmise süsteemi suunas, pannes rõhku tõhususele, jäätmete 

vähendamisele ja keskkonnaohutusele (Saunders et al. 2007: 35). 

Põllumajandustoodang on osa suuremast ketist ning lõpp-produkt sageli eksporditakse. 

Seetõttu on toodangu hulk piiratud. Eesti põllumajandussektor peab silmitsi seisma mitmete 

väljakutsetega: järjest rohkem tuleb panustada tootlikkuse ja lisandväärtuse kasvatamisse, et 

tagada Eesti põllumajandus- ja toidusektori konkurentsivõime rahvusvahelistel turgudel 

olukorras, kus maailma rahvastik on jätkuvalt kasvav, põllumajandusmaa kogus on piiratud 

ning kliimamuutused tekitavad piirkondlikke tootmisprobleeme ning ebakindlust (Maaelu 

arengu… 2011: 107). Põllumajandustootjate tootlikkuse suurendamisele aitab kaasa 

Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika, mille põhieesmärgiks on parandada 

põllumajanduslikku tootlikkust põllumajandusliku innovatsiooni edendades, et 

põllumajandustootjad saaksid uute tootmissüsteemide abil toime tulle paljude eesseisvate 

katsumustega (Euroopa Liidu poliitika … 2014: 11). 

Õppimise ja arengu etapi eesmärgiks on tagada ettevõttele piisav infrastruktuur, et 

saavutada erinevates aspektides püstitatud strateegilised eesmärgid ning kindlustada 

ettevõtte jätkuv kasv ja areng. Põhineb eeldusel, et pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks 

on vajalik investeerida tulevikku. (Kaplan, Norton 2003: 123) Antud perspektiivi mõõdikute 

määramine tekitab paljudes raskusi. Rillo (2003) arvates on põhjuseks see, et tegemist on 
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kahe täiesti erineva asjaga: personal on ressurss, arendus protsess. Seetõttu tuleks neile 

kahele leida teineteisest sõltumatud mõõdikud. (Rillo 2003a: 50) 

Õppimise ja arengu perspektiivi nime ja sisu on aja jooksul korduvalt muudetud. 1992. 

aastal, kui tasakaalus tulemuskaardi esmakordselt tutvustati, kasutati nime õppimine ja 

innovatsioon. Kaplani ja Nortoni esimeses raamatus (1996) nimetati aspekt ümber 

õppimiseks ja arenguks. Mitmed organisatsioonid peavad ka seda terminit 

problemaatiliseks. Seetõttu leidub kirjanduses õppimise ja arengu asemel näiteks inimese 

perspektiiv, keskendudes vaid töötajatega seotud eesmärkidele ning jättes välja arengu. 

(Marr 2010: 5-6) Innovatsioon on aga integreeritud sisemiste äriprotsesside aspekti.  

Õppimise ja arengu perspektiivi mitmeti tõlgendamise vältimiseks on Kaplan ja Norton 

nimetanud punktid, mida selle aspekti all kajastada (2003: 124 - 141): 

 Inimkapital. Personal moodustab ettevõtte intellektuaalse kapitali. Organisatsiooni 

tegevuse tõhustamisel on oluline osa reatöötajatel, sest nemad seisavad siseprotsessidele 

ja klientidele kõige lähemal. Enamlevinud mõõdikuks on töötajate rahulolu, tootlikkus 

ja voolavus. Äärmiselt oluline eesmärk on töötajate rahulolu, mis on eelduseks nii 

produktiivsusele, kvaliteedi tõusule ja paremale klienditeenindusele. Tööjõu voolavuse 

mõõdikuks on tavaliselt kauaaegsete ja lojaalsete töötajate voolavuse protsent. Tööjõu 

tootlikkuse tulemusnäitajateks on: tulu töötaja kohta, lisandväärtus töötaja kohta, käive 

töötaja palga kohta. Inimkapitaliga seotud näitajaid mõjutavad töötajate strateegilised 

oskused, väljaõppe tase, täiend-ja ümberõppe. 

 Infosüsteemid. Infosüsteemide juures on oluline, et kliente ja siseprotsesse puudutav 

info oleks neile inimesele,  kes seda oma töös vajavad, kättesaadav. Sellise info 

kogumine eeldab suurepäraseid teabevõimalusi. Infosüsteemide tulemuslikkust 

kajastavateks näitajateks on strateegilise teabe ulatuse ja kättesaadavuse koondindeks, 

strateegiliste töökohta kaetus.  

 Organisatsioonilised protseduurid. Ettevõttes valitsevat tegevuskliimat mõjutavad 

lisaks meeldivale keskkonnale ka töötajate motiveeritus, otsustus- ja tegutsemisvabadus, 

eesmärgiühtsus. Tulemusnäitajatena kasutatakse tehtud ettepanekute arv töötaja kohta, 

rakendatud ettepanekute arv, tuumikprotsesside täiustumise tempo. Oluline on tagada 

eesmärgiühtsus. 

Tabelis 10 toob autor näiteid pere-ja piimafarmi tasakaalus tulemuskaardi õppimise ja 

arengu aspektist. Perefarmi õppimise ja arengu aspekti eesmärgid on seotud töötajate 
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võimekuse ja motivatsiooniga. Piimafarmi strateegilised eesmärgid hõlmavad uute 

kontaktide loomist, tagasisidet ja uuendusi. 

 

Tabel 10. Näide pere- ja piimafarmi tasakaalus tulemuskaardi sisemistest äriprotsessidest 

(autori koostatud Laurenzani et al. 2005: 294 ja Byrne, Kelly 2004: 858 baasil) 

P
er

ef
ar

m
 

Eesmärgid  Mõõdikud Siht Tegevused 

parandada 

juhtimis- ja 

tehnilisi oskusi 

võimekuse 

tase 

 

liikuda edasi/areneda 

õppimiskõveral; 

pakkuda koolitusi 

pakkuda koolituse 

võimalusi; 

arendada juhtimis- ja 

tehnilisi võimeid; 

otsida asjakohast/olulist 

teavet 

kindlustada 

töötajate 

motivatsioon 

töötajate 

rahulolu tase 

ühildada töötajate ja 

ettevõtte eesmärgid) 

tunda ära töötajate 

vajadused (turvalisus ja 

heaolu) 

arendada töötajate oskusi 

 
P

ii
m

af
ar

m
 

Eesmärgid Baastase Sihtväärtus Tegelik 

külasta        

Uus-Meremaad 

2004. aastal luua 5 uut kontakti  

puhkused (p/a) 25  20  

nõupidamised 

(päeva/aastas) 

15  12  

maja 

renoveerimine 

2003 . aastal tehtud  

 

Põllumajandusettevõtete õppimise ja arengu aspekti tulemuslikkust mõjutavad autori arvates 

peamiselt sotsiaalsed tegurid, teadustöö ja innovatsioon. Tulemuslikkuse saavutamisel on 

töötajatel oluline osa. Uuringud on näidanud, et põllumajandusettevõtted pööravad vähe 

tähelepanud töötajate rahulolusse (Eesti juhtimisvaldkonna… 2011 :160). 

Põllumajandusettevõtjad Eestis tegutsevad peamiselt väikestes majapidamistes, kus 

töötavad ainult oma pere liikmed. Töötajate suhetega seotud tegurid on järgmised: tööjõu 

voolavus, haiguspäevad, vigastused, produktiivsus, tulemustasud, oskused ja 

kvalifikatsioon, koolitused (Saunders et al. 2007: 33). Põllumajanduses on probleeme 

leidmaks kompetentseid töötajaid. Investeerimine  töötajate õppimisse ja isiklikku kasvu 

suurendab ettevõtte võimekust täita oma eesmärke (Ibid.: 10). Innovatsioon ja teadustöö 

omavad põllumajandustootjate jaoks suurt tähtsus. See aitab neil toota rohkem ja tulla 

paremini toime ettearvamatutes olukordades. Suurtootjad oma tehnoloogiad uuendanud ning 

see annab neile konkurentsieelise (Maaelu arengu... 2011: 106). Põllumajanduse 

kaasajastamine ja tehnilise taseme tõstmine nõuab palju raha, mida Eesti 

põllumajandusettevõtted ei suuda ise teenida.  
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Valdavalt on tasakaalus tulemuskaarti põllumajandusettevõttes käsitlevad uuringud 

teoreetilised. Lissitsa (2005) oli üks esimesi, kes uuris meetodi reaalset rakendamist. 

Uuringust järeldus, et põllumajandusettevõtte areng sõltub maapiirkondade majanduslikust 

ja sotsiaalsest stabiilsusest. Uurimistulemused olid järgmised (Ibid.: 30): 

1) olemasolevaid ressursse kasutati tasakaalustatumalt ja tõhusamalt; 

2) uus järelevalve ja mõõtmise süsteem; 

3) organisatsiooni juhtimine ja korraldamine lihtsustus; 

4) võimaldas paremini mõista töötajate rolli organisatsioonis; 

5) kõik mõistavad ettevõtte strateegiat ning aitavad seda saavutada; 

6) lubab kohaneda pidevalt muutuvate tingimustega, andes juhtidele asjakohast teavet. 

Uuringu järeldusena tõi Lissitsa (2005) välja viis soovitust mida järgida 

põllumajandusettevõttes tasakaalus tulemuskaardi rakendamisel (Ibid.: 30-31): 

 tasakaalus tulemuskaart aitab ettevõttel strateegiat rakendada, kuid silma selgelt 

määratletud strateegiata on see võimatu; 

 põllumajandusettevõtte raamatupidamine tuleks kohandada vastavalt strateegilisele 

juhtimisele ja tasakaalus tulemuskaardile; 

 iga põllumajandusettevõte peaks looma oma strateegia ja konkurentsivõimet arvestades 

unikaalse mõõtesüsteemi; 

 tasakaalus tulemuskaardi loomisel võiks kasutada konsultatsioonifirma või 

teadusasutuse abi.  

Noell ja Lund (2002) võrdlesid omavahel Taani põllumajandusettevõtete traditsioonilist 

strateegilist planeerimist ning Kaplani ja Nortoni tasakaalus tulemuskaarti kontseptsiooni. 

Tulemustest järeldus: traditsiooniline strateegiline planeerimine ei arvestata kliendi 

perspektiivi, põhirõhk on sisemistel protsessidel; alahinnatakse õppimise ja kasvu aspekti. 

Sellest tulenevalt on Noell ja Lund (2002) toonud välja viis soovitust, kuidas kohandada 

tasakaalus tulemuskaarti põllumajandusettevõttes (Noell, Lund 2002: 14-15): 

 jäik strateegiline planeerimise raamistik muuta dünaamilisemaks ja terviklikumaks; 

 muuta peamine strateegiline eesmärk sisemistest protsessidest ümber kliendi 

perspektiiviks ja siduda neid omavahel; 

 arendada „sidusrühmade“ perspektiiv„ ja keskenduda kogu strateegilise juhtimise 

protsessile; 
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 põllumajandussektori iseärasuste tõttu on esmane lähtepunkt strateegilises mõtlemises 

ressursside, võimete, ja potentsiaali olemasolu talupidamises, samas tuleks arvestada 

turu ja toote võimalusi; 

 põllumajandusettevõtte raamatupidamistava tuleks kohandada strateegilise juhtimise ja 

tasakaalus tulemuskaarti vajadustega.  

Käesoleva alapeatüki kokkuvõttena võib märkida, et juhtimise oskused on muutunud 

oluliseks ka põllumajandusettevõtetes. Kõik neli aspekti on olulised, sest moodustavad 

ettevõttes ühtse terviku. Tulemuslikkuse aluseks on kogu tööprotsessi efektiivne toimimine. 

Püstitatud finantseesmärgid toimivad teistes aspektides lõppsihtmärgina sidudes tegevused 

kõikides aspektides. Põllumajanduse tulemuslikkust mõjutavatest faktoritest tingituna on 

põllumajandusest teenitavad tulud võrreldes teiste sektoritega üldjuhul madalamad ja 

varieeruvamad. Eripäradest hoolimata tuleb tagada sektoris konkurentsivõime, 

jätkusuutlikkus ning tulemuslikkus. Hoolimata tasakaalus tulemuskaarti mõjutavate tegurite 

paljususest, tuleks välja töötada täielikult integreeritud juhtimissüsteem, mis annaks 

põllumajandusettevõttest tervikliku pildi. Tasakaalus tulemuskaart pole lihtne 

tulemuslikkuse juhtimise vahend, kuid piisavalt kohanemisvõimeline ja paindlik. Tasakaalus 

tulemuskaati rakendamise üks olulisemaid omadusi on, et see võimaldab 

põllumajandusettevõttel tuvastada eesmärgid ning tagada ettevõtte arengu.  
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2. PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTE TASAKAALUS 

TULEMUSKAARDI VÄLJAARENDAMINE 

 

2.1. Materjal ja metoodika 

 

Käesolevas magistritöös kasutatakse empiirilise uuringu läbiviimisel ja eesmärgi täitmisel 

juhtumi uuringut, mis on oma olemuselt kvalitatiivse uurimuse meetod. Konkreetse 

juhtumina käsitletakse põllumajandusettevõtte Kesa-Agro OÜ-le tasakaalus tulemuskaardi 

väljaarendamist tuginedes teoreetilistele alustele ja uuringu tulemustele.  

Autor kasutab uuritava probleemi selgitamiseks, uuringu läbiviimiseks nii kvalitatiivseid kui 

ka kvantitatiivseid meetodeid kombineeritult. Uurimustöö teostamiseks valitud kvalitatiiv-

kvantitatiivne uurimusviis on sobiv järgnevatel põhjustel: ühe ja sama küsimuse 

lahendamiseks saab kasutada mitut meetodit (meetodite triangulatsioon); ühel meetodil 

saadud tulemusi täiustatakse, laiendatakse ja selgitatakse teisel moel saadud tulemustega, et 

jõuda nähtuse põhjalikuma mõistmiseni (Õunapuu 2014: 70). 

Juhtumiuuring võimaldab luua põhjalikuma arusaama tasakaalus tulemuskaardi 

rakendamisest põllumajandusettevõttes. Antud magistritöös töötatakse välja 

põllumajandusettevõttele Kesa-Agro tulemuslikkuse juhtimise süsteem, seetõttu on 

analüüsiühikuks protsess. Uue tulemuslikkuse juhtimissüsteemi juurutamise näol on 

tegemist protsessiga, mis peaks toimuma pidevalt. Töös kogutakse andmeid peamiselt 

juhtumiuuringu raames, mille käigus viiakse läbi vaatlused, intervjuud ja 

dokumendianalüüs. 

Käesoleva magistritöö koostamiseks on andmekogumismeetoditena kasutatud: vaatlust - 

ettevõttega tutvumine; intervjuu - viidi läbi ettevõtte juhiga ja tuumiktöötajatega; 

dokumendianalüüsi. Andmestiku moodustavad järgmised ettevõtte sisedokumendid ja 

avalikud infomaterjalid: Kesa-Agro OÜ majandusaasta aruanded (2012-2015); ettevõtte 

2015. aasta jõudluskontrolli andmed. Kogutakse nii arvulist kui ka tekstilist informatsiooni. 

Analüüsimisel kasutatakse nii esmaseid kui ka teiseseid andmeid. Esmased andmed ehk 

andmed, mida autor ise kogub on näiteks intervjuude käigus kirja pandud selgitused. 
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Teisesed andmed ehk juba olemasolevad andmed on näiteks ettevõtte majandusaasta 

aruanded. 

Tasakaalus tulemuskaardi väljaarendamisel teostab autor järgnevaid tegevusi: 

1) ettevõtte probleemide ja kitsaskohtade tuvastamiseks ning kriitiliste edutegurite ja 

strateegia täpsemaks kujundamiseks viib autor läbi ärikeskkonna analüüsi; 

2) sõnastab ettevõtte missiooni, visiooni ja põhiväärtused ning valib kasvustrateegia; 

3) formuleerib strateegilise peaeesmärgi; 

4) püstitab strateegilised eesmärgid, määrab neile vastavad mõõdikud; 

5) sõnastab kriitilised edutegurid tulemuskaardi nelja aspekti lõikes: finantsid; 

keskkonnakaitse, määrused, kliendid; tootlikkus ja efektiivsus ning õppimine ja areng; 

6) poolstruktureeritud intervjuude aluse teeb strateegiliste eesmärkide osas valiku; 

7) koostab strateegiakaardi: paigutab edutegurid strateegiakaardile ja esitab nendevahelised 

seosed; 

8) määrab kriitilise eduteguri mõõtmiseks näitajad, sihtväärtused ning eesmärgi elluviimise 

tegevuskava poolstruktureeritud intervjuu alusel; 

9) koostab ettevõtet kui tervikut käsitleva tasakaalus tulemuskaardi. 

Ettevõtte loomuliku keskkonna uurimiseks ja konkurentsisituatsiooni määramiseks kasutab 

autor dokumendianalüüsi ja viib läbi ärikeskkonna analüüsi. Ärikeskkonna analüüsiks 

kasutab autor PESTLE ja SWOT analüüsi. PESTLE analüüsi abil identifitseeritakse 

väliskeskkonnast tulenevate olulisemate tegurite mõjutused, mis kantakse hiljem SWOT 

analüüsi võimaluste ja ohtude alla. SWOT analüüsi kasutatakse ettevõtte sisekeskkonnast 

tulenevate tugevuste ja nõrkuste kaardistamiseks. Dokumendianalüüsi ja ärikeskkonna 

analüüsi käigus määratleb autor koostöös Kesa-Agro OÜ juhtkonnaga ettevõtte visiooni, 

missiooni ja põhiväärtused, uurib ettevõtte sise- ja väliskeskkonda, strateegilisi eesmärke 

ning kriitilisi edutegureid.  Tasakaalus tulemuskaardi koostamisel on aluseks Byrne ja Kelly 

(2004) väljatöötatud piimafarmi tulemuskaart, mis arvestab põllumajanduskeskkonna 

eripäradega. Antud mudel toob välja aspektide strateegilised eesmärgid, baastase, 

eesmärktasemed ja tegelikud tulemused. Autor lisab mudelile mõõdikud ja tegevused 

eesmärkide saavutamiseks, sest nii on tulemuskaart paremini mõistetav. 

Andmekogumismeetodina kasutatakse poolstruktureeritud intervjuud. Intervjuude käigus 

kogutakse infot ettevõtte Kesa-Agro OÜ majandustegevuse ja neis esinevate probleemide 

kohta. Kasutatakse poolstruktureeritud küsimustikku ning tegemist on peamiselt avatud 
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küsimustega. Intervjuu küsimused on toodud lisas 1. Intervjueeritakse nii ettevõtte juhatuse 

liiget kui ka piimafarmi juhatajat. Ettevõtte juhtkonnas läbiviidavate poolstruktureeritud 

intervjuude eesmärk on määratleda ettevõtte üldist strateegilist eesmärki toetavad 

strateegilised eesmärgid. Toetudes teoreetilistele alustele ja ettevõtte analüüsile teeb autor 

ettevõtte kriitiliste edutegurit osas ettepanekud ja arutelu tulemusena moodustub nimekiri 

tulemuskaardi nelja perspektiivi lõikes: finantsid; keskkonnakaitse, määrused, kliendid; 

tootlikkus ja efektiivsus ning õppimine ja areng. Intervjuude alusel valitakse kriitilised 

edutegurid, määratakse neile vastavate mõõdikud ja arendatakse välja eesmärgi 

saavutamiseks vajalikud tegevused. Intervjuusid viiakse läbi nii uurimustöö vaheetappide 

käigus kui ka andmeanalüüsi lõpus. Intervjuud viiakse läbi koha peal. Antud magistritöös 

puudutab analüüs ainult ühte konkreetset ettevõtet. Tuginedes tasakaalus tulemuskaardi 

teoreetilistele alustele, analüüsi ja intervjuu tulemustele koostab autor Kesa-Agro OÜ 

tasakaalus tulemuskaardi ja strateegiakaardi. 

 

 

2.2. Ettevõtte tutvustus 

 

Käesoleva magistritöö uurimisobjektiks on põllumajandusettevõte Kesa-Agro OÜ, mille 

põhitegevuseks on piimakarja kasvatus. Tegemist on suurfarmiga. Ettevõtet juhib Venda 

Vihmann. Kesa-Agro OÜ on Sangaste vallas üks peamistest tööandjatest. Loomakasvatuse 

valdkonnas töötab täistööajaga keskmiselt 13 töötajat ja 1 veterinaararst, taimekasvatuse 

osas keskmiselt 7 töötajat, suveperioodil värvatakse töötajaid juurde, peamiselt praktikandid. 

