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Roheline raamatupidamine propageerib keskkonnasäästlikku käitumist, mis on tänapäeval 

väga tähtis, kuna inimkond suureneb Maal ja on vaja säilitada maa viljakust. Inimkonna 

suurenemist on prognoositud kuni aastani 2050. 

Töö eesmärgiks on teada saada, kas ja kuidas avaldab rohelise raamatupidamise 

kasutuselevõtt keskkonda ning rohelise raamatupidamise põhimõtteid kasutavaid 

ettevõtteid. Töö koostamiseks töötati läbi teoreetiline materjal rohelise raamatupidamise 

kohta ning anti sellest ülevaade. Empiirilise osa koostamiseks koostati küsitlus rohelise 

raamatupidamise kasutamise kohta Tartu maakonna ettevõtetes. Küsitlusse valiti ettevõtted 

kihtvalimi alusel kõigist Tartu maakonna põllumajandusettevõtetest. Koostati küsitlus 

uurimaks, kas keskkonnasäästlikkus on tarbijate jaoks tähtis. Töös selgus, et rohelise 

raamatupidamise põhimõtteid kasutavad 26,67% Tartumaa põllumajandusettevõtetest. 

Kasutatakse paberivaba raamatupidamist, loodusressursse kokkuhoidvat majandamist ning 

keskkonnaarvestuse pidamist. Tuli välja, et kuigi põhimõtteid ei kasuta paljud ettevõtted, 

on keskkonnasäästlikkus nende jaoks tähtis. Samuti 37% tarbijate jaoks tähtis, et ettevõte 

oleks märgistatud keskkonnamärgisega. Tulevikus võib uurida rohelise raamatupidamise 

põhimõtete kasutamist Eestis või Tartu maakonna arengut rohelise raamatupidamise osas. 

 

Märksõnad: Roheline raamatupidamine, keskkonnasäästlik, paberivaba arvepidamine, 

keskkonnaarvestus, keskkonnakulud, loodusressursside kokkuhoid 
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Green accounting promotes environmentally friendly behaviour, which is very important 

nowadays because mankind is growing on Earth and it is needed to main the same. Grow-

ing of mankind is prognosed until year 2050. 

The purpose of this research was to know if and how green accounting affects environment 

and companies. To compose this research, the composer worked throught theoretical ma-

terial about green accounting. For the second part of this research, composer asked Tartu 

county’s agricultural companies about their knowledge of green accounting. Also custom-

ers were asked if they think environmentally friendly behaviour is important. It was ac-

knowledged that 26,67% of Tartu county’s agricultural companies use green accounting’s 

principles. They use paper-free accounting, saving of natural resources and  environ-

mental accounting. Although many companies don’t use green accounting principles, envi-

ronmental saving is very important to them. Also, 37% of the customers thought that it is 

important to have some kind of green labelling to company. In the future, it is possible to 

research more using of green accounting in Estonia and Tartu county. 
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SISSEJUHATUS 

 

Tartu maakond on arenenud põllumajanduspiirkond. Põllukultuuride kasvupind Tartu 

maakonnas oli 2015 aastal 71 736 hektarit, sellest 60% (43 467 hektarit) moodustas 

teravilja kasvupind (Põllumajandus... 2016). Veiseid kokku oli Tartumaal 2015 aasta lõpu 

seisuga 14 103, lambaid ja kitsi 3977 (Põllumajandussektori... 2016).  

Põllukultuuride kasvupind Eestis oli 2015. aastal 610 627 hektarit, sellest 57,38% (350 376 

hektarit) moodustas teravilja kasvupind (Põllumajandus... 2016). Veiseid oli 2015. aastal 

Eestis 256 200, lambaid ja kitsi kokku 88 000 (Piimatoodang... 2016). 

Võrreldes 2011. aastaga suurenes põllukultuuride kasvupind Eestis 2015. aastal 5,16%, 

Tartumaal 11,98%. Veiste arv suurenes Eestis 8,56%, Tartumaal vähenes 15,55%. 

Lammaste ja kitsede arv vähenes Eestis 48,87%, Tartumaal suurenes 7,49%. 

Põllukultuuride kasvupinna suurenemine näitab teraviljaettevõtjate võimekust ja tahet oma 

ettevõtteid suurendada. Piimalehmade arvu vähenemine Tartu maakonnas on tingitud 

Venemaa poolt kehtestatud sanktsioonidest, aga on näha, et otsitakse alternatiivseid 

tegevusi kasvatades lambaid ja kitsi. 

Suurem toiduainete tootmine on vajalik tingituna järjest suurenevast Maa elanikkonnast. 

Inimeste arvu suurenemist on prognoositud kuni aastani 2050. Rahvaarvu suurenemine 

suurendab vajadust efektiivsemalt suurtes kogustes toota, et säiliks looduskeskkond ka 

tulevastele põlvedele. Looduskeskkonna säilimiseks peab kasutama sellist tootmisviisi, 

millega kaasneb mulla viljakuse ja ökoloogilise mitmekesisuse püsimine. Sellise 

tootmisviisi rakendamine nõuab aruandluse pidamist keskkonda mõjutavate aspektide üle 

praeguses tootmises. Rohelise raamatupidamise põhimõtete kasutamine võib lihtsustada 

keskkonnasõbraliku tootmise töösse rakendamist. 

Töö eesmärgiks on välja selgitada, kas ja kui paljud Tartu maakonna 

põllumajandusettevõtted on kasutusele võtnud  rohelise raamatupidamise põhimõtteid ning 

kas ja missugust mõju avaldab rohelise raamatupidamise  põhimõtete kasutuselevõtmine 
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keskkonnale ja ettevõttele. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised 

uurimisülesanded: 

1. Rohelise raamatupidamise põhimõtete selgitamine. 

2. Rohelise raamatupidamise põhimõtete kasutamise hindamise metoodikate selgitamine. 

3. Rohelise raamatupidamise põhimõtteid teadvate ning neid  kasutavate Tartu maakonna 

põllumajandusettevõtete väljaselgitamine. 

4. Ettevõtetes kasutatavate rohelise raamatupidamise põhimõtete selgitamine. 

5. Rohelise raamatupidamise mõju hindamine. 

Uurimistöö on koostatud kahes osas. Esimene, teoreetiline osa, on koostatud teemakohase 

kirjanduse põhjal. Osas antakse ülevaade rohelise raamatupidamise olemusest, 

eesmärkidest ja ajaloost ning rohelise raamatupidamise mõju hindamisest. Teoreetilise osa 

koostamiseks töötati läbi mitmed kirjandusallikad. Teises, empiirilines osas, uuritakse, kas 

Tartu maakonna põllumajandusettevõtetes kasutatakse rohelise raamatupidamise printsiipe 

ning kuidas on nende rakendamine ettevõtet mõjutanud. Empiirilise osa koostamiseks 

kasutati kvantitatiivseid uurimismeetodeid, koostati tänavaküsitlus ja ankeetküsitlus. 
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1. ROHELINE RAAMATUPIDAMINE 

 

1.1. Rohelise raamatupidamise mõiste, ajalugu ja põhimõtted 

 

Peter Wood, rohelise raamatupidamise termini kasutuselevõtja ütles, et roheline 

raamatupidamine on keskkonnakulude või ka –tulude jälgimine ettevõtte tegevuse lõikes 

paralleelselt finantsarvestusega (Grenman 2012). Peter Bartelmuse kohaselt on roheline 

raamatupidamine populaarne termin, mis seob keskkonnaarvestuse majandusarvestusega 

nii riiklikul kui ka ettevõtte tasandil (Bartelmus 2008). J. R. Vincent on öelnud oma artiklis 

„Roheline raamatupidamine: teooriast praktikani“, et rohelise raamatupidamisega (teatud 

ka kui keskkonnaarvestus) püütakse leida paremaid viise mõõtmaks jätkusuutlikkust 

laiendades riikliku heaolu mõõtmeid (lisades turuväliseid väärtusi, eriti neid, mis on seotud 

keskkonna kaupade ja teenustega) (2000). Rajib Datta ja Suman Kanti Deb on nimetanud 

roheliseks raamatupidamiseks selliste raamatupidamismeetodite arendamist, mis 

mõõdavad inimtegevuse mõju Maa ökosüsteemile ja loodusvaradele. Nad on jaganud oma 

artiklis „Roheline Raamatupidamine: Mida? Miks? Kus oleme praegu ja kuhu oleme 

suundumas – Lähim Vaatus“ roheraamatupidamise meetodid kolmeks (2012): 

1. Kelle tegemised on kajastatud  

2. Mis ajavahemik on kajastatud.  

3. Kuidas keskkonnamõjusid mõõdetakse.  

Keskkonnakaitse agentuur (inglise k. EPA – Environmental Protection Agency) kirjeldas  

rohelist raamatupidamist kui juhtimise tööriista, mida kasutatakse erinevateks 

otstarveteks, näiteks keskkonna tootlikkuse tõstmiseks, kulude kontrollimiseks, 

puhtamatesse tehnoloogiatesse investeerimiseks, rohelisemate meetodite ja toodete 

arendamiseks ning informatsiooni andmiseks, mis on seotud tootevaliku, toote säilitamise 

ning toote hinnaga (An Introduction... 1995). 

Keskkonnaarvestusele hakati tõsisemalt mõtlema alles pärast 1970. aastate energiakriisi. 

Kui 1980ndatel energiakriis läbi sai ja uus majandusliku heaolu ajastu algas, unustati jälle 
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selline arvestusmeetod. Kui 1990. aastatel keskkonnakaitse aktivistid elavnesid, hakkasid 

tarbijad ja ettevõtted keskkonnaarvestusele uuesti tõsiselt mõtlema. Järk-järgult hakati 

kasutama keskkonnaarvestuse standardeid tähelepanuväärsete raamatupidamisettevõtete 

poolt, nagu näiteks Finantsarvestuse Standardite Nõukogu  (inglise k. Financial 

Accounting Standards Board (FASB)) ja Kvalifitseeritud Avalike Raamatupidajate 

Ameerika Instituudi Raamatupidamise Standardite Täitevkomitee (inglise k. the 

Accounting Standards Executive Committee of the American Institute of CPAs). 

(Environmental Remediation... 1996) 

Termin „Roheline Raamatupidamine“ tuli esimest korda kasutusse 1980ndatel aastatel  

majandusteadlase Peter Wood’i poolt. Wood oli nende inimeste seas, kes väitsid, et 

sisemajanduse koguprodukti (SKP) mõõtmine ei arvestanud keskkonda ja inimeste mõju 

sellele. Seega oli vaja läbi viia  muudatus majanduse olukorra hindamisel, lisades SKP 

mõõtmisesse ka rohelise raamatupidamise ja rohelise rahvusliku raamatupidamise. 

