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Pakendiarvestuse ja –aruandluse nõue on kehtinud Eestis juba 2004. aastast. Ettevõtjad 

vastutavad müüdava kauba pakendi, tekkinud pakendijäätmete kogumise, taaskasutamise 

ja sellega tekkinud kulude kandmise eest. Ettevõte võib korraldada pakendijäätmete 

kogumise ise, anda  kogutud pakendid üle jäätmekäitlejale ja suunata taaskasutusse või 

anda need kohustused üle kirjaliku lepingu alusel akrediteeritud 

taaskasutusorganisatsioonile. Sellegipoolest on ta kohustatud pidama pakendi- ja 

pakendijäätmete  arvestust. Selleks, et tagada pakendiregistrile esitatavate andmete õigsus 

muudeti pakendiseadust ja 2015 aasta 01. jaanuarist kehtestati ettevõtetele, kes lasevad 

aastas turule vähemalt 100 kilogrammi plastikpakendit või 200 kilogrammi muud pakendit, 

pakendialane audiitorkontroll. Pakendiseaduse muudatus puudutas paljusid Eestis 

tegutsevaid pakendialase tegevusega kokku puutuvaid ettevõtteid, kellele lisandus kulukas 

aruandluskohustus. 

 Magistritöö eesmärgiks oli analüüsida pakendiettevõtjate pakendialase seadusandluse 

järgimise ja tegevuse korraldusega kaasnevaid probleeme ning riske. Töö teoreetilises osas 

esitatakse pakendi ja pakendijäätmealaste põhimõtete ning seadusandluse kujunemine, 

selgitatakse pakendialase seadusandluse rakendamist Eestis, pakendi ja pakendijäätmete 

arvestuse korraldust ning tuuakse välja ettevõtete tegevusega kaasnevaid kitsaskohti. 

Empiirilises osas analüüsiti ettevõtete seadusandlusest arusaadavust ja järgimist ning 

pakendialasest tegevusest tulenevaid vajakajäämisi. Viidi läbi küsitlusuuring. 



 

 

Analüüsimeetodina kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi ja mitteparameetrilisi teste. 

Selgus, et umbes üks neljandik ettevõtetest hindavad pakendialase info kättesaadavust ja 

arusaadavust pakendialast valdkonda puudutavatest õigusaktidest kehvaks, mis on oluline 

takistus korrektse arvestuse pidamisel ja tegevuse korraldusel. Ettevõtte sisemised riskid 

sõltuvad väga paljudest asjaoludest: pakendite ja pakendijäätmete liigirikkusest, kogusest, 

ettevõtte suurusest, tegevusvaldkonnast, ettevõttes kasutatavatest infosüsteemidest, 

ettevõtte töötajatest jm.  
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The accounting requirement concerning packaging and packaging waste has been 

introduced in Estonia already since 2004. The enterprises are responsible for the packaging 

of sold goods, for the collection and recycling of packaging waste, and they cover the cost 

of all that. The enterprise may organize the collection of packaging by itself, give the 

collected packaging over to the packaging waste handler and send them to recovery, or 

hand these responsibilities over to the accredited recovery organization by a written 

contract. Yet, the enterprise is obliged to account the packaging and packaging waste.  

To assure that the data given to the packaging registry are valid, the Packaging Act was 

changed and since January 1st 2015 a packaging audit was enforced for the enterprises, 

which release at least 100 kilograms of plastic packaging or 200 kilograms of other 

packaging. The Packaging Act amendment concerned several enterprises in Estonia.  

The aim of the current master’s thesis was to analyze the problems and risks of packaging 

undertakers, which appeared due to following the Packaging Act and managing the 

required activities. The theoretical part of the thesis presents the formation of principles 

and legislation of packaging, the application of Packaging Act in Estonia, how the 

accounts of packaging and packaging waste are kept, and the problems that enterprises 

meet in connection to these are discussed. As the empirical part of the thesis, the analysis 

was conducted to reveal how enterprises understand and follow the Packaging Act, and 

which shortcomings come forth in connection to the packaging activities. A survey 

research was carried out. A variance analysis and non-parametrical tests were used as 



 

 

analysis methods.  

It was discovered that approximately one fourth of enterprises find the availability and 

clearness of packaging information and legislation rather poor, which is an important 

obstacle that hinders entrepreneurs from accounting for packaging accurately, and disturbs 

proper organization of packaging management activities. The internal risks of an enterprise 

depend on several circumstances: the multitude of types of packages and packaging waste, 

the amounts of them, the size of the enterprise, the sphere of activity, communication 

systems in the enterprise and the employees etc.  

Keywords: accountancy of packaging and packaging waste, Packaging Act, audit on 

packaging 
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SISSEJUHATUS 

 

Euroopa Liidu liikmesriikidel on ühesugused eesmärgid pakendijäätmete taaskasutuse ja 

ringlussevõtu osas. Pakendiarvestuse ja –aruandluse nõue on kehtinud juba 2004. aastast. 

Ettevõtjad vastutavad müüdava kauba pakendi, tekkinud pakendijäätmete kogumise, 

taaskasutamise ja sellega tekkinud kulude kandmise eest. Ettevõte võib korraldada 

pakendijäätmete kogumise ise, anda  kogutud pakendid üle jäätmekäitlejale ja seega 

suunata taaskasutusse või anda need kohustused üle kirjaliku lepingu alusel akrediteeritud 

taaskasutusorganisatsioonile. Sellegipoolest on ta kohustatud pidama arvestust 

pakendimaterjali massi kohta pakendi liikide kaupa. 

 Riigikontroll tuvastas 2010. aastal Keskkonnaministeeriumi arvutatud ja 

taaskasutusorganisatsioonide poolt esitatud andmete erinevuse. Pakendiaruannete andmete 

alusel saadav informatsioon ei olnud riigi arvates õige ja kõiki pakendijäätmete 

taaskasutuse sihtarve ei suudetud seepärast täita. Riigikontrolli aruande põhjal ei pööranud 

ettevõtted tähelepanu korrektsete andmete edastamisele ja deklareerisid väiksemaid 

pakendikoguseid tegelikult turule lastud kogustest, mistõttu võis riigile jääda laekumata 

kuni 64 miljonit eurot. 2015 aasta 01. jaanuarist jõustusid pakendiseaduse muudatused ja 

ettevõtetele kehtestati pakendialane audiitorkontroll.  

Riigi eesmärk oli õige, tagada pakendiregistrile esitatavate andmete õigsus, aga jõuline 

käitumine seadusemuudatust läbi viies ning ettevõtjatega mitte arvestamine tekitas 

pahameelt. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted sattusid ebavõrdsesse 

konkurentsiolukorda. Pakendiseaduse muudatus puudutas paljusid Eestis tegutsevaid 

audiitoreid ning pakendi- ja pakendijäätmete alase tegevusega kokku puutuvaid ettevõtteid. 

Ettevõtetele lisandus ebamõistlikult suur aruandluskohustus ja kulukas audiitorteenus. 

Teiselt poolt polnud ka audiitorid valmis nii suureks auditeerimiskoormuseks. 

Pakendiarvestust  ja –aruandluse pidid esitama auditeerimiseks ettevõtted, kellel eelnevalt 

puudus majandusaasta aruande esitamise kohustus ja kogemus. Pakendiseaduse 

muudatusega kaasnes pakendiettevõtetele oluline maksurisk aruandluskohustuse mitte 

täitmise eest. Pakendiseaduse nõuete järgimist kontrollib Maksu- ja Tolliamet. Nõuete 

rikkumine võib kaasa tuua sunniraha või trahvid, mille ülempiir ulatub 32 000 euroni.  
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Pakendiettevõtjad pidid kontrollima üle sisemised pakendialast tegevust puudutavad 

protseduurid, leidma ja hindama pakendialasest tegevusest tulenevad riskid, tagama 

korrektne pakendite  ja pakendijäätmete arvestus ning info kvaliteetsus auditeerimiseks. 

Magistritöö eesmärgiks oli analüüsida pakendiettevõtjate pakendialase seadusandluse 

järgimise ja tegevuse korraldusega kaasnevaid probleeme ning riske. 

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisküsimused: 

1. Kuidas on kujunenud ja rakendatakse pakendi ja pakendijäätme alast 

seadusandlust? 

2. Kuidas määratlevad ettevõtjad seadusandlusega kaasnevaid pakendi ja 

pakendijäätmealasid nõudeid ja  seonduvaid kitsaskohti? 

3. Kas ja kuidas ettevõtjad pakendialasest tegevusest tulenevaid kitsaskohti 

määratlevad ja riske maandavad? 

Magistritöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis esitatakse pakendijäätmealaste 

põhimõtete ja seadusandluse kujunemine, selgitatakse seadusandluse rakendamist Eestis, 

pakendi ja pakendijäätmete arvestuse korraldust ning tuuakse välja ettevõtete tegevusega 

kaasnevaid kitsaskohti. 

Teises peatükis kirjeldatakse metoodikat ja andmeid. Küsitlusuuring viidi läbi 2014. aastal 

pakendiregistrisse pakendiaruande esitanud ettevõtete seas. Magistritöös kasutati esmaseid 

andmeallikaid. Andmeid analüüsiti andmetöötlusprogrammis Microsoft Excel ja 

andmetöötlusprogrammi SPSS Statistics 24  (Statistical Package for Social Scienses) 

kasutades. 

Kolmandas peatükis on küsimustiku analüüsid erinevate statistiliste meetodite põhjal. 

Antud peatükis toob autor välja ka järeldused. 
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1. PAKENDI JA PAKENDIJÄÄTMETE ALANE 

TEGEVUS 

 

1.1 Pakendi ja pakendijäätme alase seadusandluse ja põhimõtete 

kujunemine 

 

Euroopa Liidu jäätmepoliitika algusaasta on 1971, kui Euroopa Komisjon kuulutas 

poliitiliseks eesmärgiks püsijäätmete vältimise ja vähendamise. Toetuse sai see Euroopa 

Parlamendilt ja samal aastal väljastati esimene keskkonna-alane tegevuskava aastateks 

1973-1976 (Keskkonnajuht 2000:3), milles esitatud põhimõtted: 1) ettevaatuspõhimõte,   

2) keskkonnakahjustuste kohapealne heastamine, 3) loodusvarade säästlik ja heatahtlik 

kasutamine ning 4) saastaja maksab põhimõte olid aluseks ka jäätmepoliitikale (Pakendi 

ja… 2003:11).  

Kuni 1980-ndate aastate lõpuni ei omanud jäätmepoliitika Euroopa Liidus keskkonnaalast 

tähtsust ja vastu võetud üksikud direktiivid puudutasid vaid tööstusharudele omaseid 

probleeme (Kaasik 1995:128). 

1989. aastal välja töötatud Jäätmekäitlusstrateegia pani aluse Euroopa jäätmepoliitikale ja 

selles tähtsustatakse viit põhimõtet:  

1) jäätmemajanduse hierarhia (joonis 1), mis algselt oli kolmeastmeline asendudes aastaks 

2015 viie astmelisena; 

 2) jäätmekäitluse korraldamine (terviklik jäätmekäitlussüsteem); 

 3) ilma liigsete kulutusteta parima võimaliku tehnika rakendamine (majanduslikult 

efektiivsemaid viise kasutades minimaalne jäätmete hulga viimine keskkonda); 

4) läheduse põhimõte (likvideerimine tekkekohale võimalikult lähedal);  

5) tootja vastutus (ettevõtja vastutus toote kui terviku eest toote elutsükli kestel. (Pakendi 

ja… 2003:12) 
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A   B 

Joonis 1. Jäätmemajanduse hierarhia, mis algselt oli kolmeastmeline (A) asendudes 

aastaks 2015 viie (B) astmelisena 

Kaubanduse tekkimisest saadik on kauba transportimine ja säilitamine nõudnud kaitset ehk 

pakendit (Eek 2011). Sajandeid püüti kasutada pakendeid (pudeleid, purke, tünne) 

korduvalt kuni purunemiseni (Kivi jt 1997: 45). Inimkonna hüppeline areng tõi kaasa 

tehnika ning tehnoloogia muutused. Toimunud arengud tingisid muutused pakendimaterjali 

ja pakenditüüpide osas. Pakendile lisandus kaks uut funktsiooni: funktsioon kauba 

müümiseks ja kauba kohta teabe edastamiseks. Rahvaarvu suurenemisega kasvas 

tarbimine, mille tulemusena toodeti üha rohkem kaupu ja pakendeid. (Ibid. 1997:46). Kui 

keskkonna probleemid 1970.- 1980. aastatel tööstusriikides esile kerkisid, siis hakati 

reguleerima pakendist tulenevat probleemi. Professor dr. Günter Grundke Saksa Pakendi 

Instituudist märgib, et puuduva või ebapiisava pakendi pärast rikneb 30-50 % toidust enne 

tarbijateni jõudmist, tööstusriikides seevastu on toote kaotus ainult kaks või kolm protsenti 

(Scorţar 2013:1408). 

Pakendid väljendavad inimkonna arengutaset ning kasutatavate pakendite koguseid ja 

tüüpe saab seostada ühiskonna elatustasemega (Kivi jt. 1997: 45). Scorţar kinnitab oma 

uuringus, et jäätmeteke on näitaja, mis kõige paremini illustreerib inimtegevuse  ja 

keskkonna vastastikust mõju järgides tarbimise ning tootmise arengu trende. Näiteks 

jäätmeteke (kogus/ elaniku kohta) suureneb koos sissetulekute kasvuga (Scorţar 

2013:1409). Ka Keskkonnaministeerium toob esile möödunud majanduslanguse 

kogemused, mis näitavad, jäätmeteket majandusolukorda ja tarbimise taset enim mõjutava 

Jäätmetekke vältimine

Jäätmetekke 
taaskasutamine

Jäätmete 
kõrvaldamine

Jäätmetekke vältimine

Korduskasutuseks 
ettevalmistamine

Materjali 
ringlussevõtt

Muu 
taaskasutus

Prügilasse 
ladestamine
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tegurina. (Keskkonnaministeerium 2014:3). Kui 2008. aastal oli pakendijäätmete teke 214 

tuhat tonni, siis 2009. aastal majanduslanguse ajal langes kogus 162 tuhande ja 2010. aastal 

157 tuhande  tonnini. 2011. aastast hakkas pakendijäätmete tekke kogus taas kasvama. 

Pakendijäätmete osakaal segaolmejäätmetest moodustab umbes 30 %. Eestis 2012-2013. 

aastal läbi viidud jäätmete koostise uuringu alusel moodustab pakendijäätmete osakaal 

keskmiselt 28,5% segaolmejäätmetest, mis on eelmise üle-eestilise uuringuga võrreldes 

vähenenud 6%. Pakendijäätmena vaadeldi uuringus plast-, klaas-, metall-, paber- ja papp- 

ning puitpakendeid. (SEI 2013: 23) 2007/2008. ja 2012/2013. aastal korraldatud 

olmejäätmete sortimisuuringute tulemustest on võimalik järeldada, et olmejäätmete 

liigiline koostis sõltub samuti majandusolukorrast. 

Pakendi- ja pakendijäätmehooldus on osa jäätmepoliitikast. Esimesed meetmed 

pakendijäätmete käitlemise kohta võeti Euroopa Liidus kasutusele 1980-ndate alguses. 

Mõned liikmesriigid hakkasid pöörama tähelepanu keskkonnaaspektidele ja võtsid vastu 

erinevaid õigusakte. Ühtlustamaks olukorda Euroopa tasandil võeti 1994. aastal vastu 

direktiiv 94/62 / EÜ, mis käsitles pakendite ja pakendijäätmete vältimist ja nende 

keskkonnamõju vähendamist. Direktiivi eesmärk on tagada kõrgetasemeline 

keskkonnakaitse, siseturu  toimimine, vältides takistusi kaubandusele ja ebavõrdset 

konkurentsi pakendi ning pakendijäätmete taaskasutussüsteemide rakendamisel. (Euroopa 

Komisjon 2015) 

Pakendijäätmete direktiivi muudeti: 

 2004. aastal täpsustati pakendi mõistet ja suurendati taaskasutamise ja 

pakendijäätmete ringlusse võttu; 

 2005. aastal seati uutele liikmesriikidele üleminekuperioodide saavutamiseks 

taaskasutamise ja ringlusse võtu eesmärgid; 

 2013. aastal direktiivi I lisa, et luua ühtne mõistminetoote pakendiks määramise 

osas, mis sisaldab selgitavaid näiteid toodete pakendiks määramisel; 

 2015. aastal seoses kergete plastkandekottide tarbimise vähendamisega. (Ibid. 