Lisaks töötab ettevõttes juhataja ja sekretär. Kapitali suuruseks on 8180 eurot. 

Ettevõte asutati 1997. aasta kevadel Venda Vihmanni poolt. Farmi esialgne nimi oli Raniigia 

OÜ. Ettevõte tegeles looma ja taimekasvatusega nagu praegugi. Farmis peeti 45 lüpsilehma 

ja ca samapalju oli noorloomi. Raniigia OÜ nimetati ümber Kesa-Agro OÜ-ks 1999. aastal 

ühinemiste tulemusel. Ettevõttes on toimunud mitmeid ühinemisi ja lahku löömisi. 2015. 

aastal toimus taas omanike vahetus. Peale osakute müüki on ettevõtte omanikeks Venda 

Vihmann, Kaido Jõeleht, Pilvi Värnik, Peeter Mänd ja Mati Polli. Ettevõtte juhatusse kuulub 

ainuisikuliselt Venda Vihmann.  

Kesa-Agro OÜ tegevusaladeks on piimakarjakasvatus ja taimekasvatus. Talveperioodidel 

osutatakse lumelükkamise teenust. Põhitegevusalaks on piimatootmine moodustades 2015. 
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aastal 58 % müügitulust. Kesa-Agro Kolmimäe farmikompleks asub Kagu-Eestis, 

Valgamaal Tiidu külas. Kolmimäe farmi juhib Jane Trifanov. Farmikompleksis peetakse ca 

440 lüpsilehma, ja ca sama palju noorloomi. Suveperioodidel on loomi rohkem. Viimase 

viie aasta jooksul loomade arvu ja struktuuri osas muutusi pole olnud. Loomade arv on 

püsinud stabiilsena 440-450 ringis. Põhitoodang on 41 013 tonni toorpiima aastas. Kesa-

Agro OÜ 2011. – 2015. majandusaastate piimatoodangu andmed, keskmine piimatoodang 

lehma kohta  ja aastane toorpiimatoodang, on toodud joonisel 8. Nagu joonisest nähtub, siis 

piimatoodang on tõusnud. 2015. aastal tootis ettevõte rekordilise piimatoodangu 10 237 kg 

lehma kohta. Toodangumahu paranemine on tingitud eelkõige karjaaretusväärtuse 

ühtlustamise tulemusena. 2008. aastal kui ettevõte laienes toodi piimakarjaloomad 

erinevatest kohtadest sisse. Aastate jooksul on loomade heaolu kasvanud. Piimatoodangu 

tõusu on mõjutanud ka pidamistingimused ja oluliselt on paranenud sööda toiteväärtuse 

näitajad.  

 

 

Joonis 8. Kesa-Agro OÜ 2011. – 2015. majandusaastate piimatoodangu andmed 

Märkus. Vasakul vertikaalteljel on aastane kogutoorpiimatoodang ja paremal vertikaalteljel keskmine 

piimatoodang lehma kohta. 

 

Ettevõttes kasvatakse eesti punast (EPK) ja eesti holsteini (EHF) tõugu lehmi. Eesti holstein 

moodustab 2/3 karjast ja 1/3 eesti punane tõug. Sama struktuur on olnud algusest peale. Eesti 

punase aastane piimaand on 9427 kg, eesti holsteinil 10 445 kg lehma kohta. 2015. aastal oli 

Kesa-Agro OÜ jõudluskontrollikarjade oma grupi arvestuses rasva- ja valgutoodangu järgi 

18. kohal (Eesti jõudluskontrolli aastaraamat 2015). Eelnimetatud tabelisse saavad vaid 35 
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parimat jõudluskontrolli karja, Kesa-Agro OÜ on sinna kvalifitseerinud viimased viis aastat. 

Kesa-Agro OÜ lehmade ja piimatoodangu andmed 2015. aasta kohta jõudluskontrolli 

tulemuste põhjal on esitatud tabelis 11. Võrdluseks on toodud oma grupi Eesti keskmised 

andmed. Kesa-Agro OÜ kuulub piimatootjate suurusgruppi enam kui 300-pealised karjad, 

2015. aastal kuulus Eestis sellesse gruppi 87 karja.  

 

Tabel 11. Kesa-Agro OÜ lehmade ja piimatoodangu andmed võrreldes Eesti keskmisega  

grupis > 300 lehma (Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll) 

 Kesa-Agro OÜ Eesti keskmine 

piimatoodang lehma kohta, kg 10 237 9581 

elupäeva piim, kg 13,6 12,9 

piimatoodang lehma kohta kontrollpäeval, kg 32,5 30,2 

surnultsünde, % 6,9 7,3 

lehmikute väljaminek vanuses ... – 6 kuud, % 4,3 3,4 

lehmikute väljaminek vanuses 7 - ... kuud, % 4,8 4,0 

lehmade keskmine vanus, kuudes 47 50 

praakimise % 30,0 25,5 

esmaspoegimisiga, kuudes 23,5 25,6 

poegimisvahemik, päevades 373 408 

 

Kesa-Agro OÜ lehmade ja piimatoodangu andmeid võrreldes Eesti keskmisega võib pidada 

headeks. Piimatoodang lehma kohta on ca 650 kg võrra ning piimatoodang elupäeva kohta 

5% võrra suurem kui Eesti keskmine. Eesti keskmisega võrreldes esineb Kesa-Agro OÜ-s 

surnultsünde 5 % võrra harvem, esmaspoegimisiga on 2,1 kuud varem ning 

poegimisvahemik 35 päeva lühem. Kesa-Agro OÜ näitajad on võrreldes Eesti keskmisega 

halvemad lehmikute väljamineku, praakimise ja lehmade keskmise vanuse osas. Kesa-Agro 

OÜ lehmade ja piimatoodangu näitajad on suhteliselt sarnased Eesti keskmiste näitajatega, 

seetõttu sobib näite mudeli väljaarendamisel baasettevõtteks. 

Farmikompleksi kuuluvad piimalaut, vasikalaut, noorkarjalaut ja silohoidlad. Loomi 

peetakse vabapidamislaudas, kus lehmade lüpsmiseks kasutatakse kuut lüpsirobotit ja 

jõusöödaga söödetakse loomi automaatselt. Ettevõttel on plaanis järgneva 5 aasta 

perspektiivis ehitada uus noorkarja laut ja lüpsilaut, mis mahutaks 300-pealist karja. 

Järgmise aasta jooksul plaanitakse ehitada uus lägahoidla, kolm silo auku ja heinaküün. 

Pidevalt arendatakse loomakasvatushoonete infrastruktuuri. 

Ettevõte müüb päevas keskmiselt 10 liitrit toorpiima lehma kohta. Toorpiimatoodang 

müüakse Valio Eesti AS-le, kus sellest toodetakse peamiselt atleet juustu. Lisaks toorpiimale 
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müüb ettevõte kuus keskmiselt 5 - 15 veist ja 20 - 25 pullvasikat. Veised müüakse AS 

Rakvere Lihakombinaati. Vasikad realiseeritakse läbi Ekso Calves Trading OÜ ja Baltic 

Vianco OÜ, kus loomad eksporditakse peamiselt Hollandisse ja Itaaliasse.  

Kesa-Agro OÜ-l on kokku 1262 ha haritavat maad ja sellest on 706 ha rohumaad – 363 ha 

lühiajalist ja 297 ha pikaajalist rohumaad. Ettevõtte omandisse kuulub 121 ha põllumaad, 

1132 ha renditakse maaomanikelt ning 9 ha on ajutise kasutusloaga vallalt. 2015. aasta 

andmetel maksis ettevõtte põllumaade rendiks ca 27 000 eurot. 2015. aastal saadi keskmiselt 

teravilja 6 500 kg ja rapsi 4 100 kg hektari kohta. Põllumajandusettevõtte loomkoormus 1,43 

lü/ha. Kasvatatakse nisu, hernest, toidunisu, rapsi ning loomasöödaks oma karjale otra ja 

tritikalet. Kogu rapsiseeme müüakse. Peamiselt läheb vili ja raps Baltic Agro AS-le ja 

Oilseeds Trade AS-le. Väikestes kogustes kohalikule viljahelbeid tootvale firmale AS 

Sangaste Linnas.  

Kesa-Agro majandustegevus on 2015. aastal olnud kasumlik. Kasumit saadi 78 876 eurot, 

mis on võrreldes 2014. aastaga 52 % madalam. Müügitulu oli 2015. aastal  1 681 708 eurot, 

millest 974 975 eurot pärines piimatootmisest. Kesa-Agro OÜ olulisemad finantsnäitajad 

viimase 3 aasta kohta on toodud tabelis 12.  

Tabel 12. Kesa-Agro OÜ peamised finantsnäitajad majandusaastatel 2013- 2015 (autori 

koostatud Kesa-Agro OÜ majandusaasta aruannete alusel) 

 2013 2014 2015 

müügitulu, eurodes 1 650 864 1 922 272 1 681 708 

käibe kasv, % -0,51 14,12 -14,30 

brutokasumimäär, % 7,96 14,19 10,34 

puhaskasum, eurodes 19 894 163 527 78 876 

EBITDA2, eurodes 473 742 620 151 520 214 

EBITDA margimaal3 0,29 0,32 0,31 

puhasrentaablus4 1,04 8,51 4,69 

lühiajaliste kohustuste kattekordaja5 0,60 0,90 1,13 

võlakordaja6 0,89 0,85 0,82 

ROA7 0,40 3,88 2,04 

ROE8 3,66 25,82 11,07 

 

                                                 
2 EBITDA - ettevõtte kasum enne intresse, makse ja amortisatsiooni  
3 EBITDA marginaal = EBITDA / müügitulu 
4 käibe puhasrentaablus (inglise k. profit margin) = puhaskasum / müüginetokäive 
5 lühiajaliste kohustuste kattekordaja (inglise k. current ratio) = käibevara / lühiajalised kohustused 
6 võlakordaja (inglise k. Debt-to-assets) = koguvõlg / kogavarad 
7 ROA ehk koguvarade tulutase (inglise k. return on assets) = (ärikasum / kogukapital) * 100 
8 ROE ehk omakapitali rentaablus (inglise k. return on equity) = (puhaskasum / omakapital) * 100 
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Piima kokkuostuhind langes 2015. aasta keskmisena 2009. aasta tasemele 251 eurot tonn. 

Ka teravilja ja rapsi hinnad olid veidi madalamad kui 2014. aastal, kuid selle kompenseeris 

rekordiline saak. Sõltuvalt põhitoodangu, piima kokkuostuhindade olulise langusega 2015. 

majandusaastal suuri investeeringuid ei tehtud. Tulenevalt piima madalast kokkuostuhinnast 

on ettevõte finantsnäitajad võrreldes 2014. aastaga nõrgenenud. Kogukapitali rentaabluse 

näitajast nähtub, et ettevõtte juhtkond on ressursse majandanud halvemini kui 2014. aastal: 

iga varadesse investeeritud euro tõi 1,84 euro võrra vähem kasumit. Ettevõtte võlakordaja 

on suhteliselt kõrge ehk ettevõtte kasutab palju võõrkapitali, kuid võrreldes 2014. aastaga on 

näitaja veidi paranenud.  

Kesa-Agro OÜ maine on Lõuna-Eestis hea. 2008. aastal oli Kesa-Agro OÜ üks 

viljelusvõistluse võitjaid (Lind 2015). Ettevõtte juhatuse liiget Venda Vihmanni autasustati 

2008. aastal Valgamaa teenetemärgiga (Ibid.). Ettevõte kuulub Eesti Rukki Seltsi. Selts 

tegeleb kodumaise rukki kasutamise ja kasvatamisega eesmärgiga hoida rukkiga seotud 

tavasid. 

 

 

2.3. Ärikeskkonna positsiooni kaardistamine 

 

Käesoleva magistritöö probleemi väljatoomiseks kirjeldab autor tasakaalus tulemuskaardi 

vajalikkust Kesa-Agro OÜ-le, selgitades selleks välja ettevõtte kitsaskohad, et teada 

millistele kohtadele strateegilise juhtimisega rõhku panna. Tasakaalus tulemuskaardi 

loomine eeldab ettevõtte praeguse positsiooni kaardistamist, et seeläbi selgitada välja 

kitsaskohad ning määratleda vajalikud tegevused asja parandamiseks. Samuti võimaldab 

hetkeolukorra analüüs selgitada välja ettevõtte strateegilised eesmärgid. Edasi liikumiseks 

on tähtis analüüsida ettevõtte funktsioneerimist: anda hinnang hetkeolukorrale ja senistele 

tegevustele ning teha parandusettepanekud nõrgemate osade kohta. Tasakaalus 

tulemuskaardi loomisel on oluline tunda nii ettevõtte sise- kui ka väliskeskkonda: teada kus 

asutakse, tunda turgu ning keskkonna eripärasid. Selleks viib autor läbi ärikeskkonna 

analüüsi. Ärikeskkonna analüüsiks on rida meetodeid. Autor kasutab selleks kahte enam 

levinud ja üldtunnustatud analüüsimeetodit: PESTLE9 analüüsi – kirjeldatakse, hinnataks 

                                                 
9 PESTLE analüüs (ingl. k. political, economic, social, tehnological, legal and enviromental factors) on 

analüüsimeetod, mistoob välja väliskeskkonnast tulenevad tegurid, mis mõjutavad vaadeldava ettevõtte 

tegevust. 
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ning prognoositakse väliskeskkonnast tulenevaid mõjusid, ning SWOT10 analüüsi – 

kaardistatakse ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud.  

Ettevõtte PESTLE analüüs 

Ettevõtted tegutsevad muutuvates väliskeskkonna tingimustes, seetõttu alustatakse 

ärikeskkonna analüüsi ümbritseva tegevuskeskkonna analüüsist. Keskkonna muutused 

mõjutavad iga ettevõtet, kuid olulisemate väliskeskkonna tegurite arv ja struktuur sõltuvad 

tegevusalast (Leimann et al.  2003: 108). Parim vahend väliskeskkonnast tulenevate tegurite 

mõjutuste identifitseerimiseks on PESTLE analüüs. PESTLE analüüs kirjeldab, kuidas 

väliskeskkond mõjutab organisatsiooni tegevust, võimaldades seeläbi kavandada tegevusi 

nendele mõjudele reageerimiseks. Üldjuhul pole väliskeskkonnast tulenevad mõjutegurid 

ettevõtte enda poolt mõjutatavad. PESTLE analüüs on PEST analüüsi täiendatud variant: 

traditsioonilistele valdkondadele nagu poliitiline, majanduslik, sotsiaalne ja tehnoloogiline 

keskkond on lisatud juriidiline ja looduskeskkond. Põllumajandussektor on enim mõjutatud 

just keskkonnaalastest teguritest. PESTLE analüüsi käigus autor uuris  ja tõi välja olulisemad 

nii positiivsed kui ka negatiivsed piimasektorit mõjutavad tegurid.  Autori poolt läbiviidud 

Kesa-Agro OÜ PESTLE analüüs on toodud lisas 3.  

PESTLE analüüsi põhitulemused: 

Põllumajandusvaldkond on tihedalt seotud Euroopa Liidu Ühise Põllumajanduspoliitikaga. 

Hetkel on piimatootjate olukord ebasoodsate turutingimuste tõttu keeruline: toorpiima 

kokkuostuhinnad on väga volatiilsed ja ei prognoosita selle stabiliseerumist. Viimastel 

aastatel on Eesti piimatootmine näidanud häid tulemusi: lehmade keskmine produktiivsus 

on tõusnud, püstitades aina uusi rekordeid; toorpiim on kõrge kvaliteediga. Piima 

tootmismahtude suurendamiseks on Eestil head eeldused: kuna maailmas suureneb nõudlus 

toidu järele, siis on Eestil potentsiaali piimatootmise suurendamiseks, lähisturgudel on 

piimatoodetele nõudlust. Kuigi Kesa-Agro OÜ otseselt Venemaa ettevõtetega äri ei aja, 

mõjutab Venemaa impordikeeld piimakokkuostuhindu, mis on järsult langenud olles 2015. 

aastal alla piimatootmise omahinna.   Statistika näitab, et Eesti põllumajanduses muutuvad 

suuremad piimatootmisüksused veelgi suuremaks ning tõrjuvad väikemajapidamised turult 

välja. Eesti toorpiima tootmine on vähetundlik majandustsüklite muutumisele. See tähendab, 

et toodangmaht on aastaringselt stabiilne. Piimatootmises kasutatakse kaasaegseid 

                                                 
10 SWOT analüüs (inglise k. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on analüüsimeetod, mille abil 

tuvastatakse ettevõtte tugevused ja nõrkused ning väliskeskkonnast tulenevad võimalused ja ohud. 
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tehnoloogiaid. Üleminek uuele tehnoloogiale on parandanud piimatootjate 

konkurentsivõimet ja suurendanud tootlikkust.  

Teraviljakasvatust piiravad mitmesugused regulatsioonid. Eesti põldude keskmine 

teraviljasaagikus on suhteliselt madal. 2015. aasta oli hea teraviljasaagi aasta. Teravilja 

saagikust ja kvaliteeti mõjutas eelkõige taimekasvu soodustav ilmastik ja head 

koristustingimused. Samuti omas tähtsust teraviljakasvatajate teadmiste, oskuste ning 

tehnilise võimekuse areng suurte ja kvaliteetsete saakide kasvatamisel. Eestis toodetakse 

teravilja rohkem kui siseriiklikult tarbitakse, ületades seda kahekordselt. Eesti oludes aitaks 

teraviljasaagikust tõsta investeerimine kaasaegsesse tehnikasse ning uute tootmispraktikate 

väljakujundamine. Teravilja hindu mõjutavad Euroopa ja USA viljasaagid, mistõttu pole 

teravilja hinnad stabiilsed. Kuna Kesa-Agro OÜ on spetsialiseerunud rohkem 

piimatootmisele, siis on ettevõtte teraviljakasvatuse näitajad suhteliselt kesised. Eesti 

teraviljasektorit iseloomustab kvalifitseeritud tööjõu vähesus ning noorte kaasamine 

viljakasvatusse. Samuti on probleemiks maa hinna tõus ning kõrged rendihinnad.  