Roheline raamatupidamine on suunatud  mõõtma meie tegevuse tõelist maksumust Maale. 

(Hussain 2013) 

Esimesena hakkasid keskkonnaalase arvepidamisega tegelema mitmed Euroopa riigid. 

Näiteks Norra ametnikud hakkasid muretsema, et nende loodusvarad, millest nende 

majandust tugevasti sõltus, hakkavad otsa saama. Selle pärast hakati välja töötama selliseid 

aruandeid, millega sai jälgida riigi metsi, kalandust, energiat ja maad. 1980ndatel arendasid 

nad õhusaaste emissioonide aruanded, mis olid tihedalt seotud energia aruannetega. 

Energiaga seotud aruanded integreeriti makroökonoomilisse planeerimisse, võttes arvesse 

ressursipõhised sektorid. Holland oli samuti üks keskkonnaaruannete arendamise 

eestvedajatest.Huvi selle ala vastu pärineb Roefie Hueting’ilt, kes arendas ja püüdis 

rakendada jätkusuutlikku rahvatulu mõõdet, mis võtaks arvesse majandustegevusest 

tuleneva loodusvarade kahanemise. Kuigi tema tööd ei võetud kasutusse, juhtis see 

rahvatulu arvestajaid arendama keskkonda sisaldava rahvamajanduse arvepidamise 

maatriksit (NAMEA – National Accounts Matrix including Environmental Accounts), mis 

arvestab ka sektorite saasteainete emissioone. Kolmas riik, kes võttis omaks 

keskkonnaarvestuse, oli Prantsusmaa. 1980. aastal hakati Prantsusmaal arendama jõukuse 

arvestuse (prantsuse k. Comptes du patrimoine) lähenemisviisi. See arvestus sisaldas 

kolme selgelt eristatavat, kuid ühendatud analüüsiüksust. Esimeseks, mõõdeti looduslikke, 

kultuurseid ja ajaloolisi ressursse ning määrati aktsiate ja käibe suurus. Teiseks jagati 
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asukohad geograafilisteks osadeks, andes füüsilisi andmeid varade kohta, mis olid jaotatud 

koha ökoloogiliste omaduste ja maa omaduste järgi. Kolmandaks kirjeldati inimesi ja 

institutsioone nii füüsilises kui ka rahalises mõistes. Selline kirjeldus andis ülevaate kus ja 

kuidas iga esindaja ressursse kasutab. Sellise süsteemi kasutamine oli kasulik eriti neile, 

kes tegelesid metsa ja veega, kuigi süsteemi keerukus tegi raskeks selle täieliku 

rakendamise. (Hecht  2007) 

Järjest suurenev vajadus efektiivsemalt toota suurendab vajadust jälgida ettevõtte 

keskkonnakulusid ja –tulusid. Selle võimaluse annab rohelise raamatupidamise põhimõtete 

kasutamine lisaks tavapärasele raamatupidamisele (Hussain 2013). Rohelise 

raamatupidamise eesmärgiks on (Datta, Deb 2012):  

1. Teha kindlaks inimtegevuse muutuse suurus, mida oleks vaja, et takistada 

keskkonna seisundi halvenemist. 

2. Keskkonnasäästlikuvkäitumise efektiivne promomine, et seda hakataks kasutama 

õigeaegselt.  

3. Kaudsel moel keskkonna päästmine. 

Rohelise raamatupidamise põhimõteteks on kasutada senise paberimajanduse asemel 

paberivaba arvepidamist (e-arvepidamist), kasutada rohemajandus ning pidada 

keskkonnakulude ja –tulude arvestust. Rohelise raamatupidamise sünonüüm on 

keskkonnaarvestus (Hussain 2013). 

E-arvepidamine on tänapäeval sama tavaline kui kaardimakse. Luuakse järjest enam 

tarkvarasid, mis on ka veebipõhised. See võimaldab isikutel, kellel on neid andmeid vaja 

(raamatupidajad, ettevõtete juhid jne) ligipääsu andmetele igal pool, kus on ligpääs 

internetiühendusele. On loodud ka tarkvarasid, mis võimaldavad dokumentide käitlemise 

arvutis. Dokumente on võimalik digitaliseerida, saata kinnitusringile, liita 

majandustarkvaraga, konteerida ning isegi arhiveerida. Selline arvepidamine on kokkuhoid 

nii ajaliselt kui ka materjali osas (hoitakse kokku paberit, ei pea kasutama nii palju 

tahmakassette jpm) (Laiakask 2014). 

Pallas & Partnerid on e-tarkvara kasutamise eelisteks välja toonud (E-raamatupidamine): 

 paindlikkuse - see on kiirelt kohandatav erinevatele ettevõtetele; 



10 

 

 funktsionaalsuse - finants-, lao-, palga- ja personaliarvestust on võimalik kasutada 

nii koos kui ka eraldi; 

 kasutajasõbralikkuse - seda on lihtne kasutada; 

 operatiivsuse - andmetele on võimalik ligi pääseda ööpäevaringselt; 

 automatiseerituse - näiteks palga arvutamisel ei ole vaja kõiki makse välja 

arvutada, programm teeb selle ära; 

 usaldusväärsuse - lihtne on vältida ja leida vigu; 

 turvalisuse - andmebaas on turvalises serveris ning seda saab parooliga kaitsta; 

 mugavuse - töölõikude selgepiiriline jagatus. 

Rohemajandus on vähese süsihappegaasiheitega ja loodusvarade kokkuhoidliku kasutusega 

sotsiaalselt vastutustundlik majandus. Rohemajanduse kasutamise vajadus on tulnud 

mitmetest globaalprobleemidest nagu näiteks kliimamuutus, elustiku ja ökosüsteemide 

mitmekesisuse kadu, rahvastiku kasv ja vananemine jpm). Sellise majandusviisi korral 

kasutatakse puhtaid, vähese süsinikuheitega tehnoloogiaid, juurutatakse uusi 

majandusarvestuse meetodeid jne. Selle tulemusel paraneb inimeste rahulolu ja sotsiaalne 

õiglus. Sellise majandusviisi kasutamine vähendab looodusvarade tarbimist ja 

keskkonnariske. Neid aspekte peab aga käsitlema koos, mitte eraldiseisvatena. (Kuldna jt 

2012) Inimeste poolt tekitatud suurim süsihappegaasi emissioon tuleneb fossiilkütuste 

põletamisest. Fossiilkütuseid kasutatakse nii bensiini ja diisli kui ka elektri tootmiseks. 

Keskkonnaarvestuse kulude ja tulude analüüs annab ülevaate ettevõtte tulevaste 

keskkonnapoliitikate tuludest ja kuludest. Keskkonnaarvestusest tulenevaid andmeid 

võrreldakse ning nende põhjal otsustatakse, milliseid keskkonnapoliitikaid kasutada. Kuigi 

see tundub piisavalt loogiline, on selline analüüs põhjustanud olulisi debatte (eriti 

keskkonnateemalistel aruteludel). Keskkonnaregulatsioonide tuludeks võib pidada inimeste 

ja metsiku looduse suremuse vähenemise, paranenud vee kvaliteedi, liikide säilimise ja 

paremate puhkusevõimaluste olemasolu. Kulud on peegeldatud kallimate hindade või 

kõrgemate maksude näol. (Phaneuf 2005) Tavapärased ettevõtte keskkonnakulud on 

jäätmekäitlus, trahvid, loodusvarade kasutus, saaste puhastamine (Evestus 2013). 

Rohelise raamatupidamise arengut soodustab seadusandjate kasvav tegevus takistamaks 

kliima soojenemist, suunates ettevõtjaid mõtlema keskkonnaprobleemidele (Datta, Deb 

2012). Roheline raamatupidamine on suuresti vabatahtlik ning seda ei auditeerita. Mitmed 

riigid on juba muutnud kohustuslikuks rohelise raamatupidamise kasutamise ning 
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keskkonnaaruannete iga aastase esitamise, (näiteks nagu Taani, Rootsi, Jaapan, Singapur). 

Taani tuntuim ettevõte, kes esitab igal aastal oma rohelise raamatupidamise dokumendid 

on  Statoil Refining Denmark A/S. Aasia tuntuimad ettevõtted, kes teevad sedasama on 

näiteks Samsung Electronics ja Toshiba Group. (Hussain 2013) 

Roheline raamatupidamine aitab ettevõtte juhatusel aru saada, kas on oldud piisavalt 

jätkusuutlik oma tegevuses. Roheline raamatupidamine on suunatud (Rewadikar 2014): 

1. Jätkusuutlikuks arenduseks vajalike nõuete täitmisele. 

2. Keskkonnategurite sellisele käsitlemisele, et keskkonnakahjusid ei esineks. 

3. Keskkonda kaitsva kultuuri ja suhtumise edendamisele ettevõtte töötajate seas. 

4. Huvirühmadele ettevõtte juhatuse keskkonnaalasevennetustegevuse avalikustamisele. 

5. Ohutule jäätmekäitlusele. 

Kuigi rohelise raamatupidamise kasutamisel on mitmeid hüvesid nii riigile kui ka 

ettevõtetele, on selle kasutamisega seotud ka mitmeid piiranguid. Ligi Jolly, Assumption 

kolledži õppejõud, on välja toonud järgmised rohelise raamatupidamise kasutamise 

piirangud (Green Accounting... 2014):  

1. Roheline raamatupidamine on alles väljakujunev teadus ning seda veel uuritakse. 

2. Ei ole ühtset rohelise raamatupidamise meetodit. 

3. Kahe ettevõtte ja kahe riigi võrdlemine on võimatu erinevate raamatupidamismeetodite 

kasutamise tõttu. 

4.  Looduslikku kapitali ja inimkapitali ei saa võrdsustada ühtsel viisil. 

5. Loodusressursside kasutamise hindamiseks on vaja täpseid andmeid. Alati ei pruugi 

statistika olla 100% õige ning ei näita loodusressursside kasutamise tõelist olemust.  

6. Ei ole lihtne teha kokkuvõtteid, kuna roheline raamatupidamine on kauakestev 

protsess. 

7. Kulud, mis tehakse töötajate koolitamiseks, on suured. 

Eestis ei ole täpselt teada, millised ettevõtted kasutavad rohelise raamatupidamise 

põhimõtteid, kuid kindlasti mingil määral kasutavad neid ettevõtted, kellel on 

keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi (ingl. k. Eco-Management and 

Audit Scheme, edaspidi EMAS) või rahvusvahelise standarditeorganisatsiooni (ingl. k 

Internonal Organisation for Standards, edaspidi ISO 14001)  sertifikaadid. EMAS ja ISO 

14001 peamised erinevused seisnevad selles, et EMAS on tuntud peamisel Euroopa riikide 

seas, ISO 14001 on tuntud tervele maailmale ning EMAS sertifikaadi omandamine nõuab 
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ka avalikku keskkonnaaruannet (Keskkonnajuhtimis- ja... 2009). ISO 14001 ja EMAS 

sertifikaatide erinevused on välja toodud tabelis 1. 

