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SISSEJUHATUS 

 

Kiiresti muutuv ettevõtluskeskkond ja ühiskond paneb ettevõtteid pingutama ning jälgima 

rohkem oma igapäevast tegevust, et selle tulemusel pikas perspektiivis ellu jääda, püsida 

konkurentsis, olla jätkusuutlik ja arenemisvõimeline. Selleks, et üks ettevõte kõike 

eelnevat saavutada suudaks on oluline tulemuslikkuse mõõtmine ning eesmärgiks 

püstitatud tulemuste saavutamine. Kuid kindlasti on see läbi aegade ühele ettevõttele 

suurimaks väljakutseks ning selle tee, kuidas sinna jõuda, valib iga ettevõte ise, 

defineerides missiooni, strateegilised eesmärgid ja parandades oma sisemisi protsesse 

(Alexandra 2015: 215). Ehk organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks tuleb need 

kõigepealt püstitada ning siis määrata, kuidas neid mõõta. Selle jaoks, et eesmärgid saaksid 

saavutatud tuleb paika panna strateegiad ning tuleb osata ka neid ellu viia. Strateegiate 

kontrollimiseks, tulemuslikkuse hindamiseks ja mõõtmiseks on oluline kasutada vastavaid 

tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme, mille abil selgeks teha, kas ja millises suunas 

liigutakse.  

Võimalik on kasutada mitmeid erinevaid tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme ning iga 

ettevõtte jaoks on oluline välja selgitada, oma eesmärke arvestades, milline on parim 

järjepidevaks kasutusele võtmiseks. Nende süsteemide ja mudelite abil on 

organisatsioonidel võimalik jälgida, kui kaugel ollakse eesmärkidest ning näha 

detailsemalt, kuidas tulemused ja edusammud saavutatud on. Mõõtmissüsteemid on 

abivahendiks ettevõttele, et teada saada, kus on ettevõtte parendusvõimalused ja 

kitsaskohad, mida tasuks jälgida, et saavutada soovitud tulemuslikkus. Tulemuslikkuse 

mõõtmise süsteemide abil on võimalik välja selgitada, et mida põllumajandusettevõtted 

tulemuslikkuse tõstmiseks teha saavad. Mõõtmissüsteemide kasutamisel saab sobivate 

mõõdikute abil eesmärke tähelepanu all hoida ja jälgida. Selline pidev tulemuslikkuse 

mõõtmine eesmärkide saavutamiseks viib ka edule, kuna läbi selle pööratakse tähelepanu 

strateegiatele, mida ellu tahetakse viia. 

Tulemuslikkuse mõõtmissüsteemide kohta on Eestis läbi viidud vähe uuringuid. Näiteks 

tuntud Eesti koolitaja, finants- ja juhtimisraamatute autor, Sander Karu uuris ja analüüsis, 

milliseid mõõtmismudeleid ja näitajaid strateegiliste majandustulemuste mõõtmisel Eesti 
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ettevõtetes kasutatakse (Karu 2004). Kuid erinevalt sellest uuringust on antud magistritöö 

uudne, kuna soovitakse keskenduda konkreetsele tegevusharule Eestis, milleks on 

põllumajandus. 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada, milliseid tulemuslikkuse mõõtmissüsteeme 

põllumajandusettevõtted tulemuslikkuse hindamiseks kasutavad ning milliseid on 

otstarbekas kasutada. 

Magistritöö eesmärgist lähtuvalt on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded: 

1) teoreetilisele kirjandusele tuginedes kirjeldada tuntumaid tulemuslikkuse mõõtmise 

süsteeme ning erinevate uuringute põhjal tuua välja põllumajandusettevõtete 

praktika nende rakendamisel; 

2) selgitada välja, kas põllumajandusettevõtted on teadlikult püstitanud konkreetsed 

eesmärgid, mida soovitakse saavutada, ja seadnud eesmärkidele sihtväärtused; 

3) selgitada välja, kas ja milliseid näitajaid mõõdetakse ning milliseid tulemuslikkuse 

mõõtmissüsteeme põllumajandusettevõtted kasutavad; 

4) tuginedes teoreetilistest allikatest saadud informatsioonile ning hinnates 

põllumajandusettevõtete vajadusi, teha ettepanekud, milliseid tulemuslikkuse 

mõõtmissüsteeme põllumajandusettevõtetel oleks otstarbekas kasutada. 

Eesmärgi täitmiseks on töö ülesehitatud kahe peatükina, mis omakorda jagunevad 

alapeatükkideks. Esimene peatükk annab ülevaate tulemuslikkuse mõõtmissüsteemide 

olemusest ning funktsioonist ettevõttes. Täpsemalt on kirjeldatud eesmärki, milleks 

tulemuslikkuse mõõtmissüsteemi kasutatakse ja mida tuleks jälgida selle ülesehitamisel. 

Teaduskirjanduse põhjal antakse ülevaade erinevate tulemuslikkuse mõõtmissüsteemide 

kasutamisest põllumajandusettevõtetes. Magistritöö esimeses osas on lisaks tähelepanu 

pööratud ka mõõdikute olemusele ning nende valikukriteeriumidele.  