Ettevõtte SWOT analüüs 

Ettevõtte sisemised tegurid kaasatakse ärikeskkonna analüüsi SWOT analüüsi abil. Antud 

meetodi analüüsi tulemused annavad informatsiooni ettevõtte edutegurite ja strateegiate 

määramiseks. PESTLE analüüsi tulemusena väljatoodud olulisemate tegurite mõjud 

ettevõttele kantakse üle SWOT analüüsi väliste võimaluste ja ohtude alla. SWOT analüüsi 

kaudu tuuakse välja tegurid, mis on mõjutanud mineviku tegevusi, mõjutavad tulevasi 

sooritusi ja eristavad konkurentidest. Meetodi abil tehakse kokkuvõte nii sise- kui ka 

väliskeskkonna analüüside tulemustest ning saadakse sisendid kriitiliste edutegurite ja 

strateegia kujundamiseks. Autori koostatud Kesa-Agro OÜ SWOT analüüsi tulemused on 

toodud tabelis 13. Olulisemateks tugevusteks on pikaajaline piimakarja kasvatuse kogemus, 

hea finantsseis, tugev meeskonnatöö ja kaasaegne tootmistehnoloogia, nõrkusteks farmide 

omavaheline kaugus, infosüsteemide nõrk tase, töötajate vähene kaasatus 

otsustusprotsessidesse ja suhteliselt suur lehmade väljalangemise protsent. Võimalustena 

nähakse kasvavat maailmaturu nõudlust ja kodumaise toidu väärtustamist ning ohuna 

ebastabiilset turgu, kõrget keskkonnakoormust, seadusandluse muutmist ja suutmatus 

motiveerida noori tegelema põllumajandusega. 
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Tabel 13. Kesa-Agro OÜ SWOT analüüs 

Sisekeskkond Väliskeskkond 

tugevused võimalused 

 pikaajaline piimakarja kasvatuse kogemus 

 kasutatakse kaasaegseid tehnoloogilisi 

tootmisviise 

 piimatootmise üksuses hea meeskonnatöö, 

kaadrivoolavus väike 

 väärtustatakse loomade heaolu 

 teravilja mitmekesisus 

 piimatoodang lehma kohta on keskmisest 

kõrgem 

 toodangumaht on võrreldes piirkonna 

konkurentidega suur 

 pidev laienemine ja innovatsioonitegevus 

 kasvav maailmaturu nõudlus (ekspordi 

suurenemine) 

 kvaliteetsemad ja tootlikumad sordid 

 kodumaise toidu väärtustamine 

 Euroopa Liidu toetused 

Nõrkused Ohud 

 suhteliselt kõrge loomade surnultsündide 

osakaal 

 lehmikute väljamineku % suhteliselt suur 

 lehmade keskmine vanus keskmisest 

madalam  

 lehmade praakimise % suur 

 renditud maade suur osatähtsus 

 farmid on üksteisest kaugel (üksteise 

dubleerimine, loomade vedu) 

 loomakasvatuse osas on ruumipuuduse 

tõttu investeeringud pooleli 

 käib palju praktikante, kuid neid ei suudeta 

tööle jääma motiveerida 

 töötajaid ei kaasata otsustusprotsessides 

 loomade haiguspuhangud 

 taimehaiguste, -kahjurite  ja umbrohtude 

levik 

 nii toorpiima kui ka teravilja suur 

hinnavolatiilsus 

 ebastabiilne turg (madalad 

kokkuostuhinnad) 

 keskkonnakoormus, maa väljakurnamine 

 piiravad regulatsioonid 

 äärmuslikud ilmastikunähtused (märg ja 

külm kevad, kuiv suvi) 

 põllumajandustoetuste vähendamine 

 taimekasvatuse üksuse töötajate 

vananemine, ei suudeta noori kaasata 

 

Olles läbi viinud ettevõtte juhiga intervjuu, teinud ärikeskkonna analüüsi ja tuvastanud 

ettevõtte kitsaskohad teeb autor järgnevad ettepanekud: 

 fikseerida kirjalikult ettevõtte üldine pikaajaline eesmärk, missioon ja visioon; 

 pikaajalised eesmärgid siduda lühiajaliste eesmärkidega; 

 juhtimisotsuste langetamisel arvestada lisaks finantsnäitajatele ka mitterahalisi näitajaid, 

sest rahalised näitajad ei kajasta Kesa-Agro OÜ kriitilisi edutegureid nagu näitaks 

tööviljakus, turuosa, saagikus, kvaliteet; 

 kaasata eesmärkide saavutamisse töötajaid ning tagada, et töötajad teaksid ja saaksid aru 

ettevõtte strateegilistest eesmärkidest ja oma osast nende saavutamises; 

 töötada välja tagasisidesüsteem. 

Üheks võimaluseks esitatud ettepanekute täitmiseks on kasutada tasakaalus tulemuskaarti. 

Tasakaalus tulemuskaart on hea meetod ettevõtte strateegia arendamiseks ja rakendamiseks. 
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Tasakaalus tulemuskaart arvestab põllumajandusettevõtte multifunktsionaalsusega – 

võimaldab vaadelda olulisi tegureid üheaegselt. Autor püstitas järgnevad tasakaalus 

tulemuskaardi eesmärgid Kesa-Agro OÜ-s: 

1) tuvastada ettevõtte strateegia; 

2) luua strateegia saavutamisele orienteeritud juhtimisprotsess; 

3) juhtida ja kontrollida strateegiliste eesmärkide saavutamist; 

4) pakkuda juhtkonnale informatsiooni otsuste suunamisel; 

5) tekitada olukord, et iga töötaja mõistaks oma osa ettevõtte kui terviku eesmärkide 

saavutamisel; 

6) kasutada olemasolevaid ressursse tasakaalustatumalt ja efektiivsemalt. 

Ettevõtte probleemide ja kitsaskohtade tundmine võimaldab teadvustada võimalikke riske 

ning määratleda vajalikud tegevused asja parandamiseks. Strateegia kujundamisel on oluline 

arvestada kitsaskohtade ja nõrkade külgedega, sest need võivad takistada planeeritud 

eesmärkide saavutamist.  

 

 

2.4. Tasakaalus tulemuskaardi loomise protsessi analüüs 

 

Kuna Kesa-Agro OÜ põhitegevuseks on piimatootmine, võeti tasakaalus tulemuskaardi 

loomisel aluseks Byrne ja Kelly (2004) väljatöötatud piimafarmi tulemuskaart, mis arvestab 

põllumajanduskeskkonna eripäradega. Nagu Euroopa raamistik ette näeb peavad ka Eesti 

põllumehed järgima keskkonnakaitse eeskirju ja määruseid. Antud mudeli idee on tuua välja 

aspektide strateegilised eesmärgid, baastaseme, eesmärktasemed ja tegelikud tulemused. 

Autor lisab mudelile mõõdikud ja tegevused eesmärkide saavutamiseks, sest need muudavad 

näitajate jälgimise lihtsamaks ja aitavad paremini mõista strateegia saavutamist. Võib lisada 

ka iga eesmärgi juurde vastutavad isikud.  

Tasakaalus tulemuskaardi keskmes on ettevõtte missioon ja visioon, mis määravad ettevõtte 

edasised tegevused ja eesmärgid. Kesa-Agro OÜ pole oma missiooni ja visiooni kirjalikult 

fikseerinud. Juhataja toob põhjuseks selle, et tegutsetakse keskkonnas, kus valitseb 

ebakindlus ja mida mõjutavad paljud tingimused, mis toimuvad ettevõttest sõltumata ning 

seetõttu pole pikaajalisi eesmärke julgetud kirja panna. Kuna ettevõtte missioon, visioon ja 

põhiväärtused on olulisteks sisenditeks ettevõtte strateegia kujundamisel, formuleeriti 
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koostöös ettevõtte juhiga Kesa-Agro OÜ-le missioon ja visioon. Põhiväärtused toeavad 

missiooni, väljendades põhimõtteid, millest ettevõte lähtub igapäevaselt. Kesa-Agro OÜ 

väärtushoiakud näitavad, mis on nende töötajate jaoks oluline ning moodustavad üheskoos 

organisatsioonikultuuri: 

Loomade heaolu. Loom pole vaid tootmisvahend, tegemist on elusolendiga, kellel on 

tunded. Lehmad peavad saama käituda loomulikult. Arvestame loomade vajadustega, sest 

heades tingimustes elavad lehmad toodavad rohkem piima, on tervemad ja elavad kauem. 

Loomade heaolu on kvaliteetse piima tootmise aluseks. 

Keskkonnasõbralikkus. Peame puhast keskkonda oluliseks ning aitame kaasa selle 

säilimisele. Meie eesmärgiks on muuta keskkond paremaks, mitte seda kahjustada. Järgime 

oma igapäevases tegevuses säästva arengu põhimõtteid, jättes endast võimalikult väikse 

ökoloogilise jalajälje. Kasutame säästlikult inim-, aja ja materiaalseid ressursse. 

Areng ja uuendusmeelsus. Väärtustame teadmisi ja oleme uuendusmeelsed. Tegeleme 

pideva arendustegevusega leidmaks parimad võimalikud tehnoloogiad oma töö kvaliteedi 

tõstmiseks. Leiame võimalusi, kuidas tagada ressursside tõhusam kasutamine. Võimaldame 

töötajatele turvalise töökeskkonna ja pakume arenguvõimalusi.  

Meeskonnatöö. Väärtustame meeskonnatööd. Üheskoos tagame töise keskkonna, milles 

igaühe panus on oluline. Teeme oma tööd pühendumusega. Meeskonnatöö aitab saavutada 

paremaid tulemusi. Ühtne meeskond on oluline loomade heaolu tõstmisel. Talitajate 

käitumine, suhtumine loomasse, tema teadmised ja oskused looma käitumise ja looma 

reaktsioonide osas mõjutavad loomade heaolu.  

Missiooni ülesandeks on põhjendada, miks organisatsioon eksisteerib ehk peegeldab 

ettevõtte positsiooni ühiskonnas, kirjeldades, mis on ettevõtte tegevuse juures peamine. 

Missioon on osa strateegiast, püstitades sihid, mis saavutatakse ettevõtte eesmärke täites. 

Hästi sõnastatud missioonil on suunav jõud: aitab säilitada turusituatsiooni muutuste korral 

kindlat joont ja eesmärgikindlat tegevusmustrit, liikudes kaugemate perspektiivide suunas. 

(Rünkla 2003: 9) Missioon ja põhiväärtused peaksid olema suunatud nii ettevõtte sissepoole 

(töötajatele) kui ja väljapoole (klientidele). Kesa-Agro OÜ peab oluliseks panustada 

keskkonnahoidu, tõsta loomade heaolu abil piima kvaliteeti ning kuna on Sangaste valla üks 

peamistest tööandjatest, omab sotsiaalset vastutust inimeste ees.  Tulenevalt juhiga 

läbiviidud intervjuust ja loogilisest arutelust sõnastas autor Kesa-Agro OÜ missiooni: 
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„Kesa-Agro OÜ missiooniks on tootes keskkonnasõbralikult ja turustades 

kõrgekvaliteedilist piima ja karja kujundada tarbijatele tervislikke toitumisharjumusi ning 

pakkuda kohalikele inimestele tööd.“ 

Antud missioon peegeldab ettevõtte edasipürgivust ja kogukonna väärtuse loomist. Antud 

märksõnad on olulised kanda edasi ka visiooni. Vastavalt teooriale peab ettevõtte visioon 

olema selgelt sõnastatud, mõõdetav, saavutatav ning olema motiveeriv. Visioon kirjeldab 

soovitud tulevikuseisundit ehk on ettevõttes suunanäitajaks. Sellest tulenevalt püstitati Kesa-

Agro OÜ-le järgnev visioon: 

„Kesa-Agro OÜ visiooniks on olla konkurentsivõimeline põllumajandusettevõte, tõsta 

loomade heaolu, toota loodussõbralikult ning saavutada koostööpartnerite rahulolu 

kvaliteetse toodangu abil.“ 

Kuna Kesa-Agro OÜ-l on kaks tegevusvaldkonda, siis luuakse esialgu tulemuskaardid 

erinevatele üksustele eraldi ning hiljem seostatakse need omavahel ühtseks tervikuks. Seega 

määratletakse esmalt ettevõtte kui terviku strateegilised eesmärgid ning seejärel lähtuvalt 

peaeesmärkidest töötatakse välja erinevate valdkondade strateegilised eesmärgid. Ülevalt 

alla liikumine võimaldab tagada eesmärgi ühtsuse ettevõttes kui tervikus ning vältida liigsete 

näitajate kasutamist. Piimakarjakasvatus ja taimekasvatus on omavahel seotud: loomasööt 

kasvatatakse ettevõttes kohapeal, loomad toodavad orgaanilist väetist põldudele. Seetõttu 

peab loomade arv olema kooskõlas põllumajandusmaa suurusega. 

Missioon, visioon ja põhiväärtused on alusteks strateegiliste eesmärkide kujundamisel. 

Missioonis määratletud üldised sihid konkretiseeritakse eesmärgi püstitamisel, öeldes 

täpselt, milline peaks olema lõpptulemus konkreetse aja pärast (Rünkla 2003: 10). 

Strateegiline eesmärk hõlmab organisatsiooni tervikuna ning suunatud konkurentsivõime 

suurendamisele (Ibid.:10). Lähtuvalt Kesa-Agro OÜ väärtushinnangutest, juhatuse 

pädevusest ja ettevõtte kasvupotentsiaalist, on ettevõte valinud kasvustrateegia. Kesa-Agro 

OÜ tasakaalus tulemuskaardi strateegilise peaeesmärgi formuleerimisel lähtub autor 

varasematest kvaliteedinäitajatest, toodangumahtudest ja konkurentsivõimest. Sellest 

tulenevalt on ettevõtte eesmärk tegevuse laiendamine olemasoleva tootmisvõimsuse 

maksimaalse ärakasutamisega ja jätkusuutliku tootmisega, mis hõlmab konkurentsivõime 

suurendamist, loomade heaolu kasvatamist ja keskkonnasäästlikkust. Eesmärgi 

saavutamiseks on ettevõttel olemas kvalifitseeritud tööjõud ja kaasaegne tootmistehnika. 
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Ettevõtte soovib läbi loomade heaolu parandamise pikendada karjas olevate lehmade 

keskmist eluiga ning kasvatada seeläbi endale juurde noorkarja. Strateegia edukaks 

rakendamiseks tuleb see tõlkida konkreetseteks strateegilisteks eesmärkideks. Kuna 

ettevõtte põhitegevus on piimakarjakasvatus ja lehma eluiga on ca neli aastat, siis koostab 

autor tasakaalus tulemuskaardi nelja aasta perspektiivis. Sellest tulenevalt püstitas autor 

ettevõttele järgneva strateegilise peaeesmärgi 2019. aastaks: 

võla kattekordaja11 > 1,1 ja ROE > 20 % (finantseesmärk) 

piimatootmise turuosa suurendamine 0,01 %-ni (kliendieesmärk) 

Autor lähtub strateegilise peaeesmärgi formuleerimisel järgnevatest seisukohtadest: 

1) strateegilised eesmärgid on tasakaalus: turuosa väljendab kasvueesmärki, võla 

kattekordaja  tagab ettevõtte maksevõimelisuse ning ROE ehk omakapitali rentaablus 

kindlustab majandusliku jätkusuutlikkuse ja tulemuslikkuse; 

2) võla kattekordaja on maksevõimenäitaja väljendades lühiajalist rahavoogu. Võla 

kattekordaja näitab, kas ettevõtte majandustegevusest saadud tulu on katnud 

laenuteeninduse kulud ja on võimeline oma kohustusi puhtast tegevustulust tasuma. Võla 

kattekordaja peaks olema vähemalt 1,0. Kesa-Agro OÜ võla kattekordaja 2015. aastal 

oli 0,85 mis tähendab, et ettevõtte vaba rahavoog pärast laenuteeninduse kulude tasumist 

oli negatiivne. Kuna piimatootjate olukord on praegu raske, siis on oluline tagada 

ettevõtte maksevõimelisus. Ettevõtte võla kattekordaja kindlustab ettevõtte 

jätkusuutlikkuse ja sunnib ettevõtet tervikuna pingutama; 

3) omakapitali rentaablus on kasumitootluse näitaja, mis iseloomustab kui efektiivselt 

ettevõte on suurendanud omanike rikkust. Omakapitali rentaablus väljendab ettevõtte 

omanike poolt ettevõttesse paigutatud kapitali tasuvust. Tegemist on suhtelise näitajaga, 

mis võimaldab otsustada ettevõtte juhtimise efektiivsuse üle. Efektiivselt majandav 

ettevõte peaks hoidma omakapitali suurust optimaalsel tasemel. Alumine piir sõltub 

omanike nõutavast tulumäärast: kui näitaja on tulunormist kõrgem, on investeering 

ettevõttesse olnud kasumlik. Kesa-Agro OÜ omanike nõutav tulumäär on 12 %. Kesa-

Agro OÜ omakapitali rentaablus oli 2015. aastal 11,07 %, võrdluseks 2014. aasta 

rentaablus oli 25,82 %. Omakapitali rentaablus kindlustab ettevõtte kasumlikkuse ja 

jätkusuutlikkuse; 

4) kuna Kesa-Agro OÜ põhitegevuseks on piimatootmine, siis on ettevõtte jaoks oluline 

suurendada piimatootmise turuosa, viljakasvatuse osas on eesmärk olemasolev turuosa 

                                                 
11 võla kattekordaja (inglise k. debt service coverage ratio) = EBITDA/perioodiliselt makstavad laenumaksed 
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säilitada või natukene suurendada.  Turuosa näol on tegemist suhtelise näitajaga, mis 

väljendab ettevõtte konkurentsipositsiooni. Turuosa näitaja aitab tagada ettevõtte 

kasvueesmärki ning võtab ühtlasi arvesse väliskeskkonnast tulenevaid mõjusid ja 

konkurentsisituatsiooni. 2015. aasta seisuga oli Kesa-Agro OÜ piimatootmise turuosa 

0,003%. Näitaja sunnib ettevõtet tervikuna pingutama, sest piimatootmine sõltub ka 

viljatootmisest.  

Strateegiliste eesmärkide püstitamisel tuleb jälgida, et antakse ülevaade ettevõtte kui terviku 

kõige olulisematest eesmärkidest. Autor kinnitab, et püstitatud strateegilised eesmärgid 

tagavad ettevõtte kasumlikkuse ja jätkusuutlikkuse ning paneb ettevõtte tervikuna 

pingutama. 

 

 

2.4.1. Piimakarjakasvatuse tasakaalus tulemuskaardi aspektid ja tulemusnäitajad 

 

Byrne ja Kelly (2004) väljatöötatud tulemuskaart koosneb neljast aspektist: finantsaspekt, 

keskkonnakaitse, määrused ja kliendiaspekt; tootlikkus ja efektiivsus; õppimine ja areng. 

Autor püstitas Kesa-Agro OÜ piimakarja kasvatuses eesmärgi suurendada piimatootmise 

tootlikkust ning tagada seejuures jätkusuutlik piimatootmine. Antud eesmärk aitab tagada 

nii ettevõtte jätkusuutlikkuse kui ka kasumlikkuse. Toodangumahtude kasv aitab tõsta 

ettevõtte konkurentsivõimet. Lähtudes ettevõtte arenemisvõimelisusest on Kesa-Agro OÜ 

võimeline piimatootmise suurendamiseks piimatootmist laiendama ning suurendama 

piimalehmade produktiivsust. Läbi loomade heaolu tõstmise soovib ettevõte  pikendada 

karjas olevate lehmade keskmist eluiga ning kasvatada seeläbi endale juurde noorkarja. 

Loomade heaolu kasvatamine ja keskkonnasäästlikud tootmisviisid tagavad piimasektori 

jätkusuutlikkuse. Järgnevalt koostab autor piimakarjakasvatuse tasakaalus tulemuskaardid 

nelja aspektilõikes. 

Finantsaspekt peegeldab püstitatud finantseesmärke ehk kuidas ettevõtte tegevus mõjutab 

majandustulemusi. Finantsaspekti mõõdiku juures tuleks jälgida, et liialt ei keskendutaks 

ettevõttesisestele näitajatele (Norreklit 2000:78). Kavandatud finantstulemus peab järgima 

strateegilist peaeesmärki ning koondab kõigi teiste aspektide eesmärgid ja näitajad. 

Piimakarja kasvatajate puhul on oluline tegeleda tootlikkuse parandamisega, tasuvuse 
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tõstmisega ja kvaliteediga. Toetudes teoreetilistele alustele ja ettevõtte analüüsile teeb autor 

finantsaspekti strateegiliste eesmärkide osas ettepaneku tõsta majandustegevuse tootlikkust 

ja tasuvust (tabel 14). 

1. Majandustegevuse tootlikkus on üks olulisemaid majanduskasvu tegureid. See 

võimaldab pikas perspektiivis hinnata ettevõtte konkurentsivõimelisust, jätkusuutlikkust ja 

tasuvust (A guide to ... 2011: 3). Kuna piimakarjakasvatusega tegelevate ettevõtete 

peamiseks sissetulekuallikaks on toorpiima müük, on oluline pidada piimatoodangu üle 

arvestust. Majandustegevuse tootlikkus näitab kui kasumlik on ettevõtte tegevus: kas ollakse 

oma tegevuses edukas ning kui efektiivselt kasutatakse ressursse (Ibid.: 5). Tootlikkuse 

leidmisel on vaatluse all toodang (sisend) ja selle tootmiseks vajalikud ressursid (väljundid). 

Majandusliku tootlikkust mõõdetakse rahalises väljenduses, seetõttu peavad sisendid ja 

väljundid olema seotud majanduses kehtivate hindadega. Üldjuhul kajastatakse sisendid 

ostuhindades ja väljundid müügihindades. (Ibid.: 4-7) 

Majandustegevuse tootlikkuse mõõtmiseks vaadeldakse varade tootlikkust ja piimatootmise 

tootlikkust. Piimatootmise tootlikkuse arvestamisel käsitletakse sisendina piimatootmise 

kogukulusid ning väljundina piima müügist saadud tulu ning arvestatakse see ühe lehma 

kohta. Varade tootlikkuse mõõtmisel vaadeldakse müügitulu suhet kogukuludesse. Varade 

tootlikkus näitab mitu eurot müügitulu teenitakse ühe tootmiseks kulutatud euro kohta. 

Tootlikkuse näitajate leidmisel võetakse arvesse ka toetused.  