 

Tabel 1. ISO 14001 ja EMAS sertifikaatide erinevused. (ISO 14001... 2015) 

ISO 14001 EMAS 

Esitab nõuded keskkonnajuhtimissüsteemile. 

Sertifikaadi saamiseks peab täitma just selle 

standardi nõudeid 

On mõeldud organisatsioonide 

keskkonnategevuse tulemuslikkuse 

hindamiseks, parandamiseks ning avalikkusele 

ja teistele huvitatud isikutele asjakohase teabe 

andmiseks 

Standardi töötas 1996. aastal välja 

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon. 

2004. aastal uuendati standardit ja ka Eestis 

kehtib 2005. aasta septembrist Eesti 

Standardikeskuse poolt kinnitatud standard 

EVS-EN ISO 14001:2005 

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Spetsifikaat ja 

juhised selle kasutamiseks 

Algselt oli EMAS kehtestatud Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu 1993. a määrusega nr 

1836/93, mis oli mõeldud vaid tööstussektori 

ettevõtetele. 2001. a määrusega nr 761/2001 

(organisatsioonide vabatahtliku osalemise 

võimaldamise kohta ühenduse 

keskkonnajuhtimis- ja 

keskkonnaauditeerimissüsteemis) laiendati 

määruse rakendusala ning nüüd võivad 

süsteemiga ühineda ka teiste sektorite 

organisatsioonid (sh ülikoolid, kohalikud 

omavalitsused, ametkonnad jne). 2009. aasta 

määrusega nr 1221/2009 omakorda lihtsustati 

osalemist EMAS süsteemis, sh keskenduti 

VKE-dele. Nimetatud määrus, nagu kõik 

Euroopa Liidu määrused, ei vaja rakendamiseks 

eraldi õigusakti, vaid on otsekohaldatav 

 

Maailmas on 2012. aasta seisuga umbes 285 

844 ja Euroopa Liidu liikmesriikides 105 470 

ISO 14001 standardi kohaselt sertifitseeritud 

organisatsiooni 

 

Juurutamine on ettevõtetele vabatahtlik, alates 

2009. aastast on kõigil võimalik taotleda 

registreeringut. Eestis on registreeritud 6 

ettevõtet, kelledest 2 on avaliku sektori 

asutused. Euroopa Liidus kokku 3419 

registreerunud ettevõtet 

Eestis sertifitseeriti esimesed organisatsioonid 

1999. aastal ning 2014. aasta juuli seisuga on 

Eestis umbes 481 ISO 14001 kohaselt 

sertifitseeritud organisatsiooni. Sertifikaatide 

arv on aastate lõikes pidevalt stabiilselt 

kasvanud 

EMAS kohaselt registreeritud organisatsioonide 

ja statistikaga saab 

tutvuda Keskkonnaagentuuri ja Euroopa 

Komisjoni EMAS registri kodulehtedel 

 

Eestis ISO 14001 kohaselt sertifitseeritud 

organisatsioonide nimekirja leiate 

Eesti Kvaliteediühingu kodulehelt 

 

Märkus. VKE tähendab väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted 
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Keskkonnaagentuuri 2015. aasta seisuga omavad Eestis EMAS sertifikaati (EMAS 

sertifikaadi... 2015): 

 Keskkonnaamet (registreerunud alates 07.02.2013); 

 AS Ecoprint (registreerunud alates 29.06.2010); 

 AS Tallinna Vesi (registreerunud alates 14.10.2005); 

 Eesti Energia AS Iru Elektrijaam (registreerunud alates 02.10.2006); 

 Põllumajandusamet (registreerunud alates 23.09.2013); 

 OÜ Werrowool (registreerunud alates 29.05.2014). 

Keskkonnasõbralikkuse tegutsemise põhjused olid erinevatel EMAS sertifikaadi omanikel 

erinevad. Näiteks Keskkonnaameti juhtkond soovis 2010. aastal arendada 

keskkonnajuhtimissüsteemi, mis kataks kõiki tegevusvaldkondi ja vastaks EMAS nõuetele. 

Selle otsusega sooviti olla eeskujuks keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamisel Eestis 

ning näidata, mida on võimalik ära teha igapäevaselt keskkonna heaks. 

(Keskkonnaruannetega on võimalik tutvuda Keskonnaameti ja Keskkonnaagentuuri 

koduleheküljel). (Keskkonnaameti... 2016) Ecorpint, endise nimega Triip, koostab 

keskkonnaaruandeid juba aastast 2002. Ettevõtte eesmärgiks on saada ülevaade firma 

tegevusest ja ressursikasutuse mõjust keskkonnale (Trükifirma... 2004). Aktsiaseltsil 

Tallinna Vesi on märkimisväärne mõju ümbritsevale keskkonnale, millest ajendatult seadis 

ettevõte eesmärgiks keskkonnakoormuse vähendamise. Ettevõte jälgib oma tegevuse mõju 

keskkonnale, rahvastiku elukvaliteedile ning partneritele. Selle tegemiseks määratletakse 

ning hoitakse kontrolli all nii teadaolevaid kui ka võimalikke negatiivseid või positiivseid 

tagajärgi. (Keskkonnaeesmärgid... 2016) 

Keskkonnaaruandes on välja toodud ettevõtte lühikirjeldus koos tema 

keskkonnajuhtimissüsteemiga. Samuti sisaldab see ülevaadet tähtsatest 

keskkonnaaspektidest ja –mõjudest, keskkonnapoliitikast, keskkonnaeesmärkidest ja 

keskkonnategevuse tulemuslikkusest. Enne aruande esitamist peab aruanne olema 

kooskõlastatud sõltumatu tõendajaga ning Keskkonnaagentuuri poolt selle tõendiga 

registreeritud. Registreering kehtib enamasti kolm aastat, aga teatud juhtudel võib pädev 

asutus ettevõtte EMAS registrist kustutada või liikmelisuse peatada. Aruannet peab iga 12 

kuu tagant  uuendama. EMAS-il on nõue, kus peavad olema kaasatud ka töötajad. 

Ettevõtetel, kes ei ole varem sertifikaati omanud, kuid soovivad seda saada, peavad 

koostama keskkonnaülevaate eriti tähtsate ja asjakohaste keskkonnaalaste õigusaktidega. 

(Keskkonnajuhtimissüsteemid... 2016) 
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EMAS sertifikaadi taotlemine  aitab ettevõttel vähendada ressursside ja jäätmekäitlusega 

seotud kulusid, säästa raha ja teenida tulu (näiteks Euroopa Liidu ökomärgise taotlemisel 

saada 20% soodustust), vastata kehtestatud nõuetele, parandada sisemiste ja väliste 

sidusrühmade suhteid, saavutada konkurentsieelis. EMAS’i sertifitseerimisprotsess on 

läbipaistev ning sõltumatu. See tagab süsteemi usaldusväärsuse ning olles registreerunud, 

on võimalik kasutada EMAS’i logo. (EMASi... 2016) 

Keskkonna hoidmise järjest kasvav tähtsus on pannud mitmeid huvirühmi huvituma 

detailsemast ja varieeruvamast informatsioonist organisatsioonide keskkonnatulemustest. 

Aasia, Jaapan, Lõuna-Korea ja Singapur on arendanud rohelist raamatupidamist 

korpotatsiooni tasemel. Paljud suured ettevõtted on alustanud rohelise raamatupidamise 

kohandamist organisatsiooni tasemele. Mõned juhtivad Korea ettevõtted nagu näiteks 

POSCO, Samsung Electronics ja LG Electronics peavad arvestama keskkonnakuludega 

juhtimisotsuste tegemisel selle pärast, et finantsasutused (pangad ja kindlustusettevõtted) 

hakkasid oma teenuste hinda määrama ettevõtete keskkonnariskidel ja 

investeerimistulemustel põhinedes. Selliste muudatuste pärast peavadki Korea ettevõtted 

leidma kulutõhusaid mooduseid keskkonnatootluse suurendamiseks. (Hassain 2008) 

Indias on hakatud mõtlema looduse mitmekesisuse ja ökosüsteemi kaitsmise 

hädavajalikkusele. Jairam Ramesh, endine keskkonnaminister, toetas riigi arvepidamise 

rohelisemaks muutmist 2015. aastaks ja juhtis poliitikute tähelepanu nendele 

kompromissidele, mis oli tehtud India loodusvarade arvelt, soovides kõrget majanduslikku 

kasvu. Praegu tegutseb Indias organisatsioon nimega India Roheliste Osariikide Fond (ingl 

k. Green Indian States Trust – GIST), kes koostas 2003. aastal keskkondlikult kohandatud 

aruande. Nende tulemuste alusel oli metsa ökoloogiliste funktsioonide (mulla erosiooni 

ennetamine, üleujutuste kontroll ja põhjavee kasv) kaotus arvestuslikult 1,1 protsenti 

sisemajanduse koguproduktist (aastatel 2001-2003). Osariigiti tuli välja, et metsarikastes 

osariikides oli nende funktsioonide kadu märkimisväärselt kõrge (arvestuslikult 6 protsenti 

nende sisemajanduse netoproduktist). Näiteks Assami osariigis on metsaga kaetus 

kahanenud kolme aasta jooksul 0,28 miljonit hektarit, efektiivne üleujutuste kontroll jäi 

miinusesse 800 miljoni ruupiaga (ligi 12 miljoni euroga). India Roheliste Osariikide Fondi 

2003-2007 aastate põhjal koostatud uuringu alusel on kahanemist märgata. Kuigi 

Välisteenistuse Instituut (inglise k. Foreign Service Institute - FSI) väidab, et üldine 

metsaga kaetus suurenes, on põlismetsa kahanemine siiski olnud järsk.  Viimaste uuringute 
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põhjal on Kirde-India osariigid suuresti mõjutatud põlismetsa kahanemisest. Sealse metsa 

funktsiooni osakaal on rohkem kui 12 protsenti nende netoproduktist. (Green Accounting... 