2015) 

Pakendite ja pakendijäätmete direktiivil on olnud vaieldamatu mõju kogu Euroopa Liidu 

jäätmemajanduses. Liikmesriikidele kehtivad ümbertöötlusele ja taaskasutamisele ühtsed 

eesmärgid, aga praktilise korraldamise ning juhtimise strateegiate rakendamisel on neil 
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vaba valik, mis varieerub riigiti. Kõikidel juhtudel, peaks siiski pakkematerjali turule tooja 

vastutama  kulude eest pakendijäätmete ümbertöötlemisel ja taaskasutusel (järgides 

laiendatud tootjavastutuse põhimõtet). Pakendijäätmete ringlussevõtu optimaalne strateegia 

sõltub kohalikust olukorrast (looduskeskkond, sotsiaalsed tingimused, rahvuslikud 

traditsioonid) ja on sageli ajendatud eelnevatest investeeringutest jäätmete kogumisse, 

töötlemisse ning infrastruktuuri.(Cruz, jt. 2014) 

Pakendite ja pakendijäätmete Direktiiv 94/62 määras pakendijäätmete ringlussevõtu 

tegevuskava ja seadis ringlussevõtu sihtmäärad kõigile liikmesriikidele sh. ka Eestile. 

Sihtmäärad (tabel 1) on kehtestatud iga jäätmeliigi ning kogumassi kohta. Enne 2009.aastat 

olid sihtmäärad üldisemad ja oli võimalik täita kohustusi hõlpsamini kättesaadava või 

odavamate materjalidega. 2010. aasta Riigikontrolli aruandest selgus, et Eesti ei suutnud 

kõiki sihtarve täita, puudus ülevaade pakendite turule toomisest ja tegelikust 

taaskasutusest, järelevalve oli puudulik, kogumisvõrgustiku korraldus ebaotstarbekas  ja 

elanike teadlikkus nigel. (Riigikontroll 2010) 

 

Tabel 1. Pakendijäätmete taaskasutuse sihtmäärad protsentides (alates 1. jaanuarist 2009)  

 

Pakendijäätmed 

Liik taaskasutus kogumassist ...sellest ringlussevõtuna ... sellest 

taastöödelduna 

 % % % 

Klaas 70 70  

Paber, kartong 70 60  

Metall 60 60  

Plast 55 45 22,5 

Puit 45 20  

Kogu mass 60 55- 80  

 

Pakendijäätmed on mis tahes pakend või pakendimaterjal, mis muutub jäätmeteks 

jäätmeseaduse §-de 1 ja 2 tähenduses pärast pakendi kasutamist kauba pakendamisel, 

kaitsmisel, käsitsemisel, kätte toimetamisel ja esitlemisel (Jäätmeseadus 2004 §1;2) 

Taaskasutamise määr arvutatakse kalendriaasta jooksul taaskasutatud pakendijäätmete ning 

sama perioodi jooksul turule lastud kaubaga seotud pakendi massi suhtarvuna, mis on 

väljendatud massiprotsentides, sõltumata sellest, kas pakend on täidetud Eestis, toodud 

Eestisse koos kaubaga teisest EL liikmesriigist või imporditud. Selle hulka ei arvata 
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pakendit, mis viiakse Eestist koos kaubaga välja. Samuti ei arvestata korduskasutus- ehk 

uuesti täidetavat pakendit kuni see on veel sobiv pakendamiseks. Pakendijäätmena 

käsitletakse neid siis kui nad kõrvaldatakse kasutusaja möödudes ringlusest. (Maksu- ja 

Tolliamet: 2015) 

Probleemne on olnud Keskkonnaministeeriumi andmetel nii plast- kui klaaspakendi (tabel 

2) taaskasutamine. Kuna need moodustavad suure osa müügipakendist, siis sihtmäärade 

täitmata jätmine nende pakendimaterjalide osas näitab elanikkonnalt pakendite kogumise 

ebaefektiivsust. (Keskkonnaministeerium 2014) 

 

Tabel 2. Pakendimaterjalide teke ja taaskasutamine, tonnides ja protsentides 2011.a 

(KAUR 2013)  Allikas: Rahandusministeerium 

Pakendimaterjalid 

Liik Teke Taaskasutus  Ringlussevõtt Taaskasutamise 

sihtarv 

Ringlussevõtu 

sihtarv 

 tonni % % % % 

Klaas 37 308 65 65 70 70 

Paber, kartong 60 283 82 79 70 60 

Metall 29 687 63 63 60 60 

Plast 52 006 47 40 55 45 

Puit 13 745 89 72 45 20 

Kokku 193 029 67 56 60 55 

 

Eesti Kaubandus--Tööstuskoda soovitab esmatähtsana elanikkonna teadlikkuse taseme 

tõstmist pakendijäätmete liigiti sorteerimisel ja eraldamisel olmejäätmetest (Hion: 2015). 

Inimesed ei tea, et neil on võimalus tasuta pakendeid ära anda. Nii rändabki väga suur hulk 

pakendeid segaolmejäätmete hulgas prügilasse ja ei jõua taaskasutusse. Suur osa 

eramajaomanikke põletab pakendijäätmeid.  

Inimeste teadlikkuse tõstmine on probleemiks ka teistes riikides. Portugalis ei  põhine 

kodumajapidamiste jäätmeteenuste kulud jäätmetekkel vaid vee tarbimisel ja elanikel 

puudub stiimul oma harjumuste muutmiseks. Marques jt. leiavad, et Portugal peaks 

investeerima kodanike  informeerimisse, et suurendada elanike osalust ringlussevõtu 

süsteemis, mis on väga oluline  taaskasutuse rakendamisel. (Marques, jt 2014) 

Rumeenias samuti on ringlussevõtu tase väga madal. Ka seal on jõutud järeldusele, et 

elanike teavitamine keskkonnaprobleemidest on oluline, eriti avaliku sektori poolt 
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(Garcésietal.,2002 ref Cruz jt 2014). Elanike osalemine pakendijäätmete elutsüklis 

suurendab ringlussevõtu tõhusust ja tulemuslikkust. Kõikide sidusrühmade osalemine 

ringlussevõtus tagab majanduslikku jätkusuutlikkuse (Ezebiloja Animasaun 2011,ref  Cruz 

jt 2014).  

Prantsusmaa on pakendi direktiivi meetmete tagamisel, eriti ringlussevõtu sihtarvude 

täitmisel olnud edukas. Kohalike omavalitsuste teavitustöö on olnud tõhus 

jäätmekäitlustavade omaks võtmisel. Rahaliste toetuste abil on läbi viidud üleriigilisi 

kampaaniaid, mille eesmärk on innustada jäätmeid koguma. Cabral jt arvates tuleks 

erinevate stiimulite kasutamist kaaluda ka  teistel Euroopa Liidu riikidel nt. 

kogumistoetust, kodanikuteadlikkuse toetust, säästva arengu tulemuslikkuse toetust jne. 

(Cabral jt 2013) 

Minister Pomerants (2015) rõhutab kirjas Kaubandus-Tööstuskojale pakendiettevõtjate 

koolitamise ja teavitamisega tegelemise olulisust, sest ettevõtjate erialaliitude huvi on 

olnud väga tagasihoidlik liikmete pakendialaste nõuete tutvustamisel 

(Keskkonnaministeerium 2015). 

Kokkuvõtteks peab tähtsustama pakendite majanduslikku ja sotsiaalset funktsiooni ning 

pakendijäätmete tekke seoseid majanduse olukorraga. Euroopa Liidu riikidel on ühtsed 

põhimõtted ja jäätmehierarhia. Pakendite ja pakendijäätmete Direktiiviga 94/62 ühtlustati 

pakendijäätmealase tegevuse eesmärgid Euroopa Liidu tasandil, kuid neid kõiki ei ole 

suudetud täita, mille üheks põhjuseks on inimeste ja ettevõtjate madal teadlikkus. 

 

 

1.2 Pakendi- ja pakendijäätmealase seadusandluse rakendamine Eestis  

 

Märkida võib pakendijäätmealaste sihtide täitmisel põhiliselt kolme lähenemisviisi: 1) 

pakendimaksud, 2) pakendi ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutuskohustuse 

kehtestamine ettevõtetele ja 3) tagatisrahade süsteem ning kasutatud on ka mõne materjali 

(toksiliste ja keskkonnakahjulike) tarbimise keelustamist (Pakendi ja… 2003:35). Eestis 

kehtivad pakendi ja pakendijäätmealased õigusaktid on toodud joonisel 2. 
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Pakendiseaduse (PakS) aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 94/62/EÜ 

sätestatud pakendi  ja pakendijäätmete kohta esitatud põhimõtted ja nõuded ning nende 

täitmiseks kehtestatud majandusmeetmed (Pakenditeatmik 2005:2). 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Pakendi ja pakendijäätmealased õigusaktid 

 

Pakendiseadus ja alamaktid (riikliku pakendiregistri põhimäärus, pakendi tagatisraha 

suurus, pakendiregistri registrikaardi vormid, pakendi tagatisraha märgid) määratlevad 

pakendi ja selle kasutamise üldnõuded, pakendijäätmete vältimise ja vähendamise abinõud, 

taaskasutuse määra, pakendi ja pakendijäätmete taaskasutussüsteemi korralduse, 

pakendiregistrile ja audiitorkontrollile esitatavate andmete nõuded ning vastutuse 

pakendiseaduse täitmata jätmise eest (Pakendiseadus 2004 § 1 lg 1). Eek (2011) 

konstateerib pakendiseadust ja selle reguleerimisala teataval määral vastuolulise ja varjatud 

probleemidega valdkonnana (Eek 2011). Pakendiarvestuse nüansirikkust ja keerulisust 

tunnistavad ka Mitt (Pakendiauditi… 2010) ja Rahkama (2015). Wilsoni, jt (2010) uuringu 

tulemused Inglismaal näitasid, et määrustest ning eeskirjadest oli ettevõtetel väga halb 

teadlikkus, ettevõtted ei suutnud täita seadusi, sest need olid keerulised, tihti muutuvad ja 

erandite identifitseerimine nõudis palju vaeva (Wilson jt 2010:328). Eesti 

Taaskasutusorganisatsiooni juhatuse liige Kivilo nendib, et pakendiseadust on viimase 

kümne aasta jooksul muudetud viieteistkümnel, pakendiaktsiisiseadust kümnel ja 

jäätmeseadust neljakümne ühel korra (Kivilo 2015). Ühe nõude vastu eksimine võib sageli 

tuua kaasa paljude teiste nõuete täitmata jätmise. 

Jäätmeseadus reguleerib pakendijäätmete käitlemist selles osas, mida ei ole määratletud 

pakendiseadusega – jäätmete liigiti kogumise, taaskasutamise üldnõuded ja põhimõtted. 

Pakendiseadus ja alamaktid: 

 

 

Jäätmeseadus ja alamaktid 

Pakendiaktsiisiseadus ja 

alamaktid 

Kohalike omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjad 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013014
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011013
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011013
https://www.riigiteataja.ee/akt/13213996
https://www.riigiteataja.ee/akt/13254161
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Jäätmeseaduse § 12 lg 2 määrab kohustuse kohalikele omavalitsustele edendada oma 

haldusterritooriumil jäätmehooldust, mis tähendab jäätmekäitluse plaanimist, info 

edastamist, jäätmealast nõustamist, järelevalve teostamist või muud tegevust, mille 

eesmärgiks on jäätmete liigiti kogumisele ja taaskasutamisele suunamine (Jäätmeseadus 

2004 § 12 lg 2). 

Kohalike omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjad kehtestavad täpsemad tingimused ja 

nõuded pakendite ja pakendijäätmete taaskasutussüsteemi kohta (kogutavad liigid, 

kogumisviisid, toimimiskord jne) nende haldusterritooriumil (Keskkonnaministeerium 

2014). Eestis  on pandud pakendite ja pakendijäätmete kogumise esmatasandil vastutavaks 

kohalik omavalitsus (KOV), kelle tegevusest sõltub otseselt  elanike käitumine, kuid KOV-

de ressursid on piiratud. Pakendijäätmete kogumine elanikelt on kallim kui ettevõtetest 

kogumine. KOV-de rahastamise 2015 aasta küsimustikust selgub, et paljudel 

omavalitsustel puuduvad lepingud Taaskasutusorganisatsioonidega ja selle tõttu 

kannatavad pakendite tagastamise võimalused ja kogumisvõrgustik. 

Pakendiaktsiisiseadus (PakAS) ja alamaktid (pakendi aktsiisideklaratsiooni vormi 

kehtestamine, pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise kord) 

kehtestavad teatud pakenditele ja pakendimaterjalidele pakendiaktsiisi ning selle 

rakendamise korra (Pakenditeatmik 2005:3). 

Pakendiaktsiisiseadus jõustus 01.03.1997 ja rakendus algselt kahes osas. Alkohoolsete 

jookide pakendite osas 01.03.1997 ja  karastusjookide pakendite osas 01.12.1998 (Lehis 

2012:450). Alates 01.juulist 2005 kehtib maksustamine ka kõikide kaupade 

müügipakenditele ja alates 2009.aastast veo- ja rühmapakenditele (Lehis 2014: 427). 

Pakendiaktsiisiseadus §1 määratleb pakendiaktsiisi maksuobjektiks pakendi, mis on Eestis 

turule toodud või teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest soetatud ja imporditud 

(Pakendiaktsiisi seadus 1997, § 1). Pakendiaktsiis ei ole kohustuslik Euroopa Liidu riikides 

ja seega ei pea arvestama Euroopa Liidu direktiividega (Lehis 2014: 427). Sarnane 

pakendimaks, kuid erineva nimetusega on jõustatud veel Bulgaarias ja Ungaris 

(tootemaks), Lätis (loodusvarade maks) ja Leedus (saastemaks) (Isand 2013: 7). 

Pakendiaktsiisi ei saa käsitleda tavapärase aktsiisina nagu alkoholi- ja tubakaaktsiis jne. 

Mujal maailmas toimibki selline maksustamine pigem keskkonnasaastamise maksuna. 

Pakendiaktsiisi seadusel on keskkonnakaitseline eesmärk ja selle tähtsaima ülesandena 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128112012031
https://www.riigiteataja.ee/akt/128112012031
https://www.riigiteataja.ee/akt/13183424
https://www.riigiteataja.ee/akt/33223
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näeb Rahandusministeerium pakendi korduvkasutamisele kaasa aitamist, sest 

taaskasutatavat pakendit aktsiisiga ei maksustata. (Rahandusministeerium 2014) 

Pakendiaktsiis erinebki teistest aktsiisidest selle poolest, et turule lastud kaupa 

maksustatakse ainult juhul, kui on jäetud täitmata pakendiseadusest tulenev pakendite ja 

pakendijäätmete taaskasutamise kohustus. Ettevõte, kes ei ole täitnud taaskasutusemäära, 

maksab määrast puuduva pakendikoguse eest aktsiisi. 

Lisaks sätestab veel seadus hulga erandeid, mille alusel on pakend aktsiisist vabastatud.  

Isand (2013) toob välja, et kuna riigil oluline kasu puudub pakendiaktsiisist, siis eitatakse 

selle fiskaalset tähtsust (Isand 2013:5). Ka Lehis (2007) nendib, et pakendiaktsiisi 

eelarveline tähtsus on minimaalne (Lehis 2007). Samas on selgunud, et maksuaugud 

pakendiaktsiisi puhul on ometigi nimetamisväärsed vahemikus 10-64 miljonit eurot. 

Summade suur lahknevust põhjendatakse erinevate arvestusmeetoditega. Maksu- ja 

Tolliameti metoodika baseerub ettevõtete käivetel, 64 miljonit põhineb Keskkonnateabe 

Keskuse arvestustele. 