Tootlikkuse suurendamise üheks võimaluseks on vähendada sisendite kasutamist ning 

suurendada väljundeid ehk kasutada ressursse säästlikumalt ja hoida kokku kulusid. Selleks 

tuleb määratleda tootlikkuse olulisemad mõjutegurid ning leida reserve, mida võtta 

kasutusele. Tootlikkuse mõõtmine annab informatsiooni majanduslike arendamise plaanide 

koostamiseks ja prognoosimiseks. (Kalle 2007: 11, 26) 

Autor seadis majandustegevuse tootlikkuse mõõtmise eesmärgiks määratleda ettevõtte 

tootmise kitsaskohad ning leida lahendusi probleemide lahendamiseks, et ressursse 

kasutataks säästlikumat. Autoripoolsed ettepanekud majandustegevuse tootlikkuse osas 

leidsid kinnitust ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud intervjuude 

käigus ning kantakse ettevõtte terviku tasakaalus tulemuskaardi koosseisu.  

2. Tasuvuse poole pealt vaadeldakse kogu vara puhasrentaablust, piimatootmise 

omahinda ja piimatootmise kulurentaablust. Toodangu omahind on oluline 
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majandustegevuse indikaator, mis iseloomustab piimatootmise maksumust. Toodangu 

omahind näitab kui palju on tehtud kulutusi mingi konkreetse toodanguliigi ühiku 

valmistamiseks, arvestades sisse  nii otse- kui ka kaudsed kulud (Lilover 1976: 65). 

Loomakasvatuses tekib põhitoodanguga samaaegselt ka kaasnev ja kõrvaltoodang. Kaasnev 

toodang on põllumajandussaadus, mis saadakse tootmisprotsessis põhitoodanguga 

üheaegselt. Kõrvaltoodang tekib tootmise käigus põhitoodangu kõrvalsaadusena. 

Kõrvaltoodang on võrreldes põhitoodanguga madalama väärtusega ning mõnel juhul on 

väärtus nii tähtsusetu, et seda ei võeta raamatupidamislikult arvelegi. (Ibid.: 63) Kesa-Agro 

OÜ-s on põhitoodanguks toorpiim, kaasnevaks toodanguks vasikad ja kõrvaltoodanguks 

sõnnik.  

Autor seadis piimatoodangu omahinna analüüsi eesmärgiks hinnata ettevõtte töö tõhusust, 

toodangu kasumlikkust ning anda seeläbi selgem ülevaade organisatsiooni kuludest. 

Omahinna analüüs võimaldab hinnata mõjutegurite ulatust ja teha otsuseid kulude 

vähendamiseks.  Tasuvuse seisukohast on oluline saavutada optimaalne toodangu omahind, 

et ei kannataks toodangu kvaliteet. Piimatootmise omahinna tõstmise juures on oluline 

jälgida, et see ei kasvaks kiiremini kui piima kokkuostuhind. Piimatootjad peavad piima 

müües arvestama nii oma kuludega kui ka maailmaturul muutuvate toorpiima hindadega.  

Tasuvuse hindamiseks kasutatakse erinevaid rentaablusnäitajaid, mille abil on võimalik 

iseloomustada kasumlikkuse muutumist. Kesa-Agro OÜ tasuvuse hindamiseks sisse toodud 

koguvara rentaabluse näitaja. Varade rentaablus on üks tähtsamaid suhtarve, seda ka 

põllumajandustootmises. Rentaablus näitab palju kasumit teenitakse toodangu müümisel iga 

varasse paigutatud euro kohta. Mida kõrgem on varade rentaablus, seda efektiivsemalt 

ettevõte tegutseb. Varade rentaablus näitab, kui palju väärtust loob iga investeeritud euro, 

kui kasumlik on ettevõtte tegevus,  millised on ebaproduktiivsed varad ning annab juhtimise 

kohta informatsiooni (Shoemaker et al. 2008: 24). Varade rentaablust on võimalik kasutada 

ka konkurentsisituatsiooni määramiseks: võimaldab võrrelda sama majandusharu 

ettevõtteid, kuid seda eeldusel, et algandmed on kogutud sarnasel viisil. Varade rentaablus 

peaks olema deposiidi intressimäärast kõrgem – teenitakse rohkem kui makstakse 

võõrvahendite kasutamise eest. (Ibid.: 24-25) Autor seadis koguvara rentaabluse näitaja 

sissetoomisega eesmärgiks saavutada optimaalne efektiivsustase ning eemaldada 

ebaproduktiivsed ja kasutuseta varad ja tehnoloogia. 
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Teise ettepanekuna soovitab autor toodangu tasuvuse hindamiseks kasutada kulurentaablust. 

Kulurentaablus põhineb kulutustel ning näitab kui kasumlik on toodang: kui palju kasumit 

teenitakse iga kulutatud euro kohta. Kulurentaabluse näitaja võimaldab erinevaid 

toodanguliike omavahel võrrelda. Kulurentaablust arvestatakse koos toetustega. 

Autoripoolsed ettepanekud tasuvuse eesmärgi ja mõõdikute osas leidsid osaliselt kinnitust 

ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud intervjuude käigus. Leiti, et 

ettevõtte kogurentaablus ja piimatootmise kulurentaablus on ettevõte jaoks olulised näitajad 

ning need kantakse ettevõtte terviku tasakaalus tulemuskaardi koosseisu. Ettevõtte arvates 

on piimatootmise omahinda on arvutada keeruline ning ei soovi teha selleks lisakulusid. 

 

Tabel 14. Tasakaalus tulemuskaardi finantsaspekti strateegilised eesmärgid 

Strateegiline 

eesmärk 

Mõõdik Baastase 

2015 

Eesmärktase Tegevused 

majandustegevuse 

tootlikkus 

varade 

tootlikkus12 

0,94 2016: 0,95 

2017: 0,97 

2018: 0,99 

2019: 1,0 

1) selgitada välja 

tootlikkuse tegurid, 

määrata tootmise 

kitsaskohad, leida 

lahendusi probleemide 

lahendamiseks 

2) investeerida 

tõhusamatesse 

seadmetesse 

3) ehitada uus farm, mis 

mahutaks kõik loomad – 

võimaldaks töid teha 

vähema arvu töötajatega  

4) parandada töötajate 

töökorraldust 

piimatootmise 

tootlikkus13, 

eurot/lehm 

2 570 2016: 2 600 

2017: 2 700 

2018: 2 800 

2019: 2 900 

tasuvus kogu vara 

puhasrentaablus 

(ROA), % 

2,04 2016: 2,5 

2017: 3,0 

2018: 3,5 

2019: 4,0 

1) täiustada 

tootmistehnoloogiat 

2) kontrollida 

ressursikasutamist 

3) ebaproduktiivsete varade 

eemaldamine 

4) tõsta tootmismahtu 

5) jälgida 

piimatootmiskulusid 

piimatootmise 

omahind14, 

eurot/kg 

0,28 2016: 0,27 

2017: 0,26 

2018: 0,25 

2019: 0,24 

piimatootmise 

kulurentaablus15, 

% 

-0,31 2016: 0,0 

2017: 2,0 

2018: 3,5 

2019: 5,0 

 

                                                 
12 varade tootlikkus = müügitulu/kogukulud 
13 piimatootmise tootlikkus = piima tootmiskulu lehma kohta/piima müügitulu lehma kohta  
14 piimatootmise omahind = piima tootmiskulud – kaasneva ja kõrvaltoodangu väärtus/piimatootmise kogus 
15 piimatootmise kulurentaablus = piimatootmise kasum/toodanguga seotud kulud*100 
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Keskkonnakaitse, määruste, kliendiaspekti osas keskendutakse peamiselt nendele 

näitajatele, mis võimaldavad ettevõttel säilitada turuosa ning saada paremat müügihinda. 

Toetudes teoreetilistele alustele ja ettevõtte analüüsile teeb autor keskkonnakaitse, määruste 

ja kliendiaspekti strateegiliste eesmärkide osas ettepanekud laiendada turuosa, parandada 

piima kvaliteeti, tõsta reputatsiooni turul, suurendada koostööpartnerite lojaalsust ja 

rahulolu, kuuluda tootjarühma ning järgida keskkonnaseaduseid (tabel 15). 

1. Turuosa on oluline turujõu näitaja, mis aitab tagada ettevõtte arengueesmärki ja 

kasumieesmärki. Käibe turuosa näol on tegemist suhtelise näitajaga, mis väljendab ettevõtte 

konkurentsipositsiooni, võtab arvesse väliskeskkonnast tulenevaid mõjusid ja 

konkurentsisituatsiooni. Ettevõte peab oma turupositsiooni kaitsma, et neid turult välja ei 

tõrjutaks. Turuosa suurendamine aitab hoida kokku kulusid, turuliidri positsioon tagab 

paremad tootmistingimused ja võimalus kaubelda hinnaga.  

Kuna Kesa-Agro OÜ põhitegevuseks on piimatootmine, siis on ettevõtte jaoks oluline 

suurendada piimatootmise turuosa. Turuosa mõõtmisel võrreldakse ettevõtte piimatootmise 

käivet koguturu piimatootmise käibega.  

Autoripoolsed ettepanekud turuosa säilitamise osas leidis kinnitust ettevõtte 

võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud intervjuude käigus ning kantakse ettevõtte 

terviku tasakaalus tulemuskaardi koosseisu.  

2. Piima kvaliteet on oluline piima kokkuostuhinna mõjutegureid. Piima kvaliteedi 

määravad mikroorganismide-, rasva- ning valgusisaldus. Piimatootjatele makstav piima 

maksumus kujuneb tooraine andmetest, millest olulisemad näitajad on sort, rasva ja valgu 

protsent. Piima rasva- ning osaliselt ka valgusisaldust saab mõjutada söötmisega. Kuna 

piima valgusisaldust mõjutab pärilikkus, siis on piima valgusisaldust võimalik suurendada 

tõuaretuse abil. Mikroorganismide sisaldus piimas iseloomustab tootmishügieeni. 

(Poikalaine 2006: 145-147; 221) Toorpiimale on seatud kõrged nõuded: tuleb arvestada nii 

Euroopa Liidu, Eesti Vabariigi õigusaktides kehtestatud kui ka tootja ja tööstuste vahelistes 

lepingutingimustes seatud nõuetega (Meremäe 2014). Toorpiim määratakse toorpiimas 

sisalduvate bakterite ja somaatiliste rakkude arvu alusel kvaliteediklassidesse: eliit, kõrgem, 

I ja II kvaliteediklass. Mida kõrgem on kvaliteediklass, seda kõrgem on toorpiima 

müügihind. 
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Autor seadis piima kvaliteedi näitaja sissetoomisega eesmärgiks tõsta toorpiima kvaliteeti, 

et saada suuremat müügitulu ning tõsta hea kvaliteedi abil koostööpartnerite rahulolu ja 

ettevõtte reputatsiooni turul. Autoripoolsed ettepanekud piima kvaliteedi osas leidsid 

kinnitust ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud intervjuude käigus ning 

kantakse ettevõtte terviku tasakaalus tulemuskaardi koosseisu.  

3. Reputatsioon turul  on suhteline näitaja, mis kajastab ettevõtte mainet ja tuntust 

turul võrreldes konkurentidega ning sidusgruppide ootuste rahuldamise taset. Tegemist on 

ettevõtte välist kuvandit kujundava mõõdikuga, mis toetab ettevõtte turuosa eesmärgi 

täitmist ning mõjutab finantstulemuste kujunemist. Ettevõtte reputatsioon on ettevõtte jaoks 

mitterahaline väärtus. See kujuneb vaatlejate kollektiivse hinnangu alusel ning võtab arvesse 

ettevõtte finantsilist, sotsiaalset ja keskkondlikku mõju (Financial Times Lexicon 2016 s. v. 

corporate reputation).  

Kesa-Agro OÜ reputatsiooni määramisel on autor teinud ettepaneku võtta mõõdikuks Eesti 

Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS poolt koostatud iga-aastase Eesti 

jõudluskontrolli aastaraamatu tabeli „parimad jõudluskontrolli karjad rasva ja 

valgutoodangu järgi“. Autor seadis eesmärgiks parandada ettevõtte kohta edetabelis. Koht 

edetabelis näitab toodangu kvaliteeti ning ühtlasi võrdleb seda oma grupi konkurentide 

omadega. Kesa-Agro OÜ kuulub piimatootjate suurusgruppi enam kui 100-pealised karjad. 

Eelnimetatud tabelisse saavad vaid 35 parimat jõudluskontrolli karja. Autoripoolsed 

ettepanekud reputatsioon osas ei leidnud kinnitust ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud 

poolstruktureeritud intervjuude käigus. Põhjusena toodi, et antud näitajat saab kasutada vaid 

kord aastas ning selle informatsioon on vananenud. 

4. Koostööpartnerite lojaalsus ja rahulolu peegeldavad ettevõtte finantstulemustes 

ning on otseselt seotud keskkonnakaitse, määruste ja kliendiaspekti eesmärkidega turuosa 

osas. Pikaajalised lepingud võimaldavad saada paremat müügihinda. Seda vaid siis, kui suhe 

on üles ehitatud lojaalsusele, kvaliteet on vastuvõetav ja hind konkurentsivõimeline. 

Lojaalsuse suurendamiseks tuleb panustada lõpptarbija rahulollu. 

Koostööpartnerite lojaalsuse ja rahulolu mõõdikuna teeb autor ettepaneku kasutada 

koostööpartnerite rahulolu määra. Autori väitel loob antud mõõdik seose ettevõtte 

finantseesmärkidega ja turuosa eesmärgiga: rahulolevamad kliendid on lojaalsemad ja 

kasumlikumad. Koostööpartnerite rahulolu aitab tõsta ettevõtte reputatsiooni turul ning 
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hinnanguid kvaliteedinäitajatele. Autoripoolne ettepanek koostööpartnerite lojaalsuse ja 

rahulolu osas leidis kinnitust ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud 

intervjuude käigus ning kantakse ettevõtte terviku tasakaalus tulemuskaardi koosseisu. 

5. Tootjarühma eesmärk on tegutseda ühiste eesmärkide ja liikmete huvides, et tõsta 

liikmeks olevate ettevõtjate konkurentsivõimet ja suurendada turujõudu ühise 

majandustegevuse abil.  Töötlev tööstus ja kaubandus on tihti huvitatud suurtest kogustest 

ja pidevast pakkumisest, kuid üksikettevõtjal on antud nõuet raske täita. Tootes, töödeldes 

ja turustades põllumajandussaadusi  ühiselt on tootjatel võimalik saada rohkem kliente, 

õiglasemat ja kõrgemat hinda ning hoida kokku kulusid. Ühiselt suurtes kogustes ostes on 

soodsam. Tootjarühma abil suureneks põllumajandustootja kasumimarginaal ja 

konkurentsivõime. (Sander-Sõrmus 2013) Tootjarühmadele jagatakse toetusi ühistuliste 

suurtööstuste loomiseks. Ühistuline suurtööstus võimaldaks liitunud piimatootjatel oma 

toodangut ise töödelda ning vähendada sellega kulusid. Kuulumine tootjarühma annaks 

tootjale stabiilsuse ning aitab maandada turumuutustest tulenevaid riske.  (Kruuse 2015) 

Autor seadis tootjarühmaga liitumise eesmärgiks hoida kokku kulusid, tõsta Kesa-Agro OÜ 

konkurentsivõimet, parandada turujõudu ja suurendada kasumimarginaali. Autoripoolne 

ettepanek tootjarühmaga liitumise osas ei leidnud kinnitust ettevõtte võtmetöötajatega 

läbiviidud poolstruktureeritud intervjuude käigus. Põhjuseks toodi tootjarühmade madala 

võimekuse Eestis ning ettevõte ei soovi sõltuda teistest liikmetest ega tasuda täiendavaid 

kulusid seoses tootjarühma liikmeks olemisega. 

6. Keskkonnaalaste seaduste järgimine on põllumajanduses oluline tegur. Üha 

rohkem rõhutatakse põllumajanduse vastavuse olulisust keskkonnanõuetele. 

Keskkonnaalaste seaduste järgimine mõjutab kogu ettevõtte tegevust – nii piimakarja kui ka 

teravilja kasvatamist. Keskkonnakaitse ja määrused mõjutavad teiste kolme perspektiivi 

tegevust ja on otseselt seotud finantseesmärkide täitmisega. Põllumajandustootmist piiravad 

pidevalt karmistuvad regulatsioonid. Kuna regulatsioonid pideval täienevad ja muutuvad, on 

keeruline kõigega alati kursis olla. 

Autor teeb ettepaneku keskkonnaseaduste järgimise mõõdikuna kasutada kaebuste ja 

ettekirjutustearvu. Antud näitaja sissetoomine aitab autori hinnangul suunata ettevõtte 

tähelepanu keskkonna seaduste jälgimisele. Keskkonnatrahvide näol on tegemist kuludega, 

mida on võimalik ära hoida. Autoripoolsed ettepanekud keskkonnaseaduste järgimise 
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mõõdikute osas ei leidud kinnitust ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud 

intervjuude käigus. Põhjuseks toodi, et ettevõte tegeleb tõhusalt keskkonnaseaduste 

järgimisega ning keskkonnaamet käib pidevalt kontrollimas ning selles osas probleeme pole. 

Keskkonnaseaduse rikkumisest tulenevad trahvid on olnud väikesed ja seetõttu ei oma suurt 

tähtsust. Piirkonna elanikkond on küll teinud kaebusi sõnnikuvedude ajal. Kuigi ettevõte 

teeb kõik võimaliku, et seda probleemi minimeerida, on lõhn paratamatu. 

 

Tabel 15. Tasakaalus tulemuskaardi keskkonnakaitse, määruste, kliendiaspekti 

strateegilised eesmärgid  

Strateegiline 

eesmärk  

Mõõdik Baastase 2015 Eesmärk Tegevused 

turuosa käive võrrelduna 

koguturu 

käibega, % 

0,003 2019. aastaks  

0,01 

1) ettevõtte maine tõstmine 

piima 

kvaliteet 

somaatiliste 

rakkude arv ml-s 

333 000 2016: 325 000 

2017: 315 000 

2018: 305 000 

2019: 300 000 

1) valida spermat 

põhjalikumalt 

2) tegeleda karja aretusega: 

parandada loomade 

udara ja jalgade 

seisukorda 

3) loomade heaolu arvelt 

kokku ei hoita 

4) parandada sööda 

kvaliteeti 

rasva ja 

valgusisaldus 

lehma kohta16, 

kg 

769 2016: 770 

2017: 775 

2018: 780 

2019: 785 

reputatsioon 

turul 

parimad 

jõudluskontrolli 

karjad rasva ja 

valgutoodangu 

järgi, koht tabelis 

koht nr 18 parandada 

edetabelis kohta 

1 koht aastas 

2019: 14. koht 

1) valida hoolega 

seemenduspulli 

2) parandada sööda 

kvaliteeti 

koostöö-

partnerite 

lojaalsus ja 

rahulolu 

koostööpartnerite 

rahulolu määr 

tuvastamata 2016. aastal 

uuringu 

läbiviimine ja 

baastaseme 

väljaselgitamine 

2017: + 5 % 

2018: + 5 % 

2019: + 5 % 

1) kliendirahulolu uuringu 

ettevalmistamine ja 

läbiviimine 

2) kliendirahulolu uuringu 

tulemuste alusel 

tegevuskava/ 

tööprotsesside 

muutmine 

kuulumine 

tootjarühma 

tootjarühma 

kuulumine 

ei kuulu 2019. aastal 

kuulumine 

tootjarühma 

1) sobiva tootjarühma 

otsimine 

2) liitumine tootjarühma 

keskkonna-

alaste 

seaduste 

järgimine 

kaebuste arv mõned 

üksikud (iga 

aasta samad) 

mitte ühtegi 1) sõnniku laotamisel 

jälgida ilmastikuolusid 

2) keskkonnaameti 

kontrollid 

3) sõnnikulaotusplaani ja 

väetisemajanduse 

kooskõlastamine 

keskkonnaametiga 

ettekirjutuste arv mõned 

üksikud 

mitte ühtegi 

                                                 
16 rasva ja valgusisaldus lehma kohta = rasvatoodang+valgutoodang 
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Tootlikkuse ja efektiivsuse aspekti strateegilised eesmärgid ja mõõdikud peegeldavad 

ettevõtte toimivust ja stabiilsust. Autor keskendub ettepanekute väljatöötamisel 

eduteguritele, mis võimaldavad kanda edasi ettevõtte strateegilisi eesmärke  ning parandada 

ettevõtte toimivust ja suurendada efektiivsust. Toetudes teoreetilistele alustele ja ettevõtte 

analüüsile teeb autor tootlikkuse ja efektiivsuse aspekti strateegiliste eesmärkide osas 

ettepanekud suurendada lehma produktiivsust, tõsta loomade heaolu ning parandada 

tootmise efektiivsust (tabel 16). 