2014) 

Taanis esitatavas aastalõpuarunde sissejuhatuses peavad olema välja toodud  ettevõtte 

peamine tegevusala ning olulised teisesed tegevused, järelvalveametniku nimi ning kõige 

tähtsamate keskkonnalubade nimekiri, reovee saaja nimi ning ühenduse luba, emaettevõtte 

nimi, kellel on kõige suurem vastutus ja otsuse tegemise jõud, lühike ülevaade kõige 

olulisematest kasutatud ressurssidest ning keskkonna parameetritest, mis on seotud 

tegevusalaga. Juhtkond peab kirjutama avalduse selle kohta, miks kõneall olev ettevõte 

peab just seda informatsiooni oluliseks, millised olid märkimisväärsed kõrvalekalded 

eelmise aasta aruandest ja mis neid kõrvalekaldeid põhjustas, kuidas ja millisel määral 

võtavad töötajad osa keskkonnatööst, ülevaade töökeskkonnast, näiteks saasteainete 

kasutamisest, kus need põhjustavad töötajate ohutusele ja tervisele ohtu, informatsiooni 

võimalikust keskkonnapoliitikast ja kui on vaja, siis asjakohaste eesmärkide ja tulemuste 

kohta (sisaldab energiat, jäätmeid ja transpordiprobleeme), informatsiooni tarnijate poolt 

peale pandud võimalikest keskkonnanõudmistest, juhtudel, kui lubade nõudmisi pole 

täidetud, siis peab olema välja toodud tegevuste kirjeldus, mis aitavad vältida tegevuste 

kordamist, peamised kaebused, mis on ettevõtet juhtinud muutuste tegemise suunas. 

Keskkonnaandmed peavad sisaldama peamist energia, vee ja toore materjali tarbimist, 

peamisi reostajaid nind nende mahtu, mustuse, müra ja lõhna näitajad, jäätmete tootmist ja 

nende käsitlemist, kokkuvõtet keskkonnalubadel olevate nõudmiste täitmisest. Andmed 

peavad olema absoluutväärtustes (näiteks kg/aastas, kWh/aastas), peab olema välja toodud 

kas andmed on mõõdetud, arvutatud või prognoositud, tuleb teha kohandusi 

raamatupidamistava muutudes (kui on vaja) ning eelmise viie aasta näitajad. 

(Environmental... 2003)  

 

 

1.2. Rohelise raamatupidamise mõju hindamine 

 

Rohelise raamatupidamise mõju on raske hinnata, kuna selle hindamiseks läheb kaua aega. 

Kiiremini  saab hinnata rohelise raamatupidamise printsiipide kasutamise mõju hinnata 
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kiiremini. Näiteks on võimalik koostada keskkonnamõju hindamine. Keskkonnamõju 

hindamine (edaspidi KMH) on: „arendustegevust suunava otsustusprotsessi üks osa. KMH 

eesmärk on anda otsustajale (keskkonnaloa andjale) teavet kõigi reaalsete 

tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi 

valikuks.“ (Keskkonnamõju...2016) 

Keskkonnamõju hindamist reguleerib Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (KeHJS), mis võeti vastu 22.02.2005. Keskkonnamõju 

hinnatakse, kui (Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus §3): 

1. Taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise 

põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju.  

2. Kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt 

oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala. 

See aga ei tähenda, et keskkonnamõju ei või hinnata soovides teada rohkem oma ettevõtte 

keskkonnategevusest ning selle mõjust keskkonnale. Keskkonnamõju hindamiseks on kaks 

etappi. Esimene etapp on eelhindamine, kus tehakse kindlaks kas on üldse vaja 

keskkonnamõju hindamist algatada ning teine etapp on keskkonnamõju hindamine 

kitsamas mõttes, kus tehakse selgeks eeldatavad negatsiivsed keskkonnamõjud ning neid 

mõjusid leevendav ja keskkonda kõige vähem kahjustav tegevus (Peterson 2007). 

Keskkonnaseire – üks võimalustest keskkonnamõju hindamiseks – on keskkonnaseisundi 

ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, mis hõlmab keskkonnavaatlusi ja –

analüüse ning vaatlusandmete töötlemist. Selle eesmärgiks on saada nii infot keskkonna 

hetkeseisundi kohta kui ka teha prognoose tulevikuks, mis omakorda aitab kaasa erinevate 

keskkonda mõjutavate tegevuste planeerimisele. (Keskkonnaseire... 2016) Keskkonnaseire 

seadus on määratlenud eesmärgid alljärgneval (Keskkonnaseire seadus 2005 §2 lg 2): 

1. Keskkonda mõjutavate tegurite hindamine ja analüüsimine 

2. Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste tegurite ning nende muutuste jälgimine, 

hindamine ja prognoosimine. 

3. Keskkonnaseisundi hindamine ja selle muutuste prognoosimine.  

4. Taastuvate loodusvarade seisundi ja hulga määramine.  

5. Abinõude rakendmist või täiendavat uurimist nõudvate keskkonnamuutuste 

väljaselgitamine.  
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6. Saasteainete kauglevi jälgimine ja rahvusvaheliste lepingute alusel 

võrdlusuuringute väljaselgitamine.  

7. Saasteainete kauglevi jälgimine ja rahvusvaheliste lepingute alusel 

võrdlusuuringute tegemine.  

8. Keskkonnaseisundit iseloomustavate näitajate süsteemi arendamine ja täiendamine. 

9. Lähteandmete saamine programmide, planeeringute ja arengukavade koostamiseks.  

 Ettevõtja teostab keskkonnaseiret oma kulul tema tegevuse või sellega keskkonda 

suunatavate heitmete mõjupiirkonnas (Keskkonnaseire tasandid 2012): 

 1) ettevõtja enda soovil oma tarbeks; 

 2) ettevõtjale seaduse alusel antud keskkonnaregistri seaduses (§ 2 lõike 2 punktis 1) 

nimetatud keskkonnaloaga määratud mahus ja korras. 

Keskkonnaregistri seadus sätestab, et keskkonnaregistri ülesanne on hoida ja töödelda 

loodusressursside, looduspärandi, keskkonnaseisundi ja keskkonnategurite kohta käivaid 

andmeid ning anda teavet (Keskkonnaregistri seadus 2002, § 2 lg 2) : 

 1) loodusressursi kasutusõiguse, jäätmekäitluse ning saasteainete ja organismide 

keskkonda viimise lubade, ajutiste lubade või keskkonnakomplekslubade 

(edaspidi keskkonnaload) andmiseks. 

Ettevõtte keskkonnaalase mõju suurust on võimalik arvutada ka ökoloogilise jalajälje 

kalkulaatoriga. Ökoloogiline jalajälg näitab maa-ala (viljakas maa ja veepind) suurust, 

mida läheks vaja inimkonna poolt tarbitavate ja kasutavate materjalide tootmiseks ning 

jäätmete ja saaste absorbeerimiseks. Ökoloogilise jalajälje mõõtühikuks on gha ehk 

globaalne hektar. Maakeral on viljakat pinda umbes 12 miljardit hektarit, rahvaarv on 

umbes 7 miljardit. Nende näitajate suhtega saab määrata inimese keskmise jalajälje 

suuruseks 1,7 gha. Tegelikkuses on keskmine jalajälg aga 2,7 gha. See tähendab, et  

tarbitakse rohkem ressursse ning toodetakse rohkem emissioone ja saasteained, kui maal 

anda on ja jõuab ümber töödelda. Kui terve maailm elaks sellisel kombel, oleks kõigi 

vajaduste rahuldamiseks vaja umbes kolme planeeti. (Ökoloogilise jalajälje... 2011) Eesti 

on Euroopa riikide seas üheksandal kohal ökoloogilise jalajälje suuruse poolest, vajades 

2,8 planeeti kõigi vajaduste rahuldamiseks (Living Planet... 2014). 

Rohelise raamatupidamise mõju on võimalik hinnata keskkonnaarvestuse pidamisega, ehk 

keskkonna majandusliku rolli arvesse võtmisega rahvamajanduse arvepidamise 

teisenduses. Keskkonnaarvestuse pidamisega alustati 1970. aastatel ja keskkonnaarvestuse 

tähtsus on järjest suurenenud. Paraku on keskkonnaarvestus veel väga vastuoluline ja 
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mitmed riigid ei ole tegelenud selle arendamisega. Veelgi enam, kuigi statistikud, 

rahvamajanduse arvepidajad, majandusteadlased ja keskkonnateadlased on panustanud 

palju niisuguse arvestuse teooria koostamisse ja teostatavasse praktikameetodisse, on ikka 

arvestatav erimeelsus selle osas, kuidas arvestust peaks korraldama. (Hecht 2000) 

Eesti tarbeks koostati Tallinna Ülikoolisorganisatsiooni keskkonnaaruande koostamise 

juhend, mis käsitleb keskkonnaaruannet kui dokumenti ja mis annab ülevaate 

organisatsiooni tekitatud mõjust keskkonnale aasta jooksul. Dokumendi koostamiseks on 

vaja määratleda, millise tegevuse mõju käsitletakse. Aruande koostamiseks on vaja mõõta 

ressursikasutus (kui palju kulus aasta jooksul elektri- ja soojusenergiat, vett, tekkis 

jäätmeid ning kasutati transporti), mis eeldab järgmiste näitajate mõõtmist 

(Organisatsiooni... 2011):  

1) elektrienergia (kWh); 

2) soojusenergia (kWh); 

3) vesi (m
3
); 

4) inimeste transport (inim-kilomeeter); 

5) kaupade transport (tonn-kilomeeter); 

6) jäätmeteke (tonn). 

Keskkonnaaruande täitmiseks vajalikud andmed on võimalik saada raamatupidamisest. 

Rahalised väärtused teisendatakse ühikuteks, mis annavad võimaluse hinnata tarbitud 

ressursside hulka.  
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2. ROHELISE RAAMATUPIDAMISE KASUTAMISE 

TULEMUSED TARTUMAA 

PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETES 
 

2.1 Uuritavate ettevõtete lühitutvustus 

 

Uuring rohelise raamatupidamise põhimõtete kasutamise kohta teostati Tartu maakonnas 

tegutsevates põllumajandusettevõtetes. Uuringu läbiviimiseks kasutati kvantitatiivset 

anonüümset uurimismeetodit, kuna sageli ei ole ettevõtted nõus oma siseandmeid 

mitteanonüümselt avaldama. Uuringu teostamiseks kasutati süstemaatilist juhuvalimit. 

Süstemaatiline juhuvalimi korral koostatakse kindlate intervallide järel populatsioonist 

valim (Stratified... 2012). Uuringu terve kogum oli Tartumaa põllumajandusettevõtjad ning 

uuringus osales iga viies ettevõte. Tartu maakonnas oli põllumajandusettevõtteid aastal 

2015 497. Ettevõtete nimekiri saadi Eesti Maksu- ja Tolliameti andmebaasist. Krediidiinfo 

AS andmebaasist otsiti nimekirja alusel ettevõtete e-posti aadressid ning saadeti neile 

küsitlused. Vastanute osakaal oli kõigist küsitluses osalenutest 60%.  