Magistritöö teine peatükk hõlmab endas empiirilist osa, mis annab ülevaate uuringu 

metoodikast, valimist ja ankeetküsitluse struktuurist ning uuringu tulemustest. Magistritöös 

kasutatakse kvantitatiivset uurimismeetodit, viiakse läbi ankeetküsitlus. Seejärel 

analüüsitakse ankeetküsitluse teel saadud andmeid. Antakse ülevaade, milliseid näitajaid 

Eesti põllumajandusettevõtted mõõdavad ja peavad vajalikuks mõõta, ning kas ja milliseid 

tulemuslikkuse mõõtmissüsteeme kasutatakse. 
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Käesoleva töö teoreetiline osa on koostatud kasutades erinevaid teadusartikleid ning 

vastavasisulisi raamatuid. Peamisteks autoriteks, kelle allikatele toetuti on R.S. Kaplan, V. 

Kellen, D.P. Norton, R.Simons, M. Rillo, S. Karu jt. 

Olulist abi võiksid käesolevast magistritööst saada põllumajandusettevõtete juhid ja teised 

isikud, kes tegelevad tulemuslikkuse hindamisega. Kui teadlik strateegiliste eesmärkide 

seadmine ja neile konkreetsete mõõdikute määramine, nende poole liikumine ja tulemuste 

hindamine aitab kaasa ettevõtete jätkusuutlikkusele, võib see innustada ka 

põllumajandusettevõtteid tulemuslikkuse mõõtmisega teadlikumalt tegelema. 

Põllumajandusettevõtete omanike ja juhtide teadlikkuse tõstmine erinevatest 

mõõtmsisüsteemide olemasolust annab neile kindlasti ideid, kuidas ja milliseid 

mõõtmissüsteeme on võimalik kasutada. See loob ka aluse kasutamaks paremaid 

tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme. 
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1. TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMISE SÜSTEEMIDE 

TEOREETILISED ALUSED 

PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE KONTEKSTIS 
 

 Mõõtmissüsteemide olemus ja loomine 
 

Ettevõtte konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse saavutamiseks ning pikas perspektiivis 

ettevõtte edu saavutamiseks on oluline, et oleks püstitatud eesmärgid ning strateegiad 

nende ellu viimiseks. Seega, et edu saavutada ja olla jätkusuutlik peavad ettevõtted seadma 

strateegilised suunad, eesmärgid, viima täide otsuseid ja jälgima ettevõtte seisundit ning 

tegevusi, samal ajal kui liigutakse eesmärkide suunas (Kellen 2003). 

Strateegiline eesmärk on tulemus või tulemused, milleni plaanitakse jõuda pikemas 

perspektiivis, mis on üldjuhul 3-15 aastat (Karu 2004: 556), need on mõõdetavad 

püüdlused, mille juhid ettevõttele äristrateegia järgi kindlaks määravad. Eesmärgid võivad 

olla nii rahalised kui ka mitterahalised (Simons 2000: 7), nii lühiajalised kui ka 

pikaajalised. Tulemuslikkus on laialdaselt kasutatav mõiste paljudes valdkondades ning 

seda on erinevate autorite poolt ka erinevalt defineeritud. Üldiselt on tulemuslikkus 

mõõdik selle kohta, kui hästi protsess täidab oma eesmärki (Wu 2009: 8). Lühiajaline 

tulemuslikkus keskendub üldjuhul ajaperioodile üks aasta või vähem. Pikaajaline 

tulemuslikkuse eesmärk sisaldab võimet pidevalt uueneda ja muutuda vastavalt 

konkurentsitingimustele mitme aasta vältel (Striteska, Spickova 2012: 1). Ettevõtte 

strateegia viitab sellele, kuidas ettevõte loob väärtust klientidele ja eristub turul, sisaldades 

tingimata ka otsuseid selle kohta, kuidas ettevõte suudab konkureerida ja milliseid 

võimalusi tuleks innustada töötajaid kasutama (Simons 2000: 6).  

Selleks, et jälgida ja aru saada kui kaugel ollakse eesmärkidest ning kuidas on tulemused 

saavutatud, on võimalik järjepidevaks kontrollimiseks rakendada vastavaid 

mõõtmissüsteeme. Läbi erinevate mõõtmissüsteemide on võimalik hinnata ja mõõta 

tulemusi. Selleks, et tulemuste hindamine oleks kergem, tuleb selgelt eesmärkide kaudu 

kirjeldada ettevõtte visiooni, strateegiat, tegevuskava ja eelarvet (Kellen 2003). Mitmete 

autorite poolt on mõõtmissüsteeme ja mudeleid välja töötatud ja arendatud mitmeid, ning 
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seda juba aastast 1980 (Kazemkhanlou, Ahadi 2014: 276), seega on oluline oma 

organisatsioonis kasutusele võtta sobivaim. Enamus süsteeme on läbinud ka empiirilise 

testimise, kuid on ka süsteeme, mis on vaid teoorias eksisteerivad (Kazemkhanlou, Ahadi 

2014: 276; Oana: 276).  