1. Lehma produktiivsus mõjutab enim ettevõtte kasumit. Lehmade piimajõudlus 

avaldab otseselt mõju nii finantstulemuste kujunemisele kui ka toorpiima kvaliteedile ning 

on oluline tööviljakuse ja efektiivsusnäitaja. Mida produktiivsemad on lehmad, seda 

väiksemad on kulud toodetud piima kg kohta, mis omakorda mõjutavad omahinna 

kujunemist. Lehma produktiivsust mõjutavad tõuomadused, õige söötmine ja söödad, 

lüpsikordade arv, loomade tervis ja heaolu ning karjaspüsivus (Lilover 1976: 141). 

Produktiivsust mõjutavad ka tootmiskulude mõjutegurid: pidamistingimused, tehnoloogia, 

söödatootmiskulud ja kvaliteet ning karja taastootmine (Ibid.: 141). 

Autor teeb ettepaneku lehma produktiivsuse mõõdikuna kasutada piimatoodangut lehma 

kohta, söödaühikut lehma kohta ja ostusöötade osakaalu. Kuna söödakulud moodustavad 

suurema osa piimakarja kogukuludest, siis annaks söödakuluühik lehma kohta olulist 

informatsiooni lehma produktiivsuse osas. Oluline on kasutada võimalikult kvaliteetset 

sööta (võimalikult kõrge energia ja proteiinisisaldusega) ning kasutada vähem ostusöötasid. 

Autoripoolsed ettepanekud lehma produktiivsuse osas leidsid osaliselt kinnitust ettevõtte 

võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud intervjuude käigus. Leiti, et piimatoodang 

lehma kohta ja ostusöötade osakaal on ettevõte jaoks olulised näitajad ning need kantakse 

ettevõtte terviku tasakaalus tulemuskaardi koosseisu.  

2. Loomade heaolu mõjutab otseselt lehmade produktiivsust. Trend näitab, et nõudlus 

nn heaolusõbralike toodete osas on kasvamas. Loomade heaolu kui strateegilise eesmärgi 

sissetoomine lahendaks ettevõtte jaoks järgnevad probleemid: SWOT analüüsi tulemusel 

selgus, et loomade surnultsündide osakaal on suhteliselt kõrge, lehmikute väljamineku ja 

praakimise % suur ning lehmade keskmine vanus madal. Sellest tulenevalt peab autor 

vajalikuks suurendada loomade heaolu. Loomade heaolu omab majanduslikku tähtsust, 

mõjutab toodangumahtu ja kvaliteeti ning annab lõpp-produktile väärtust. Loomade heaolu 

mõjutab kõiki lehmadega seotud näitajaid.  
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Kesa-Agro OÜ strateegiliseks eesmärgiks on loomade heaolu tõstmisega pikendada karjas 

olevate lehmade keskmist eluiga ning kasvatada seeläbi endale juurde noorkarja. Autor teeb 

ettepaneku kasutada loomade heaolu mõõdikuna loomade tervisel ja taastootmisel 

põhinevaid näitajaid: lehmade keskmine vanus, paljunemine, surnultsünnid ja lehmikute 

väljaminek. Autoripoolsed ettepanekud loomade heaolu tõstmise osas leidsid kinnitust 

ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud intervjuude käigus ning kantakse 

ettevõtte terviku tasakaalus tulemuskaardi koosseisu.  

 

Tabel 16. Tasakaalus tulemuskaardi tootlikkuse ja efektiivsuse strateegilised eesmärgid 

Strateegiline 

eesmärk 

Mõõdik Baastase 

2015 

Eesmärktase Tegevused 

lehma 

produktiivsus 

piimatoodang 

lehma kohta, kg 

10 237 2016: 10 000 

2017: 10 100 

2018: 10 200 

2019: 10 300 

1) suurendad lüpsikordade 

arvu 

2) paranda sööda kvaliteeti, 

kõrge energia ja proteiini 

sisaldusega 

3) vähendada ostusöötade 

osakaalu 

4) regulaarne loomade 

hooldus 

5) hoida loomade arv 

optimaalsena 

söödakulud 

piimaliitri kohta, 

eurodes 

0,15 2016: 0,145 

2017: 0,140 

2018: 0,135 

2019: 0,130 

ostusööda osakaal 

söödast, % 

15-20% 2019: 10-15% 

loomade 

heaolu 

lehma keskmine 

vanus, kuudes 

47 2016: 47 

2017: 48 

2018: 48 

2019: 49 

1) uue vabapidamislauda 

ehitamine – välditakse 

loomade vedu farmide 

vahel, uues farmis ruumi 

ja valgust rohkem 

2) kasutada õiget ja 

kvaliteetset sööta 

3) töötajate harimine 

loomadega töötamise osas 

surnultsünde, % 6,9 2019. aastaks 

jõuda 4,0 %-ni 

lehmikute 

väljaminek, % 

9,1 2019. aastaks 

jõuda 8,0 %-ni 

tootmise 

efektiivsus 

piimatoodangut 

tööjõuühiku 

kohta, tonnides 

1640 2019. aastaks 

jõuda 1700 

tonnini 

1) vaadata üle karja haldus 

2) ehitada uus farm et tuua 

loomad ühte kohta kokku – 

vajalik vähem arv inimesi 

3) koostada söödaratsioone 

4) kaasaegne tehnika olemas, 

kuid kuluvate osade 

jooksev remont 

loomkoormus17, 

lü/ha kohta 

1,43 2019. aastaks 

1,0 

 

3. Tootmise efektiivsuse all mõeldakse tootmisprotsesside efektiivsemaks muutmist. 

Tootmise efektiivsuse osas on eesmärgiks optimeerida piimakarja tootlikkust ja kasutamist, 

mille tulemusel suureneks müügitulu ja kasum. Tegemist on konkurentsivõimet mõjutava 

näitajaga. Tootmiskulusid mõjutavad loomade pidamistingimused, tehnoloogia, 

                                                 
17 loomkoormus = loomühikute arv hektari kohta 
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söödatootmiskulud ja kvaliteet ning karja taastootmine, mis omakorda mõjutavad tootmise 

mahtu (Lilover 1976: 141). Piimatootmine on kõige efektiivsem lehma, tehnilise keskkonna 

ja inimese sünergial (Pokalainen 2006: 9). 

Piimatootmise efektiivsuse näitajatena kasutatakse näiteks piimatoodangut lehma kohta, 

loomkoormust või piimatoodangut tööjõuühiku kohta (Dillon et al. 2008: 18). Sellest 

tulenevalt teeb autor ettepaneku kasutada tootmise efektiivsuse mõõdikuna loomkoormust 

ja piimatoodangut tööjõuühiku kohta. Loomkoormuse näitaja iseloomustab maa kasutamise 

intensiivsust loomakasvatuses. Piimatoodang tööjõuühiku kohta näitab tööjõu kasutamise 

efektiivsust. Autoripoolne ettepanek piimatootmise efektiivsuse osas leidis kinnitust 

ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud intervjuude käigus ning kantakse 

ettevõtte terviku tasakaalus tulemuskaardi koosseisu.  

Õppimise ja arengu aspekti strateegilised eesmärgid ning nende mõõdikud kirjeldavad 

ettevõtte arenguvõimelisust. Põllumajandussektoris toimub kiire tehnoloogiline areng: 

töötatakse välja aina uusi põllumajanduslikke tootmislahendusi ning toimub pidev eluskarja 

ja taimekasvatussaaduste arendus. Investeeringud võimaldavad võtta kasutusele uusi 

tehnoloogiaid, mis mõjutavad tootmise efektiivsust ja enamasti suurendavad 

konkurentsivõimet. Õppimise ja arengu aspekti eesmärgiks on areneda ja kohaneda 

põllumajandussektori muutustega ning võimaldab põllumajandusettevõtetel edasi liikuda. 

Antud osas keskendub autor peamiselt nendele näitajatele, mis on seotud personali arengu 

ja rahuloluga. Toetudes teoreetilistele alustele ja ettevõtte analüüsile teeb õppimise ja arengu 

aspekti strateegiliste eesmärkide osas ettepanekud tõsta personali pädevust, suurendada 

töörahulolu ning investeerida uue lauda ehitusse (tabel 17). 

1. Personali pädevus mõjutab ettevõtte konkurentsivõimet. Piimakarjakasvatus nõuab 

töötajatelt palju teadmisi ja loomade armastust ja hoolitsemist. Personali arendamise 

eesmärgiks on tagada ametialase kompetentsuse pidev tõus ja tööülesannete edukas täitmine.  

Personali arengu hindamiseks teeb autor ettepaneku jälgida personali arengu- ja 

koolituskavade täitmist. Autori arvates sobiks selle mõõdikuks valdkonna suhtes 

erakorraline arengu ja koolituskava täitmise tase. Tegemist on suhtelise näitajaga. Antud 

mõõdik võimaldab võrrelda kogu ettevõtte personali arendamise taset ning seda pidevalt 

kõrvutada valdkonna üldise taseme ja konkurentide suhtes. Antud mõõdiku sisseseadmine 

eeldab personali arengu – ja koolituskavade koostamist. Autoripoolne ettepanek personali 
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arengu hindamise osas leidis toetust ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud 

poolstruktureeritud intervjuude käigus ning kantakse ettevõtte terviku tasakaalus 

tulemuskaardi koosseisu.  

2. Töörahulolu on piimakarjakasvatuses oluline näitaja. See mõjutab otseselt loomade 

heaolu, produktiivsust ning tootmise efektiivsust ning kajastub seeläbi ettevõtte 

finantsnäitajates. Töörahulolu suurim mõjutaja on motivatsioon. On teada, et motiveeritud 

töötajad on tootlikumad. Töörahulolu mõjutab töötaja töösooritust ning on seeläbi seotud 

ettevõtte efektiivsuse ja kasumlikkusega.  

Töörahulolu mõõdikuna teeb autor ettepaneku kasutada töötajate voolavuse taset. Eriti 

oluline on jälgida tuumikpersonali voolavust, sest neisse on ettevõte pikaajaliselt ja palju 

investeerinud, nad tunnevad ettevõtet ja oma tööd hästi ning kannavad edasi organisatsiooni 

väärtust. 

Teise ettepanekuna soovitab autor lisada töötaja rahulolu mõõdikuna personali rahulolu 

taseme näitaja. Tegemist on suhtelise mõõdikuga. Antud näitaja sisseseadmiseks ja 

baastaseme määramiseks tuleb läbi viia uuring, et selgitada välja töötajate rahulolu näitaks 

töötingimuste, tasustamise, motivatsioonisüsteemi osas 

Autoripoolne ettepanek personali rahulolu osas ei leidnud kinnitust ettevõtte 

võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud intervjuude käigus. Põhjuseks toodi, et 

piimakarjakasvatuse osas on töötajate voolavus niigi väike ja töötajad on motiveeritud. 

Selles osas ettevõte arengupuudusi ei näe. 

3. Uude hoonesse investeerimine aitaks ettevõttel lahendada mitmeid probleeme, mis 

selgusid ka SWOT analüüsi tulemusel. Ettevõte vajab uut vabapidamislauta, mis mahutaks 

kogu karja. See vähendaks oluliselt piimatootmisega seotud kulusid. Kui kogu kari on koos, 

siis pole vaja loomi vedada lautade vahet – see on lisakulu ning tekitab loomas stressi. 

Loomadel oleks rohkem ruumi ja valgust – loomade heaolu paraneks. Kui loomad ühte 

kokku tuua, siis saaks töö teha ära vähema arvu inimestega.  Autoripoolne ettepanek uue 

lauda ehitamise osas leidis toetust ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud 

intervjuude käigus ning kantakse ettevõtte terviku tasakaalus tulemuskaardi koosseisu.  
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Tabel 17. Tasakaalus tulemuskaardi õppimise ja arengu aspekti strateegilised eesmärgid 

Strateegiline 

eesmärk 

Mõõdik Baastase 

2015 

Eesmärktase Tegevused 

personali 

pädevus 

personali 

arengu, 

koolituskava 

täitmine 

1 koolitus 

aastas 

2019. aastaks iga 

töötaja läbib 

vähemalt 2 

koolitust aastas 

1) kohapeal töötajate väljaõpe 

2) koolituskavade koostamine 

ja rakendamine 

3) teha koostööd 

konsulentidega 

töörahulolu personali 

voolavus, % 

2% säilitada 

praegune 

olukord 

1) töötajate ühtekuuluvustunde 

suurendamine (nt 

ühisüritused) 

2) paindlik suhtumine ja 

töögraafik 

3) terviserahade, puhkuse 

võimaldamine 

personali 

rahulolu tase 

tuvastamata 2016. aastal 

töötingimuste 

rahulolu-uuringu 

läbiviimine 

2017: +5% 

2018: +5% 

2019: +5% 

investeerimine 

uude hoonesse 

uue lauda 

ehitamine 

koht kuhu 

ehitada 

olemas 

2019. aastal uus 

laut 

1) investeeringuks vahendite 

leidmine 

2) lauda ehitamine 

 

Antud alapeatükis määratles autor ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud 

intervjuude teel ettevõtte strateegilisi peaeesmärke toetavad strateegilised eesmärgid ja neid 

toetavad mõõdikud ning sihid aspektide lõikes piimakarjakasvatuse valdkonnas. 

 

 

2.4.2. Teraviljakasvatuse tasakaalus tulemuskaardi aspektid ja tulemusnäitajad 

 

Teraviljakasvatus on Kesa-Agro OÜ-s piimatootmise juures teine oluline tegevusvaldkond, 

mis toetab ühtlasi ka piimakarjakasvatust: kogu loomasööda kasvatab ettevõte ise, loomad 

toodavad orgaanilist väetist põllule (sõnnikut). Seetõttu peab loomade arv olema kooskõlas 

põllumajandusmaa suurusega. Samuti aitab teraviljakasvatuse ja loomakarjakasvatuse 

koostoimimine maandada kogutoodangu riski: kui piimakarjakasvatuses on rasked ajad, siis 

aitab teraviljakasvatus ettevõttel elus püsida ja vastupidi. 

Autor, toetudes teoreetilistele alustele ja ettevõtte analüüsile, teeb  ettepaneku suurendada 

teraviljatootmise mahtu maa tootlikkuse ja saagikuse parandamise abil.  Antud eesmärgi 

täitmine parandab ettevõtte konkurentsivõimet ning aitab tagada nii ettevõtte 

jätkusuutlikkuse kui ka kasumieesmärgi. Kesa-Agro OÜ arenemisvõimelisust arvestades on 

ettevõte võimeline antud eesmärki täitma.  Ka teraviljakasvatuse tasakaalus tulemuskaardi 

väljaarendamisel toetub autor Byrne ja Kelly (2004) väljatöötatud tasakaalus 
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tulemuskaardile. Järgnevalt koostab autor teraviljakasvatuse tasakaalus tulemuskaardid nelja 

aspekti lõikes. 

Finantsaspekti osas keskendutakse enamjaolt samadele näitajatele mis piimakarjakasvatuse 

valdkonnaski. Toetudes teoreetilistele alustele ja ettevõtte analüüsile teeb autor 

finantsaspekti strateegiliste eesmärkide osas ettepanekud suurendada majandustegevuse 

tootlikkust ja tasuvust (tabel 18). 

1. Majandustegevuse tootlikkuse mõõtmiseks teeb autor ettepaneku kasutada 

netolisandväärtust. Lisandväärtus on kogutoodangu väärtus, millest on maha arvatud 

tootmisprotsessis kasutatud kaupade väärtus. Antud näitajaga iseloomustatakse 

teraviljatootmise tasuvust ja on ühtlasi ka jätkusuutlikkuse näitaja. Võimaldab anda 

hinnangut ettevõtte majandusliku olukorra ja investeerimisvõime kohta: mida suurem 

netolisandväärtus, seda rohkem jääb ettevõttel vabu vahendeid. 

Autoripoolne ettepanek majandustegevuse tootlikkuse osas leidis kinnitust ettevõtte 

võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud intervjuude käigus ning kantakse ettevõtte 

terviku tasakaalus tulemuskaardi koosseisu. 

2. Tasuvuse mõõtmiseks teeb autor ettepaneku kasutada teravilja täisomahinda. 

Toodangu omahinna kujundavad tootmise ettevalmistuskulud, tootmiskulud ja müügikulud 

ehk väljendab palju on toodangu valmistamine maksma läinud. Täisomahinna puhul 

lisatakse juurde ka saagi müümisega seotud kulud. Mida väiksemad on kulud, seda 

kasumlikum on toodang. Omahinna kujunemist mõjutavad toodangu tootmisega seotud 

kulud, teravilja saagikus, looduslikud ja majanduslikud tingimused. Teravilja müügi 

kasumlikkus sõltub turul valitsevast pakkumise ja nõudluse seisukorrast, saagi kvaliteedist, 

turustamisest ja müügiajast. 

Teraviljatootmise tasuvuse mõõdiku osas teeb autor teise ettepanekuna kasutada 

kulurentaablust nagu piimakarjakasvatuse tasuvuse hindamiselgi. Kulurentaablus võimaldab 

erinevaid toodanguliike omavahel võrrelda ja peegeldab tehtud kulutuste efektiivsust. 

Autoripoolne ettepanek tasuvuse eesmärkide ja mõõdikute osas leidis osaliselt kinnitust 

ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud intervjuude käigus. Leiti, et 

teraviljatootmise kulurentaablus on piisav näitaja väljendamaks teraviljatootmise tasuvust 

ning kantakse ettevõtte terviku tasakaalus tulemuskaardi koosseisu. Teravilja täisomahinna 

mõõtmist peeti liialt aja- ja ressursikulukas. 
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Tabel 18. Tasakaalus tulemuskaardi finantsaspekti strateegilised eesmärgid 

Strateegiline 

eesmärk 

Mõõdik Baastase 

2015 

Eesmärktase Tegevused 

majandustegevuse 

tootlikkus 

netolisandväärtus 

ühe tööjõuühiku 

kohta18, eurodes 

34 500 parandada 

näitajat iga 

aasta 0,5 % 

võrra 

2019: 36 800 

1) selgitada välja tootlikkust 

mõjutavad tegurid ning 

parandada tootmise 

kitsaskohad 

2) investeerida tõhusamatesse 

tehnikatesse 

3) töötajate töökorralduse 

parandamine 

4) teha koostööd 

konsulentidega 

tasuvus teravilja 

täisomahind19, 

eurot tonn 

198,8 2016: 197 

2017: 196 

2018: 195 

2019: 194 

1) jälgida tootmiskulusid ja 

ressursikasutamist 

2) tõsta tootmismahtu maa 

saagikuse tõstmise abil 

3) anda toodangule rohkem 

lisandväärtust 

4) vähetootlike varade 

eemaldamine 

teraviljatootmise 

kulurentaablus20, % 

11,2 2016: 12,0 

2017: 13,0 

2018: 14,0 

2019: 15,0 

 

Keskkonnakaitse, määruste, kliendiaspekti osas keskendub autor näitajatele mis 

võimaldavad saada kõrgemat müügihinda ja parandada seeläbi ettevõtte finantsnäitajaid. 

Toetudes teoreetilistele alustele ja ettevõtte analüüsile teeb autor keskkonnakaitse, määruste 

ja kliendiaspekti strateegiliste eesmärkide osas ettepanekud parandada saagi kvaliteeti ja 

ohutust,  suurendada koostööpartnerite lojaalsust ja rahulolu ning järgida keskkonnakaitse 

seaduseid (tabel 19). 

1. Saagi kvaliteet ja ohutus on teraviljakasvatuses üks olulisemaid näitajaid. See on 

tähtis näitaja turustamisel: saagi kõrgem kvaliteet loob lisandväärtust ning annab võimaluse 

küsida kõrgemat hinda. Sellest tulenevalt peegeldub saagi kvaliteet ettevõtte 

finantsnäitajates ning on oluline konkurentsivõime näitaja. Mistahes toidu tootmisel on 

oluline tagada toote ohutus tarbijale. 