Küsitlusega sooviti teada saada, kas ja kuidas on mõjutanud rohelise raamatupidamise 

printsiipide kasutuselevõtt ettevõtteid. Küsitluses oli 23 küsimust, millest 19 olid kinnised 

ja 4 avatud. Küsitluses uuriti, kas pärast rohelise raamatupidamise printsiipide 

kasutuselevõttu on muutunud ettevõttes keskkonnakulud ja paberikasutus. Lahtiste 

küsimustega uuriti, kas ja kui tähtis on ettevõtetele keskkonnasäästlikkus. Saadud andmed 

töödeldi programmis Microsoft Excel ning analüüsiti. 

Ettevõtete liigitamiseks kasutati kolme varianti - ettevõtlusvorm, töötajate arv ning 

ettevõtte põhitegevusharu. Küsitlusse lisati peamised põllumajanduses kasutatavad 

ettevõtlusvormid nagu osaühing, aktsiaselts ja füüsilisest isikust ettevõtja. Ülejäänud 

ettevõtlusvormid liigitati vastuse alla „Muu“.  
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Joonis 1. Küsitlusele vastanud ettevõtete jagunemine ettevõtlusvormi järgi. 

 

Vastused laekusid 54 osaühingult ja kuuelt füüsilisest isikust ettevõtjalt. Aktsiaseltse ja 

muu ettevõtlusvormiga tegelevaid ettevõtteid vastanute seas ei olnud (vt joonis 1).  

Töötajate arvu järgi jaotati ettevõtted mikroettevõteteks (0-9 töötajaga), väikeettevõteteks 

(10-49 töötajaga), keskmise suurusega ettevõteteks (50-249 töötajaga) ning 

suurettevõteteks (250 või rohkema töötajaga).   

 

 

Joonis 2. Küsitlusele vastanud ettevõtete jagunemine töötajate arvu järgi 
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Vastanute seas oli 51 mikroettevõtet. Mikroettevõtetest 91,07%-is  töötab 1-9 inimest, 

8,93%-l mikroettevõtetest ei olnud töötajaid. Kolm vastanut olid väikeettevõtted ning üks 

vastanutest suurettevõte (vt joonis 2).  

Küsitluses oli põhitegevusharudena määratletud piimatootmine, loomakasvatus, 

teraviljakasvatus ja segatootmine ning ülejäänud liigitati vastusevariandi „Muu“ alla. 

 

 

Joonis 3. Küsitlusele vastanud ettevõtete jagunemine põhitegevusharu järgi 

 

Joonisel 3 on välja toodud vastanud ettevõtted vastused põhitegevusharu järgi. Enim 

vastuseid laekus  teraviljakasvatusega ja muude põllumajandusaladega tegelevatelt 

ettevõtetelt. Muude põllumajandusharude esindajaid oli kõigi vastanute hulgas 19. Muude 

põhitegevusaladena nimetati mesindust, heintaimede kasvatamist, marjakasvatust, 

aiaviljade kasvatust, lillekasvatust ja metsandust. Teraviljakasvatusega tegelevaid 

ettevõtteid oli kõigi vastanute hulgas 18. Loomakasvatusega tegelevaid ettevõtteid vastas 

küsitlusele 12 ja segatootmisega tegelevaid ettevõtteid 8. Kõige vähem vastuseid laekus 

piimatootjatelt. 
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2.2 Uuringu tulemuste tulemused 

 

Küsitluses uuriti, kas ettevõtted on teadlikud rohelistest raamatupidamisest. Ainult 14 

ettevõtjat, ehk 23,33% vastanutest oli sellisest terminist kuulnud. Tuginedes Ligi Jolly 

poolt nimetatud rohelise raamatupidamise piirangutele teoorias, ei olnud sellise vastuse 

osakaal töö koostajale üllatav, kuna roheline raamatupidamine on niivõrd uus teadus. Kõik 

ettevõtted, kes rohelisest raamatupidamisest olid kuulnud, on osaühingud. Enim oli 

rohelisest raamatupidamisest kuulnud segatootjad ja teraviljakasvatajad.  

Kuna roheline raamatupidamine kui termin on suhteliselt vähelevinud, uuris töö koostaja, 

ehk kasutavad ettevõtted rohelise raamatupidamise printsiipe. Tulemusest selgus, et 

rohelise raamatupidamise põhimõtteid kasutavaid ettevõtteid oli vastanute seas 23,33%. 

Kolm ettevõtet, kes on kuulnud rohelisest raamatupidamisest, ei kasuta selle põhimõtteid 

ning 3 ettevõtet, kes sellest varem kuulnud ei olnud, kasutavad. Mitte ükski ettevõtetest ei 

kasuta kõiki rohelise raamatupidamise printsiipe. 90% rohelise raamatupidamise 

põhimõtteid kasutavatest ettevõtetest pidas keskkonnasäästlikkust väga tähtsaks. 10% 

ettevõtetest ei osanud keskkonnasäästlikuse tähtsuse kohta midagi öelda.  

Vastustest selgus, et keskkonnakulude arvestust ei pea ükski ettevõtetest. Küll aga 

kasutatakse ettevõtetes paberivaba raamatupidamist ja loodusressursse kokkuhoidvat 

majandamist. Kahes küsitlusele vastanud ettevõttes koostatakse keskkonnaaruandeid. 

Paberivaba arvepidamist maininud ettevõtted nimetasid enda tegevustes peamiselt e-arvete 

väljastamise ning raamatupidamise korraldamise arvutis.  

Loodusresursse kokkuhoidvat majandamist nimetanud ettevõtetest mainis üks, et nende 

ettevõttel on sõnnikuhoidla, kolmandate isikute või loomade sissepääs sõnnikuhoidlasse on 

piiratud.. Ettevõttel on ka sõnnikuaun, mis on ehitatud seaduses ettenähtud reeglite järgi, 

on kaetud ning on ehitatud materjalist, mis ei lase sõnnikul lekkida. 

Järgnevalt uuris töö koostaja, kas paberivaba arvepidamisega on muutunud ka paberikulu 

ettevõttes. Vastustest selgus, et 10 vastajal 14-st on paberikulu vähenenud. Paberikulu 

suurenemist ega samaks jäämist ei märkinud mitte ükski vastanutest. Neli ettevõtet ei 

osanud öelda, kas ja kuidas nende paberikulu on muutunud.  
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Joonisel 4 on välja toodud paberikulu muutus küsitlusele vastanud ettevõtetes. Enamik 

ettevõtetest on märganud 6-10 protsendilist paberikulu vähenemist. Kui märgatakse 

vajadust vähem paberit tellida või osta, on paberivaba arveldamist võimaldavate 

programmide kasutamine ära tasunud. Ettevõtted, kes ei teadnud, kas paberikasutus on 

muutunud, ei osanud ka sellele küsimusele vastata.   

Rohelise raamatupidamise põhimõtete rakendamine tähendab pidada arvestust 

keskkonnakulude arvestust. Sellele tuginedes uuris töö autor kas ja kui suurel määral on 

ettevõtete keskkonnakulud muutunud. Selgus, et 10 ettevõtet ei oska öelda, kas ettevõtte 

keskkonnakulud on muutunud. Kuigi mitte ükski ettevõtetest ei pea keskkonnaarvestust, 

märgati neljas ettevõttes keskkonnakulude vähenemist vahemikus kuni ...-5% (ühes 

ettevõttes) ning  6-10%.    

Roheline raamatupidamine annab huvigruppidele infot ettevõtte keskkonnaalase tegevuse 

kohta. Töö koostaja uuris Tartu maakonnas 100 inimese käest, kas ostude tegemisel 

vaadatakse toodete keskkonnamärgistusi ning kas see mõjutab nende tarbimisotsuseid. 

Küsitlusse valiti viie suurima Tartu maakonna valla elanikud [Ülenurme vald, Tartu vald, 

Luunja vald, Nõo vald ja Rõngu vald (RV0291... 2016)]. Igast vallast küsitleti 20 inimest. 

Küsitlusest selgus, tootemärgistusi vaatab alati 26%, tihti 31%, harva 28% ning mitte 

kunagi 11% vastanutest. 4% vastanutest ei tea ühtegi keskkonnamärgist ning selle pärast ei 

vaata neid. Küsitluse käigus uuris töö autor, kas keskkonnamärgise olemasolu saab 

otsustavaks toote ostmisel. 15 vastanu jaoks ei olnud toodetel olev keskkonnamärgistus 

tähtis. 48vastanu arvates oli olulisem siiski hind, aga sama hinna juures valitakse 

keskkonnamärgistusega toode. 37 inimese jaoks oli tähtis keskkonnamärgise olemasolu, 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

...-5% 6-10% 11-15% 16-20% 20-...% Ei oska 
öelda 

V
as

ta
n

u
te

 a
rv

, t
k 

Paberikulu vähenemise muutus, % 

Paberikulu muutumine  

...-5% 

6-10% 

11-15% 

16-20% 

20-...% 

Ei oska öelda 



24 

 

kuid ütlesid, et suur tähtsus on ka toote maitsel ja välimusel. Kolm küsitletut lisasid, et 

mõningaid põllumajandusaadusi ei soovitagi poest osta, pigem ostetakse mõnelt 

tootmisega tegelevalt tuttavalt. Kaks küsitletut nimetasid selliseks tooteks mee ning üks 

küsitletu moosi. 

Ettevõtetelt uuriti, kas kliendid on tundnud huvi ettevõtte keskkonnaalase tegevuse kohta 

ning kas see on mõjutanud ka kliente tarbimisotsuste tegemisel. Uurides ettevõtete käest 

nende klientide kohta selgus, et 60-st 10 ettevõtte kliendid on küsinud ettevõttelt nende 

keskkonnaalase tegevuse kohta. 20 ettevõtte esindaja ei osanud öelda, kas nende käest on 

küsitud keskkonnaalase tegevuse kohta ning 30 ettevõtte esindajad vastasid, et ettevõtte 

kliendid ei ole uurinud nende keskkonnaalase tegevuse kohta. Rohelist raamatupidamist 

kasutanud ettevõtete käest küsiti, kas nende klientide arv on muutunud pärast rohelise 

raamatupidamise printsiipide kasutuselevõttu. 14,29% (ehk 2) ettevõtet on märganud 

klientide arvu suurenemist. 21,43% (ehk 3) ettevõtet ei teadnud, kas klientide arv on 

muutunud ning 64,28% (ehk 8) ettevõtetest ütlesid, et nende klientide hulk ei ole 

muutunud. Vähenemist ei märganud mitte ükski küsitletud ettevõtetest. Kuigi paljudel 

ettevõtetel ei ole klientide arv suurenenud paljudel ettevõtetel, näitab see siiski 

huvigruppide suurenenud huvi keskkonnasäästlikku tootmise vastu. 