2010. aasta Riigikontrolli poolt teostatud auditi alusel andis riigikontroll hinnangu, et 

2009.aastal võis riigile laekumata jääda ligi 64 miljonit eurot pakendiaktsiisi, mille 

põhjuseks oli puudulik järelevalve pakendiettevõtjate, neid esindavate 

taaskasutusorganisatsioonide ning pakendijäätmete taaskasutajate üle. (Riigikontroll 2010) 

Maksu- ja Tolliameti andmetel oli maksuauk hoopiski 15 miljonit eurot 2009. aastal (Isand 

2013:5). Eek (2015) jätab andmetesse tõlgendusruumi ja tõdeb, et see jääb suurusjärku 

paarkümmend miljonit eurot (Brinkmann 2015). 

Saastemaksud on erinevad saastetasud (Joonis 2) ning pakendiaktsiis. 2012. aastal laekus 

riigieelarvesse 484,2 miljoni euro eest keskkonnamakse, millest 7% kogulaekumisest 

moodustasid saastetasud 32 miljonit eurot ja sellest pakendiaktsiisi 0,3 miljonit eurot 

(Oras, Salu 2015). 

 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13227637
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Joonis 3. Keskkonnamaksude laekumine aastatel 1995 - 2012 Allikas:Statistikaamet 

 

Rahandusministeeriumi andmetel laekus 2014. aastal 0,203  ja 2015. aastal oli 

riigieelarvesse planeeritud 0,5 miljonit eurot. (Tabel 1). Kandela ja Õun (2013) märgivad, 

et” alati tuleks jälgida, kas kogutud maksust saadav tulu on piisav ja täidab oma eesmärki” 

(Kandela, Õun 2013). Kuna aktsiis peaks reguleerima turgu ja mõjutama tarbija käitumist, 

siis Isandi (2013) arvates tarbija ei taju pakendiaktsiisi koormust ning see ka ei suuna tema 

eelistusi (Isand 2013). 

 

Tabel 3. Riigieelarvesse laekunud pakendiaktsiis tuhandetes eurodes  Allikas: 

Statistikaamet  

Riigieelarvesse laekunud pakendiaktsiis  

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Summa tuhandetes 

eurodes 10,37 196,53 275,98 374,01 202,78 1238,93 

 

Laekunud pakendiaktsiisist loetakse 50% keskkonnatasuks ning seda kasutatakse 

sihtotstarbeliselt keskkonnaseisundi hoidmiseks, loodusvarade taastootmiseks ja 

keskkonnakahjustuste heastamiseks vastavalt keskkonnatasude seadusele (Lehis 2014: 

247). 

https://statistikaamet.files.wordpress.com/2014/01/02.png
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Kokkuvõtvalt võib märkida et pakendivaldkond on komplitseeritud, ja 

pakendiaktsiisiseadus ei täida täielikult seatud eesmärki. Muutuv ja keeruline seadusandlus 

toob kaasa ettevõtetele  eksimisvõimalused. Kohalikel omavalitsustel napib ressursse 

korralike kogumisvõrgustike ülesehitamiseks. Selleks, et tagada seadusandlusele vastavus, 

peavad pakendite ja pakendijäätmetega tegelevad ettevõtted pidama arvestust 

pakendimaterjali massi üle, sealhulgas eraldi pakendiaktsiisi seaduses sätestatud pakendite 

osas. 

 

 

1.3. Pakendi ja pakendijäätmete arvestuse korraldus 

 

Pakendiseaduse § 24 seab ettevõtjatele (pakendi tootja; tühja pakendi sisse- ja väljavedaja; 

pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa; isik, kes veab välja pakendatud 

kaupa; pakendijäätmekäitleja) kohustuse pidada regulaarset arvestust pakendialase 

tegevuse kohta pakendimaterjali liikide lõikes, sealhulgas eraldi pakendiaktsiisi seaduses 

sätestatud pakendite osas. Eesmärgiks on selgitada:  

 Eestis toodetud pakendite kogus, 

 kui palju on sellest kogusest jäänud Eestisse, 

 kui palju on riiki toodud koos kaubaga ja turule lastud, 

 pakendite korduskasutuse kogus, 

 taaskasutuse kogus, 

 Eestist taaskasutamiseks välja veetud kogus, 

 raskemetalle sisaldava pakendi kogus.(Pakendiseadus 2004 § 24 lg 1) 

Pakendiseaduse § 24 määratleb ära ka algdokumendid, mis on pakendiarvestuse aluseks. 

Need on dokumendid, mis:  

 käsitlevad pakendi tootmist, müüki, sissevedu ja väljavedu; 

 käsitlevad pakendatud kauba müüki, sissevedu ja väljavedu; 

 tõendavad pakendi soetamist; 

 on väljastatud pakendit ja pakendijäätmeid taaskasutavate ettevõtjate poolt 

(vastuvõtudokumendid, aktid ja taaskasutamise tõendid); 

 ja mida aktsepteerib toll (tollideklaratsioonid, sisse- ja väljaveo saatedokumendid). 

(Pakendiseadus 2004 § 24 lg 3) 
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Kontrolliõigus dokumentide üle on Keskkonnainspektsioonil ning Maksu- ja Tolliametil. 

Ettevõtted peavad esitama andmed riiklikule pakendiregistrile (riigi veebipõhine 

infosüsteemi andmekogu, kus toimub pakendeid ja pakendijäätmeid puudutava info 

hoidmine ja töötlemine), mille alusel on Eestil võimalik täita statistilise aruandluse 

kohustust Euroopa Komisjonile pakendijäätmete ja nende taaskasutuse osas. 

Pakendiregistrisse esitatavaid andmeid kontrollib vandeaudiitor hindamaks nende andmete 

õigsust. Pakendiregistri vastutavaks töötlejaks on Keskkonnaministeerium. (Kuusik 2014) 

Andmete esitamise kord on kinnitatud Vabariigi Valitsuse määrusega „Riikliku 

pakendiregistri põhimäärus“. Andmete esitamiseks pakendiregistritesse täidetakse 

registrikaardi vormid, mis on kehtestatud Keskkonnaministri määrusega „Pakendiregistri 

registrikaardi vormid“.(Pakendiseadus 2004 § 25) 

Ettevõtja peab turule lastud pakendatud kauba pakendi ja tekkinud pakendijäätmed 

koguma ja taaskasutama, et seaduses sätestatud taaskasutuse sihtarvud oleksid täidetud 

ning kandma ka sellest tekkinud kulud. Selleks on tal kasutada kaks võimalust: 1) koguda 

pakendijäätmed ise või 2) anda kohustused kirjaliku lepingu alusel üle akrediteeritud 

taaskasutusorganisatsioonile (TKO), kes kannab vastutust kohustuste täitmise eest. 

Esimesel juhul peaks ettevõte looma oma kogumissüsteemi. (Eek 2015) 

Eestis on neli akrediteeritud taaskasutusorganisatsiooni: 1) MTÜ Eesti 

Taaskasutusorganisatsioon, 2) MTÜ Eesti Pakendiringlus, 3) OÜ 

Tootjavastutusorganisatsioon ja 4) OÜ Eesti Pandipakend. Kolm esimest tegelevad 

konteinerkogumisega ja OÜ Eesti Pandipakend tagatisraha pakenditega. Ettevõtetel, kellel 

on suur klientuur ja keeruline pakendeid endal tagasi koguda, on mõistlik liituda TKO-ga. 

(Ibid.2015). TKO eesmärk ei tohi olla tulu teenimine ja asutajateks pakendiettevõtjad või 

neist moodustatud juriidilised isikud omamata sealjuures üle 25% liikmelisusest (Ibid. 

2015). 

TKO-d ja pakendiettevõtjad, kes ei ole oma turule lastud pakendite kogumise ja 

taaskasutuse kohustust üle andnud TKO-le on kohustatud esitama pakendiregistrile 

korduskasutuspakendi  ja turule lastud pakendi massi kogused ning andmed 

pakendijäätmete taaskasutuse kohta. Andmed peavad olema audiitori poolt kontrollitud. 

Kui ettevõtja on oma kohustused üle andnud, siis esitab ta andmed TKO-le, kes tagab ka 

pakendiaktsiisi seadusest tulenevad kohustused. Audiitorkontrolliks on kaks võimalust: 
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põhjendatud kindlustandva töövõtuna või piiratud kindlustandva töövõtuna. Piiratud 

kindlustandva töövõtu puhul on audiitori läbiviidavate tegevuste maht väiksem ja töövõtu 

aruande kokkuvõtte avaldamise vorm erinev (Pakendiaruande…2014). 

Kokkuvõtteks tuleb nentida, et hoolimata turule lastud pakendimassi suurusest, 

seadusandlusest lähtuvalt on ettevõtetel pakendimaterjali massi üle pideva arvestuse 

kohustus pakendimaterjali liikide kaupa. Lisaks peab tagama pakendijäätmete kogumise ja 

taaskasutamise oma kuludega, et  oleks täidetud taaskasutuse sihtarvud (olemas erandid). 

Ettevõttel on võimalus koguda pakendijäätmed ise, suunata taaskasutusse ja esitada ise 

aruandlust  või alternatiivina edastada kohustused kirjaliku lepingu alusel 

taaskasutusorganisatsioonile. Sel puhul edastab ettevõte andmed TKO- le, kes tegeleb tema 

eest aruandlusega ning aktsiisi tasumise kohustusega. Pakendiregistrile esitatavad andmed 

peavad olema audiitorkontrollitud. Pakendialase tegevusega (arvestus, aruandlus, 

korraldus) kaasnevad ettevõtetele erinevad riskide tekkimise võimalused. 

 

 

1.4 Pakendialasest tegevusest tulenevad riskid pakendiettevõtetele 

 

Majandustegevus ja sealhulgas ka pakendialane tegevus toob endaga alati kaasa riski ehk 

kahju tekkimise ohu. Selle suurus näitab kahju juhtumise võimalikkust ja potentsiaalset 

tõsidust. Kuna riski mõiste täpne sisu ei ole selge, sest kajastab inimese subjektiivset 

seisukohta ja tulemuse määramatust, siis riskide hindamist ning juhtimist puudutavad 

seisukohad on erinevad. (Riskid Eesti… 2000:15) Iga protsessi iseloomustavad spetsiifilised 

riskitegurid ja nende riskifaktorite jälgimine on oluline (Novićević 2014). Enamus 

olemasolevatest väljaannetest  määratleb ja arutleb riskijuhtimise probleemidest, mis on 

seotud finantspoliitikaga. Erinevates valdkondades käsitletakse riski küsimusi erinevalt. 

Selleks, et pakendiarvestust ja aruandlust korrektselt koostada, tuleb leida ja kindlaks 

määrata ettevõtte selle valdkonnaga tegelemise riskid. 

Aruande perioodi teabe kogumist ja aruandluse jälgimist nimetab Novićević teabe 

platvormiks (Novićević 2014). 01.01.2015 jõustus Pakendiseaduse muudatus ja eesmärgiks 
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oli paremini kontrollitav pakendiarvestus, täpsem aruandlus ja hinnangu andmine 

pakendiaruande vastavuse osas pakendiseaduse nõuetele. 

Seadus määratles pakendiauditi kohuslaseks ettevõtted, kes lasevad aastas turule vähemalt 

100 kilogrammi plastikpakendit või 200 kilogrammi muud pakendit. Ettevõtted, kelle 

kogused jäid neist piirmääradest allapoole puudus auditeerimiskohustus, aga 

pakendiarvestuse kohustus on sellegipoolest, sest nad peavad olema suutelised tõestama 

pakendikoguste jäämist alla määra. Varem oli auditeerimiskohustus vaid 

taaskasutusorganisatsioonidel ning nendega mitteliitunud ettevõtjatel, kes esitasid aruanded 

ise pakendiregistrile. 

Pakendiauditi seadustamise eesmärgiks oli hinnangu andmine pakendiaruande vastavusele 

pakendiseadusele, riigile edastatava info kvaliteedi tõstmine ja ettevõtjate vahelise 

konkurentsi ühtlustamine (kulud arvestussüsteemidele, andmete kogumisele, aktsiisitasud). 

PwC Advisory juhtivkonsultant Mägi (2014) nägi audiitorkontrolli eesmärkidena seda, et 

riik saab teada kus on pakendiaktsiisi eest laekumata raha ja pakendiettevõtjal selguvad 

tema aktsiisiriskid (Seinberg 2014). Tagajärjed, mis riskide realiseerumisega kaasnevad, 

mõjutavad ettevõtte finantsseisundit ja neid on võimalik otseselt või kaudselt rahaliselt 

hinnata. Pakendiseaduse nõuete täitmist kontrollib Maksu- ja Tolliamet ja nõuete 

mittetäitmine võib kaasa tuua olulise finantsriski, mis võib ettevõttele minna maksma kuni 

32 000 eurot ühe rikkumise kohta ja aruandlusega esitamata koguste lisandumisel 

maksustatava aktsiisimaksu koos viivistega seda tagasiulatuvalt kuni viis aastat. 

Uljase (2004) arvates oleks mõistlik riskid jagada ettevõtte välisteks ja sisesteks riskideks. 

Välised riskid oleks majanduskeskkonna muudatused, tarbijate nõudmised, konkurentide 

tegevus, uue tehnoloogia tulek, loodusest tingitud keskkonnariskid, muutuv seadusandlus, 

sotsiaalsed ja poliitilised sündmused (Rünkla 2003: 77). Nii OÜ ELLE 

(Pakendiseadusandluse… 2010) kui Mitt (Pakendiauditi… 2010) jõudsid pakendialast 

valdkonda analüüsides tõdemuseni, et pakendiseaduse nõuded on tükati üldsõnalised, 

mitmeti mõistetavad ja pakendisfäär keerukas.  

Kõikide riskide hindamisel tuleb arvestada erinevate ärikeskkonna tingimuste ja riskide 

maandamise kuludega (Rünkla 2003: 77). Rahkama (2015) kinnitab, et 

auditeerimiskohustus on jõus esimest aastat, aga paljud ettevõtted ei olnud valmis auditiga 

kaasnenud lisatööks ja –kuludeks. Toiduainetetööstuse liidu juht Potissepp (2015) tõdes, et 
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mikroettevõtetele lisandus seadusemuudatusega 800 ja rohkem eurot ning suurematele 

kohati kuni kümme tuhat eurot lisakulu aastas ning ettevõtjad on seatud halba 

konkurentsiolukorda Eestis kui ka välisturgudel (Matson 2015). Ettevõtjate kogukuluks on 

välja toodud umbes kolm miljonit eurot aastas makstuna audiitorfirmadele. Samas 

Statistikaameti andmetel laekus riigieelarvesse pakendiaktsiisi 2015.aastal 1,239 miljonit 

eurot. 

10. märtsil 2015 Eesti Kaubandus-Tööstuskojas toimunud Keskkonnaministeeriumi ja 

Audiitorkogu kohtumisel tõstsid ettevõtjad peamise küsimusena üles auditeerimisest 

saadava kasu proportsionaalsuse võrreldes ettevõtjate halduskoormuse ja kulude kasvuga 

(Hion 2015). Mitt (2010:10) leidis juba pakendiauditi teostamise analüüsis, et 93% 

pakendikogusest toovad turule pakendiettevõtjad, kes lasevad turule pakendit üle 20 tonni 

aastas ja vaid 1% on neid, kes lasevad turule 0,02, 0,2 ja kaks tonni aastas 

(Keskkonnaministeerium 2010). Keskkonnaminister Pomerants tunnistas oktoobris 2015, 

et pakendiregistrisse esitatud andmete alusel moodustab nende pakendiettevõtjate 

osatähtsus kõigest kaks protsenti, kes lasevad vähem kui viis tonni aastas pakendeid turule 

(Keskkonnaministeerium 2015). Nõuetekohase audiitorkontrolli kulud osutusid 

ettevõtetele üle jõu käivaks ja mõttetult suureks, millele Eesti Maksumaksjate Liit (2015) 

oma seletuskirjas Riigikogu keskkonnakomisjonile ka viitas ja tõi välja PaKS § 

241vastuolu põhiseadusega (EML 2015). 