Mitmed autorid usuvad, et tulemuslikkuse mõõtmine on oluline tegevus igale ettevõttele 

ning vajalik on aru saada, et see nõuab pühendumist (Wolk et al. 2009: 8). Pühendumise 

puhul on oluline see, et tuleks jälgida (eelkõige kõrgem juhtkond) tulemusi kriitiliselt ning 

nendest tuleks ka õppida. Teiseks on oluline kaasata ka töötajate aega tulemuslikkuse 

mõõtmise süsteemi loomise protsessi, ning peale seda kui planeerimisprotsess on 

lõppenud, tuleks süsteemi ka jälgida. Tähtis on, et oleks määratud inimene, kes jälgiks 

süsteemi toimimist, vaataks regulaarselt üle andmed, teeks järeldusi ja tagaks, et 

tulemustest on õpitud tulevaste otsuste tegemiseks. Kolmandaks on oluline missiooni ja 

visiooni kindel määratlemine ehk oleks siht, kuhu tahetakse jõuda, see aitab leida õiged 

asjad mida mõõta. (Ibid.: 8-9) Seega järjepidev mõõtmine ja pühendumine, täitmaks 

strateegilisi eesmärke, tagavad üldjuhul ka edu tulemuslikkuse saavutamisel. 

Järjepidevaks organisatsiooni tulemuslikkuse mõõtmiseks on välja töötatud viis printsiipi, 

mis aitavad seda protsessi juhtida (Performance Measurement Framework… : 56): 

1) tulemused peavad olema selgelt defineeritud; 

2) tulemuslikkuse mõõtmise süsteem, kaasa arvatud andmete kogumine, peaksid olema 

lihtsad ja tasuvad/tootlikud/kuluefektiivsed; 

3) tulemuslikkuse mõõtmise süsteem peaks olema positiivne, mitte karistav; 

4) tulemuslikkuse mõõdikud peaksid olema lihtsad, kehtivad, usaldusväärsed, 

asjakohased, vastavalt tegevustele ja protsessidele, mida mõõdetakse; 

5) tulemuslikkuse mõõdikuid tuleks pidevalt läbi vaadata ja parandada, omandamaks 

kogemusi tulemuslikkuse mõõtmisel, mis aitavad parandada ja täpsustada protsessi.  

Tulemuslikkuse mõõtmise süsteem (inglise keeles Performance Measurement System) 

(edaspidi TMS) on strateegiliste eesmärkide ja tulemuste hindamise vahendite (sealhulgas 

võtmemõõdikute) kogum, mida rakendatakse terves ettevõttes (Kaplan 2010: 30) ja milles 

vaadeldakse erinevaid majandusnäitajate komponente ja nendevahelisi seoseid süsteemselt 

(Karu 2004: 557). Tulemuslikkuse mõõtmise süsteem aitab juhtidel jälgida ettevõtte 

strateegia rakendamist, võrreldes tegelikke tulemusi strateegiliste eesmärkide ja sihtidega 

(Kellen 2003), võimaldab juhtidel näha, kuidas ettevõtte erinevates osakondades 
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saavutatud tulemused mõjutavad koos ettevõtte üldisi tulemusi (Kaplan 2010: 30) ning 

aitab juhtidel kohaneda ja õppida (Striteska, Spickova 2012: 1). Sobiva mõõtmissüsteemi 

abil on võimalik selgeks teha, milliseid tulemusi saavutada tahetakse, kes, mida ja kui palju 

selleks tegema peab ja kas soovitud tulemused saavutatakse ning kui ei saavutata, siis mida 

teha, et tulemusi saavutada (Karu, Zirnask 2004: 91). Tulemuslikkuse mõõtmise süsteem 

sisaldab tavaliselt süstemaatilisi meetodeid, püstitamaks eesmärke koos perioodiliste 

tagasiside aruannetega, mis näitavad edasiminekut eesmärkide suunas (Striteska, Spickova 

2012: 1). Efektiivne tulemuslikkuse mõõtmise süsteem peaks andma märku probleemist, 

kuid ei too alati välja selle põhjust (Performance Measurement Framework… : 5).  

Ettevõtted kasutavad tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme, et jälgida ja kontrollida kindlaid 

tegevusi, prognoosida tulevasi sisemisi ja välimisi turge, jälgida käitumist ja turge 

eesmärkide suhtes, teha otsuseid aja piirides ja muuta ettevõtte üldist orientatsiooni ja 

käitumist. (Kellen 2003) 

Selleks, et TMS oleks efektiivne oma eesmärkide saavutamisel peaks see arvestama 

ettevõttega seotud strateegia ja keskkonna faktoritega, organisatsiooni struktuuriga, 

protsesside, funktsioonide ja erinevate osapoolte suhetega (Bititci et al. 1997: 525). 

Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi loomisel peab tegema kahte tüüpi otsuseid. Esiteks 

tuleks välja selgitada, millist tüüpi informatsiooni oleks vaja koguda ja kui sage peab 

olema saadav tagasiside. Teiseks tuleks otsustada, kes peaks saama kogutud info ning mis 

nad sellega peaksid või ei peaks tegema. (Simons 2000: 7). 

Wolk et al. (2009: 7) on oma raamatus välja toonud viis peamist sammu, kuidas üles 

ehitada ja luua oma ettevõttele sobivat süsteemi tulemuslikkuse mõõtmiseks: 1) plaanida, 

hakata mõõtma, 2) valida, mida mõõta, 3) määrata, kuidas mõõta, 4) valmistuda ette 

andmete kasutamiseks, 5) käivitada tulemuslikkuse mõõtmise süsteem.  

Ka Karu ja Zirnask (2004: 154-155) on sarnaselt eelmainitule kirjeldanud olulisemad 

samme mõõtmissüsteemide loomisel. Milleks on 1) valida mõõdetavad kriitilised 

edufaktorid, 2) valida sobivad mõõdikud, 3) kujundada mõõdikutest põhjus-tagajärg 

ahelad, 4) leida igale mõõdikule sihtväärtus, 5) püstitada mõõtmisstandardid ning 6) 

analüüsida mõõdikute kasutamist. Tänapäeva dünaamilises ettevõtluskeskkonnas tuleb 

arvestada, et ettevõtete edu seisneb muutuste vajaduses huvitatud osapoolte suhtes, 

ettevõtted ei saa üles ehitada tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi arvestades üksnes 
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iseendaga. Organisatsioonid peavad hindama tulemuslikkust ja väliseid perspektiive, 

arvestades klientidega, tarnijatega ja teiste huvigruppidega (Striteska, Spickova 2012: 1). 

Kaplani arvates on parimal tulemuste hindamise süsteemil neli peamist omadust, see 

(2010: 14):  

1) hindab ettevõtte finantstulemusi ja mittefinantstulemusi; 

2) kasutab sisemisi andmeid ja väliseid andmeid; 

3) hindab järelnäitajaid ja juhtivnäitajaid. Järelnäitaja ehk näitajad, mida ettevõtte varem 

saavutanud on nt käibenumbrid. Juhtivnäitajad on näiteks kliendirahulolu tase, mis 

näitab, kuidas kliendid võivad käituda tulevikus; 

4) võrdleb tulemuste subjektiivseid ja objektiivseid aspekte. 

 

Rillo sõnul (2003a: 25-26) tegelevad organisatsioonid tulemuslikkuse mõõtmisega 

erinevalt. Ta toob välja, et on erinevaid äärmusi kuidas tulemuslikkust mõõdetakse, üheks 

äärmuseks on see, et kui ettevõtte mõõdab kõikvõimalikul moel ja kõike. See viib pigem 

olukorrani, et tihti on probleemiks info üleküllus, kus juhid ei suuda kontsentreeruda 

organisatsiooni jaoks oluliste näitajate jälgimisel ning kaotavad fookuse. Organisatsiooni 

strateegilise eelise saavutamiseks on keskendumine õigele väga oluline. Teiseks äärmuseks 

on tema sõnul see, kui ettevõtted tegutsevad intuitsiooni ajel ning töö tulemusi ei mõõdeta 

teadlikult. Tema sõnul on sellistel juhtudel sageli tegemist väikeste või alustavate 

ettevõtetega.  

Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemid on aja jooksul üha enam kasutust leidnud ja 

populaarsust kogunud, selle peamiseks põhjuseks on, et parandada kontrolli ettevõtte üle, 

viisil mil traditsioonilised finantssüsteemid ei ole võimaldanud seda teha (Kellen 2003). 

Kaplan ja Norton (2003: 145) leiavad, et iga mõõtmissüsteemi eesmärk peaks olema nii 

juhte kui töötajaid innustada, et nad viiksid edukalt ellu ettevõtte strateegiat, lisaks paneb 

see neid keskenduma olulisematele eduteguritele, võimaldab neil oma investeeringutes, 

plaanides ja tegevustes lähtuda organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest. Nad 

täheldavad ka, et need ettevõtted, kes suudavad siduda strateegia mõõtmissüsteemiga, 

suudavad ka strateegiaid kergemini ellu viia. Artley et al. (2001: 13) leiavad, et 

tulemuslikkuse mõõtmise süsteem on edukas, kui organisatsiooni strateegia ja 

tulemuslikkuse mõõdikud on seotud ning kui juhid annavad töötajatele ja välistele 

huvigruppidele edasi ettevõtte missiooni, visiooni ja strateegia suunad. 
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 Mõõtmissüsteemides kasutatavate mõõdikute olemus 

 

Tulemuslikkuse eesmärgi saavutamiseks peavad juhid välja töötama mõõdikud (Simons 

2000: 234). Need on indikaatorid, mida kasutatakse tulemuslikkuse mõõtmise süsteemides, 

mida jälgitakse regulaarselt, et hinnata ja toetada sellega oma tegevust (Wolk et al. 2009: 

6) strateegiliste eesmärkide suunas. Iga kriitilise edufaktori mõõtmiseks valitakse sobivad 

asjakohased ja usaldusväärsed mõõdikud (Karu, Zirnask 2004: 91). Wolk et al. (2009: 22) 

soovitavad valida igast ettevõtte tasandist mõõdiku, mis teenib kõige paremini 

organisatsiooni eesmärke ning nende sõnul tasub ja on koguni kasulik ettevõtte 

tulemuslikkusest parima ülevaate saamiseks koguda erinevat tüüpi andmeid. 