Ettevõtetelt uuriti, kas nende arvates peaks rohelise raamatupidamise või rohemajanduse 

kasutamine ettevõtette tasandil olema kohustuslik. 42,86% ettevõtetest ei pidanud rohelise 

raamatupidamise kohustuslikuks muutumist õigeks ning rohemajanduse kohustuslikuks 

tegemise vastu oli 57,14% ettevõtetest. Rohelise raamatupidamise kohustuslikuks tegemise 

peamised vastuargumendid olid: 

1.  Teema ei ole piisavalt selge ja kõigile üheselt mõistetav.  

2. Nii audiitorid kui ka Maksu- ja Tolliamet võivad nõuda paberil arve esitamist. 

Rohemajanduse kohustuslikuks tegemise peamised vastuargumendid olid: 

1. Kohusutslikkus tekitab ettevõtetel suurema negatiivse meelestatuse. 

2. Keskkonnasõbralikkus ei teki kohustuslikus korras, vaid inimeste mõttemaailma 

muutmisel. 

Ettevõtetelt uuriti, kuidas mõjutab nende tegevus keskkonda. Paluti välja tuua nii 

positiivsed kui ka negatiivsed mõjud. 51,67% ettevõtetest (ehk 31 ettevõtet) nimetas enda 

ettevõtte negatiivseteks keskkonnamõjudeks autode ja masinate kasutamise. Enamus 

transpordivahendeid kasutavad fossiilkütuseid, mis suurendab õhus süsihappegaasi hulka 

ning mis omakorda suurtes kogustes tõstab atmosfääri temperatuuri. Temperatuuri tõus 
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tekitab mitmeid globaalprobleeme. Mahemesindusega tegelevad ettevõtted peavad 

tihtipeale kasutama palju autotransporti, kuna mahemesinduse grupid on kaugel. Mitmed 

taimekasvatusega tegelevad ettevõtted nimetasid negatiivseteks mõjudeks väetiste ja 

taimekaitsevahendite kasutamist. Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine võib 

mõjutada mulla omadusi, põhjavee kvaliteeti ning inimeste tervist. Väetiste kasutamine 

võib kahjustada ka vette sattumisel vee ökosüsteemi. Taimekaitsevahendite kasutamine 

võib saastada põhja- ja pinnavett, kuna taimekaitsevahendid ei lagune kergelt. 

Negatiivsetest keskkonnamõjudest nimetati veel ravimite ja söödalisandite kasutamist, kile 

ja peenravaiba kasutamist, vee rohket kasutamist ning paberi kasutamist raamatupidamises. 

Positiivsete keskkonnamõjudena toodi välja toidu tootmise nii söögiks kui ka söödaks, 

kasutades keskkonnasõbraliku tootmise põhimõtteid. Mitmed vastanud ettevõtted on 

mahetootjad, kes peavad tootmises kasutama looduslikke väetisi ja pestitsiide. Kolme 

ettevõtte esindajad ütlesid, et nemad ei mõjuta keskkonda kuidagi negatiivselt. Näiteks üks 

metsanduses tegeleva ettevõtte juht vastas, et nad majandavad keskkonnasõbralikult, kuna 

neil on sertifikaat, mis näeb ette, et metsahaldus peab jätma ökoloogilise mitmekesisuse, 

olema majanduslikult ja sotsiaalselt tõhus ja vastuvõetav. 

Mesindusega tegelevad ettevõtted nimetasid oma ettevõtte positiivseks keskkonnamõjuks 

mesilaste tolmlemist, tänu millele säilib ökoloogiline mitmekesisus ja igapäevane 

toiduvaru. Aiasaaduste ja lillekasvatajate arvates oli nende ettevõtete tegevuse peamine 

positiivne keskkonnamõju visuaalse reostuse vähendamine.  

Uurides ettevõtetelt, kuidas hoolitsevad nad selle eest, et ettevõtte tegevus oleks 

loodussõbralikum, saadi mitmeid erinevaid vastuseid.  

1. Ettevõtted kasutavad taimekaitsevahendeid ja väetisi võimalikult väikestes kogustes. 

Tehislikke taimekaitsevahendeid ja väetisi üritatakse kasutada nii palju kui vaja ja nii 

vähe kui võimalik. Kõik mahetootjad ütlesid, et nende suureks panuseks on looduslike 

väetiste kasutamine. Põldude väetamiseks kasutavad mahetootjad põhku, nii hobuse- 

kui ka kodulindude sõnnikut.  

2. 70% ettevõtetest püüab optimeerida oma tegevus tning kasutada keskkonnasõbralikke 

põhimõtteid tootmisel. Tegevuse optimeerimisega on võimalik vähendad kulusid ning 

kahjusid keskkonnale näiteks transpordi kasutamise vähendamisega, mõeldes läbi kõik 

vajalikud sõidud. Samuti kasutatakse üldhalduses gaasi- ja elektriseadmeid 

3. Kasutatakse kütuse lisaaineid nagu näiteks AdBlue, mis aitab vähendada heitgaaside 

väljutamist. 
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4. Ettevõtetes on raamatupidamise korraldamisel kasutusel arvutitarkvarad. Paberi 

tekkimisel see põletatakse ja kasutatakse aias taimede kaitsmiseks. Paberi võimalikult 

vähese kasutamise jaoks kasutatakse kahepoolset printimist. 

5. Toodete pakendamiseks kasutatakse klaasist pakendeid. Pakendid, mis ei sobi 

ettevõttes kasutamiseks, viiakse taaskasutusse. 

6. On taotletud PFCE sertifikaat, mis näitab, et ettevõte on tootnud tooteid loodusvarasid 

kahjustamata ning on säilinud kõik metsa funktsioonid. 

Tuginedes teoreetilises osas esitatud rohelise raamatupidamise mõju hindamise 

võimalustele, uuriti ettevõtetelt, kas on arvutatud ettevõtte ökoloogilist jalajälge. Vastustest 

selgus, et mitte ükski ettevõtetest ei ole arvutanud ettevõtte ökoloogilist jalajälge. Ühe 

ettevõtte esindaja märkis, et nende ettevõttes on mõeldud jalajälje arvutamise peale, aga 

arvutatud ei ole. Rohelise raamatupidamise kasutamist saab hinnata EMAS sertifikaadi 

olemasoluga, sest EMAS sertifikaadi omamine kohustab ettevõtteid koostama 

keskkonnaaruannet. Tulenevalt sellest, küsiti ettevõtetelt, kas on mõeldud EMAS 

sertifikaadi taotlemisele. Selgus, et üks ettevõte 60-st on mõelnud sertifikaadi taotlemise 

peale. 

  

 

2.3 Järeldused ja ettepanekud 

 

Rohelise raamatupidamise peamine roll on tegeleda keskkonnaprobleemide, mis 

mõjutavad kõige otsesemalt keskkonda ja inimeste heaolu, lahendamisega. Suurim 

vastutus keskkonnategevusega tegelemisel lasub ettevõtte juhil, keskkonnategevus 

ettevõttes sõltub ettevõtte juhi arusaamadest ja hoiakutest. Kuna küsitlusele vastanute seas 

oli 93,33% mikroettevõtteid, siis ettepanekud ettevõtete rohelisemaks muutmise kohta on 

töö koostaja teinud just mikroettevõtetest ettevõtetest lähtuvalt. 

Rohelise raamatupidamise põhimõtteid kasutab 26,67% Tartu maakonna 

põllumajandusettevõtetest. Kuna ettevõtte keskkonnasõbralikkus sõltub ettevõtte juhtist, 

peaks alustama rohelise raamatupidamise põhimõtete (paberivaba arvepidamine, 

keskkonnakulude jälgimine, keskkonnaarvestuse pidamine ning loodusressursse 

kokkuhoidev majandamine) kasutuselevõtmisest ja töötajate teavitamisest 

keskkonnasäästlikest majandamisviisidest. Keskkonnasäästliku majandamise põhimõtteid 
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saab kasutada ka näiteks kogudes taarat, mille kogumispunkti viidud raha eest saab osta 

ettevõttesse kulumaterjale nagu WC-paber. Samuti võiks kasutada tavapirnide asemel 

LED-pirne ja liikumisanduriga valgusteid ning seadmete mittekasutamise ajaks need välja 

lülitada. Toidujäätmed, lilled, teepakid jne komposteerida ning kasutada seda komposti 

väetisena.   

Keskkonnasäästliku majandamise põhimõtete laialdasema kasutamise propageerimiseks 

peab keskkonnasõbralikkust sisendama tarbijatele. Tarbijate ostukäitumine mõjutab 

ettevõtete keskkonnasäästlikkust kõige rohkem. Tarbijate teadlikkuse suurendamiseks 

keskkonnasäästlikkusest tuleks teha suuremat teavitustööd. Teavitustööd võiks alata juba 

koolides keskkonnaalaste dokumentaalfilmide vaatamisega. Samuti on võimalik tarbijaid 

teavitada keskkonnasõbralikest ettevõtetest ning keskkonnasäästlikkust käitumisest 

reklaamidega. Ülemaailmne uuringufirma Nielsen viis 23. Veebruarist kuni 13. Märtsini  

2015. aastal läbi uuringu „Reklaami usaldatavus“ (ingl. k Trust in Advertising), millest 

selgus, et 53% tarbijatest usaldab ajalehereklaame, 45% telereklaame ning 43% 

raadioreklaame (Eestlased usaldavad... 2015). Uurimistulemustele tuginedes peaks 

suurendama keskkonnasäästlikkust propageerivaid reklaame ajalehtedes, telekates ning 

raadiotes. Kuna Keskkonnaministeerium on üheks oma eesmärgiks nimetanud 

keskkonnateadlikkuse arendamise, lasub peamine raskuskese keskkonda säästva eluviisi 

reklaamimisel Keskkonnaministeeriumil.  

Ettevõtete jaoks on Keskkonnaministeeriumi poolt loodud konkurss „Aasta 

keskkonnasõbralik Ettevõte“. Konkursi korraldajate sõnul korraldatakse konkurs 

selgitamaks välja ettevõtted, kes on kõige rohkem panustanud keskkonnasõbralikkusele. 

Konkursiga loodetakse innustada ka teisi ettevõtteid, organisatsioone ja eraisikuid 

kasutama sarnaseid lahendusi. Võitjatele on pandud välja auhinnad. Üldvõitja võidab 

35 000 eurot ning õiguse kasutada keskkonnamärgist. 