Autor teeb ettepaneku saagi kvaliteedi ja ohutuse osas kasutada mõõdikuna teravilja 

näitajaid: teravilja mahukaal, proteiin ja niiskusesisaldus. Autoripoolne ettepanek saagi 

kvaliteedi ja ohutuse leidis kinnitust ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud 

                                                 
18 netolisandväärtus = kogutoodang-vahetarbimine-põhivara kulum 
19 täisomahind = tootmise otsekulud+kaudsed kulud 
20 kulurentaablus = teraviljatoodangu kasum/toodanguga seotud kulud*100 
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poolstruktureeritud intervjuude käigus ning kantakse ettevõtte terviku tasakaalus 

tulemuskaardi koosseisu. 

2. Koostööpartnerite lojaalsus ja rahulolu on ka teraviljakasvatuses oluline eesmärk. 

Nagu piimakarjakasvatuses nii ka teraviljakasvatuses teeb autor ettepanekuks kasutada 

koostööpartnerite lojaalsuse ja rahulolu mõõtmiseks koortööpartnerite rahulolu määra. 

Antud näitaja osas autor erisusi võrreldes piimakarjakasvatusega ei tähelda. Autoripoolne 

ettepanek koostööpartnerite lojaalsuse ja rahulolu osas leidis kinnitust ettevõtte 

võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud intervjuude käigus ka teraviljakasvatuse 

osas ning kantakse ettevõtte terviku tasakaalus tulemuskaardi koosseisu 

 

Tabel 19. Tasakaalus tulemuskaardi keskkonnakaitse, määruste, kliendiaspekti 

strateegilised eesmärgid 

Strateegiline 

eesmärk 

Mõõdik Baastase 

2015 

Eesmärk Tegevused 

saagi kvaliteet ja 

ohutus 

teravilja 

mahukaal, g/l 

nisu 665 

oder 578 

kaer 509 

2019: 

nisu 655 

oder 560 

kaer 500 

 

1) vili koristada 

õigeaegselt 

2) ennetada/vältida vilja 

lamandamist 

3) tõsta koristus-ja 

kuivatusvõimekust proteiin, % nisu 11,3 

oder 11,1 

kaer 9,0 

2019: 

nisu 12,5 

oder 12,0 

kaer 10,0 

niiskusesisaldus,% nisu 11 

oder 12 

kaer 12 

2019: 

nisu 10 

oder 10  

kaer 10 

koostööpartnerite 

lojaalsus ja 

rahulolu 

koostööpartnerite 

rahulolu määr 

tuvastamata 2016. aastal 

uuringu 

läbiviimine ja 

baastaseme 

väljaselgitamine 

2017: +5% 

2018: +5% 

2019: +5% 

1) kliendirahulolu 

uuringu 

ettevalmistamine ja 

läbiviimine 

2) uuringu tulemuste 

alusel tegevuskava/ 

tööprotsesside 

muutmine 

3) parandada teravilja 

töötlejate vahehelist 

koostööd 

 

Tootlikkuse ja efektiivsuse osas keskendub autor neile eduteguritele, mis võimaldavad 

suurendada teraviljatootmise efektiivsust ning saagikust ning parandada seeläbi ettevõtte 

finantsnäitajaid. Oluline on sealjuures toimida keskkonnasõbralikult. Toetus teoreetilistele 

alustele ja ettevõtte analüüsile teeb autor tootlikkuse ja efektiivsuse strateegiliste eesmärkide 



79 

 

osas ettepanekud majandada keskkonnasõbralikult ning tõsta saagikust ja tootmise 

efektiivsust (tabel 20).  

1. Keskkonnasõbralik majandamine tagab ettevõtte jätkusuutlikkuse. 

Teraviljakasvatuse juures on oluline tegutseda loodussõbralikult, sest maa on 

põllumajandusettevõtte jaoks oluline vara ning nii säilib põllumaade väärtus. 

Autor teeb ettepaneku keskkonnasõbraliku majandamise mõõdikuna teha eesmärgiks vastata 

keskkonnasõbraliku majandamise toetuse nõuetele. Antud näitaja peaks ettevõtet tervikuna 

motiveerima ja panema pingutama, sest tulemuseks on toetuse saamine. Eelnimetatud 

toetuse eesmärgiks on soodustada keskkonnasõbralikke majandamisviise (Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Amet 2015). Autoripoolne ettepanek keskkonnasõbraliku 

majandamise osas leidis kinnitust ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud 

intervjuude käigus ning kantakse ettevõtte terviku tasakaalus tulemuskaardi koosseisu. 

2. Tootmise efektiivsus on seotud ettevõtte toimimisega ning seda on võimalik 

mõjutada tootmise korraldusega. Eesmärgiks on teravilja tootmisel leida saagitase, kus selle 

kasutegur on kõige kõrgem. Oluline on tõsta optimaalselt saagikust võimalikult 

minimaalsete kulude juures.  Tootmise efektiivsus väljendub kuludes: mida tõhusamalt 

ettevõte toimib, seda väiksemad on kulud. Sellest tulenevalt mõjutab tootmise efektiivsus 

otseselt ettevõtte finantstulemusi. Samuti väljendab antud näitaja ettevõtte 

konkurentsivõimet.  

Kuna teraviljakasvatuses moodustavad suurima kulu masinad, siis teeb autor ettepaneku 

kasutada tootmise efektiivsuse mõõdikuna masina kulu hektari kohta. Teise ettepanekuna 

soovitab autor kasutada mõõdikuna  tööjõu tootlikkuse näitajat. Tööjõu tootlikkus peegeldab 

tööviljakust ehk näitab seda kui hästi töö on organiseeritud. Autoripoolne ettepanek tootmise 

efektiivsuse osas leidis kinnitust ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud 

intervjuude käigus ning kantakse ettevõtte terviku tasakaalus tulemuskaardi koosseisu 

3. Teraviljasaagikuse tõstmine aitab kujundada ettevõtte tulu ning sellest tulenevalt 

mõjutab otseselt ettevõtte finantseesmärgi täitmist.  Mida suuremat saaki hektari kohta 

saadakse, seda väiksemad on kulud toodetud toodangu kg kohta, mis omakorda mõjutab 

teravilja omahinna kujunemist ning kõige tulemusena ka üleüldist konkurentsivõimet. 
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Ettevõtte autor teeb ettepaneku saagikuse tõstmise mõõdikuna kasutada keskmist saagikust 

nii teraviljal, rapsil kui ka loomasöödal. Keskmise saagikuse näitaja eelis on tema arvutamise 

ja tõlgendamise lihtsus ning annab objektiivse tulemuse. Teise ettepanekuna soovitab 

kasutada mõõdikuna väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamist ühe hektari kohta. Väetiste 

ja taimekaitsevahendite intensiivne kasutamine suurendab keskkonnamõjude riski. Seetõttu 

on oluline väetisi ja taimekaitsevahendeid kasutada tasakaalustatult.  Autoripoolne ettepanek 

saagikuse tõstmise näitajate osas leidis osaliselt toetust ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud 

poolstruktureeritud intervjuude käigus. Pooldati saagikuse näitajatena jälgida teraviljade 

saagikust kokkuvõtvalt ja rapsi saagikust. Põhjusena toodi, et ülejäänud toodangu saagikus 

ei oma ettevõtte mastaabis piisavalt suurt tähtsust. 

 

Tabel 20. Tasakaalus tulemuskaardi tootlikkuse ja efektiivsuse strateegilised eesmärgid 

Strateegiline 

eesmärk 

Mõõdik Baastase 

2015 

Eesmärktase Tegevused 

keskkonnasõbralik 

majandamine 

vastavus 

keskkonna-

sõbraliku 

majandamise 

toetuse 

nõuetele 

ei saa 

toetust 

2019. aastaks 

vastata 

keskkonna-

sõbraliku 

majandamise 

toetuse nõuetele 

ja saada toetust 

1) korrastada 

maaparandussüsteemid 

2) rakendada 

keskkonnahoiumeetmeid 

3) tõsta 

keskkonnateadlikkust 

4) külvikorrakultuuride 

vahetamine 

5) maa viljakuse tõstmine 

liblikõieliste 

kasvatamisega 

6) koostada väetusplaan 

tootmise 

efektiivsus 

masina kulu ha 

kohta, €/ha 

150 vähendada 1 % 

aastas 

2019: 144  

1) investeerida masinaparki 

2) hoida väärtuslik 

põllumaa aktiivses 

tootmises 

3) töökorralduse 

parandamine 

tööjõu 

tootlikkus21, 

€/h 

31,3 suurendada 1,5% 

aastas 

2019: 33,2 

saagikuse tõstmine keskmine 

saagikus, 

kg/ha: 

teravili 

6 500 2019: 6 600 1) viljeleda kasumlikumaid 

kultuure 

2) kasutada rohkem väetisi 

ja taimekaitsevahendeid 

3) teravilja tootmisel 

arvestada 

ilmastikuoludega 

4) valida sort asjatundlikult 

ja arvestada sordi 

vajadustega 

5) külva ja korista saak 

õigeaegselt 

raps 4 100 2019: 4 200 

väetiste ja 

taimekaitse-

vahendite 

kasutamine, 

€/ha 

172 vähendada 1 % 

aastas 

2019: 165  

 

                                                 
21 tööjõu tootlikkus ehk tööviljakus = toodang/töötatud aeg 
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Õppimine ja arengu aspektis keskendub autor eelkõige töötajatega seotud eduteguritele. 

Toetus teoreetilistele alustele ja ettevõtte analüüsile teeb autor õppimise ja arengu 

strateegiliste eesmärkide osas ettepaneku tõsta personali pädevust ning suurendada 

töörahulolu (tabel 21).  

 Personali pädevus mõjutab nii ettevõtte finantstulemusi kui ka konkurentsivõimet. 

Personali pädevuse arendamisega tõuseb töötaja ametialane kompetentsus ja tööviljakus 

suureneb. Autor teeb ettepaneku kasutada personali pädevuse mõõdikuna samu näitajaid mis 

piimakarjakasvatuseski. Autoripoolne ettepanek personali pädevuse osas leidis kinnitust 

ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud intervjuude käigus ka 

teraviljakasvatuse osas ning kantakse ettevõtte terviku tasakaalus tulemuskaardi koosseisu.  

 

Tabel 21. Tasakaalus tulemuskaardi õppimise ja arengu strateegilised eesmärgid 

Strateegiline 

eesmärk 

Mõõdik Baastase 

2015 

Eesmärktase Tegevused 

personali 

pädevus 

personali 

arengu, 

koolituskava 

täitmine 

1 koolitus 

aastas 

2019. aastaks iga 

töötaja läbib 

vähemalt 2 

koolitust aastas 

1) kohapeal töötajate väljaõpe 

2) koolituskavade koostamine 

ja rakendamine 

3) motiveerida töötajaid 

ennast arendama (nt 

oskustöölisel kõrgem palk) 

töörahulolu personali 

voolavus 

8 % 2019: 2 % 1) suveperioodidel väravata 

rohkem töötajaid 

2) terviserahade ja puhkuse 

võimaldamine 

(sanatooriumid) 

 

personali 

rahulolu tase 

tuvastamata 2016. aastal 

töötingimuste 

rahulolu-uuringu 

läbiviimine 

2017: + 5 % 

2018: + 5 % 

2019: + 5 % 

 

 Töörahulolu kui strateegiline eesmärk aitaks lahendada ettevõtte järgneva 

probleemi. Kesa-Agro OÜ SWOT analüüsi tulemusel selgus, et teraviljakasvatuse osas on 

ettevõttel probleeme noorte kaasamisega: käib küll palju praktikante, kuid neid ei suudeta 

tööle jääma motiveerida ning antud tegevusvaldkonna töötajate keskmine vanus on 

ettevõttes ca 50. Töörahulolu mõõdikuks teeb autor ettepaneku kasutada samu mõõdikuid 

mis ettevõtte piimakarja kasvatuses – personali voolavus ja personali rahulolu tase. Ka 

teraviljakasvatuse osas tuleb läbi viia uuring, et selgitada välja töötajate rahulolu baastase.  

Autor teeb ettepaneku kasutada antud mõõdikut samadel alustel mis piimakarja 

kasvatuseski. Autoripoolne ettepanek personali rahulolu näitajate osas leidis osaliselt toetust 
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ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud intervjuude käigus. Pooldati 

töötajate rahulolumõõdikuna tööjõu voolavuse näitajat. Põhjuseks toodi, et personali 

voolavus on piisav näitaja töötajate heaolu mõõtmiseks. Personali rahulolu taseme 

sisseseadmine nõuab uuringu läbiviimist ja see nõuab lisakulusid. 

Antud alapeatükis määratles autor ettevõtte võtmetöötajatega läbiviidud poolstruktureeritud 

intervjuude teel ettevõtte strateegilisi peaeesmärke toetavad strateegilised eesmärgid ja neid 

toetavad mõõdikud ning sihid aspektide lõikes teraviljakasvatuse valdkonnas. 

 

 

2.5. Kesa-Agro OÜ strateegiakaart ja ettepanekud tasakaalus 

tulemuskaardi edukaks rakendamiseks 

 

Lähtuvalt peatükis 2.4. määratletud Kesa-Agro eesmärkidest, tasakaalus tulemuskaardi 

mõõdikutest ja strateegiatest ning tuginedes teoreetilistele alustele, analüüsi käigus ilmnenud 

asjaoludele ja intervjuu tulemustele toob autor välja ettevõtet kui tervikut kajastava 

strateegiakaardi (joonis 9) ja sellel põhineva tasakaalus tulemuskaardi. Strateegiakaart 

väljendab illustratiivselt kriitiliste edutegurite omavahelisi seoseid ning kirjeldab kuidas 

konkreetsed algatused ja tegevused aitavad saavutada soovitud tulemusi. Strateegiakaart 

annab juhtkonnale kirjelduse vajalikest tegevustest, et saavutada pikaajaline eesmärk. 

Tulemuskaart saadakse, kui igale kriitilisele edutegurile strateegiakaardil lisatakse 

mõõdikud, planeeritakse tulemused ning kirjeldatakse vajalikke tegevusi. Kesa-Agro OÜ 

terviklik tasakaalus tulemuskaart on esitatud lisas 3. 
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Joonis 9. Kesa-Agro OÜ strateegiakaart 

Märkus. Oranžiga on piimakarja edutegurid, rohelisega teraviljakasvatuse edutegurid ning sinisega mõlema 

tegevusharu ühised edutegurid. 

 

Järgnevalt toob autor välja olulisemad järeldused ja ettepanekud, millega tuleb autori arvates 

põllumajandusettevõttel arvestada tasakaalus tulemuskaardi edukal rakendamisel: 

 iga põllumajandusettevõte peaks looma oma strateegiat ja konkurentsivõimet arvestades 

unikaalse ja eripärase mõõtesüsteemi; 

 tasakaalus tulemuskaardi loomise protsess on aeganõudev ja soovitatav on kaasata 

sellesse töötajaid, et kogu organisatsioon oleks teadlik eesmärkidest ja 

positiivne 

rahavoog 

tasuvus majandustegevuse 

tootlikkus 

turuosa 

piima kvaliteet 

koostööpartnerite 

lojaalsus, rahulolu 
teravilja kvaliteet ja 

ohutus 

lehmade tootlikkus saagikus 

tootmise efektiivsus 

loomade heaolu 
keskkonnasõbralik 

majandamine 

personali pädevus töörahulolu uus laut 

Strateegiline eesmärk 2019. aastaks: võla kattekordaja > 1,1 ja ROE > 20 %; 

                                                               suurendada piimatootmise turuosa 0,01%-ni 
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arengusuundadest. Tuleks eirata liigset lihtsustamist, sest see moonutab andmete 

kvaliteeti ning tulemuslikkuse ülevaade poleks usaldusväärne; 

 tasakaalus tulemuskaardi juurutamise protsess on pikaajaline, keeruline ja kallis - 

seetõttu võiks kasutada teenuse sisseostist või konsultatsioonifirma abi; 

 tasakaalus tulemuskaardi rakendamine eeldab põllumajandusettevõttelt selgelt 

määratletud ja üheselt mõistetavat strateegiat. Samuti on oluline, et info strateegia kohta 

oleks kõigile asjaosalistele kättesaadav. Strateegia juurutamisel teha selgeks ettevõtte 

praegune olukord ning milline võiks ettevõte olla tulevikus; 

 suurendada põllumajandusettevõtetes strateegilist juhtimist ning arvestada tasakaalus 

tulemuskaardi loomisel ettevõtte ressursse, võimet, potentsiaali, turgu ja toote võimalusi; 

 tagada tasakaalus tulemuskaardi regulaarne läbi vaatamine ja kohandamine muutuvate 

oludega ning  pidevalt kontrollida eesmärkide täitmise kulgu; 

 tasakaalus tulemuskaardi mõõdikud tuleks valida lihtsad ja paindlikud, et mõõdikute 

kasutamine oleks kõigile üheselt arusaadav ning oleks tagatud ettevõtte areng; 

 mõõdikuid kujundades tuleks jälgida, et tulemusmõõdiku väärtus oleks saavutatav, 

võrreldav, arusaadav, saavutamine kontrollitav ja motiveeriv; 

 fookus tuleks seada peamistele kriitilistele eduteguritele, et mitte mattuda 

informatsioonikülluse alla. Vältida liiga palju erinevate mõõdikute kasutamist, sest rõhk 

on eesmärkidel, mitte mõõtmissüsteemil. Üleliigse mittevajaliku infoga tutvumine võtab 

asjatult aega,  tähtis on koguda analüüsiks vajaliku detailsusega infot. Kriitilisi 

edutegureid ja eesmärke (sh tulemusmõõdikuid) tuleks regulaarselt üle vaadata ja 

täiustada. Kui eesmärk saavutatud, siis järelikult tegevused toimivad ning fookuse võib 

seada uuele kriitilisele  eesmärgile;  

 kuna põllumajandusettevõtte tegevust mõjutab loodus ja vastupidi, siis kliendiaspekti 

osas tuleks arvestada ka keskkonnast tulenevaid kriitilisi edufaktoreid; 

 tasakaalus tulemuskaardi mõõdikud siduda motivatsioonisüsteemiga ning seada 

töötajatele isiklikud mõõdikud, et töötajad panustaksid eesmärkide saavutamisse. See 

tekitaks töötajates püüdlust, et püstitatud eesmärgid ellu viia või isegi ületada neid; 

 koostada võrdlusandmestik turuosaliste põhiliste näitajate osas. Antud andmestik annab 

informatsiooni ettevõtte konkurentsipositsiooni kohta, selgitab välja teistest nõrgemad 

näitajad/valdkonnad, annab tagasisidet edusammudest ning tekitab seeläbi ettevõttes 

tervikuna püüdlusi. 
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Lisaks teeb autor Kesa-Agro OÜ juhtkonnale järgmised ettepanekud: 

 juhinduda sõnastatud missioonist, visioonist ja strateegilisest eesmärgist; 

 võtta kasutusele autori poolt lähtuvalt Kesa-Agro OÜ eesmärkidest, tasakaalus 

tulemuskaardi mõõdikutest ja strateegiatest ning tuginedes teoreetilistele alustele, 

analüüsi käigus ilmnenud asjaoludele ning intervjuu tulemustele koostatud 

strateegiakaart ja sellel põhinev tasakaalus tulemuskaart; 

 kasutada tasakaalus tulemuskaardi metoodikat hindamaks organisatsiooni 

tulemuslikkust, kontrollimaks kas alluvad teevad õigeid asju, motiveerimaks töötajaid ja 

juhte parendamaks tulemuslikkust; 

 kasutada tasakaalus tulemuskaardi metoodikat ettevõtte arendamiseks: näitab strateegia 

toimivust ning mida teha teistmoodi et parendada tulemuslikkust; 

 kasutada tasakaalus tulemuskaardi metoodikat et tagada ettevõtte regulaarne areng, 

tagasiside saamine ja õppimine; 

 kasutada tasakaalus tulemuskaardi metoodikat, et saada otsustamiseks vajalikku 

informatsiooni. 

Käesolevas osas tõi autor välja strateegiakaardi ja sellel põhineva tasakaalus tulemuskaardi 

ning tegi Kesa-Agro OÜ juhtkonnale ettepaneku magistritöö raames valminud tasakaalus 

tulemuskaardi kasutuselevõtuks. Autor tõi välja olulisemad järeldused, millega tuleb 

põllumajandusettevõttel arvestada tasakaalus tulemuskaardi edukal rakendamisel. 