Mõõdik (inglise keeles measure/indicator) on (majandus)näitaja tulemuslikkuse 

mõõtmiseks (inglise keeles performance measurment), mille abil mõõdetakse nii tulemusi 

kui ka tulemuste saavutamiseks vajalikke protsesse, tegevusi ja toiminguid (Karu, Zirnask 

2004: 80). Mõõdikut on defineeritud ka kui kvantitatiivset väärtust, mida saab mõõdistada 

ja võrrelda eesmärkidega (Simons 2000: 234). Lähtudes mõõdiku seostest rahaga võivad 

need olla nii rahalised (finantsilised) kui ka mitterahalised (mittefinantsilised) (Simons 

2000: 234; Karu, Zirnask 2004: 80, 92). Veel nimetatakse mõõdikuid vastavalt 

kvantitatiivseteks (nt finantssuhtarvud, tööjõu voolavus, kliendikaebuste arv jms) ja 

kvalitatiivseteks (nt kvaliteet, kliendirahulolu, innovatsioon, motivatsioon, moraal, 

juhtimine, kliendi seisukoht jms) (Pun, White 2005: 51). Finantsilised mõõdikud 

kajastatakse rahas, mis on saadud tavaliselt ettevõtte raamatupidamissüsteemidest (nt tulu 

ja kasum). Mittefinantsmõõdikud on kvantitatiivsed andmed, mis on loodud väljaspool 

ametlikku raamatupidamissüsteemi (Simons 2000: 234) (nt kvaliteedinäitajad).  

Üheks keerulisemaks tegevuseks ja suurimaks väljakutseks kogu protsessi juures on valida 

õiged mõõdikud, mis kajastaksid täpselt seda, mida soovitakse ja mis on vajalik ning 

oluline mõõta (Karu, Zirnask 2004: 95; Kazemkhanlou, Ahadi 2014: 277). Peab arvestama, 

et mida mõõdetakse, seda ka juhitakse (Kellen 2003). Samas otsustada, mida mõõta, on 

sageli keerulisem, kui otsustada, kuidas seda üldse mõõta ja millised on sobivad standardid 

(Karu, Zirnask 2004: 95). Marko Rillo (2003a: 35-38) toob oma teadustöös kokkuvõtvalt 

välja olulisemad nõuded, mida tasuks mõõdikute valikul jälgida: 
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1) olulisim nõue on mõõdikute sõnastamisel see, et nad peaksid olema lihtsad ja üheselt 

mõistetavad; 

2) mõõdikud peavad andma kiire ja täpse tagasiside olukorra kohta; 

3) konkreetsele inimesele kehtestatud mõõdikute puhul, peaks sellel isikul olema 

maksimaalselt suur võimalus nende muutustele kaasa rääkida; 

4) mõõdikute ülesehitus peaks olema selline, et need oleksid paralleelselt orienteeritud nii 

informatsioonile kui ka inimeste motiveerimisele. Mõõdikud peaksid olema 

orienteeritud võimalikult vähe töötaja karistamisele ja võimalikult palju positiivsele 

tagasisidele; 

5) mõõdikul peaks olema sihtväärtus, kuhu poole püüelda ja see peaks olema väljakutset 

pakkuv ja teisalt ka saavutatav väärtus; 

6) mõõdikute arv peaks jääma kriitilise piiri tasemele, mis on 5-9 üheaegselt jälgitavat 

mõõdikut; 

7) mõõdik peaks olema objektiivne, mitte subjektiivne. 

Toetamaks Rillo eelmainitud kuuenda punkti nõuet mõõdikutele, leiavad Artley et al. 

(2001: 16), et kui on liiga palju mõõdikuid, siis genereeritakse suurel hulgal rutiinseid 

andmeid, mis võivad häirida juhtide fokusseeritust ning märkamata jäävad need mõõdikud, 

mis on tegelikult olulised ning kriitilise tähendusega edu saavutamaks. Nad lisavad, et ei 

ole kindlat arvu mõõdikuid, mida peaks jälgima, kuid üldjuhul on see arv jäänud 3-15 

vahele, sõltudes organisatsiooni keerukusest. 

Mõned, aga mitte kõik mõõdikud, on otseselt seotud ettevõtte strateegiaga ja on kriitilise 

tähendusega viimaks edukalt ellu firma strateegiat. Neid olulisemaid mõõdikuid 

nimetatakse kriitilisteks- või võtmemõõdikuteks (inglise keeles key performance 

indicators, KPI)  (Kellen 2003; Karu, Zirnask 2004: 80). Võtmemõõdikud on strateegiate 

elluviimiseks vajaliku mõõtmissüsteemi kujundamise aluseks (Karu, Zirnask 2004: 81). 