Novembris 2015 algatati uuesti pakendiseaduse muutmine, millega 2016.aasta 01. 

jaanuarist vabastati ettevõtjad, kes lasevad turule vähem kui viis tonni pakendeid aastas ja 

ei ole oma kohustusi TKO-le üle andnud audiitorkontrolli kohustusest. Muudatuse järgi 

väheneb halduskoormus ja pikendatakse auditeeritud andmete registrisse esitamise tähtaga 

seniselt 30. juunilt 01. septembrini. 

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Palts (2015)  suunab tähelepanu ettevõtetele kes 

tegutsevad nn. mustalt ja ei deklareeri oma pakendikoguseid, moonutades niimoodi turgu . 

Ka ettevõtjate arvates tuleks keskenduda selliste ettevõtete väljaselgitamisele (Brinkmann 

2015). Samale probleemile teistes Euroopa Liidu riikides (free-riders – tootjad, kes lasevad 

pakendatud kauba turule ilma rahaliselt pakendijäätmete taaskasutamisse panustamata 

viitavad oma uuringutes ka Cruz jt (2014), Wilson jt (2010). Ettevõtjad (Kalmann 2015) ja  

audiitorite (Nõmper 2015) poolt on ettepanek, et Keskkonnaministeerium koostöös Maksu- 
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ja Tolliametiga võiks tegeleda ettevõtetega, kes riskianalüüsi põhjal peaksid 

kvalifitseeruma pakendiettevõteteks, aga seni seda teinud ei ole.  

Kõik ettevõttesse puutuv (tegevus, personal, vara) hõlmaks sisemisi riske (Uljas 2004). 

Rahkama Grant Thornton Balticust toob välja ettevõtte peamise pakendiaruandlusest 

tuleneva kitsaskohana ettevõtete oskamatuse pakendiettevõttena määratlemisel (Rahkama 

2015). Luukas (2015) toob näitena teenust pakkuva ettevõtte, kes renoveerib enda ruume, 

ostes välisettevõttelt  endale sobivaid tooteid. Sel juhul nende toodete Eestisse toomisel 

kaasnevate pakendijäätmete puhul tekib pakendijäätmete arvestuse pidamise kohustus ning 

piirmäärade ületamisel ka aruandlus- ja auditeerimiskohustus. Ettevõtja jaoks tekib siin 

risk, millega ei osata arvestada (Luukas 2015). Sama probleemi mainib ka Nõmper (2015). 

Keskendudes tegevusriski strateegia rakendamise erinevatele aspektidele tuleks kõigepealt 

seda mõista: 

 määrata kindlaks meetodid analüüsiks, hindamiseks ja jälgimiseks, 

 vastavalt mõjuulatusele strateegia rakendamine, 

 otsustamise strateegia väljatöötamine. 

On olemas suhe strateegia rakendamise ja tegevusriski aspektidel - sisemised protsessid, 

süsteemid, inimesed ja keskkond. (Radomska, 2014). Samuti leiab Croitoru (2014), et 

tegevusriski kahju  tekkimise oht tuleneb ettevõtte protseduuride ja töökorralduse 

puudustest ja välistest sündmustest, mis ettevõtet mõjutavad (Croitoru 2014). Tiedemann 

(2007)  möönab oma kogemustele tuginedes, et sobimatu töökorraldus ja nõrk 

kontrollsüsteem põhjustab ebaefektiivsust (Tiedemann 2007). Nõmper (2015) toob välja 

probleemina välised pakendiaruande koostamise teenusepakkujad, kes ei oma ettevõtte 

kohta täpset ülevaadet. Audiitorite arvates ongi peamiseks probleemiks ettevõtetes sisese 

pakendiaruandluse kontrolli puudus (Hion 2015). Kaubandus- Tööstuskoda  leiab, et 

ettevõte peaks alustama esmalt pakendiarvestuse süsteemi korrastamisest, mis on kõige 

kergemini ja kiiremini teostatav ja tagab samaaegselt ka piisava andmekvaliteedi (Hion 

2015). 

Ettevõte peab tegevusriski juhtimise tagamiseks hindama toiminguid ja tegema kindlaks 

tegevusriski turvaaugud, selleks tuleks kehtestada näitajad, pidevalt jälgida ja analüüsida 

riske (Croitoru, 2014). Pakendiseaduse § 10 määratleb pakendiettevõtjana isiku, kes 

majandus- või kutsetegevuse käigus pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud 

kaupa (Pakendiseadus 2004 § 10). Pakendiettevõtja võib olla korraga ka mitmes rollis: 
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pakendatud kauba tootja, pakendaja, maaletooja, müüja ja samas ka taaskasutaja. Eesti 

Tööstus-Kaubanduskoja hinnangul ei ole paljud ettevõtted teadlikud oma kohustustest 

(Hion 2015). 

Pakendi liigitamine toimub erinevatel alustel: kasutusotstarbe, taaskasutuskordade ja 

pakendimaterjali liigi järgi (Joonis 2) ja see teeb ettevõtjatele keeruliseks pakendi liigi 

määramise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Joonis 4. Pakendi liigitamine ja liigituse alused 

 

Suurimaks probleemiks pakendiettevõtjatele on ettevõttes kasutatavate pakendite 

liigitamine vastavalt seaduse nõuetele ja koguste määramine. Infosüsteemid ei võimalda 

sellist aruandlust, mida on vaja esitada. Pakendiseadus defineerib pakendit kui mis tahes  

valmistatud toodet, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, 

kätte toimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni 

valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. (Pakendiseadus 2004 § 2 lg 1) 

Pakendi liigitus 

Otstarbe 

järgi 

Taaskasutuskordade 

järgi 

Pakendimaterjali liigi 

järgi 

Müügipakend –

esmane pakend 

Rühmapakend – 

teisene pakend 

Veopakend – 

kolmandane pakend 

Korduskasutuspakend 

Ühekorrapakend 

Klaas 

Plast 

Metall 

Paber ja kartong 

 

Puit 

Muu materjal 
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Pakendiettevõtjale koostatud juhendist selgub, et ettevõtete erinevuse tõttu on ka neis 

kasutatavad pakendid, pakendite liigid ja materjalid erinevad, mis teeb keeruliseks ühtsete 

juhiste andmise. Tuleb lähtuda ettevõtte eripärast ja omada loogilist mõtlemist (Juhend … 

2010: 5). Luukas (2015) teeb ettepaneku, et ettevõte peaks kriitiliselt üle vaatama 

sissetulevad ja väljaminevad kaubavood (Luukas 2015). Eek (2011) nendib,  et pakendiga 

seotud kohustuste täitmiseks tuleks pakendi mõiste võimalikult täpselt määratleda ja 

selleks kasutada Pakendiseaduse §2 lõige 3 kolme kriteeriumi kohaldamist pakendiks 

liigitamisel, mis peaksid andma piisava aluse, aga samas praktikas seda rakendada ei ole 

kerge (Õiguskeel 2011). Pakendijäätmete alla ei kuulu tootmisjäägid. Pakendiliikide 

kindlakstegemine on oluline, sest sellest sõltuvad pakendiaktsiisi määrad ja erinevad 

kehtestatud tagasivõtu ja taaskasutusnõuded. 

Pakendiettevõtjale koostatud juhendist selgub, et ettevõtete erinevuse tõttu on ka neis 

kasutatavad pakendid, pakendite liigid ja materjalid erinevad, mis teeb keeruliseks ühtsete 

juhiste andmise. Tuleb lähtuda ettevõtte eripärast ja omada loogilist mõtlemist (Juhend … 

2010: 5). Luukas (2015) teeb ettepaneku, et ettevõte peaks kriitiliselt üle vaatama 

sissetulevad ja väljaminevad kaubavood (Luukas 2015). Eek (2011) nendib,  et pakendiga 

seotud kohustuste täitmiseks tuleks pakendi mõiste võimalikult täpselt määratleda ja 

selleks kasutada Pakendiseaduse §2 lõige 3 kolme kriteeriumi kohaldamist pakendiks 

liigitamisel, mis peaksid andma piisava aluse, aga samas praktikas seda rakendada ei ole 

kerge (Õiguskeel 2011). Pakendijäätmete alla ei kuulu tootmisjäägid. Pakendiliikide 

kindlakstegemine on oluline, sest sellest sõltuvad pakendiaktsiisi määrad ja erinevad 

kehtestatud tagasivõtu ja taaskasutusnõuded. 

Mitt (2010) jõuab järeldusele, et pakendi ja pakendimaterjali liigitus on igas valdkonnas 

spetsiifiline ning ilma eelnevaid teadmisi omandamata on raske vahet teha nt rühma- või 

veopakendil või määrata paberi ja kartongi erinevusi. Kadak (2015) soovitab esmalt 

kaardistada ettevõttes reaalne pakendite seis, mis võimaldab kiirelt muutuva laoseisu puhul 

pidada arvestust. Ta väidab praktika põhjal, et rühmapakendid ehk euroalused on müüjate 

kaubaarvetel juhuslikult kirjeldatud ja kaubaarvetel olevad bruto- ning netokaalud ei ole 

pakendiaruandluses kasutatavad. Seal puuduvad kile ja paberi proportsioon, veo- ja 

rühmapakendi info võib puududa ja nendevaheline proportsioon müügipakendiga puudub. 

(Kadak 2015) Nõmper (2015) nendib oma kogemustele tuginedes, et müügipakendite osas 

peetakse väga täpset arvestust, siis murekohad tekivad kauba veo- ja transpordipakendiga 
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(eriti internetimüügil) (Nõmper 2015). Tähtis on, et erinevad osapooled (ametkonnad, 

pakendiettevõtjad, tarbijad) saaksid pakendi tähendusest üheselt aru nii siseriiklikul kui ka 

rahvusvahelisel tasandil (Pakenditeatmik 2008). Eestis toodetud pakendijäätmeid peab 

olema võimalik taaskasutada ka teistes Euroopa Liidu riikides. 

Riskide juhtimine peaks olema mõtestatud tegevus, mis hõlmab ettevõtte  kõiki astmeid 

ning mille tagajärg oleks probleemideta, järjepidev ja efektiivne tegevus (Liigand 2005: 

10). Pakendiseadus kohustab pakendiettevõtjaid pakendialase tegevuse kohta pidama 

järjepidevat arvestust. Üheks levinud veaks pakendiarvestusel ongi järjepidevuse 

puudumine. Algselt pakenditega seonduv määratletakse, kuid ajaga pakendimass, -tüüp ja 

olemus muutub ning ettevõte ei täienda, arenda ega tegele regulaarselt 

pakenditeemaga.(Rahkama 2015)  Rahkama (2015) Grant Thornton Baltic OÜ-st  soovitas 

järjepideva pakendiarvestuse koostamiseks teha kindlaks järgmine info: 

 määratleda ettevõtte tegevusvaldkonnad; 

 tuua välja pakendite tekkimise kohad; 

 eristada ettevõttes kasutatavad pakendiliigid ja pakendid; 

  mil moel peetakse pakendiarvestust (raamatupidamistarkvara, laoarvestus, 

programmi väline arvestus, jne); 

 selgitada pakendimaterjali massi arvutusmeetodid ja –mudelid; 

 täpsustada pakendite kaaluandmete saamisviisid (ettevõtte teostatud kaalumine, 

tarnijalt saadud info); 

 ettevõtte pakendite kogumise korraldus ja kuidas on see organiseeritud.(Rahkama 

2015) 

Seadus ei sätesta sise-eeskirja olemasolu kohustust, aga A-Tolliagentuur OÜ juhatuse 

esimees Kadak (2015) leiab, et ettevõtjatel peaks olema pakendivaldkonna reguleerimiseks 

sise-eeskiri, kus kirjeldatakse pakenditega seonduvad protsessid ja kontroll, 

pakendiarvestuse põhimõtted, pakendite teke, liigid, materjal ning käitlemine (Kadak 

2015). 

Uljas (2004) soovitab riskide maandamiseks firma töökorralduse kontrollsüsteemide 

integreerimist, mille tõhusust ning asjakohasust  jälgiksid ja hindaksid siseaudiitorid Uljas 

2004). Siseaudit võiks olla see, mis vastutab kehtivate eeskirjade jälgimise eest ning 

annaks piisava kindluse, oleks sõltumatu ja objektiivne. Siseaudiitor nõustaks  samuti 

juhtkonda. (Croitoru, 2014). Samas riskide maandamisel ei saa lähtuda ainult 
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siseaudiitorite tegevusest, sest nende ülesanne on riskide maandamiseks koostatud 

kontrollsüsteemide hindamine ja ettepanekute tegemine töökorralduse täiustamiseks, kuid 

arvestatav riski suurus ja riskide maandamise tegevuskava tuleks koostada juhtkonnal 

(Uljas 2004, Liigand 2005: 11). Mitt (2010) leiab, et siseaudiitor edastab kindlustunnet 

organisatsiooni juhtkonnale, aga pakendiauditiga tahetakse suunata hinnang avalikkusele 

pakendiaruandes esitatud pakendite ja pakendiliikide andmete õigsuse  kohta 

(Pakendiauditi… 2010: 17). Riskijuhtimise ülesandeks oleks ikkagi ohtude määratlemine 

ja süsteemi loomine ohtude maandamiseks ettevõtte tegevuskeskkonnas. 

Pakendiaruandluse kontrolli õigus on vaid vandeaudiitoril. 

Kokkuvõtteks saab pakendi ülesandena määratleda alljärgnevat:  

 kaitsta kaupa teel tootjast tarbijani kahjuliku keskkonnamõju eest, 

 kaitsta keskkonda kahjuliku kauba eest (kemikaalid, pesuvahendid jm.) 

 säilitada toote omadusi, 

 lihtsustada kauba käsitsemist ladustamisel ja transpordil, 

 edastada informatsiooni kauba kohta (koostis, säilivus jne),  

 kauba reklaamimine. 

Kuna pakendi liigitamine toimub väga erinevatel alustel, ettevõtte tegevusalad on väga 

spetsiifilised, pakendi suurus erinev ja infosüsteemide rakendamine raske, on ettevõtetel 

pakendi liigitamisega raskusi ja halduskulud suured. Valesti deklareeritud pakendikoguste 

puhul võib pakendiettevõte kanda suuremat kulu (enam deklareeritud kogused) või vähem 

deklareeritud koguste vahe osas tekib aktsiisirisk. 

Ettevõtte pakendialase tegevuse riskid võib jagada välisteks (muutuv seadusandlus, 

konkurentide tegevus) ja sisemisteks (ettevõtte määratlemine pakendiettevõtjana, 

pakendisüsteemi protseduurid ja sisemine kontroll). 2015.aasta algusest jõustus 

pakendiaruande auditeerimiskohustus ettevõtetele, kes lasevad aastas turule vähemalt 100 

kilogrammi plastikpakendit või 200 kilogrammi muud pakendit. See nõue tõi keskmistele 

ja väikeettevõtetele kaasa olulise finantsriski, sest suur osa väikeettevõtteid ei suutnud 

suurte audiitorkulude tõttu aruannet esitada. 01. jaanuarist 2016 muudeti järjekordselt 

seadust, tõstes auditeerimiskohustuse piirmäära viie tonnini, et vähendada halduskoormust. 

Ettevõtete oskamatus määratleda pakendiettevõtjana, sest seaduste nõuded on tükati 

üldsõnalised ning mitmeti mõistetavad, toob samuti kaasa riskid. Samas võib olla see ka 

pahatahtlik tegevus, et vältida maksukohustustest ja kulude tegemist arvestussüsteemide 
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loomisele ning andmete kogumisele. Kogu Euroopa Liidus on probleemiks ettevõtted, kes 

tegutsevad nn. mustalt ning ei deklareeri oma pakendikoguseid, mida tõestavad oma 

uuringutes Wilson jt (2010) ja Cruz jt (2014). Ettevõtjad ja audiitorid tegid ettepaneku, et 

Keskkonnaministeerium ja Maksu-ja Tolliamet võiks koostöös tegeleda selliste 

ettevõtetega. Kaubandus- Tööstuskoja (2015) poolt oli soovitus, et ettevõtted peaksid 

korrastama pakendiarvestuse süsteemid, mis on kõige kiirem ja kergem vahend 

andmekvaliteedi saavutamiseks. Üheks ettepanekuks oli ettevõttes pakendivaldkonda 

reguleeriva sise-eeskirja koostamine, Selles oleks kirjeldatud pakendite teke, liigid, 

pakendiarvestuse korraldus ning pakendivaldkonda puudutavad protsessid ja kontroll. 