Paberi kasutamise vähendamiseks on loodud mitmeid raamatupidamistarkvarasid. Järjest 

enam kasutatakse Eestis raamatupidamise korraldamisel „pilveteenust“. See tähendab, et 

andmed on turvaliselt internetis e. „pilves“, tänu millele saab ettevõtte andmeid näha ning 

sisestada kohas, kus on internetilevi. Andmete nägemiseks ei pea midagi välja printima, 

hoides kokku nii paberit kui ka tahma. Paber mõjutab keskkonda kõige rohkem tootmise 

etapil, kui seda pleegitatakse klooriühenditega. Need ühendid mõjutavad reovett ning 

õhku, eraldades metaani. Kui paberi kasutamist ei ole võimalik vältida, võiks kasutada 
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taaskasutatud paberit. Tahmakassettide lagunematud osad võivad prügimägedel hävimata 

olla mitmeid sadu aastaid. 

Loodusressursse kokkuhoidvat majandamist kasutavaid ettevõtteid on vastanute seas viis. 

Kuigi kolm ettevõtet vastas küsimustikus, et ei kasuta rohelise raamatupidamise printsiipe, 

selgus vastusest küsimusele „Kuidas hoolitsete selle eest, et Teie ettevõte saastaks 

keskkonda võimalikult vähe?“, et siiski püütakse majandada loodusvarasid säästes. 

Ettevõtted on teadlikud taimekaitsevahendite kasutamise korrast ning väetisi kasutatakse 

vastavalt normidele, selline käitumine säästab nii vett kui ka õhku. Samuti soovitab töö 

autor sünteetilised multšid vahetada keskkonnasõbralikumate orgaaniliste multšide vastu. 

Orgaaniliste multšide kasutamise eeliseks on see, et need takistavad umbrohul kasvamist, 

tänu millele ei pea kasutama nii palju taimekaitsevahendeid, mis omakorda vähendab 

mürkide jõudmist põhjavette ja õhku, nende kasutamine aitab reguleerida mulla omadusi. 

Peale selle vähendab orgaaniline multš visuaalset reostust.  

Keskkonnaarvestust peavad kaks küsitluses osalenud ettevõtet. Keskkonnaarvestuse 

pidamisega saadakse teada, kui palju läheb keskkonnale maksma ühe tooteühiku või 

teenuse tootmine olelusringi jooksul. Olelusring on ahel toote tootmisetappide vahel. 

Olelusringi hindamisel on tähtis silmas pidada ka toote taas- ja korduvkasutamist. Mitmed 

ettevõtted tõid välja, et keskkonna säästmiseks kasutatakse pakendite korduvkasutamist. 

Mesinikel ja piimatootjatel on võimalik pakendada oma tooted klaasnõudesse, 

teraviljakasvatajatel taaskasutatud materjalist kottidesse. See vähendaks olelusringis 

keskkonnamõju. Müües oma tooteid otse lõpptarbijale, on võimalik pakendada tooteid 

samasse pakendisse mitu korda.  

Kui keskkonnaarvestuse pidamine keskendub peamiselt rahalistele väärtustele, siis 

keskkonnaaruande koostamine annab informatsiooni, kuidas mõjutab ettevõte oma 

tegevusega keskkonda. Keskkonnaaruande koostamine annab ettevõttele võimaluse hinnata 

oma tegevust ning teha korrektuure oma tegevuses, et majandada  keskkonnasõbralikumalt. 

Keskkonnaaruande koostamise ja keskkonnaarvestuse pidamisega saab ettevõte 

klassifitseerida kulud, mida tuleks teha, et tootmine oleks loodusressursse säästev ning 

tulud, mis keskkonnasõbraliku tootmisega kaasas käivad, näiteks klientide hulga 

suurenemine, paberi peale kuluva raha vähenemine, vee kvaliteedi suurenemine jne. 

Peamised keskkonnakulud on keskkonnatrahvid, jäätmekäitlus-, loodusvarade kasutus-, 

saaste puhastamiskulud. Selleks, et pääseda saaste puhastamiskuludest, võiksid ettevõtted 
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kasutada päikesepaneele. Päikesepaneelid on üheks alternatiiviks energia tootmisel. Tänu 

päikesepaneelide kasutamisele ei pea põletama fossiilkütuseid. 

Rohelise raamatupidamise üks eesmärkidest oleks täidetud, kui keskkonnakulusid 

suudetakse vähendada. Kolmel küsitlusele vastanud ettevõttel olid keskkonnakulud 

vähenenud, mis tähendab, et ettevõtted on olnud edukad keskkonnasäästliku majandamise 

juurutamisel. Keskkonnakulude vähenemine näitab, et tootmises tekkinud saaste on 

vähenenud või on toodetud loodusvarasid kokku hoides. Näiteks õhusaaste vähendamiseks 

võiks ettevõtte juht paigaldada oma autole gaasiseadme või autot valides, eelistada 

väiksema kütusekuluga autot. Kui ettevõtte juhil on vaja töötava töötajaga rääkima ja 

töötaja asub piisavalt lähedal, võiks ettevõtte juht sõita põllule rattaga või töötajale 

helistada. Autotranspordi kasutamisel tuleks teostada autole regulaarne tehniline kontroll. 

  



30 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

Keskkonnasäästlikkus on tänapäeval väga tähtis, kuna rahvaarv Maal järjest kasvab ning 

maa väärtus peab säilima ka järeltulevatele põlvkondadele. Inimkond vajab umbes kolme 

planeeti, et kõigi vajadusi rahuldada, sellist võimalust kahjuks ei ole. Uurimustöö 

eesmärgiks oli selgeks teha kas ja kui palju kasutatakse Tartu maakonna 

põllumajandusettevõtetes rohelise raamatupidamise printsiipe ehk kui keskkonnasäästlik 

ollakse oma tegevuses ning pakkuda välja lahendusi, kuidas käituda säästlikumalt. 

Selleks, et teada saada millised on peamised keskkonda mõjutavad tegurid ettevõtetes, kas 

ja millisel määral rohelist raamatupidamist kasutatakse ning kuidas ettevõtted ümbritseva 

keskkonna eest hoolt kannavad, küsitleti Tartu maakonnas olevaid ettevõtteid. Tartu 

maakonnas tegutsevate ettevõtete nimed saadi Eesti Maksu- ja Tolliametilt, Krediidiinfo 

koduleheküljelt otsiti ettevõtete e-posti aadressid. Tartu maakonnas oli 2015. aasta seisuga 

497 aktiivset põllumajandusettevõtet. Küsitlusse valiti iga viies ettevõte. Tagasiside saadi 

60% ettevõtetest. Koostati ka tänavaküsitlus, uurimaks tarbijatelt, kas neile on tähtis 

keskkonnasäästlikkus ning kui palju mõjutavad keskkonnamärgistused neid tarbimisotsuste 

tegemisel. Küsitluses osales 100 inimest eri vanusest ning viiest erinevast maakonnast. 

Küsitluste vastuseid kasutati üldistuste tegemiseks.  

Kuna roheline raamatupidamine on veel niivõrd uus teadus, ei kasutata seda veel 

laialdaselt. Küsitlusest selgus, et 23,33% ettevõtetest teavad rohelist raamatupidamist ning 

23,33% teavad, et kasutavad rohelise raamatupidamise põhimõtteid.  Kaks ettevõtet vastas, 

et ei kasuta rohelise raamatupidamise põhimõtteid, kuid vastustest selgus, et tegelikult  

kasutatakse loodusressursse säästvat tootmist. 

Ettevõtetelt uuriti, kas keskkonnasäästlikkus on nende ettevõtte jaoks oluline, 90% 

ettevõtetest pidas seda vägagi tähtsaks, 10% ei osanud öelda. Kui tarbijatelt küsiti, kas 

tarbimisotsuste tegemisel saab määravaks ettevõtte keskkonnasõbralikkus, vastas 37 

inimest, et nende jaoks on äärmiselt oluline ning tarbimisotsus tehakse märgistuse 

olemasolu järgi. 
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Ettevõtete küsitluses osalesid nii piimatootmisega, loomakasvatusega, 

teraviljakasvatusega, segatootmisega tegelevad ettevõtted kui ka mesindusega tegelejad, 

aedviljade kasvatajad, marjakasvatusega tegelejad, heintaimede kasvatajad, 

lillekasvatusega tegelejad ning metsamajandajad.  

Rohelise raamatupidamise põhimõtteid kasutavatelt ettevõtetelt küsiti, milliseid 

põhimõtteid nad kasutavad. Peamiselt kasutatakse paberivaba arvepidamist ja 

loodusressursse kokkuhoidvat majandamist. Samuti peavad kaks ettevõtet 

keskkonnaarvesust. 

Uurimistöös selgitati välja, et 71,43% rohelise raamatupidamise põhimõtteid kasutavatest 

ettevõtetest on paberikulu vähenenud pärast paberivaba arvepidamise kasutuselevõtmist. 

28,57% ettevõtetest ei osanud öelda, kas neil on see muutunud.  

Kõigilt ettevõtetelt uuriti, kas kliendid on küsinud nende keskkonnaalase tegevuse kohta 

ning rohelist raamatupidamist kasutavatelt ettevõtetelt uuriti, kas klientide arv on pärast 

rohelise raamatupidamise printsiipide kasutuselevõttu muutunud. 60-st ettevõttest 10-lt on 

küsitud keskkonnaalase tegevuse kohta. Rohelise raamatupidamise kasutuselevõtt on 

suurendanud kahe ettevõtte klientide arvu, mis annab vihje rohelist raamatupidamist 

mittekasutatavatele ettevõtetele, et keskkonnasäästlikkus võib suurendada klientide arvu. 

Kuna keskkonda peab säilitama järgmiste põlvkondade jaoks, tahtis töö koostaja teada, kas 

ettevõtted arvavad, et peaks muutma rohelise raamatupidamise või rohemajanduse 

kohustuslikuks ettevõtetes. Ligi poolte ettevõtetest ei pidanud rohelise raamatupidamise 

kohustuslikuks tegemist õigeks ning üle poolte vastanutest ei arvanud, et rohemajanduse 

kasutuselevõtt tuleks teha kohustuslikuks.  

Ettevõtete keskkonnale tehtava jälje vähendamiseks kasutavad paljud ettevõtted orgaanilisi 

väetisi, taimekaitsevahendeid kasutatakse siis, kui selle jaoks on äärmine vajandus. 

Üritatakse optimeerida sõite ning põllutöömasinates kasutatakse lisaainet nimega AdBlue, 

mis puhastab CO
2
 hulka enne õhku paiskamist. 