Kaplan (2010: 20-21) defineerib võtmemõõdikut kui näitajat, mis peegeldab ettevõtte 

tegevuse mingi kindla aspekti tulemusi. Tulemusi mõõtvad organisatsioonid panevad paika 

kindlad kriitilised edufaktorid, mis hõlmavad kõiki strateegilisi eesmärke. 

Võtmemõõdikud on sageli igal ettevõttel unikaalsed, olles indikaatorid ja suunajad 

organisatsiooni suurepäraste tulemuste saavutamiseks. Põllumajanduses on enamik 

tulemuslikkuse mõõdikud seotud põhitegevuse, tootlikkuse ja organisatoorse strateegiaga 

(Noell, Lund 2002: 11). Kaplani (2010: 20) sõnul olenemata sellest, millist tulemuslikkuse 
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mõõtmise süsteemi ettevõte rakendab, kasutavad kõik organisatsioonid oma tulemuste 

hindamiseks võtmemõõdikuid. Professor Rando Värnik toob välja, et 

piimatootmisettevõtetes on olulisimad võtmenäitajad näiteks sööda tootmise kulu, kulud 

loomade sigimisele, tervisele ja karjas püsimisele, tööjõukulu, noorkarjakasvatuse kulud, 

piima omadused, geneetika, üldkulud jms (Sammler 2017: 5). Lisaks mainib Värnik, et osa 

tulemusmõõdikuid kasutavad piimatootjad juba ammu ning nendest enimlevinud on 

piimatoodang lehma (või hektari) kohta (Byles et al. 2002: 5), piima kaubalisus ja omahind 

(Sammler 2017: 5). Byles et al. (2002: 5) toovad piimatootjate tulemuslikkuse 

mõõdikutena veel välja näiteks brutokasumi marginaali (lehma/ha/karja kohta), kasumit 

kulutatud sööda kohta (lehmale/karjale/liitrile), kasumit (farmi/talu kohta), 

proportsionaalset analüüsi (kulude ja käibe suhet %), netoväärtuse kasvu (muutus %), 

tootmiskulu tooteühiku kohta (rahaühikut liitri kohta), sööda efektiivsust (kg sööta liitri 

toodangu kohta) ja loomkoormust (loomühikut hektari kohta). Selleks, et organisatsiooni 

tasandil otsustada, millised mõõdikud on sobivaimad ja õigeimad, saavutamaks ettevõtte 

eesmärke, on soovitav läbi teha põhjalik analüüs ja mõelda läbi järgnevad küsimused 

(Karu, Zirnask 2004: 96): 1) kas antud mõõdik on tõepoolest oluline, 2) mis juhtuks, kui 

sellest mõõdikust loobuda, 3) kas mõnda mõõdikut kasutatakse vaid seepärast, et seda on 

kerge mõõta, 4) kas on mõni mõõdik, mis on loetelust välja jäetud vaid seetõttu, et seda on 

raske mõõta, 5) kas kasutatakse mõõdikute abil kogutud infot ning mida sellega tehakse, 6) 

kas see info aitab tegevust parandada. Sellise analüüsi tulemusel lisatakse mõned 

mõõdikud loetellu ja mõned jäetakse välja.  

Põllumajandusettevõtted on mõnevõrra erinevad teistest ettevõttest ning võib välja tuua 

kaks peamist erinevust, mis võivad mõjutada tulemuslikkuse mõõdikute tähtsust. Esimene 

erinevus on mõju ja sõltuvus looduskeskkonnast, nagu kliima, ilmastikumõjud, tootmise 

hooajalisus ja bioloogilised riskid ja ohud. Teine erinevus põllumajanduses on ettevõtte 

suurus, põllumajandusettevõtted kalduvad kasutama pere tööjõudu (Lissitsa 2005: 28) ja 

tihtipeale ei ole neil nii palju töötajaid kui teistel ettevõtetel (Zellman et al. 2008: 1) ja 

sageli on otsuste tegijaks põllumajandusettevõttes juht ja omanik ühes isikus (Byles et al. 

2002: 3). 

Uus – Meremaal viidi läbi uuring (Zellman el al. 2008), kus sooviti välja selgitada, kas 

samasugused tulemuslikkuse mõõdikud on asjakohased kasutada nii 

põllumajandusettevõttes kui ka mittepõllumajandusettevõttes. Täpsemalt oli uuritud 
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põllumajandusvaldkonna ettevõtteid, kelle tegevusvaldkonnaks olid lamba- ja 

veisekasvatajad. Uuringu tulemused näitasid, et paljud tulemuslikkuse näitajad, mida 

kasutatakse mittepõllumajanduslikes ettevõtetes, ei ole asjakohased 

põllumajandusettevõtetele. Ja tehti järeldused, et oleks vajadus selgeks teha alternatiivsed 

indikaatorid, mis on rohkem asjakohased põllumajandustegevuses. 