Ettevõtete tegevus sellel alal peaks olema järjepidev, sest ajaga pakendimass, -tüüp ja 

olemus muutuvad. Arvestusel oleks abiks ka siseaudiitori olemasolu. 
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2. METOODIKA JA ANDMED 

 

Magistritöös viiakse läbi küsitlusuuring pakendiregistrisse 2014. aastal pakendiaruande 

esitanud Eesti ettevõtete seast tehtud valimi  arvamust uurides, et leida vastuseid püstitatud 

uurimisküsimustele. 

Pakendiregistri andmete alusel oli seisuga 01.01.2016 registrisse esitanud aruande 3583 

ettevõtet. Uuringusse on kaasatud nii äriühingud (aktsiaseltsid, osaühingud) kui ka  muud 

ettevõtjaid. Esmalt saadi valikuloend pakendiregistri veebilehelt kopeerituna aruande 

esitanud ettevõtjate nimekirjast, mis ei osutunud õigeks. Ettevõtete nimekiri eksporditi 

pakendiregistri veebilehelt Exceli tabelarvutusprogrammi. Autori arvates peaks 

pakendiregistri veebivaates olev ettevõtete nimekiri vastavuses Excelis olevale või omama 

viidet sellele. Lihtsa juhuvalimi saamiseks üldkogumi liikmed nummerdati ja valimi 

mahuks määrati pool üldkogumist. Selleks, et igal üldkogumi liikmel oleks võrdne 

võimalus sattuda valimisse kasutati Exceli funktsiooni Random Number Generation.  

Ettevõtete e-posti aadresside saamiseks kasutati e-krediidiinfot. Registrikoodide alusel leiti 

ettevõte ja e-posti aadress. Valimist eemaldati ettevõtted, mis olid e-krediidiinfo andmetel 

likvideerimisel (9), pankrotis (6) ning kustutatud (18). Lisaks eemaldati ettevõtted (28),. 

millel ei leidunud e-posti aadressi, ei leidunud otsitavat ettevõtet või ettevõte oli aruande 

esitanud kaks korda.  

Andmete kogumiseks viidi läbi anonüümne küsitlus (Lisa 1), millest eelnevalt 

küsitletavaid sissejuhatavas kirjas teavitati. Küsitluse kasutamisel on eesmärk saada 

informatsiooni olemasoleva olukorra kohta ja uurija funktsiooniks on olemasolevate 

andmete kogumine. Kidron (2007: 166) ütleb, et andmed on uuringu tooraine ja olgu 

uurimus teoreetiline, empiiriline või praktiline, läbi saab viia seda ainult kogutud andmete 

alusel. Andmete kogumiseks teostati ka dokumentide vaatlust (lepingud).  

Gronhaug ja Ghauri (2004: 94) nendivad, et üheks peamiseks nõrkuseks esmastest 

allikatest kogutud teabel on uurija täielik sõltuvus vastaja abivalmidusest ja suutlikkusest. 
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Hess, Markson ja Stein (2000: 33-34) toovad välja Douglase ja Johnsoni (1978) poolt 

esitatud neli probleemi seoses vastuste ekslikkusega:  

1. tahtmatu valetamine (vastaja arvab teadvat tõde, mis osutub valeks); 

2. teadlik info varjamine; 

3. teadlik valetamine eksitamaks uurijat; 

4. teadlik valetamine, et varjata ettevõttes toimuvat. 

Küsitluse esitamiseks kasutati elektroonilist kanalit, mille kaudu ettevõtetele küsimustik 

väljastati. Veebipõhise küsimustiku saatmine Google Form-i kasutades ebaõnnestus suure 

valimi tõttu. Küsitlus viidi läbi kasutades eFormulari tasulist küsitluskeskkonda ja 

küsimustik saadeti 1701-le ettevõttele vastamiseks perioodil 15.04.2016-30.04.2016. Nädal 

peale küsimustiku väljastamist saadeti meeldetuletus vastamiseks. Laekus 158 vastatud 

küsimustikku, mis on 9,3 % väljastatud küsimustike kogusest. Ebaõnnestumine Google 

Formi-i kasutades vähendas laekuvate vastuste arvu. Kuna e-krediidiinfos on 

kontaktandmetes ettevõtete üldmeil ei pruukinud küsimustik jõuda vastajateni, kes tegeleb 

ettevõttes pakendite ja pakendijäätmetega. 

Küsimustik koosnes kolmest osast ja sisaldas 28 struktureeritud, struktureerimata või 

poolstruktureeritud küsimust. Ei toetutud ainult täielikult struktureeritud küsimustikule, 

sest taheti jätta vastajale võimalus vastata oma sõnadega ning esitada vaateid, mis võinuks 

olla uurimuse tulemustele kasulikud. Suletud küsimuste puhul oli ette antud  

vastusevariantideks ei ja jah. Ettevõtete hinnangu teada saamiseks kasutati selle rakendaja 

järgi nime saanud Likert-i viie palli hindamise skaalat. Valikvastustega küsimuste puhul 

lisati vaba vastuse võimalus ja avatud küsimuste puhul sai vastaja vastata oma sõnadega. 

Arvestades, et ettevõttes võib pakendite ja pakendijäätmetega tegeleda erineva ametiala 

töötajaid, siis küsimustiku küsimused ei olnud kohustuslikud ning vastajal oli võimalus 

jätta küsimusele vastamata. 

Esimeses osas esitatud küsimustega sooviti saada vastuseid magistritöö teisele 

uurimisküsimusele. Kuidas pakendi- ja pakendijäätmetega tegelevad ettevõtted saavad 

informatsiooni seadusandluse muutustest ja kas infot võib lugeda piisavaks? Kuidas 

hindavad ettevõtted seadusandlusest arusaadavust, missugused seadusandlusest tulenevad 

nõuded tekitavad probleeme? Missuguseid puudusi on ettevõtetel kaasnenud seaduse 

mittejärgimisest ja kas on järgnenud ettekirjutusi? 
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Teises osas sooviti infot, millega vastata kolmandale magistritöö uurimisküsimusele. Mil 

viisil pakendi- ja pakendijäätmealase majandustegevuse käigus peetakse pakendiarvestust, 

kes sellega tegeleb, kuidas pakendi kaaluandmed saadakse? Kui keeruliseks hindavad 

ettevõtted pakendite ja pakendiliikide määramist? Kas ettevõtted näevad tegevuses riske ja 

minimeerivad neid (sise-eeskiri, taadeldud kaalud)? 

Küsimustiku kolmas osa kajastas informatsiooni ettevõtte tegevusala, tüübi, vanuse ja 

suuruse kohta. 

Kogutud andmestik korrastati, kodeeriti ja sisestati käsitsi andmetöötluse programmi SPSS 

Statistics 24 (Statistical Package for Social Scienses), mille abil leiti kirjeldavaid 

arvnäitajaid, koostati sagedustabelid, risttabelid ja viidi läbi gruppide vahelisi võrdlusi. 

Andmete töötlemisel kasutati ka andmetöötlusprogrammi Microsoft Excel. Töös esitati 

ainult analüüside tulemused.  Selleks, et teada saada kas gruppide arvamused on sarnased 

või mitte ning kas on võimalik seda statistiliselt üldistada kasutati mitteparameetrilist (Chi 

Square) Hii-ruut testi.  

 Hii-ruut testi läbi viimiseks on olemas kindlad eeldused: 

 objektide arv ei tohi olla alla 40; 

 ühegi lahtri oodatav sagedus ei tohi olla alla 1; 

 oodatav sagedus ei tohi olla väiksem kui 5 üle 20% lahtritest. 

One-Way ANOVA testi kasutati kontrollimaks keskväärtuse põhjal gruppide vaheliste 

erinevuste statistilist olulisust. One-Way ANOVA testi eeldused on, et 

 sõltuv tunnus peab olema arvtunnus (võib olla ka võrdsete vahemikega 

järjestusskaala); 

 jälgida tuleb gruppide sõltumatust; 

 tulemuste hajuvused peavad olema sarnased; 

 tulemuste jaotus peaks olema ligilähedane normaaljaotusele (mõjutab 

analüüsi tulemust vähe). 

Kus One-Way ANOVA testi eeldus ei olnud täidetud kasutati mitteparameetrilist Kruskal-

Wallise testi, mis arvutab tulemuste põhjal keskmised hinnangud. 
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3. ANDMETE ANALÜÜS JA ARUTELU 

 

Uuringus osales 166 ettevõtet, kellest kaks oli lõpetanud pakendialase äri, kolm ettevõtet ei 

soovinud osaleda ja kolm ei pidanud õigeks vastata väikeste mahtude tõttu. 158 ettevõtet 

vastas osaliselt või täielikult küsimustikule. Neist 79,2 % oli üle andnud pakendi- ja 

pakendijäätmete aruandluskohustuse kirjaliku lepingu alusel akrediteeritud 

taaskasutusorganisatsioonile ja 54% ei omanud kohustust auditeerida 2015 aasta 

pakendiandmeid. Joonisel 5 on esitatud uuringus osalenud pakendiettevõtjate arv ettevõtete 

vanuse lõikes.  Enim (32,5%) osalenud ettevõtete vanuseskaala jäi vahemikku 21-25 aastat. 

 

 

  Joonis 5. Uuringus osalenud ettevõtete vanuseline jaotus 

 

Ettevõtete jaotusest töötajate arvu järgi (Joonis 6) on uuringus osalenud pooled 

mikroettevõtted, kus töötab vähem kui kümme töötajat. Umbes ¼ respondentidest 

moodustub grupp väikeettevõtteid ja ülejäänud neljandik on ettevõtteid, kus töötajate arv 
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algab alates 51-st. 64 % (98) vastused esitanud ettevõtetest (joonis 5) on osalenud 

majandustegevuses 16 ja enam aastat. Pakendiseadus kehtib 2004.aastast ja võiks eeldada, 

et ettevõtete pakendi- ja pakendijäätmealane teadlikkus ning informeeritus on kõrge, 

arvestades ettevõtjate pikaajalisi kogemusi ettevõtlusmaastikul. 

 

 

Joonis 6. Ettevõtete jaotus töötajate arvu järgi protsentides 

 

Suurim osa uuringus osalenud ettevõtetest tegeles hulgi- ja jaekaubandusega 53,7%, 

tootmisesettevõtteid oli 37,4% lisaks oli ehitus, põllumajandus, info, veonduse, haldus- ja 

abitegevuse jm alade esindajaid. 

Erialaste õigusnormide teadmiseks ja tundmiseks on väga olulisel kohal informatsiooni 

kättesaadavus. Nagu uuringust selgus on võimalik leida infot pakendi- ja pakendijäätme 

alase seadusandluse kohta väga erinevatest allikatest (tabel 4).  

44,9% ettevõtjatest on piirdunud ühe informatsiooni allika kasutamisega. Peaaegu 36% 

ettevõtjatest on nimetanud info saamise allikaks Taaskasutusorganisatsiooni. Minister 

Pomerants (Keskkonnaministeerium: 2015) viitab oma kirjas Eesti Kaubandus- 

Tööstuskojale, et taaskasutusorganisatsioonide poolt antud nõu on sageli olnud küsitav. Siit 

tekib kahtlus, kui usaldusväärseks saab pidada kõiki allikaid, mida ettevõtted kasutavad? 

Olemasolev info on killustatud, võib sisaldada ka ebaõigeid andmeid. Info leidmine võtab 

palju aega ja kulutab ressursse. 

Üldiselt 62 % (93) (Joonis 7) ettevõtetest leidis, et informatsiooni pakendialase  seaduste 

kohta on olnud piisavalt, samas 26% hindasid informatsiooni kättesaadavust väheseks. 
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Selle alusel võib eeldada, et iga neljas ettevõte ei ole leidnud vajalikul hulgal teda abistavat 

materjali. 

Tabel 4. Ettevõtete poolt kasutatavad informatsiooni allikad kasutuskordades ja 

protsentides  

Informatsiooni allikas 

Info allika kasutus 

(kordades) 

Kasutushulgast 

% 

Taaskasutusorganisatsioon 104 35,6 

Guugeldades 43 14,7 

Keskkonnaministeerium 26 8,9 

Erialased publikatsioonid  25 8,6 

Keskkonnaamet 23 7,9 

Kolleegid 21 7,3 

Kaubandus- ja Tööstuskoda 17 5,9 

Audiitorid 8 2,7 

Seadused (Riigi Teataja) 5 1,7 

Internet (veebilehed-rmp.ee, EUR-Lex veeb)  4 1,4 

Maksu- ja Tolliamet 3 1,0 

Koolitus 3 1,0 

Ajakirjandus 3 1,0 

Meedia 2 0,7 

E-kiri 2 0,7 

Veterinaar- ja Toiduamet 1 0,3 

Eesti Toiduainetööstuse Liit 1 0,3 

Tarnijad 1 0,3 

Kokku 292 100,0 

 

Auditikohuslaste ja mittekohuslastest ettevõtjate vastused erinevad oluliselt ja erinevust on 

võimalik hii-ruut testi abil üldistada kogumile χ²(4) = 10,18 p<0,05. Ettevõtted, kelle arust 

informatsiooni hulk ei olnud küllaldane, tunnistasid ka seadusandlusest arusaamist 

keskmisest halvemaks (43 ettevõttest 29).  

Info kättesaadavusest ainult ei piisa, seadusandlusest tuleb ka aru saada. 45,7% 

auditeerimisele mitte kuuluvatest ettevõtetest hindas arusaamist seadusandlusest heaks. 

Võrdluse tulemust testides hii-ruut testiga võiks üldistada seda  kogu kogumile χ²(2) = 6,78 

ja kuna p<0,05. Üldiselt tõdes 26,8 % (Joonis 8 väga halb, pigem halb- 40) ettevõtetest, et 

nende arusaamine seadusandlusest ei ole küllaldane. Sellest võiks järeldada, et umbes üks 

neljandik ettevõtetest ei saa aru pakendialast valdkonda puudutavatest õigusaktidest, mis 

http://www.toiduliit.ee/
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on oluline takistus korrektse arvestuse pidamisel ja tegevuse korraldusel, väärinfo võib 

kaasa tuua olulisi seaduserikkumisi ja karistusi  

 

Joonis 7. Ettevõtete hinnang info piisavusele 

Tunnistab ka minister Pomerants (2015), et ettevõtjate teadlikkus pakendiseaduse ja 

pakendiaktsiisiseaduse nõuetest ning mõistetest on kesised (Rahandusministeerium 2015). 

Arvestades, et laiendatud tootjavastutuse põhimõtte kehtimisest on möödunud juba kümme 

aastat (Ibid. 2015). Seadusandlik juriidiline keel on keeruline. 

 

Joonis 8. Ettevõtete hinnang seadusandlusest arusaadavusele 
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Pakendi- ja pakendijäätmealast valdkonda uurides tõdeti, et puuduvad konkreetsed 

juhendid, seletuskirjad erinevate näidete toel, mis aitaks ettevõtetel seadusi tõlgendada. 

Vastukaaluks positiivse näitena võiks tuua töölepingu seaduse, millele on välja antud 

Sotsiaalministeeriumi poolt selgitused 

Võrreldes One-Way ANOVA testiga ettevõtete seadusandlusest arusaadavust 

vanusegruppide lõikes nähtub, et vanusgruppide hinnang on erinev. Kõige arusaadavamaks 

peavad seadusandlust ettevõtted vanuse grupis 11-15 aastat (Joonis 9A), kus M=3,24 ja 

SD=1,09. Levene`s testiga kontrolliti gruppide hajuvust, mille järgi need peaksid olema 

võrdsed. Kuna Sig=0,057 on suurem kui α, siis on võimalik väita, et hinnangud erinevad 

märkimisväärselt ning on statistiliselt olulisel määral erinevad. Jooniselt 9A nähtub, et 

noorematel ettevõtetel kuni 10 aastat on õigusaktide mõistetavus nigelam, kui vanematel 

ettevõtetel. Võrreldes ettevõtte suurusest lähtuvalt, siis ettevõtetel  töötajate arvuga  51-100 

(Joonis 9B) on kõige puudulikum arusaadavus M=2,73 ja SD=0,80. Levene`s testist 

tuleneb omakorda Sig=0,086, mis on ˃ α ning saab väita, et hinnangud on olulisel määral 

erinevad. 