  



86 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli arendada välja üks võimalik tasakaalus tulemuskaardi 

raamistik piimakarjakasvatusega tegelevale põllumajandusettevõttele, kasutades selleks 

näiteettevõtet. Töö eripära seisneb selles, et taimekasvatuse ja loomakasvatuse tasakaalus 

tulemuskaarti vaadeldakse  kompleksselt ja lähtuvalt strateegiast. Kuna tasakaalus 

tulemuskaardi rakendamisele põllumajandusettevõttes on vähe tähelepanu pööratud, täidab 

käesolev töö ka seda osa.  

Strateegiakaardi ja tasakaalus tulemuskaardi raamistiku väljaarendamiseks defineeriti kõige 

pealt tulemuslikkuse hindamise ja juhtimisega seotud aspekte. Tulemuslikkuse juhtimise 

protsess koosneb juhtimissüsteemist, mis omakorda koosneb mõõtmissüsteemist ja 

hindamissüsteemist. Ettevõtte tulemuslikkus on seotud strateegilise juhtimisega, mille 

käigus valitakse tegevuskava missiooni, visiooni ja strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. 

Tulemuslikkuse juhtimise süsteemi rakendamine võimaldab viia ellu ettevõtte strateegilisi 

eesmärke, saada informatsiooni, kuidas ettevõtet edasi arendada, tõsta konkurentsivõimet, 

parandada tegevuse efektiivsust ning tagada ettevõttele pikaajaline jätkusuutlikkus. 

Tulemuslikkuse hindamiseks ja juhtimiseks on välja töötatud mitmeid süsteeme. Üldiselt 

kasutatakse tulemuslikkuse mõõtmiseks traditsioonilisi finantsnäitajaid, mille puudusteks on 

liigne finantskesksus, ei seondu strateegiaga ja tegeliku konkurentsieelisega, 

ületähtsustatakse lühiajalist tulemuslikkust ning seetõttu ei anna ettevõttest terviklikku pilti 

ja moonutab tegelikku tulemuslikkust. Üheks võimalikuks lahenduseks on rakendada 

tasakaalus tulemuskaardi meetodit, mis täiendab minevikku kajastavaid finantsindikaatoreid 

näitajatega, mis mõõdavad tuleviku eesmärkide ellu viimiseks vajalikke tegureid. 

Tasakaalus tulemuskaart on kogu maailmas laialdaselt kasutatav ning 20. sajandil kasutusele 

võetud kõige tähtsam strateegilise juhtimise süsteem, mille abil on võimalik mõõta 

eesmärkide saavutamise taset ja rakendada strateegiat kõikidel juhtimistasanditel. 

Tasakaalus tulemuskaart muudab ettevõtte visiooni ja strateegia üheselt arusaadavaks 

konkreetsete eesmärkide ja tulemusnäitajatena, mis jagunevad nelja aspekti vahel: finantsid, 

kliendid, sisemised äriprotsessid ning õppimine ja areng. Meetodi rakendamisel ei pea jääma 

traditsiooniliste perspektiivide juurde, lisada võib organisatsiooni jaoks spetsiifilisi ja olulisi 
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aspekte. Põllumajandussektoris ei piisa traditsioonilistest aspektidest ning soovitusi on 

mitmeid: inimressursid, inimesed, loodusvarad, elustiil, innovatsioon, ühiskond, elu. 

Tasakaalus tulemuskaardi tunnuseks on, et ta koosneb vastastikku seotud ja tasakaalus 

eesmärkidest ja näitajatest, mis on omavahel kooskõlas, toetavad üksteist kirjeldades 

üheskoos strateegia trajektoori. Süsteemi loomisel on oluline, et põhjus-tagajärg seostel 

põhinev ahel läbiks kõiki tasakaalus tulemuskaardi osi. Strateegiakaart loob visuaalse pildi 

strateegia eesmärkidest ja vajalikest tegevustest põhjus-tagajärg seostena, andes ettevõttele 

selgema ülevaate oma strateegilise positsiooni ja kriitiliste edutegurite kohta. 

Tasakaalus tulemuskaardi loomine ja rakendamine on järjepidev protsess, mis algab 

ärikeskkonna analüüsist ja eesmärkide seadmisest. Strateegia koostamine eeldab ettevõtte 

praeguse positsiooni kaardistamist, et seeläbi selgitada välja kitsaskohad ning määratleda 

vajalikud tegevused asja parandamiseks ning selgitada välja ettevõtte strateegilised 

eesmärgid. Sõnastatakse visioon, missioon ning nendest lähtuvalt püstitab tippjuhtkond 

strateegilised eesmärgid. Seejärel sõnastatakse erinevate äriüksuste ja funktsioonide 

tasandite strateegilised finants- ja kliendisihid, mille põhjal määratletakse eesmärgid ja 

näitajad ettevõtte sisemistes äriprotsessides ning õppimise ja arengu osas. Strateegilised 

eesmärgid ja nendevahelised seosed kirjeldatakse strateegiakaardil. Lisades 

strateegiakaardile mõõdikud, planeerides tulemused ning kirjeldades vajalikke tegevusi 

moodustub tasakaalus tulemuskaart. Peale seda koostatakse ja ühtlustatakse strateegilised 

tegevuskavad, jälgitakse tulemusi, tegeletakse inimeste motiveerimisega, hinnatakse 

arengut, kogutakse strateegia kohta tagasisidet ning tehakse selle alusel vajalikud 

parandused. Tasakaalus tulemuskaardi olulisemad omadused on, et ta aitab pidevalt jälgida 

strateegia täitmist, annab juhtkonnale olulist informatsiooni otsuste suunamisel, meetod on 

paindlik ja hea kohanemisvõimega. Peamisteks puudusteks on süsteemi juurutamise 

pikaajalisus, töötajate vähene kaasatus ning pikaajaliste eesmärkide vähene sidumine 

strateegiaga. Kuigi süsteemil on mitmeid puudujääke on tegemist igati tõhusa ja kasuliku 

juhtimissüsteemiga. 

Strateegiline juhtimine on muutunud oluliseks ka põllumajanduses sest 

põllumajandusettevõtted muutuvad järjest ärilisemateks ja suuremateks. Tasakaalus 

tulemuskaarti on võimalik edukalt rakendada põllumajandusettevõtetes. Olulisemateks 

põllumajandusettevõtete tulemuslikkust mõjutavateks teguriteks on ettevõtte suurus ja 

sektor, väärtushinnangud, suhtumine klientidesse, suhtumine innovatsiooni ja nii ettevõtte 
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kui ka töötajate arengusse, organisatsiooni sisekliima, kvaliteet ning looduse ja 

keskkonnakaitse tegurid. Tulenevalt tootmisvaldkonna eripäradest on 

põllumajandusettevõtetele töötatud välja mitmeid tasakaalus tulemuskaardi mudeleid. 

Käesolevas töös võeti aluseks piimakarjakasvatusega tegeleva põllumajandusettevõtte 

tasakaalus tulemuskaardi mudeli loomisel Byrne ja Kelly (2004) väljatöötatud piimafarmi 

tulemuskaart, mis võimaldab arvestada üheaegselt kõikide oluliste äriga seotud strateegiliste 

eesmärkidega ning arvestab põllumajanduskeskkonna eripäradega. Piimafarmi tulemuskaart 

jaguneb neljaks aspektiks: finantsaspekt; keskkonnakaitse, määruste ja kliendiaspekt; 

tootlikkus ja efektiivsus; õppimine ja areng. Mudel toob välja aspektide strateegilised 

eesmärgid, baastaseme, eesmärktasemed ja tegelikud tulemused. Autor lisas mudelile 

mõõdikud ja tegevused eesmärkide saavutamiseks ning iga eesmärgi juurde võib lisada ka 

vastutavad isikud. 

Töö autor arendas välja tasakaalus tulemuskaardi mõõdikud ja strateegiakaardi 

piimatootmisettevõttele Kesa-Agro OÜ, mis on näitajate poolest sarnane Eesti keskmise 

piimakarjakasvatusega tegeleva ettevõttega. Kesa-Agro OÜ tegeleb piimakarja- ja 

teraviljakasvatusega. Kuna Kesa-Agro OÜ-l on kaks tegevusvaldkonda, siis loodi esialgu 

strateegia kaardid erinevatele üksustele eraldi ning hiljem seoti need omavahel ühtseks 

tervikuks. Farmikompleksis peetakse ca 440 lüpsilehma ja ca sama palju noorloomi, 

põhitoodang on ca 41 000 tonni toorpiima aastas. Ettevõttel on kokku 1262 ha haritavat 

maad. Kasvatatakse nisu, hernest, toidunisu, rapsi ning loomasöödaks oma karjale otra ja 

tritikalet. 

Et teada millistele kohtadele strateegilise juhtimisega rõhku panna, tuvastati ettevõtte 

probleemid ja kitsaskohad läbi ärikeskkonna analüüsi. Selleks kasutati üldtunnustatu 

PESTLE ja SWOT analüüsi. Kesa-Agro OÜ tugevusteks on pikaajaline piimakarja 

kasvatuse kogemus, hea finantsseis, tugev meeskonnatöö ja kaasaegne tootmistehnoloogia. 

Nõrkusteks on farmide omavaheline kaugus, mistõttu tuleb töötajatel üksteist dubleerida ja 

loomade vedu tekitab loomades stressi, infosüsteemide nõrk tase, töötajate vähene kaasatus 

otsustusprotsessidesse ja lehmade väljalangemise suhteliselt suur osakaal. Võimalustena 

toodi välja kasvavat maailmaturu nõudlust ja kodumaise toidu väärtustamist ning ohuna 

ebastabiilne turg, kõrge keskkonnakoormus, seadusandluse muutmine ja suutmatus 

motiveerida noori tegelema põllumajandusega. Kesa-Agro OÜ pole oma missiooni ja 

visiooni kirjalikult fikseerinud, sest tegutsetakse keskkonnas, kus valitseb ebakindlus ja 
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mida mõjutavad paljud tingimused ning seetõttu pole pikaajalisi eesmärke julgetud kirja 

panna. Tulenevalt juhiga läbiviidud intervjuust sõnastati Kesa-Agro OÜ missioon ja visioon: 

 „Kesa-Agro OÜ missiooniks on tootes keskkonnasõbralikult ja turustades 

kõrgekvaliteedilist piima ja karja kujundada tarbijatele tervislikke toitumisharjumusi 

ning pakkuda kohalikele inimestele tööd.“ 

 „Kesa-Agro OÜ visiooniks on olla konkurentsivõimeline põllumajandusettevõte, tõsta 

loomade heaolu, toota loodussõbralikult ning saavutada koostööpartnerite rahulolu 

kvaliteetse toodangu abil.“ 

Kesa-Agro OÜ on valinud kasvustrateegia. Ettevõtte eesmärk on tegevuse laiendamine 

olemasoleva tootmisvõimsuse maksimaalse ärakasutamisega ja jätkusuutliku tootmisega, 

mis hõlmab konkurentsivõime suurendamist, loomade heaolu kasvatamist ja 

keskkonnasäästlikkust. Kuna ettevõtte põhitegevus on piimakarjakasvatus ja lehma eluiga 

on ca neli aastat, siis koostati tasakaalus tulemuskaart nelja aasta perspektiivis. Kesa-Agro 

OÜ-le püstitati järgnev strateegiline peaeesmärk 2019. aastaks: 

võla kattekordaja > 1,1 ja ROE > 20 % (finantseesmärk) 

piimatootmise turuosa suurendamine 0,01 %-ni (kliendieesmärk) 

Magistritöö tulemusena selgus, et õppimise ja arengu perspektiivi eesmärgid peaksid olema 

seatud personali arendamise ja motiveerimisega ning ka ettevõtte üldise arengu ja 

laienemisega, mis mõjutavad otseselt tootmise efektiivsust ja loomade heaolu. Tootlikkuse 

ja efektiivsuse osas on oluline pöörata tähelepanu loomade heaolule ja produktiivsusele, 

põllumaade saagikusele, tootmise efektiivsusele ning keskkonnasõbralikule majandamisele. 

Keskkonnasõbralik majandamine tagab ettevõtte jätkusuutlikkuse, sest maa on 

põllumajandusettevõtte jaoks oluline vara. Loomade heaolu suurendamine peaks parandama 

loomade produktiivsust ja piima kvaliteeti. Põllumaade saagikus mõjutab teravilja kvaliteeti, 

ohutust ning tootlikkust. Tootlikkuse ja efektiivsuse osas on olulisteks mõõdikuteks 

piimatoodang tööjõuühiku kohta, tööjõu tootlikkus, loomkoormus ja masina kulu hektari 

kohta. Loomade heaolu mõõdikud on seotud loomade keskmise vanuse ja väljalangemisega. 

Lehmade produktiivsuse osas on oluline mõõta piimatoodangut lehma kohta ja ostusöötade 

osakaalu. Saagikuse mõõdikuna kasutatakse keskmist saagikust. Keskkonnakaitse, määruste 

ja kliendiaspektis on olulisteks eesmärkideks suurendada turuosa, tõsta  piima ning saagi 

kvaliteet ja ohutus ning parandada koostööpartnerite lojaalsust ja rahulolu. Piima ja teravilja 

kvaliteet suurendavad nii koostööpartnerite rahulolu kui ka turuosa. Toodangu kvaliteedi 
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mõõdikutena kasutatakse üldtuntud kvaliteedinäitajaid. Finantsaspektis on olulisteks 

eesmärkideks tõsta majandustegevuse tootlikkust ja tasuvust. Majandustegevuse tootlikkuse 

mõõdikuteks sobivad ettevõtte kogutootlikkus, piimatootmise tootlikkus ning teravilja 

netolisandväärtus. Tasuvuse osas on olulisteks mõõdikuteks kogu vara puhasrentaablus ja 

kulurentaablus. Kõige olulisemateks mõõdikuteks on võla kattekordaja ja lühiajaliste 

kohustuste kattekordaja, mis kindlustavad ettevõtte jätkusuutlikkuse ja sunnib ettevõtet 

tervikuna pingutama.  

Lisaks toodi välja ettepanekud põllumajandusettevõttele tasakaalus tulemuskaardi edukaks 

rakendamiseks: 

 luua oma strateegiat ja konkurentsivõimet arvestades unikaalne ja eripärane 

mõõtesüsteem; 

 määratleda selgelt ja üheselt mõistetav strateegia; 

 suurendada põllumajandusettevõtetes strateegilist juhtimist ning arvestada tasakaalus 

tulemuskaardi loomisel ettevõtte ressursse, võimet, potentsiaali, turgu ja toote võimalusi; 

 mõõdikuid kujundades jälgida, et tulemusmõõdiku väärtus oleks saavutatav, võrreldav, 

arusaadav, saavutamine kontrollitav ja motiveeriv; 

 kliendiaspekti osas arvestada ka keskkonnast tulenevaid kriitilisi edufaktoreid; 

 koostada võrdlusandmestik turuosaliste põhiliste näitajate osas, et saada ajakohast 

informatsiooni ettevõtte konkurentsipositsiooni kohta, selgitada välja teistest nõrgemad 

valdkonnad ning anda tagasisidet edusammudest. 

Magistritöö edasiarendamise üheks võimaluseks on uurida tasakaalus tulemuskaardi reaalset 

rakendamist piimakarjakasvatusega tegelevates põllumajandusettevõtetes ning analüüsida 

ettevõtte tulemuste muutumist, kasutades tasakaalus tulemuskaarti.  
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DEVELOPMENT OF THE BALANCED SCORECARD IN THE AGRIBUSINESS 

COMPANY KESA-AGRO OÜ 

SUMMARY 

Agricultural sector is very important for Estonia. Dairy farmers are in a complicated position 

right now because of unfavorable market situation. Agricultural enterprises are getting 

bigger and more commercial, therefore it is crucial to implement a balanced scorecard, that 

is considered to be the most important measurement model for strategic management. 

Balanced scorecard helps to measure goal achievement level and apply strategy on all 

management levels. Different studies have shown that agricultural enterprises do not 

consider the specifics of the agricultural sector sufficiently when implementing the balanced 

scorecard, therefore it does not serve its purpose. 

The problem handled in this research is that the classical balanced scorecard framework does 

not meet agricultural enterprises’ needs sufficiently. Therefore, the purpose of this master’s 

thesis is to develop one possible balanced scorecard framework for an agricultural enterprise 

in dairy farming, by using a sample company. This work is distinct because plant production 

and animal husbandry balanced scorecard is handled in complex and based on a strategy. 

The following tasks were set up to achieve the goal: 

1) to give an overview of performance management and assessment with an emphasis on a 

balanced scorecard and to examine the application of a balanced scorecard in agricultural 

enterprises and deal with its main influences in a big dairy farm; 

2) to justify the necessity of a balanced scorecard in the Kesa-Agro OÜ; 

3) to specify the critical success factors that help to achieve company’s strategic goals, by 

interviewing company’s key workers; 

4) to develop balanced scorecard metrics in both dairy farming and plant production 

industries, based on theoretical bases and the results of the study; 

5) to compose a strategy map and a balanced scorecard. 

This study could be useful to agricultural enterprises that have not thought about their 

balanced scorecard or who are not approaching their productivity consciously. The complex 

strategy map and scorecard developed in this master’s thesis for an agricultural enterprise in 

animal husbandry and plant production could be used as a possible base for developing 

company’s own balanced scorecard. There has not been much attention to applying a 
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balanced scorecard in agricultural enterprises, so this study also does that part. The subject 

of the study is novel, because to the author’s knowledge, the application of a balanced 

scorecard in agricultural enterprises has not been researched before in Estonia. 

To achieve the goal of the master’s thesis, the study consists of two chapters. The first 

chapter gives an overview of the theoretical bases of performance assessment and 

management, with an emphasis on a balanced scorecard. First, different authors’ viewpoints 

on performance management are introduced and performance management process, its 

necessity and subsystems are determined. An overview of how a balanced scorecard is 

formed, its main bases and framework is given, different creation methods are introduced 

and the advantages and disadvantages of the application of a balanced scorecard are outlined. 

Also, the specifics of applying the method in an agricultural enterprise are studied and its 

main influences are dealt with. In the second chapter, a balanced scorecard framework id 

developed, taking into account the specifics of an agricultural enterprise. 

The author of this study has developed balanced scorecard metrics and a strategy map for a 

dairy farm Kesa-Agro OÜ, which is similar to an average dairy farming enterprise in Estonia. 

To find out, which aspects to emphasize in strategic management, company’s problems and 

concerns were identified by analyzing the business environment using PESTLE and SWOT 

methods. Since the company’s mission, vision and main values are important in shaping the 

company’s strategy, a mission and a vision was created for the Kesa-Agro OÜ in cooperation 

with the company’s leader. The mission, vision and main values are the basis of forming 

strategic goals. Forming Kesa-Agro OÜ’s balanced scorecard’s strategic main goal was 

based on previous quality indicators, product volume and competitiveness. Creating a 

balanced scorecard model for an agricultural enterprise in dairy farming was based on a dairy 

farm scorecard developed by Byrne and Kelly (2004), that allows to take into account all the 

important business related strategic goals and respects the specifics of the agricultural 

environment. Scorecard of the dairy farm is divided into four aspects: the financial aspect; 

the environmental protection, regulations and customer aspect; productivity and efficiency; 

learning and growth. The model shows the strategical goals, base level, goal levels and actual 

results of the aspects. The author has added metrics and actions for reaching goals to the 

model and a responsible person could be added to every goal. Since Kesa-Agro OÜ has two 

fields of activity, then at first the scorecards were created separately for each unit and later 

they were combined into one whole. Based on the interviews, the critical success factors 
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were chosen, applicable metrics were assigned to them and actions necessary to achieve the 

goal were developed. Company’s comprehensive strategy map and a related balanced 

scorecard was outlined, based on Kesa-Agro’s goals, balanced scorecard metrics and 

strategies and also on theoretical grounds, circumstances stemming from the analysis and 

results of the interview. 

The results of the master’s thesis show that the goals of the learning and growth perspective 

should be based on educating and motivating the personnel and also on the company’s 

general development and growth, that have a direct impact on the efficiency of production 

and the welfare of animals. Regarding the productivity and efficiency, it is important to pay 

attention to animal welfare and productivity, farmland yield, efficiency of production and 

environment-friendly management. Environmentally friendly management ensures the 

company’s sustainability, because land is a significant asset for an agricultural enterprise. 