Kui mõõtmissüsteemi ja eesmärkide saavutamiseks jälgitavad (võtme)mõõdikud on välja 

valitud on järgmiseks sammuks nendele kõikidele valitud mõõdikutele arvuliste väärtuste 

ehk sihtväärtuste lisamine. Sihtväärtus (inglise keeles target) on mõõdikule või näitajale 

lisatud täpsustav (arv)väärtus, mis seatakse eesmärgiks (Karu 2004: 557; Karu, Zirnask 

2004: 81,95). 

Konkreetset mõõdikut on võimalik võrrelda selle sama mõõdikuga erinevatel aegadel, saab 

võrrelda tuleviku (siht)väärtusega või hinnata ka koos teiste mõõdikutega. Kuna mõõdikut 

kasutatakse võrdlemise eesmärgil, siis ei pea see väljendama absoluutset väärtust. (Kellen 

2003)  

Läbi aegade on välja töötatud mitmeid tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme (Kaplan 2010: 

31) ning käesoleva magistritöö teoreetilises osas on täpsemalt käsitletud kuute tuntumat 

tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi: 1) tasakaalus tulemuskaart (edaspidi TTK) (inglise 

keeles Balanced Scorecard), 2) kuus sigmat (inglise keeles Six Sigma), 3) DuPont 

püramiid (inglise keeles DuPont Pyramid), 4) tulemuslikkuse püramiid (inglise keeles 

Performance Pyramid), 5) juhtimispaneel (prantsuse keeles Tableau de Bord) ja 6) 

integreeritud tulemuslikkuse mõõtmise süsteem (inglise keeles Integrated Performance 

Measurement System – PMS) (Karu, Zirnask 2004: 97; Karu 2004: 557).  

Lisaks eelnevalt väljatoodud süsteemidele on veel teisigi mõõtmismudeleid nagu Altmanni 

(pankroti) võrrand (Karu 2004: 557), kvaliteedi parendamise süsteemid nagu PDCA-ring ja 

Baldrige-i Riiklik Kvaliteediprogramm (BNQP) (Kaplan 2010: 33-34), terviklik 

kvaliteedijuhtimine TQM (Põdder 2016: 16), kolme-dimensiooniline mõõtmise süsteem 

(Valenzuela, Maturana 2015), täiuslikkuse mudel EFQM (European Foundation for 

Quality Management) (Põdder 2016: 16), tulemuslikkuse mõõtmise maatriks (Striteska, 

Spickova 2012: 3; Põdder 2016: 16) jt.  
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 Tasakaalus tulemuskaart 

 

Tasakaalus tulemuskaart on tuntud (Saar 2002) ja praktikas enimlevinud strateegia 

elluviimiseks kasutatav süsteem (Kaplan 2010: 35; Karu, Zirnask 2004: 97; Karu 2008: 40; 

Striteska, Spickova 2012: 3), mis on välja töötatud Harvardi ülikooli professor Robert 

Kaplani ja juhtimiskonsultatsioonifirma juhi David Norton poolt 1992. aastal (Kaplan 

2010: 34). Kaplan ja Norton leides, et traditsioonilised juhtimise süsteemid ei võimaldanud 

ühendada pikaajalisi strateegiaid lühiajaliste tegevustega ja olid pühendunud liigselt 

majanduslikule- ja finantsperspektiivile. Seetõttu loodi mudel, mis on tasakaalustatud 

erinevate perspektiividega, olles olulised edukaks ettevõtte juhtimiseks. (Andersson 2002: 

7) See metoodika on saavutanud laiahaardelise tähelepanu trükiväljaannetes, teadlaste ja ka 

juhtide seas (Ahn 2001: 441) ja leidnud kasutust paljude globaalse tähtsusega ettevõtete ja 

väikeettevõtte poolt juba ajast, mil see algselt välja arendati (Dunn et al. 2006: 4). 

Tasakaalus tulemuskaart on välja arendatud strateegiliseks juhtimissüsteemiks (Karu, 

Zirnask 2004: 97; Karu 2008: 40) ning ei ole kasutusel üksnes mõõtmissüsteemina 

(Kaplan, Norton 2003: 10). 

Kaplan (2010: 35) defineerib TTK-d kui süsteemi, mis teadvustab, et finantstulemused on 

vaid üks osa organisatsiooniliste tulemuste tervikpildist, mis püüab tasakaalustada ettevõtte 

finantsmajanduse valdkonda mittefinantsilise valdkonnaga. Dunn et al. (2006: 4) sõnul on 

TTK strateegiline juhtimise tööriist, mis näitab juhile selget ja sisutihedat pilti ettevõtte 

tervisest ning arengust püüeldes põllumajandusettevõtete eesmärkide poole.  