 

A    B  

 Joonis 9 Hinnang ettevõtete seadusandlusest arusaadavusele ettevõtte vanuse A ja 

töötajate arvu B lõikes. 

Pakendialane seadusandlus on välja töötatud  selleks, et reguleerida pakendi turgu. Kui 

24% ei osanud väljendada oma selget arvamust, siis 54% (81) esitas vastuseks pigem jah 
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või kindlasti jah on nõuded ebamõistlikud. Ettevõtetest, kes olid auditikohuslased andis 

koguni 69,5% jaatava vastuse seadusandlusest tulenevate ebamõistlike nõuete olemasolule, 

millest on võimalik järeldada kui koormavaks ettevõtted auditit peavad. 

 

 

Joonis 10. Ettevõtete hinnang ebamõistlike nõuete olemasolule, 

 

Auditikohuslaste ja mittekohuslastest ettevõtjate vastuste erinevust testides hii-ruut testiga 

andis tulemuse, mida on võimalik üldistada valimile χ²(4) = 17,39 p<0,05, et arvamused on 

erinevad.  

One-Way ANOVA testi kasutades ettevõtete vanuse ja suurusgruppide võrdlusel jõuti 

järgmiste tulemusteni. Vanemad ettevõtted kui 16 aastat töötajate arvuga 11-50 (Joonis 

11A) peavad nõudeid ebamõistlikumaks kui teised. Vanemad ettevõtted alates 16. aastast 

(Joonis 11B) M=2,09; SD=0,78 töötajate arvuga kuni 50 M=2,41; SD=1,09  hindavad 

nõudeid ebamõistlikumaks  kui nooremad ettevõtted. Ettevõtte suuruse puhul Sig=0,975, 

mis on ˃ 0,05, tõestab, et keskväärtuste hinnangud on võrdsed ja seda võib üldistada 

üldkogumile. Ettevõtte vanuse puhul Sig=0,001, mis on < 0,05 alusel hajuvuste hinnangud 

on erinevad ja testi tingimus ei ole täidetud. Jätkati Kruskal-Wallise testiga. Kuna sel puhul 
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Sig=0,09, mis on ˃α, siis keskväärtuste hinnangud ei erine ja ei ole võimalik seda tulemust 

üldistada üldkogumile. 

A   B  

Joonis 11 Ebamõistlike nõuete võrdlus vanuse ja töötajate arvu alusel. 

Tabelis 5 on esitatud ettevõtjate poolt ebamõistlikuks peetud nõudeid ja tegevusi. 

Tabel 5. Ettevõtete esitatud ebamõistlike nõuete loetelu  

 

Ettevõtjate poolt peetud liigselt koormavaks: 

Ettevõtete 

arvamuse 

väljendus 

kordades 

Pakendiarvestusele kuluva aja suhe võrreldes pakendi kogusega 1 

Keskendumine aruandlusele, mitte niivõrd pakendite kogumisele, vale pakendiseaduse 

printsiip, ressursside raiskamine 6 

Eesti sisese ostetava pakendi üle arvestuse pidamine 1 

Nõutud täpsuse (liiga väike eksimisvahemik) mittesaavutamine teatud juhtudel ja 

arvestuse õigsuse tõestamine 5 

Pakendite liigirohkuse puhul aruandlus väga töömahukas; palju erinevaid pakendiliike: 

veo-, rühma-, transpordipakend jm. 4 

Väikeste koguste arvestamine ja deklareerimine 4 

Täpsuse vastutus on ettevõttel, ei saa tugineda tarnija ja transpordifirmade andmetele 1 

Pakendite ebaühtlane käsitlemine 1 

Erinevate kaupade kaalumine, erinevad materjalid, bruto-netokaal, arvetel andmed 

puuduvad või vastupidi liialdatud 3 

Audiitorkontrolli nõue ja pakendiaruandlus väike- või mikroettevõtetele, 

pakendiettevõttele, topeltaruandlus 14 

Audiitorkontrolli, bürokraatia kulukus, mis on kordi suurem  kui pakendimaks 8 
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Riiklikku järelevalvet Pakendiseaduse § 26 lg 1 alusel pakendiettevõtjate  üle on õigus 

teostada Keskkonnainspektsioonil, Tarbijakaitseametil, Maksu- ja Tolliametil, Veterinaar- 

ja Toiduametil, valla ja linnavalitsustel ning pakendiregistrisse esitatavate andmete õigsuse 

kontrolli teostab vandeaudiitor (Pakendiseaduse 2004 § 26 lg 1). Joonisel 12 on esitatud 

ettevõtteid kontrollinud asutused. 21% ettevõtetest vastas, et kontrolli pole läbi viidud, 

ehkki kulutused audiitorkontrollile olid märgitud. Neist seitse olid auditeerimiskulud 

märkimata jätnud. Võib eeldada, et selliselt vastanud ettevõtetel oli auditeerimismaht väike 

ja nad ei arvestanud seda kui kontrolli või audiitorkontroll jäeti teostamata. Valla –ja 

linnavalitsused pole kontrolli teostanud. 

 

 

Joonis 12. Ettevõtetes kontrolli ja järele valvet teostanud asutused  

 

Riigikontroll tõi enda aruandes 2010. aastal peamise põhjusena välja riigi suutmatuse 

tagada järelevalvet pakendiettevõtjate üle, mille tagajärjeks oli suutmatus täita 

pakendijäätmete taaskasutuse sihtmäärasid. Joonise 12 ja tabeli 8 alusel võib eeldada et 

pakendiettevõtete üle oli riik korraldanud kontrolli audiitorite abil ja ettevõtjate rahaliste 

vahenditega. Järelevalvet teostaval isikul on õigus pakendiseaduse alusel täitmise 

tagamiseks teha ettekirjutusi, mille täitmata jätmisel võib rakendada sunniraha , mille 
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ülemmäär on 32 000 eurot. (Pakendiseadus 2004 § 261). Lisaks lisanduvad rahatrahvid 

erinevate kohustuste täitmata jätmisest (Tabel 6). Seaduse mitte täitmisega kaasnevad 

olulised finantsriskid. 

 

Tabel 6. Pakendiseadusest tulenevad rahalist nõuete määrad, 

 

Vastutus  Rahatrahv eurodes 

Pakendi valmistamise ja kasutamise nõuete 

täitmata jätmine 

 

3200 

Pakendi raskmetallide sisalduse piirangute 

eiramine 

 

3200 

 Pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse 

täitmata jätmine 

 

3200 

Pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise 

kohustuse täitmata jätmine ja tagasivõtmise 

nõuete rikkumine 

 

3200 

 Nõuetekohase märgistuseta pakendis kauba 

müük 

 

3200 

Pakendi ja pakendijäätmete kohta arvestuse 

pidamise ja andmete esitamise kohustuse 

täitmata jätmine 

 

3200 

 

Puudusi seadusandluse järgimisel on esinenud 16,8% ja ettekirjutusi on saanud 8,7% 

ettevõtetest,. Puudustena on ettevõtted välja toonud: 

 ebatäpsused pakendite märgistamisel, kaalu arvestusel, pakendi (puitaluste) ja 

pakendiliikide (metalli) määramisel, pakendite deklareerimisel; 

 kaubaaluste arvestust maale toomisel; 

 pakendite deklareerimata jätmist; 

 arvestuse täpsusvead, alused; 

 puudujäägid dokumentatsiooni täitmisel; 

 aktsiisiarvestusvigu; 

 audiitori erinevat arvamust tarnija arvamusest pakendite osas. 

Üheks väliseks riskiks või pakendiettevõtjate tegevuse mõjutajaks on 

taaskasutusorganisatsioonide tegevus. Nagu eelnevalt töös välja toodi on Eestis neli 

akrediteeritud taaskasutusorganisatsiooni- kolm tegelevad konteinerkogumisega ja üks 
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pandipakendiga. Pakendiseaduse § 16 määratleb, et pakendiettevõtjal on kohustus turule 

lastud pakend ja pakendijäätmed tagasi koguda ja taaskasutada, et oleksid täidetud 

taaskasutuse sihtarvud (Pakendiseadus 2004 § 16). Samas võib ettevõtja anda kohustused 

lepinguga taaskasutusorganisatsioonile. Sisuliselt on pandud ettevõtjad olukorda, kus neil 

on mitte vabatahtlik liitumise kohustus, kuna kogumissüsteemi ülesehitamine on väga 

kulukas, mis eeldatavalt suuremal osal pakendiettevõtetel üle jõu käib. Ettevõtetel, kel on 

tegemist pandipakendiga on võimalus liituda ainult OÜ Eesti Pandipakendiga (EPP)  sest 

turul eksisteerib ainult üks ettevõte, kelle omanikeringis omab enamusosalust alla kümne 

suurettevõtte (Joonis 13). Samale probleemile viitab ka minister Pomerants kolme 

konteinerkogumisega tegeleva taaskasutusorganisatsiooni puhul, kelle osaühingus 

kontrollivate MTÜ-de liikmeid või osaühingus osanikke on 28 (0,7%tasude maksjatest) 

ning need osalevad enam kui 3600 pakendiettevõtja makstud tasude kasutamise 

otsustamisel (Pomerants: 2015). 2015 aasta sügisel Eesti Pandipakendi poolt välja antud 

infokirja alusel on  nende puhul tegemist 1435 ettevõttega (273 pakendiettevõtjat, 321 

HoReCa sektori ettevõtjat ja 841 kauplust). 

 

 

Joonis 13. Eesti Pandipakend osanikud neli võrdse osalusega MTÜ-d ja liikmete arv  

Alljärgnevates tabelites 7 ja 8 on toodud loetelu pakendiettevõtja kohustuste täitmata 

jätmise, eksimustega kaasnevad leppetrahvid ja aruandluskohustus Eesti Pandipakendile 

(andmed Eesti Pandipakendi lepingu tüüptingimustest). 
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Tabel 7. Pakendiettevõtja aruandluskohustus OÜ Eesti Pandipakendile 

Pakendiettevõtja esitab EPP-le Müügiaruande; iga kalendrikuu kohta 

Lisaks eraldi aruande (koos Müügiaruandega ) 

Eedastab Pakendiettevõtja EPP-le koopiad kogu Aruannete esemega (sealhulgas osaliselt) 

kattuvast aruandlusest, mida Pakendiettevõtja esitab kohalduva õiguse alusel avaliku võimu 

kandjatele; 

 kahtluse korral esitatud Aruannete õigsuses on Pakendiettevõtja koheselt kohustatud esitama 

EPP-le viimase nõudmisel kõik vastava Aruande koostamisega seonduvad andmed ja lubama 

kontrollidaraamatupidamisdokumente ja muud dokumentatsiooni; 

Pakendiettevõtja korraldab ja esitab EPP-le iga aasta hiljemalt 31. (kolmekümne esimeseks) 

maiks sõltumatu vandeaudiitori kinnituse koos aruande eelneva kalendriaasta jooksul turule 

lastud Pakendite koguse kohta tükkides  

 

Tabel 8. Pakendiettevõtja rahalised kohustused eksimuste korral 

Kohustus Leppetrahv eurodes 

eurot iga vastava Pakendiartikli kohta; leppetrahvi kuni 6 400 

maksma EPP nõudmisel EPP-le iga sellise 

pakendi eest  leppetrahvi summas kuni 3 200 

Aruande ebatäpsused, ebaõigsused aruandes, 

hilinenud aruanne  leppetrahvi summas kuni 3 200 

 punktis 6.3.3 sätestatud kohustuste rikkumised  igakordsel rikkumisel leppetrahvi kuni 6 400 

 

Võrreldes lepingust tulenevaid leppetrahve pakendiseadusest tulenevate (Tabel 6), 

trahvidega on need kohati kahekordsed. Lisaks on aruandluskohustus ja 

auditeerimiskohustus, mis oli aastal 2015 kuu aega varasem kui riigi seatud kohustus. Nii 

nendivadki väiketootjad, et nende koormus võib tulla tunduvalt suurem  kui seadus 

väikeste mahtude pealt eeldab. Siit järeldub, et väiketootjad on asetatud konkurentsi 

poolest ebavõrdsesse seisu. Usin ja Vetevoog (2016) suunavad pakendiettevõtjate 

tähelepanu, sellele, et ehkki alates 01.01.2016 muutus pakendiandmete esitamise aeg 

01.septembrile, siis taaskasutusorganistsioonidel on samuti kohustus esitada aruanne 

(Vetevoog, Usin 2016). Kas TKO nõue esitatud aruande tähtaeg 1 kuu varem kui seadus 

eeldab, on mõistlik ja õiglane?  
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Nagu tabelist 9 nähtub on uuringus osalenud ettevõtete roll pakendi- ja 

pakendijäätmealasel tegevusel väga erinev, Ettevõte võib olla ainult ühes (63%; 99) või  ka 

kõigis viies rollis samal ajal (1%; 2). 

Tabel 9. Ettevõtte roll pakendialasel tegevusel 

Ettevõtte roll pakendialasel tegevusel 

Ettevõtete 

arv 

Ettevõtete arv  

% 

Maaletooja 58 36,9% 

Maaletooja; müüja 18 11,5% 

Maaletooja; müüja; taaskasutaja 1 0,6% 

Maaletooja; taaskasutaja 1 0,6% 

Müüja 10 6,4% 

Pakendaja 8 5,1% 

Pakendaja; maaletooja 6 3,8% 

Pakendaja; maaletooja; müüja 3 1,9% 

Pakendaja; taaskasutaja 1 0,6% 

Pakendatud kauba tootja 21 13,4% 

Pakendatud kauba tootja; maaletooja 5 3,2% 

Pakendatud kauba tootja; maaletooja;müüja 4 2,6% 

Pakendatud kauba tootja; maaletooja; taaskasutaja 1 0,6% 

Pakendatud kauba tootja; müüja 4 2,6% 

Pakendatud kauba tootja; pakendaja 2 1,3% 

Pakendatud kauba tootja; pakendaja; maaletooja 2 1,3% 

Pakendatud kauba tootja; pakendaja; maaletooja; müüja 6 3,8% 

Pakendatud kauba tootja; pakendaja; maaletooja; müüja; 

taaskasutaja 2 1,3% 

Pakendatud kauba tootja; pakendaja; müüja 1 0,6% 

Pakendatud kauba tootja; pakendaja; müüja; taaskasutaja 1 0,6% 

Taaskasutaja 2 1,3% 

Kokku 157 100% 

 

2014 aasta audiitorkontrolli läbiviimise analüüsi jättis Keskkonnaministeerium teostamata. 

Üheks auditi läbi viimise põhjenduseks oli ettevõtete arvu väljaselgitamine. kes laseb 

turule pakendatud kaupa pakendimassiga viis tonni ja vähem aastas. Aastal 2010 on Mitt 

pakendiauditi teostamise analüüsis välja toonud, et pakendiregistri andmete analüüsi 

tulemusena pakendikogusest 93 % lastakse turule ettevõtjate poolt kelle pakendikogused 

on 20 tonni aastas. 2014 aasta pakendiauditi läbiviimise ettevõtete auditeerimiskulusid 

kajastab Tabel 10. 
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Tabel 10. 2014.aasta pakendiettevõtete auditeerimiskulud auditeerimiskohuslaste ja 

mittekohuslaste lõikes eurodes 

  

2014 aasta pakendiauditi kulud eurodes 

  kuni 300 301-600 601-900 901-1200 

1201 ja 

enam Kokku 

Kas ettevõte on 

auditikohuslane 

aastal 2015? 

Ei 36 23 9 2 3 73 

Jah 6 16 16 10 19 67 

Kokku (ettevõtete arv ) 42 39 25 12 22 140 

 

Ettevõttes võib pakendiarvestusega tegelev inimene olla väga erineva positsiooniga. 