Töö autor pakkus välja lahendusi, mida saaksid rakendada ettevõtted oma majandamise 

keskkonnasõbralikumaks muutmiseks. Näiteks tõi töö autor välja, kuidas muuta ettevõttes 
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töökeskkonda loodussäästlikumaks, kasutades säästlikumaid pirne, taaskasutades taarat 

ning komposteerides toidujäätmeid. Ettevõtetel soovitati ka kasutada orgaanilisi multše 

kilemultši asemel. Samuti tõi töö autor välja, et ettevõtted võiksid kasutada 

päikesepatareisid, mis aitaksid vähendada fossiilkütuste põletamist. 

Ettevõtete rohelise raamatupidamise kasutamine mõjutab ettevõtete klientide hulka ja 

paberi kasutust. Tänu rohelise raamatupidamise kasutamisele, hakatakse rohkem mõtlema 

keskkonnale ja selle säästmisele. Kasutatakse vähe pestitsiide ja herbitsiide, mis aitab 

pinna- ja põhjavee reostusel mitte tekkida. Optimeeritakse sõite ja kasutatakse kütustes 

lisaaineid, mis vähendavad õhkupaisatavate heitgaaside kogust. Nüüd, kui ettevõtetele sai 

tutvustatud või meelde tuletatud rohelise raamatupidamise olemasolu, võiks uurida 

järgnevatel aastatel, kas ja kuidas on ettevõtted muutnud oma tegevust 

keskkonnasäästlikkumaks.  
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THE USE OF GREEN ACCOUNTING IN TARTU 

COUNTY’S AGRUCULTURAL COMPANIES 

SUMMARY 

 

Environmental sustainability is very important today as the population on Earth continues 

to grow and the value of land must be preserved for generations to come. Mankind needs 

about three planets to meet everyone’s needs – such a scenario is unfortunately not feasi-

ble. The goal of this paper was to determine whether and to what extent the agricultural 

enterprises of Tartu County use the principles of green accounting – i.e. how sustainable 

the companies are in their activities – and to propose solutions for cleaner behaviour. 

In order to determine the main environmentally affective factors in the companies, whether 

and to what extent green accounting is used, and how the companies take care of their sur-

rounding environment, the author surveyed companies in Tartu County. The list of names 

of companies active in Tartu County was received from the Estonian Tax and Customs 

Board and the e-mail addresses of the companies were gleaned from the web page of 

Krediidiinfo AS. As of 2015, Tartu County had 497 active agricultural companies. Every 

fifth company was selected for the survey. Feedback was received from 60% of the com-

panies. A street survey was also compiled to ask consumers whether they rate environ-

mental sustainability highly and to what extent the environmental designations influence 

their consumer choices. The survey included 100 people of various ages and from five dif-

ferent counties. Survey responses were used to make generalizations. 

Green accounting is still so new science, this is not used commonly. 23,33% of companies 

who answered, knew they use Green accounting's principles. Two companies said they 

don't use Green accounting's principles but their answers said they use environmentally 

friendly manufacturing 

Companies were asked if keskkonnasäästlikkus were important to them. 90% said it is very 

important to them and 10% did not know. When consumers were asked if environmental 
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friendliness was important to them, 37% said this is very important and they make their 

consumimg desicions based on labelling. 

Company survey includes enterprises that are active in dairy, cattle and grain production; 

companies that deal in mixed production; and also apiarists, growers of vegetables, berries 

and grass plants; florists, and foresters. 

Companies employing green accounting principles were asked about their principles. Such 

companies primarily use paper-free accounting and administration that uses natural re-

sources sparingly. Two companies also keep environmental accounting. 

The paper determined that 71.43% of the companies that use green accounting principles 

have experienced reduced paper cost after implementing paper-free accounting. 28.57% of 

companies could not say whether anything has changed. 

All companies were asked whether their clients have inquired about their environmental 

activities and companies using green accounting principles were asked whether the number 

of clients has changed after the adoption of green accounting principles Ten of the 60 

companies have been asked about environmental activities. The implementation of green 

accounting principles has increased the number of clients for two companies which pro-

vides a hint for companies not using green accounting that environmental sustainability 

may increase their number of clients. 

Since environment must be preserved for future generations, the author of the paper 

wanted to know whether companies think that green accounting or management should be 

mandatory for companies. About a half of the companies did not consider it right to make 

green accounting compulsory and more than half of the respondents did not think that 

green economy should be mandatory. 

In order to reduce the ecological footprint of companies, many use organic fertilizers and 

only resort to pesticides and herbicides in cases of extreme need. Companies try to opti-

mize trips and use the additive AdBlue in their agricultural machinery to scrub CO
2
 from 

emissions. 

The author of the paper proposed solutions that the companies could use to make their ad-

ministration more environmental-friendly. For example, the author highlighted how a 
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company can make its working environment more sustainable by using more efficient light 

bulbs, recycling liquid containers and composting food waste. Companies were urged to 

replace plastic mulch with organic mulch. The author also suggested that companies could 

use solar panels to help reduce the burning of fossil fuels. 

Using green accounting in companies affects the number of their clients and the use of 

paper. Thanks to green accounting, more time is spent on thinking about the environment 

and how to spare it. Reduced use of pesticides and herbicides helps to prevent soil and 

groundwater pollution. Optimizing trips and using additives in fuel lowers the amount of 

exhaust fumes in the air. Now that companies have been introduced to or reminded of the 

existence of green accounting, it would be prudent to check in the following years whether 

and how the companies have made their activities more sustainable. 
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LISA 1 

1. Kas olete kuulnud rohelisest raamatupidamisest? * 

o  Jah 

o  Ei 

2. Kas kasutate rohelise raamatupidamise põhimõtteid? * 

Rohelise raamatupidamise põhimõteteks on kasutada paberivaba raamatupidamist, 

vähese CO2 kasutamisega ja loodusressursse arvestavat rohemajandust ning pidada 

keskkonnaarvestust ja jälgida keskkonnakulusid. 

o  Jah 

o  Ei 

3. Kui vastasite eelmisele küsimusele eitavalt, siis liikuge 14. küsimuse juurde. 

Milliseid rohelise raamatupidamise põhimõtteid kasutate? 

o  Paberivaba arvepidamine 

o  Loodusressursse kokkuhoidev majandamine 

o  Keskkonnaarvestuse pidamine 

o  Keskkonnakulude arvestus 

4. Kuidas on muutunud paberi kasutamine pärast rohelise raamatupidamise 

põhimõtete kasutusele võtmist? 

o  Kasutamine on vähenenud 

o  Ei ole muutunud 

o  Kasutamine on suurenenud 

o  Ei oska öelda 

5. Kui suurel määral on paberi kasutamine muutunud? 

o  ...-5% 

o  6-10% 

o  11-15% 

o  16-20% 

o  Rohkem kui 21% 

o  Ei oska öelda 

6. Kuidas pärast rohelise raamatupidamise põhimõtete kasutusele võtmist on 

keskkonnakulud muutunud? 

o  Kulud on suurenenud 

o  Ei ole muutunud 

o  Kulud on vähenenud 

o  Ei oska öelda 

7. Kui suurel määral on keskkonnakulud muutunud? 

o  ...-5% 

o  6-10% 

o  11-15% 
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o  16-20% 

o  Rohkem kui 21% 

o  Ei oska öelda 

8. Kas pärast rohelise raamatupidamise kasutuselevõttu on muutunud Teie 

klientide arv? 

o  Jah, on suurenenud 

o  Ei oska öelda 

o  Jah, on vähenenud 

o  Ei ole muutunud 

9. Kas keskkonnasäästlikkus on Teie ettevõtte jaoks oluline? 

o  Jah 

o  Ei oska öelda 

o  Ei 

10. Kas koostate oma ettevõtte kohta keskkonnaaruandeid? 

o  Jah 

o  Ei oska öelda 

o  Ei 

11. Kas arvate, et rohelise raamatupidamise kasutamine ettevõtetes tuleks teha 

kohustuslikuks? 

o  Jah 

o  Ei oska öelda 

o  Ei 

12. Miks Te nii arvate? 

 
13. Kas arvate, et rohemajandus tuleks ettevõtetes teha kohustuslikuks? 

o  Jah 

o  Ei oska öelda 

o  Ei 

14. Kas Teie ettevõtte kliendid on uurinud Teie keskkonnaalase tegevuse 

kohta? * 

o  Jah 

o  Ei oska öelda 

o  Ei 

15. Kuidas mõjutab Teie ettevõtte tegevus keskkonda? * 

Palun nimetage ära positiivsed ja negatiivsed mõjud. 
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16. Kuidas hoolitsete selle eest, et Teie ettevõtte tegevus saastaks keskkonda 

võimaikult vähe? * 

 
17. Kas olete arvutanud oma ettevõtte ökoloogilist jalajälge? * 

Näiteks European Green Office ja foodprint.cycleco.eu pakuvad võimalust arvutada 

ettevõtte ökoloogilist jalajälge. 

o  Jah 

o  Ei 

18. Kui vastasite eelmisele küsimusele ei, siis liikuge 20. küsimuse juurde. Kui 

suur on Teie ettevõtte ökoloogilise jalajälje suurus? 

 
19. Mida saaksite teha, et vähendada oma ettevõtte ökoloogilist jalajälge? 

 
20. Kas olete mõlenud keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimisüsteemi 

(EMAS) sertifikaadi taotlemise peale? 

o  Jah 

o  Ei 

21. Milline on Teie ettevõtte ettevõtlusvorm? * 

o  Aktsiaselts 

o  Osaühing 

o  FIE 

o  Muu:  

22. Milline on Teie ettevõtte põhitegevusharu? * 

o  Piimatootmine 

o  Loomakasvatus 

o  Teraviljakasvatus 

https://www.google.com/url?q=http://foodprint.cycleco.eu&sa=D&ust=1464227552872000&usg=AFQjCNHO_fvtJPgILxqEaNqtESKzSUMiUQ
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o  Segatootmine 

o  Muu:  

23. Mitu inimest töötab Teie ettevõttes? * 

o  1-10 

o  11-50 

o  51-250 

o  Rohkem kui 251 

o  Ei ole töötajaid 
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LISA 2 

Tänavaküsitlus 

1. Kas poest toidukaupu ostes vaatate tootemärgistusi? 

a. Alati 

b. Tihti 

c. Harva 

d. Mitte kunagi 

e. Ei tea ühtegi märgistust 

2. Kas Teie jaoks on tootel olev keskkonnamärgistus tähtis? 

a. Jah 

b. Ei oska öelda 

c. Ei 

3. Mida vaatate enim toidu ostmisel poest? 

a. Hind 

b. Välimus 

c. Keskkonnamärgistus 

d. Muu 
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