Improving animal welfare should enhance animal productivity and milk quality. Farmland 

yield affects the quality of crop, safety and productivity. An important metric with 

productivity and efficiency is milk production per labor unit, labor productivity, stocking 

density and machine cost per hectare. Animal welfare metrics are associated with the average 

age of animals and their loss. With cow productivity it is important to measure milk 

production per cow and the proportion of purchased feeds. Average yield is used as the 

metrics for yield. In the environmental protection, regulations and customer aspect the 

important goals are to grow the market share, improve milk and yield quality and safety and 

raise partners’ loyalty and satisfaction. The quality of milk and grain increases the partners’ 

satisfaction and the market share. Generally recognized quality characteristics are used as 

the quality metrics for production. In the financial aspect the important goals are to raise 

economic activity’s productivity and cost-effectiveness. Economic activity’s productivity 

metrics could be the company’s whole productivity, milk production productivity and grain 

net value added. For cost-effectiveness the important metrics are return on total assets and 

profitability. The most important metrics are debt service coverage ratio and current ratio, 

which ensure the company’s sustainability and make the company work as a whole. 

In addition, suggestions were made for the successful implementation of a balanced 

scorecard for an agricultural enterprise: 

 Create a unique and specific metric system, considering the company’s strategy and 

competitiveness; 
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 Specify a clear and univocal strategy; 

 Increase strategic management in agricultural enterprises and consider company’s 

resources, capability, potential, market and product possibilities when creating a 

balanced scorecard; 

 Make sure that metrics are created so that the value of the result metric is achievable, 

comparable, clear, motivating and its achievement controllable; 

 With the client aspect consider also environmental critical success factors; 

 Create comparative data about the main indicators of those involved in the market to get 

current information about the company’s position in the competition, find the weakest 

areas and give feedback about the progress made. 

One possibility to develop the master’s thesis further is to research the real application of a 

balanced scorecard in agricultural enterprises working in dairy farming and analyze the 

change in company’s results when using a balanced scorecard. 
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Lisa 1. Intervjuu küsimused 

1. Ettevõtte ajalugu: mis aastal loodi; kelle poolt; milline oli ettevõtte nimi; mis oli 

tegevusala; ettevõtte suurus (loomade arv, põllumaade suurus)?  

2. Kes on ettevõtte omanikud? Kes kuuluvad juhatusse? 

3. Milline on ettevõtte juhtimissüsteem? 

4. Kirjeldage palun Kesa-Agro OÜ struktuuri. 

5. Ettevõtte suurus: käive; töötajat arv; loomade arv; põllumaade suurus; farmikompleks? 

6. Loomade andmed: mis tõuge kasvatatakse; päevane keskmine toorpiima toodang; 

millised muutused on plaanis loomakarjas; kellele müüakse ja kogused? 

7. Põllumaade andmed: rendi osakaal; mida kasvatatakse; põllumaade loomkoormus; 

millised muutused on plaanis põllumaapindade osas; kellele müüakse ja kogused? 

8. Nimetage palun ettevõtte kõrvaltegevusharud. 

9. Millised on ettevõtte investeeringuplaanid? 

10. Mida olete kuulnud tasakaalus tulemuskaardist? 

11. Kirjeldage palun ettevõtte missiooni ja visiooni? Millal ja kelle poolt formuleeriti? 

12. Millised on ettevõtte põhiväärtused? 

13. Kas ettevõtte töötajad on missioonist, visioonist ja põhiväärtustest teadlikud? 

14. Kirjeldage palun ettevõtte lühiajalisi ja pikaajalisi eesmärke. Kas need on seotud 

ettevõtte missiooniga? 

15. Kas töötajad teavad eesmärke ja kuidas neid ellu viia ning on motiveeritud selle suunas 

tegutsema? 

16. Kas pikaajalistele eesmärkidele on lisatud mõõdikud ja sihtväärtused? Kui ei, millised 

need olla võiks? 

17. Millises arengufaasis on ettevõte täna? 

18. Milliseid näitajaid võiks kasutada strateegiate mõõtmiseks ettevõtte kui terviku tasandil? 

19. Milliseid mõõdikuid võiks kasutada tasakaalus tulemuskaardi finantsosas? 

20. Milliseid mõõdikuid võiks kasutada tasakaalus tulemuskaardi keskkonnakaitse, 

määruste ja kliendiosas? 

21. Milliseid mõõdikuid võiks kasutada tasakaalus tulemuskaardi tootlikkuse ja efektiivsuse 

osas? 

22. Milliseid mõõdikuid võiks kasutada tasakaalus tulemuskaardi õppimise ja arengu osas? 

23. Kas olete oma ettevõtte praeguse situatsiooniga rahul? Milliseid kitsaskohti näete? Mida 

on plaanis kitsaskohtade likvideerimiseks teha? 
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24. Millised on teie arvates ettevõtte tugevused ja nõrkused? 

25. Milline on nii piimakarjakasvatuse kui ka teraviljakasvatuse majandustegevuse 

tootlikkus ning milline see võiks olla 4 aasta pärast? Kuidas seda saavutada? 

26. Milline on nii piimakarjakasvatuse kui ka teraviljakasvatuse tasuvus ning milline see 

võiks olla 4 aasta pärast? Kuidas seda saavutada? Milliseid mõõdikuid võiks tasuvuse 

hindamisel kasutada?  

27. Milline on ettevõtte praegune turuosa ning milline see võiks olla 4 aasta pärast? Kuidas 

seda saavutada? 

28. Milline on ettevõtte praegune konkurentsieelis? 

29. Milline on ettevõtte toodangu kvaliteet ning milline see võiks olla 4 aasta pärast? Kuidas 

seda saavutada? 

30. Milline on ettevõte reputatsioon turul? 

31. Milliseks hindate koostööpartnerite lojaalsust ja rahulolu ning milline see võiks olla 4 

aasta pärast? Kuidas seda saavutada? 

32. Kas ettevõte kuulub mõnda tootjarühma? Kui ei, siis miks? 

33. Milliseks hindate ettevõtte keskkonnaalaste seaduste järgimist? 

34. Millised kriitilised edufaktorid tagavad ettevõtte sisemistes äriprotsessides edu? Kas 

tegeletakse nende pideva arendamisega? Kas töötajaid kaastakse äriprotsesside 

arendamisse? 

35. Kas tegutsete keskkonnasõbralikult? Milliseid keskkonnasõbralikke meetmeid 

rakendate? 

36. Milline on lehmade produktiivsus ning milline see võiks olla 4 aasta pärast? Kuidas seda 

saavutada? Milliseid mõõdikuid võiks lehmade produktiivsuse hindamisel kasutada? 

37. Milliseks hindate loomade heaolu ning milline see võiks olla 4 aasta pärast? Milliseid 

loomade heaolu näitajaid jälgite? 

38. Milline on tootmise efektiivsus ning milline see võiks olla 4 aasta pärast? Milliseid 

mõõdikuid võiks tootmise efektiivsuse hindamisel kasutada? 

39. Milline on teraviljasaagikus ning milline see võiks olla 4 aasta pärast? Kuidas seda 

saavutada? Milliseid mõõdikuid võiks saagikuse hindamisel kasutada? 

40. Milles seisneb ettevõtte personalistrateegia? 

41. Kuidas mõõdetakse töötajate pädevust? (rahulolu, produktiivsus) 

42. Kuidas motiveerite töötajaid tööd tegema hästi? 

43. Milliseid arenemisvõimalusi töötajatele pakute? 

44. Kas ettevõtte infosüsteemid võimaldavad tööd teha hästi? 
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Lisa 2. Kesa-Agro OÜ PESTLE analüüs (autori koostatud) 

 Mõjutavad tegurid Kuidas mõjutab ettevõtet? 

P
O

L
II

T
IL

IN
E

 K
E

S
K

K
O

N
D

  Euroop Liidu Ühine 

Põllumajanduspoliitika  

 WTO 

 EL poolt 

põllumajandusettevõtetele 

makstavad toetused 

 Venemaa importkeeld 

 riiklik ettevõtluspoliitika 

 poliitiline stabiilsus 

 1.01.2015 kaotati EL-is piimakvoodid ehk tootmismahtusid 

ei piirata enam. 

 EL poolt makstavad põllumajandustoetused on 

põllumajandustootjate oluliseks sissetulekuallikaks. Aitab 

katta tootmisesse tehtud kulutused, kui müügist laekuv tulu 

ei kata tootmiskulusid. Kuna Kesa-Agro OÜ on suurfarm, 

siis toetused on suhteliselt väikesed. Võrdluseks, 

väiketootjad saavad ligi kaks korda rohkem toetusi. 

 WTO liberaliseerib maailmakaubandust. 

 ÜPP eesmärgiks on tagada stabiilne siseturg ja 

põllumajandustootjatele sissetuleku. 

M
A

JA
N

D
U

S
L

IK
 

K
E

S
K

K
O

N
D

 

 madalad kokkuostuhinnad 

 hindade volatiilsus 

 majanduskasvu tempo 

 intressimäärad, laenude 

kättesaadavus 

 põllumajandustootjad ei saa ise kontrollida toorme 

hindasid. 

 teravilja hindu mõjutavad maailma viljasaagid.  

 põllumajandussaaduste nõudlust mõjutavad tarbijate 

sissetulekud,  valuuta vahetuskursid, ekspordipoliitika, 

majanduslik olukord ja konkureerivad hinnad; 

 lähiturgudel on Eesti piimatoodetele turgu; 

 sisendite hinnad on ebastabiilsed, spekulatiivsus 

 muutuva majandusliku olukorra tõttu on põllumeeste 

sissetulekuid varieeruvad 

S
O

T
S

IA
A

L
N

E
 K

E
S

K
K

O
N

D
 

 elanike arvu muutus 

 tarbijate käitumine, hoiakud, 

 hariduslik koosseis 

 tarbija teadlikkus 

toiduohutusest 

 globaalne rahvaarvu kasv 

 tarbijate eelistused mõjutavad põllumajandus saaduste 

nõudlust 

 toiduohutus mõjutab toiduainete tarbijavalikuid, seetõttu 

peavad põllumajandustootjad oma tootmist kohandama 

vastavalt nõudlusele. 

 globaalsest rahvaarvu kasvust tulenevalt kasvab 

maailmaturul nõudlus piimatoodete järele, samas kasvab ka 

ostujõud ja tarbimine siseturul. 

 Eestis toodetakse teravilja rohkem kui tarbitakse, samal ajal 

suureneb maailmas nõudlus toidu järele, seega on Eestis 

toodetud teravilja ja teraviljatoodete ekspordi 

suurendamiseks väljavaated head; 

 nii Eestis kui ka mujal maailmas suureneb nõudlus 

mahetoodete järele, mille tulemusena on võimalik 

laiendada teravilja ja rapsi mahedana tootmist 

 vaistlikki põllumajandusoskusi antakse edasi põlvest põlve. 

 palju noored ei pea põllumehe ametit enam atraktiivseks, 

seetõttu väheneb põllumajandustootjate arv. 

T
E

H
N

O
L

O
O

G
IL

IN
E

 

K
E

S
K

K
O

N
D

 

 kaasaegne tootmine – kõrge 

tehnoloogiline varustatus 

 eluskarja ja taimekasvatuse 

arendus 

 investeeringud võimaldavad võtta kasutusele uusi 

tehnoloogiaid, mis enamasti suurendavad 

konkurentsivõimet 

 uute tehnoloogiate rakendamine mõjutab tootmise 

efektiivsust 

 uued sordid ja tõud mõjutavad toodangu kvaliteeti ja 

tootlikkust 

 kasutatakse järjest keskkonnahoidlikumaid 

põllumajandusmeetodeid, millega suurendatakse 

keskkonna jätkusuutlikkust 

 teadustöö ja innovatsioon võimaldavad põllumeestel toota 

rohkem 
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D
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E
 

K
E

S
K

K
O

N
D

  normatiivaktid,  

 veemajandusplaan 

 pidevalt karminevad 

regulatsioonid 

 Euroopa Liidu Nõukogu 

konventsioonid ja direktiivid 

 põllumajandustootmist piiravad pidevalt karminevad 

regulatsioonid. Tuleb olla regulatsioonidest teadlikud 

(näiteks antibiootikumide kasutamise piirangud, sõnniku 

laotamise reeglid) 

L
O

O
D

U
S

K
E

S
K

-

K
O

N
D

 

 ettevõtte geograafiline asend 

 ilmastikuolud 

 talvitumine 

 keskkonnagaaside 

heitkogused 

 kliimamuutus 

 järjest suurem surve 

loodusvaradele. 

 ettevõtte geograafiline asend, ilmastikuolud ja aastaaeg 

mõjutavad teravilja saagikust ja kvaliteeti.  

 talvitumine (lumi) mõjutab taliteraviljade saagikust 

 kliimamuutuse mõju võib põllumajandustootjatele tuua 

kahju 
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Lisa 3. Kesa-Agro OÜ tasakaalus tulemuskaart (autori koostatud) 

 Strateegiline 

eesmärk 

Mõõdik Baastase 

2015 

Eesmärktase Tegevused 

F
IN

A
N

T
S

A
S

P
E

K
T

 

majandus-

tegevuse 

tootlikkus 

varade 

tootlikkus 

0,94 2016: 0,95 

2017: 0,97 

2018: 0,99 

2019: 1,0 

1) investeerida tõhusamasse 

tehnikasse 

2) ehitada uus farm, mis 

mahutaks kõik loomad – 

võimaldaks töid teha 

vähema arvu töötajatega  

3) parandada töötajate 

töökorraldust 

4) selgitada välja tootlikkust 

mõjutavad tegurid ning 

parandada tootmise 

kitsaskohad 

5) teha koostööd 

konsulentidega 

piimatootmise 

tootlikkus, 

eurot/lehm 

2 570 2016: 2 600 

2017: 2 700 

2018: 2 800 

2019: 2 900 

netolisand-

väärtus ühe 

tööjõuühiku 

kohta, eurodes 

34 500 parandada 

näitajat iga 

aasta 0,5 % 

võrra 

2019: 36 800 

tasuvus kogu vara 

puhasrentaablus 

(ROA), % 

2,04 2016: 2,5 

2017: 3,0 

2018: 3,5 

2019: 4,0 

1) täiustada 

tootmistehnoloogiat 

2) jälgida tootmiskulusid ja 

ressursikasutamist 

3) ebaproduktiivsete varade 

eemaldamine 

4) tõsta tootmismahtu 

loomade heaolu tõstmise 

abil 

5) tõsta tootmismahtu maa 

saagikuse tõstmise abil 

piimatootmise 

kulurentaablus, 

% 

-0,31 2016: 0,0 

2017: 2,0 

2018: 3,5 

2019: 5,0 

teraviljatootmise 

kulurentaablus, 

% 

11,2 2016: 12,0 

2017: 13,0 

2018: 14,0 

2019: 15,0 

K
E

S
K

K
O

N
N

A
K

A
IT

S
E

, 
M

Ä
Ä

R
U

S
E

T
E

, 
K

L
IE

N
D

IA
S

P
E

K
T

 

turuosa käive võrrelduna 

koguturu 

käibega, % 

0,003 2019. aastaks  

0,01 

1) tõsta ettevõtte mainet ja 

tuntust 

piima 

kvaliteet 

somaatiliste 

rakkude arv ml-s 

333 000 2016: 325 000 

2017: 315 000 

2018: 305 000 

2019: 300 000 

1) valida spermat 

põhjalikumalt 

2) tegeleda karja aretusega: 

parandada loomade udara 

ja jalgade seisukorda 

3) loomade heaolu arvelt 

kokku ei hoita 

4) parandada sööda 

kvaliteeti 

rasva ja 

valgusisaldus 

lehma kohta22, 

kg 

769 2016: 770 

2017: 775 

2018: 780 

2019: 785 

saagi 

kvaliteet ja 

ohutus 

teravilja 

mahukaal, g/l 

nisu 665 

oder 578 

kaer 509 

2019: 

nisu 655 

oder 560 

kaer 500 

1) vili koristada õigeaegselt 

2) ennetada/vältida vilja 

lamandamist 

3) tõsta koristus-ja 

kuivatusvõimekust proteiin, % nisu 11,3 

oder 11,1 

kaer 9,0 

2019: 

nisu 12,5 

oder 12,0 

kaer 10,0 

niiskusesisaldus,

% 

nisu 11 

oder 12 

kaer 12 

2019: 

nisu 10 

oder 10  

kaer 10 

                                                 
22 rasva ja valgusisaldus lehma kohta = rasvatoodang+valgutoodang 
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koostöö-

partnerite 

lojaalsus ja 

rahulolu 

koostöö-

partnerite 

rahulolu määr 

tuvastamata 2016. aastal 

uuringu 

läbiviimine ja 

baastaseme 

välja-

selgitamine 

2017: +5% 

2018: +5% 

2019: +5% 

1) kliendirahulolu uuringu 

ettevalmistamine ja 

läbiviimine 

2) kliendirahulolu uuringu 

tulemuste alusel 

tegevuskava/ 

tööprotsesside muutmine 

3) parandada töötlejate 

vahelist koostööd 

T
O
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lehma 

produktiiv-

sus 

piimatoodang 

lehma kohta, kg 

10 237 2016: 10 000 

2017: 10 100 

2018: 10 200 

2019: 10 300 

1) suurendad lüpsikordi 

2) paranda sööda kvaliteeti 

3) vähendada ostusöötade 

osakaalu 

4) regulaarne loomade 

hooldus 

5) hoida loomade arv 

optimaalsena 

ostusööda 

osakaal söödast, 

% 

15-20% 2019: 10-15% 

loomade 

heaolu 

lehma keskmine 

vanus, kuudes 

47 2016: 47 

2017: 48 

2018: 48 

2019: 49 

1) uue vabapidamislauda 

ehitamine – välditakse 

loomade vedu farmide 

vahel, ruumi ja valgust 

rohkem 

2) kasutada õiget ja 

kvaliteetset sööta 

3) töötajate harimine 

loomadega töötamise 

osas 

surnultsünde, % 6,9 2019. aastaks 

jõuda 4,0 %-ni 

lehmikute 

väljaminek, % 

9,1 2019. aastaks 

jõuda 8,0 %-ni 

saagikuse 

tõstmine 

keskmine 

saagikus, kg/ha: 

teravili 

6 500 2019: 6 600 1) viljeleda kasumlikumaid 

kultuure 

2) kasutada rohkem väetisi 

ja taimekaitsevahendeid 

3) valida sort asjatundlikult 

ja arvestada sordi 

vajadustega 

4) külvata ja koristada saak 

õigeaegselt 

raps 4 100 2019: 4 200 

tootmise 

efektiivsus 

piimatoodangut 

tööjõuühiku 

kohta, tonnides 

1640 2019: 1700 1) vaadata üle karja haldus 

2) ehitada uus farm et tuua 

loomad ühte kohta kokku  

3) koostada söödaratsioone 

4) hoida väärtuslik põllumaa 

aktiivses tootmises 

5) töökorralduse 

parandamine 

loomkoormus, 

lü/ha kohta 

1,43 2019: 1,0 

masina kulu ha 

kohta, €/ha 

150 vähendada 1% 

aastas 

2019: 144  

tööjõu 

tootlikkus, €/h 

31,3 suurendada 

1,5 % aastas 

2019: 33,2 

keskkonna-

sõbralik 

majand. 

vastavus 

keskkonna-

sõbraliku 

majandamise 

toetuse nõuetele 

ei saa 

toetust 

2019. aastaks 

vastata 

keskkonna-

sõbraliku 

majandamise 

toetuse 

nõuetele ja 

saada toetust 

1) korrastada 

maaparandussüsteemid 

2) rakendada 

keskkonnahoiumeetmeid 

3) külvikorrakultuuride 

vahetamine 

4) kasvatada liblikõielisi 

5) koostada väetusplaan 
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personali 

pädevus 

personali 

arengu, 

koolituskava 

täitmine 

1 koolitus 

aastas 

2019. aastaks 

iga töötaja 

läbib vähemalt 

2 koolitust 

aastas 

1) kohapeal töötajate 

väljaõpe 

2) koolituskavade 

koostamine ja 

rakendamine 

3) motiveerida töötajaid 

ennast arendama 

töörahulolu personali 

voolavus 

8 % 2019: 2 % 1) suveperioodidel väravata 

lisatööjõudu 

2) terviserahade ja puhkuse 

võimaldamine 

(sanatooriumid) 

invest. uude 

hoonesse 

uue lauda 

ehitamine 

koht kuhu 

ehitada 

olemas 

2019. aastal 

uus laut 

1) investeeringuks vahendite 

leidmine 

2) lauda ehitamine 
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