Lähtuvalt ettevõtte tegevusalast, struktuurist ja suurusest võib pakendiarvestusega tegeleda 

üks inimene või kogu osakond. Uuringus osalevates ettevõtetes oli enim märgitud 

pakendiarvestust pidavateks ametiteks: raamatupidaja (68), laotöötaja (43), teenuse osutaja 

(13). Lisaks oli välja toodud müügiosakonda ja selle töötajaid (7): müügidirektor, 

müügijuhid, müüjad. Samuti logistikaga tegelevaid inimesi(3): logistikadirektor, logistik, 

logistikaspetsialist ja ostuga tegelevaid ostujuhte (3). Juhtivtöötajatest ja abipersonalist oli 

nimetatud juhatuse liiget (8), direktorit (1), tegevjuhti (5), juhiabi (4), assistenti (7), 

sekretäri (1). Pakendiarvestusega tegelevatena oli mainitud erinevaid keskastmejuhte ja 

spetsialiste: haldusjuhti (2), kvaliteedijuhti, personalijuhti, tootmisjuhti, kontrollerit, 

finantskontrollerit, keskkonnaspetsialisti. Tootmises osalevatest töötajatest oli välja toodud 

tehnoloogi, tootejuhti ja vahetusvanemaid. Sama tähtis nagu on info hankimine 

ettevõttesse, on ka informatsiooni liikumine ettevõttes sees oluline. Üks risk, millega 

ettevõtted kokku puutuvad tuleneb inimtegevusest. Töötajate oskused, teadmised, ausus, 

usaldusväärsus, info liikumine on see, millest ettevõte sõltub. Nii on ka pakendi- ja 

pakendijäätme alal. Suur töökoormus tingib väsimuse, mis soodustab vigade teket. 

Pakendiettevõtjad tõid välja probleemina töötajate andmete edastuse ja selle 

usaldusväärsuse, korrektsete ja õigeaegsete tulemuste saamiseks peaks kõik töötajad 

andmed edastama. Andmete sisestusvead võivad juhtuda nii suures kui ka väikses 

ettevõttes. Ettevõtetes, kus on tegemist suurte kogustega võib see viia olulise 

väärkajastuseni. Ettevõtetes, kus töötab palju inimesi piisab väikesest veast, tekib lumepalli 

efekt ning tulemuseks võib olla suur probleem. Siinkohal tulebki märkida sise-eeskirja 

olemasolu vajalikkust. Sise-eeskirjas on kirjeldatud töötajate tegevused ja vastutusalad, et 
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oleksid teadlikud oma kohustustest. Inimriski faktor on minimaalsem mikroettevõtetes, kus 

juhatuse liige tegeleb arvestusega ja vastutab kõige eest.  

Pakendi- ja pakendijäätmealasel arvestusel kasutatakse enim tabelarvutusprogrammi Excel. 

Seda nimetati 113, raamatupidamistarkvara 41 ja laoprogrammi 26 korda. Lisaks toodi 

välja paar majandustarkvara programmi, ettevõtte enda poolt arendatud keskkonda, teenuse 

osutajat ning paberit ja pliiatsit. Kuus ettevõtet (tabel 11) kasutas kõiki kolme programmi 

pakendiarvestuses. Ainult tabelarvutusprogrammi Excel kasutus moodustas 56,4% 

vastanud ettevõtete kogu kasutusest.  

 

Tabel 11. Ettevõtete poolt pakendiarvestuses kasutatavad programmid 

Pakendi- ja pakendijäätme arvestuses kasutatav vahend 

Vastanud 

ettevõtete arv Sagedus 

Laoprogramm 11 7,1% 

Laoprogramm; muud arvestusvahendid 2 1,3% 

Laoprogramm; tabelarvutusprogramm Excel 5 3,2% 

Muud arvestusvahendid 8 5,1% 

Raamatupidamisprogramm 19 12,2% 

Raamatupidamisprogramm;  tabelarvutusprogramm Excel 14 9,0% 

Raamatupidamisprogramm; laoprogramm 2 1,3% 

Raamatupidamisprogramm; laoprogramm;  

tabelarvutusprogramm Excel 6 3,8% 

Tabelarvutusprogramm Excel 88 56,4% 

Tabelarvutusprogramm Excel; muud arvestusvahendid 1 0,6% 

Kokku 156 100,0% 

 

Infosüsteemide kasutamisega kaasnevad samuti erinevad riskid (elektrikatkestus, tarkvara 

vead, küberründed, kasutajate vead, seadmete rike jm), millest tulenevalt andmete kaotus. 

Infosüsteemide kasutamine sõltub ettevõtte tegevusvaldkonnast ja suurusest. Samuti on 

tähtis ettevõtte asukoht. Ettevõtted toovad välja probleemidena arvutisüsteemide loomise. 

Kui ettevõttes on palju erinevaid pakendeid, on ka aruandlus väga töömahukas. Andmeid 

ei ole võimalik kätte saada ühest kohast, otsearuanded puuduvad ja tuleb arvestust pidada 

raamatupidamisest väljavõtete alusel, mis suurendab oluliselt töökoormust. Ühtse süsteemi 

loomine on väga kulukas. Nõmper (2015) soovitab pakendiaruandluse sidumist 

finantstarkvaraga, loobuda käsitsi tehtud arvutustest ja Exceli kasutamisest. Samas 
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infosüsteemide arendamine või korraliku majandustarkvara soetamine ja haldamine eeldab 

suuri investeeringuid, mida väikestel ettevõttel pole võimalik teha.  Küsitluse põhjal võib 

eeldada, et osa ettevõtetest on ka panustanud infosüsteemidesse ja välja töötanud oma 

ettevõtte jaoks sobilikud. 

Põhiliseks kaaluandmete saamisviisideks on ettevõttes kaalumine ja kaaluandmete saamine 

tarnijalt. 114 korda vastasid ettevõtted, et kaaluandmeid saadakse ettevõttes kaalumise teel 

ja 98 korda vastati kaaluandmete saamisest tarnija käest. Kadak (2015) OÜ-st A-

Tolliagentuur nendib oma ettevõtte kogemuse põhjal, et üldjuhul on keeruline või võimatu 

tarnijalt lisainfot pakendite kohta saada. Ka ettevõtjad tunnistavad, et tootjad ei esita 

pakendiandmeid ja sageli ei ole bruto- ja netokaalu vahe tegelik pakendi kaal.  

Tabel 12. Ettevõtete pakendite ja pakendijäätmete kaalusaamise viisid 

Ettevõtete kaaluandmed 

 

Vastanud 

ettevõtete 

arv tk 

Vastanud 

ettevõtete 

arv % 

… info saadakse teenuse osutajalt 2 1,3 

… pannakse huupi 2 1,3 

… saadakse tarnijalt 26 16,6 

… saadakse tarnjalt, teenuse osutajalt 3 1,9 

… saadakse tarnjalt, teenuse osutajalt, pannakse huupi 1 0,6 

… saadakse tarnijalt, pannakse huupi 3 1,9 

… saadakse tarnijalt, muul viisil 2 1,3 

… saadakse ettevõttes kaalumise teel 49 31,2 

… saadakse ettevõttes kaalumise teel, teenuse osutajalt 2 1,3 

… saadakse ettevõttes kaalumise teel, pannakse huupi 2 1,3 

… saadakse ettevõttes kaalumise teel, tarnijalt 49 31,2 

… saadakse ettevõttes kaalumise teel, tarnijalt, teenuse osutajalt 3 1,9 

… saadakse ettevõttes kaalumise teel, tarnijalt, pannakse huupi 6 3,8 

… saadakse ettevõttes kaalumise teel, tarnijalt, pannakse huupi, muul viisil 1 0,6 

… saadakse ettevõttes kaalumise teel, muul viisil 2 1,3 

… saadakse muul viisil 4 2,5 

Kokku 157 100,0 

 

. Kadak (2015) toob välja põhjustena, et pole kirjas kile ja paberi proportsioone, veo-ja 

rühmapakendi proportsioone müügipakendi suhtes ning veo- ja rühmapakendi info võib 

puududa sootuks.  
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Tabelist 12 nähtub, et ettevõtted kasutavad samaaegselt erinevaid kaaluandmete 

saamisviise. Umbes 1/3 ettevõtetest saab kaaluandmed ainult ettevõttes kaalumise teel.  

Muul viisil kaaluandmete saamisena on ettevõtted nimetanud kontrollkaalumisi kliendi 

juures, hindamist statistilise sarnasuse ja pakendimassi hinnangulise mõõtmise alusel, 

keskmise kaalu arvestamist ostuühiku suhtes, erineva majandustarkvara kasutamist ning 

vastuvõtulaos kaalumist. Et kaaluandmete mõõtmistulemused tagaksid usaldusväärsuse, 

peaksid ettevõttes kaalumistel kasutatavad kaalud olema taadeldud. Küsitluse tulemustest 

selgub, et üldiselt 41,4 % ettevõtetest ei ole seda teinud. Võib eeldada, et osad ettevõtjad 

võtavad teadlikult riski kulude pärast, mis kaalude taatlemisega kaasnevad. Kaalud tuleks 

taadelda aastas korra. Võib järeldada, et auditi kohustustega ettevõtted on 

kohusetundlikumad, sest neil on kaalud taadeldud 66,2% ettevõtetest. 14 korda on valitud 

kaaluandmete huupi panemist, mis on umbes 5,7% kaaluandmete saamisviisidest. 

Kaaluandmete huupi panek on eeldatavalt teadlik riskimine ettevõtete poolt, kas see mahub 

ka 5 % veapiiridesse? Ettevõtjad ütlevad, et kuna kaupa pole võimalik ringi pakendada ja 

pakendit üle kaaluda, siis võetakse arvestuse aluseks matemaatiline keskmine, mis ei 

pruugi rahuldada kontrolle.  

 

Joonis 14. Pakendi ja pakendimaterjali liikide määramise hinnangu võrdlus vastanud 

ettevõtete alusel. 

Samuti tuuakse välja, et hulgimüügiga tegeledes pole tühja taara muutuse korral pole alati 

piisavalt kiirelt ja adekvaatselt võimalik taara kaalu saada. Mitme ühiku tühjaks kallamine 

pole majanduslikult mõttekas, aga samas ühe ühiku kaalumine ei anna kindlust. 
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Sarnaste kaubakoguste ja väheste pakendi ja pakendimaterjali liikidega tegelevatel 

ettevõtetel ei ole keeruline pakendiarvestust teostada. Samas on ettevõtteid, kellel on 

sadades pakendiliike, mille arvestus on väga mahukas ja aega nõudev töö. Ettevõtete 

pakendi ja pakendiliikide määramisel peeti üldiselt ettevõtete seas kergemaks 

pakendimaterjali liikide (100) määramist (Joonis 14).  

 

 

Joonis 15. Pakendi ja pakendi materjalide liikide eristamise hindamise võrdlus ettevõtete 

vanusklasside lõikes 

 

Ettevõtete vanuse jaotuses pakendimaterjali liigi hindamist peavad ettevõtted kergemaks 

kui pakendi liikide hindamist (Joonis 15) . Võrdlus toodud joonisel keskmiste alusel. One-

Way ANOVA testi kasutades ettevõtete vanuse gruppide võrdlusel jõuti järgmiste 

tulemusteni. Kõige kergemaks hindasid ettevõtted pakendi liikide ja pakendi materjali 

liikide määramist vanuses 6-10 aastat ( pakendi liigid M=2,15; SD=0,7; pakendi materjali 

liigid M=2,05; SD=0,59) Ettevõtted vanuses 16-20 andsid mõlemale vastusele peaaegu 

identse arvamuse ( pakendi liigid M=2,59; SD=0,75; pakendi materjali liigid M=2,58; 

SD=0,81). Ettevõtte suuruse puhul ühel juhul oli Sig=0.002 ja teisel juhul Sig=0.005 mis 

on < 0,05, Järelikult keskväärtuste hinnangud ei ole võrdsed ja testi tingimused ei ole 
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täidetud. Jätkati Kruskal-Wallise testiga. Kuna sel puhul üks Sig=0,643 ja teine Sig=0,149, 

mis on ˃α, siis järeldub , et keskväärtuste hinnangud ei erine ja ei ole võimalik neid 

tulemusi üldistada üldkogumile. 

Ettevõtete nägemus riskide maandamisest: 

 ollakse teadlikud õigusaktidest ja jälgitakse pidevalt muutusi; 

 sise-eeskirjade olemasolu pakendiarvestusel; 

 teostatakse täpset kaaluarvestust, kaalud taadeldud; 

 kaalumiste lisakontrolli viiakse läbi 3 – 4 korda aastas; 

 kauba veodokumentide ja saatelehtede säilitamine, dokumentatsiooni korrashoid; 

 lisakontroll teenuse osutaja andmetele: 

 määratud tööülesannete jaotus, kes kaalub, kes aruanded esitab ja seatud ajalised 

piirangud; 

 koostöö taaskasutusorganisatsioonidega;  

 välja töötatud süsteem, mille tulemus on adekvaatsed andmed ja puudub suur 

lisatöö; 

 koostatud pakendite kogumisprotsess; 

 teostatakse kontrollkaalumisi; 

 enesekontrollisüsteemi raames kogutakse vajalikku infot; 

 kogutakse vahendeid pakendireservfondi; 

 Viiakse läbi sisekontrolli protseduure; 

 laoandmete ja raamatupidamisandmete võrdlus; 

 käiakse koolitustel; 

 korraldatud pakendi taaskasutus; 

 jälgitakse kokkuvõtteid; 

 regulaarne aruandlus ja auditi läbiviimine; 

 deklareeritakse suuremaid koguseid; 

 pakendi kogus leitakse aluse bruto- ja netokaalu vahena; 

 võrreldakse hinnanguliselt käivet ja pakendi koguseid. 

Audiitorid soovitavad ettevõtetel koostada pakendilast tegevust puudutav sise-eeskiri. 

Küsitlusel osalenud ettevõtetest oli sise-eeskirja koostatud 61,1% auditikohuslastest. 
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Viisteist ettevõtet vastas, et pole riske maandanud ega sellega tegelenud. Kaks ettevõtet 

leidis, et riskid on minimaalsed ja pole eraldi riske hinnatud. Üks ettevõte arvas, et kuna 

80% pakendist viiakse Eestist välja, siis riskid puuduvad. Üks ettevõte tõdes, et rohkem 

riske polegi peale vea protsendist suurema väärarvestuseni. Samas väärarvestusega 

kaasnevadki erinevad riskid (aktsiisirisk, sunnirahad). 

Suurimaks murekohaks oli ettevõtetel kulukas auditeerimiskohustus, eriti väikeettevõtetel. 

Ehkki 2015. aasta pakendiseadusest tulenev pakendiauditi kohustuse piirmäär taas alandati, 

jääb jätkuvalt kehtima seadusest tulenev arvestuse pidamise kohustus pakendite ja 

pakendijäätmete üle. Küsitlusele vastanud ettevõtetest 28% väheneb auditeerimiskohustus 

põhjendatud kindlustandvalt töövõtult piiratud kindlustandvaks töövõtuks.  Ettevõtete 

probleemid jäävad ikka samaks: liigne tööjõu, administreerimiskulud, töömahukus, Paljud 

ettevõtted vabanesid küll auditikohustuses, kuid mitte arvestuskohustusest.  

Toetudes eelnenud analüüsile tekkisid töö autorile alljärgnevad mõtted:  

 Pakendialane informatsioon on väga killustatud ja kulub palju aega erinevatelt 

veebilehtedelt vajaliku informatsiooni hankimiseks, millega käesoleva töö autor ka 

kokku puutus. Kuna Taaratark on Keskkonnaministeeriumi pakendialane koduleht, 

kust erinevatel pooltel on võimalik hankida infot pakendit ja pakendijäätmeid 

puudutavates küsimustes, võiks olla koondatud sinna tunduvalt rohkem 

ettevõtjatele vajalikku infot või vähemalt linke neid puudutava info jaoks. 

Vetevoog ja Usin (2016) esitasid viited teiste riikide abimaterjalidele 

pakendikaalude leidmiseks. Sellised abistavad materjalid võiks olla pakendialaselt 

kodulehelt kõik leitavad. 

 Kuna pakendiseadus on kehtinud aastast 2004, puuduvad tänaseni erinevad 

abistavad juhendid seaduse tõlgendamiseks. Ettevõtjate küsitlusest selgus, et on 

vajadus seaduse selgitusteks täiendades seda erinevate näidetega. Juriidiline keel on 

keeruline. Seaduse täitmine ei saa olla ainult ettevõtjatele kohustus. Ettevõtjal peab 

olema motivatsioon seadust täita. 

 Pakendi ülesanne on edastada informatsiooni tarbijale kauba kohta, miks ei võiks 

tal olla ülesanne edastada informatsiooni ka pakendiettevõtjale. Tunduvalt kergem 

on panna pakendile kaal kui pakend valmistatakse. Kuna eesmärgiks on 

pakendijäätmete vähendamine ja roheline mõtteviis Euroopa Liidu üleselt, siis 

peaks süsteem ka toimima sama moodi. 
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 Laekunud pakendiaktsiisist loetakse 50% keskkonnatasuks ning seda kasutatakse 

sihtotstarbeliselt keskkonnaseisundi hoidmiseks, loodusvarade taastootmiseks ja 

keskkonnakahjustuste heastamiseks vastavalt keskkonnatasude seadusele. Mujal 

maailmas toimibki selline maksustamine pigem keskkonnasaastamise maksuna. 

Pakendiaktsiisi seadusel on keskkonnakaitseline eesmärk ja selle tähtsaima 

ülesandena näeb Rahandusministeerium pakendi korduvkasutamisele kaasa 

aitamist, siis miks ei võiks anda toetusi näiteks ettevõtete infosüsteemide 

arendamiseks, et oleks võimalik teostada korrektset pakendiarvestust või näiteks 

nagu Prantsusmaal erinevaid toetusi, innustama pakendeid ja pakendijäätmeid 

koguma. 

 Võimalus oleks lihtsustada ettevõtjate jaoks pakendi liigitust, miks seda tänini 

tehtud pole? Pakendidirektiivist selline jaotus ei tulene. Nendib ka Eek (2011), et 

vajadus oli sellise jaotuse järele 2008.aasta lõpuni. Eek ütleb:“ Alates 2009.aastast 

on kõik pakendimaterjalide taaskasutuse kohustused ja sellega seotult ka 

pakendiaktsiisist vabastamine seotud vaid materjalipõhiste taaskasutuse 

sihtarvudega, mistõttu veo-, rühma- ja müügipakendiks jaotamisel ei ole mingit 

tähtsust.“ (Eek:2011)  

 Korrektsuse huvides viia pakendiregistri veebilehel olev pakendiregistrisse aruande 

esitanud ettevõtete nimekiri vastavusse Excelis väljastatava nimekirjaga. 
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö eesmärgiks oli analüüsida pakendiettevõtjate pakendialase seadusandluse 

järgimise ja tegevuse korraldusega kaasnevaid probleeme ning riske. 

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks püstitati kolm uurimisküsimust. Esimene küsimus oli 

teoreetilist laadi, kus esitati pakendijäätmealaste põhimõtete ja seadusandluse kujunemine, 

selgitati seadusandluse rakendamist Eestis, pakendi ja pakendijäätmete arvestuse 

korraldust ning toodi välja ettevõtete tegevusega kaasnevaid kitsaskohti. 

Magistritöö empiiriline osa viidi läbi küsitlusuuringuna, kus uuriti 2014. aastal 

pakendiregistrisse pakendiaruande esitanud ettevõtete hulgast tehtud valimit. Andmeid 

analüüsiti andmetöötlusprogrammi Microsoft Excel ja SPSS Statistics 24  (Statistical 

Package for Social Scienses) kasutades. Analüüsimeetodina kasutati ühefaktorilist 

dispersioonanalüüsi ja mitteparameetrilisi teste. 

Euroopa Liidu riikidel on ühtsed põhimõtted ja jäätmehierarhia. Pakendite ja 

pakendijäätmete Direktiiviga 94/62 ühtlustati pakendijäätmealase tegevuse eesmärgid 

Euroopa Liidu tasandil, aga praktilise korraldamise ning juhtimise strateegiate 

rakendamisel on liikmesriikidel vaba valik, mis varieerub riigiti. Uuringust selgus, et 

kaupade liikumisel ühest Euroliidu riigist teise on pakendiettevõtjatel tõsiseks probleemiks 

kauba kaaluandmete saamine, tarnijate arvetel -saatelehtedel puuduvad pakendi kogused 

ning liigid, sest nõuded riigiti erinevad. Tootjad ei esita samuti pakendiandmeid. 

Pakendiseadus kehtib Eestis 2004.aastast, mis loob eelduse ettevõtete pakendi- ja 

pakendijäätmealasest teadlikkusest ja heal tasemel informeeritusest, arvestades ettevõtjate 

pikaajalisi kogemusi ettevõtlusmaastikul. Uurimistulemustest selgus aga, et umbes ¼ 

küsitletud ettevõtetest   hindasid informatsiooni pakendialaste  õigusaktide kohta väheseks  

ja tunnistasid seadusandlusest arusaamist puudulikuks. Pakendi- ja pakendijäätmealast 

valdkonda uurides tõdeti, et puuduvad konkreetsed juhendid, seletuskirjad, erinevate 

näidete toel, mis aitaks ettevõtetel seadusi tõlgendada. Samas on tegevusvaldkondade 

erisuste tõttu seda keeruline teha. 
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Uuring kinnitas, et pakendivaldkond on komplitseeritud. Muutuv ja keeruline seadusandlus 

toob kaasa ettevõtetele eksimisvõimalused. Kuna pakendi liigitamine toimub erinevatel 

alustel, ettevõtete tegevusalad on väga spetsiifilised, pakendi suurus ja kogus erinev ning 

infosüsteemide integreerimine kulukas.  

Valesti deklareeritud pakendikoguste puhul võib pakendiettevõte kanda suuremat kulu 

enam deklareeritud koguste korral või vähem deklareeritud koguste vahe osas tekib 

aktsiisirisk. Ettevõtete oskamatus määratleda pakendiettevõtjana, sest seaduste nõuded on 

tükati üldsõnalised ning mitmeti mõistetavad. Samas võib olla see ka pahatahtlik tegevus, 

et vältida maksukohustusi ja kulude tegemist arvestussüsteemide loomisele ning andmete 

kogumisele. 

Uuringus tõid pakendiettevõtted esile töötajatest tuleneva riski. Probleemiks töötajate 

andmete edastus ja selle usaldusväärsus korrektsete ja õigeaegsete tulemuste saamiseks. 

Lähtuvalt ettevõtte tegevusalast, struktuurist ja suurusest võib pakendiarvestusega tegelev 

inimene olla väga erineva positsiooniga. Arvestust võib koostada üks inimene või kogu 

osakond. Ettevõtetel on suured haldus- ja tööaja kulud. 

Pakendiettevõtjad saavad ettevõtte sisemisi riske vähendada,  kontrollides ettevõtte siseseid 

pakendialast tegevust puudutavaid protseduure ja hinnates pakendialasest tegevusest 

tulenevaid riske. Koostada ettevõttes pakendialane sise-eeskiri, taadelda pakendikoguste 

kaalumiseks kasutatavad kaalud, täiendada teadmisi, määrata tööülesannete jaotus, käia 

koolitustel jne. Võimalik on tagada korrektne pakendite  ja pakendijäätmete arvestus ning 

info kvaliteetsus, aga see on kulukas.  

Riigil oleks võimalus ettevõtjate abistamiseks luues üks keskne informatsiooni allikas, 

suunata toetusi infosüsteemide arendamiseks, suunata tähelepanu ühtsete dokumentide 

vormistamise nõuetele Euroopa Liidu üleselt ,  
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THE COURSE OF ACTION OF THE PACKAGING AND PACKAGING 

WASTE AND THE RISKS FROM THE NON-COMPLIANCE OF THE 

LEGISLATION ON PACKAGING UNDERTAKERS 

 

SUMMARY 

 

The aim of the master’s thesis was to analyze the problems and risks of enterprises dealing 

with packaging, which appeared due to following the Packaging Act and managing the 

required activities.  

To achieve the aim of the master’s thesis, three research questions were set. The first 

research question was theoretical, presenting the formation of principles and legislation of 

packaging, the application of Packaging Act in Estonia, how the accounts of packaging and 

packaging waste are kept, and the problems that enterprises meet in connection to these 

issues are discussed.   

The empirical part of the thesis was conducted with a survey research, which studied the 

sample out of enterprises included in the packaging registry in 2014. The data was 

analyzed using the Microsoft Excel software and SPSS Statistics 24  (Statistical Package 

for Social Sciences) application.  The variance analysis and non-parametrical tests were 

used as analysis methods.   

The countries of European Union share common principles and hierarchy of waste. The 

Direcitive 94/62 for packaging and packaging waste harmonized the aims of the packaging 

management on the European level, but applying practical arrangement and management 

strategies each country has the right to choose its means, which vary across countries. The 

research found that when goods are transferred from one country to another it is rather 

difficult to get the data of the weight, the delivery orders and bills do not include the 

amounts or types of packages, because the requirements are different in different countries. 

The producers also do not present the data of packaging.  

The Packaging Act in Estonia is effective since 2004, which creates a premise to 

enterprises for the awareness of packaging issues, to be well informed about packaging 



61 

 

requirements, considering the long-time experience of enterprises in business. Yet, the 

research showed that about ¼ of studied enterprises reported the lack of availability of 

packaging information, and they found the understanding of packaging legislation being 

rather poor. It was stated that there are no accurate instructions, explanatory notes, based 

on different example cases, which would help to interpret the laws and regulations.  At the 

same time due to differences between business fields it appears complicated.  

The research proved that the area of packaging is a complicated area. The changing and 

complex legislation brings along inclinations to violations.  That is due to the classification 

of packages being based on different principles, the areas of enterprises rather specific, the 

size and amounts of packages different and the integration of communication systems 

costly.  

 

In case of incorrectly reported amounts of packages the packaging undertakers might have 

higher expenses when larger amounts are declared or in case of underreports the 

differences in amounts cause the risk of excise tax.  The enterprises appear unable to define 

them as packaging undertakers, because the requirements are often formulated generally 

and could be differently interpreted. At the same time, it could also be intentional violation 

to avoid taxes and expenses on accountancy systems and collecting data.  

The enterprises brought forth the risks derived from employees. The delivery of 

accountancy data is seen as a problem, the employers delivering the data, the reliability of 

accurate and in-time data.  Based on the area, structure and size of the enterprise, the 

person dealing with packaging accountancy might be of very different position. There 

might be one person or the whole department dealing with packaging accountancy. The 

enterprises bear high cost on management and employment.  

The packaging enterprises could reduce the internal risks by controlling the procedures in 

their company concerning packaging activities and evaluating the risks from packaging 

activities, draw up a set of rules about packaging in this company, calibrate the wages used 

for weighing the amounts of packages, obtaining information, participate trainings, specify 

responsibilities etc. It is possible to assure accurate accountancy of packages and 

packaging waste as well as quality of information, but it appears costly.  
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Lisa 1. Küsimustik 

I  PAKENDIALANE SEADUSANDLUS 

1. Millistest allikatest olete saanud informatsiooni pakendialase seadusandluse 

muudatustest? 

 Keskkonnaministeerium 

 Taaskasutusorganisatsioon 

 Keskkonnaamet 

 Kaubandus-ja Tööstuskoda 

 Erialased publikatsioonid 

 Kolleegid 

 Guugeldades 

 Muud 

 ………………………… 

 

2. Kas infot on olnud piisavalt? 

 Kindlasti jah  

 Pigem jah 

 Ei oska öelda 

 Pigem ei 

 Ei, kindlasti mitte 

 

3. Kuidas hindate pakendialasest seadusandlusest arusaadavust? 

 Väga hea 

 Pigem hea 

 Ei hea ega halb 

 Pigem halb 

 Väga halb 
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4. Kui seadusandlus ei ole arusaadav/üheselt mõistetav, siis tooge esile, mis on 

arusaamatu? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

 

5. Kas Teie hinnangul seab pakendialane seadusandlus ebamõistlikke nõudeid? 

 Kindlasti jah  

 Pigem jah 

 Ei oska öelda 

 Pigem ei 

 Ei, kindlasti mitte 

 

6. Palun nimetage, millised nõuded Teie arvates on põhjendamatud või liigselt 

koormavad 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Kes on teostanud kontrolli ettevõtte pakendialase seadusandluse täitmise üle?  

 Keskkonnainspektsioon 

 Tarbijakaitseamet 

 Maksu- ja Tolliamet 

 Veterinaar- ja Toiduamet 

 Valla- või linnavalitsus 

 Ei ole kontrolli teostatud 

 

8. Kas on esinenud puudusi seadusandluse järgimisel 

 Ei 

 Jah 

9. Kui jah, siis milliseid? 
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……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10. Kas ettevõttele on tehtud ettekirjutisi seaduse täitmata jätmise korral? 

 Ei 

 Jah 

 

II PAKENDIARVESTUS 

11. Ettevõtte roll pakendiettevõtjana 

 Pakendatud kauba tootja 

 Pakendaja 

 Maaletooja 

 Müüja 

 Taaskasutaja 

 

12. Nimetada ettevõtte tegevusvaldkonnad, millega seoses tuleb pidada 

pakendiarvestust 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

13. Kes ettevõttes tegeleb pakendiarvestusega 

 Raamatupidaja 

 Laoarvestaja 

 Teenuse osutaja 

 Muud 

Valiku Muud puhul palun nimetada kes tegeleb pakendiarvestusega? 

………………………………………… 

14. Mil moel peetakse pakendiarvestust? 

 Raamatupidamistarkvara abil 

 Laoarvestusprogrammi abil 

 Tabelarvutusprogrammi Excel abil 
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 Muud 

Valiku Muud puhul palun täpsustada  

………………………………………… 

 

15. Kuidas saadakse pakendite kaaluandmed 

 Kaalumine teostatakse ettevõttes 

 Kaaluandmete info saadakse tarnijalt 

 Info saadakse teenuse osutajalt 

 Kaaluandmed pannakse huupi 

 Muud 

Valiku muud puhul palun täpsustada 

…………………………………………. 

16.  Kas ettevõttes koguste kaalumisel kasutatavad kaalud on taadeldud 

 Ei 

 Jah 

 

17.  Kuidas hindate pakendi liikide määramist? 

 Väga kerge 

 Pigem kerge 

 Ei kerge ega keeruline 

 Pigem keeruline 

 Väga keeruline 

 

18. Kuidas hindate pakendimaterjali liikide määramist? 

 Väga kerge 

 Pigem kerge 

 Ei kerge ega keeruline 

 Pigem keeruline 

 Väga keeruline 
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19. Milliseid probleeme on tekkinud ettevõttel seoses pakendiarvestusega? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

20. Kas ettevõttes on koostatud pakendialast tegevust reguleeriv sise-eeskiri? 

 Ei 

 Jah 

21. Kuidas on ettevõte maandanud pakendiarvestusest tulenevaid riske? Palun 

kirjeldada……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

22. Kas ettevõte on andnud pakendijäätmete kogumise kohustuse üle kirjaliku lepingu 

alusel akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile (TKO/Pandipakend)? 

 Ei 

 Jah 

 

23. Missugusesse hinnavahemikku (eurodes) jäid ettevõtte 2014.aasta pakendiaruande 

auditeerimise kulud? 

 kuni 300 

 301 - 600 

 601 - 900 

 901-1200 

 1201 ja enam 

 

24. Kas ettevõttel on kohustus 2015. aasta pakendiandmed auditeerida? 

 Ei 

 Jah 
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III ETTEVÕTTE ÜLDANDMED 

25. Ettevõtte vanus aastates 

 Kuni 5 

 6-10 

 11 - 15 

 16- 20 

 21 – 25 

 26 ja enam 

26. Palun märkige ettevõtte töötajate arv 2015.a lõpu seisuga.  

 kuni 10  

 11 - 50 

 51 – 100 

 üle 100 

 

27. Palun nimetada ettevõtte põhitegevusala  

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

28. Ettevõtte tüüp 

 Aktsiaselts 

 Osaühing 

 FIE 

 Muud 

 

 

 

 

 