TTK olulisus seisneb selles, et ta kirjeldab strateegiat järjepidevalt ja selgepilguliselt 

(Karu, Zirnask 2004: 97; Karu 2008: 40) ning on üks võimalik meetod organisatsiooni 

strateegia rakendamiseks (Rillo 2003b). TTK on mõeldud selleks, et luua seost ettevõtte 

strateegia ja igapäevaste ülesannete vahel, mida peaks juurutama strateegilise juhtimisena 

ja kasutama praktikas kasuliku juhtimise vahendina (Noell, Lund 2002: 4). TTK 

arendamine ei ole lihtne ega kiire ülesanne, see nõuab aega ja on oluline, et kõik ettevõtte 

töötajad mõistaksid organisatsiooni strateegiat (Lissitsa  2005: 28), mis tähendab, et 

tasakaalus tulemuskaardi loomisel peab olema kogu organisatsioon sellega seotud.  

Tasakaalus tulemuskaardi eesmärgid ja näitajad lähtuvad organisatsiooni tulevikupildist 

ehk visioonist ja strateegiast (Kaplan, Norton 2003: 9; Rillo 2003a: 9), seega teisendatakse 

TTK abil organisatsiooni visioon, missioon ja strateegia mõõdetavateks tegevusteks ja seda 
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neljas valdkonnas ehk perspektiivis (Karu, Zirnask 2004: 97; Karu 2008: 40), mida 

nimetatakse ka aspektideks. Need perspektiivid (joonis 1), mis on TTK klassikalise mudeli 

osadeks ja mille kaudu süsteem mõõdab ettevõtte tegevuse tulemuslikkust on finantsid 

(minevik), kliendid (olevik), äriprotsessid (olevik) ning õppimine ja areng (tulevik) 

(Kaplan, Norton 2003: 9; Andersson 2002: 7). 

 

 

Joonis 1. Tasakaalus tulemuskaart Allikas: (Karu, Zirnask 2004: 105) 

 

Eelmainitud neli perspektiivi saab lahti mõtestada järgmiselt: 

1) Finantsperspektiiv – strateegia ettevõtte kasvuks, kasumlikkuseks ja riskiks 

aktsionäride perspektiivis (Kellen 2003), mis näitab, et kas strateegia on taganud 

parema majandusliku edu (Lissitsa 2005: 26). 

2) Kliendiperspektiiv – strateegia loomaks väärtust ja erinevust kliendi perspektiivist 

lähtuvalt (Kellen 2003), vastates küsimusele, et kuidas olemasolevad ja uued kliendid 

ettevõtet näevad ja hindavad, ning kuidas ettevõte saaks arendada ja kasvatada 

kliendisuhet (Lissitsa 2005: 26). 

3) Sisemiste äriprotsesside perspektiiv – strateegilised prioriteedid erinevatele 

äriprotsessidele, mis loovad kliendi ja aktsionäride rahulolu (Kellen 2003). See 

strateegia keskendub eelkõige oskustele, kompetentsile ja tehnoloogiale mis loevad, et 

täita klientide vajadusi ning lisavad väärtust klientide silmis (Lissitsa 2005: 26). 

4) Õppimise ja arengu perspektiiv – prioriteedid loomaks keskkonda, mis toetab 

organisatsiooni muutust, innovatsiooni ja kasvu (Kellen 2003). See perspektiiv 

kirjeldab infrastruktuuri, mis on vajalik, et saavutada tulemusi ja eesmärke kõikides 

eelmainitud printsiipides (Lissitsa 2005: 26). 

Arvestades asjaoludega, et põllumajandusettevõtetel on kohustused oma kleintide ees 

seoses kvaliteedi ja ohutusnõuetega, on Noell ja Lund (2002: 15) arvamusel, et 

kliendiperspektiiv on TTK juures väga oluline. Samas soovitavad nad selle aspekti 
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laiendada huvigruppide perspektiiviks. Seda sellepärast, et lisaks klientidele on 

põllumajandusega seotud ka teised osapooled, kes maksavad neile toetusi. 

Tasakaalus tulemuskaardi selline klassikaline jaotus on tavaline, kuid mitte alati nõutav 

(Kellen 2003), perspektiivide mahtu saab laiendada vastavalt aspektidega, mida vajatakse 

(Lissitsa  2005: 30). Nii nagu on selgunud mitmest uurimustööst ja artiklist, ei piirduta 

TTK koostamisel üksnes nendest etteantud perspektiividest, vaid vastavalt ettevõtte 

vajadusele ja tegevusalale saab neid tulemuslikult juurde lisada. Ka Rillo (2003a: 10) sõnul 

on mitmeid näiteid praktilisest elust, kus kasutatakse viit või enamat perspektiivi, millega 

TTK-d täiustada. Näitena toob ta avaliku sektori puhul näiteks lisandunud 

sotsiaalmajanduslikku külge käsitleva perspektiivi ning muudes valdkondades ka personali 

ja arendustegevus perspektiivid. Lisaks on ka juhuseid, kus selguse loomiseks on eraldatud 

arengu- ja kasvuperspektiiv. 

Ukraina põllumajandusettevõte, proovides esmakordselt rakendada oma tulemuslikkuse 

mõõtmissüsteemina tasakaalus tulemuskaarti, lisas neljale (finantsid, kliendid, 

siseprotsessid ning õppimine ja areng) põhilisele TTK osale veel kaks tähelepanu vajavat 

valdkonda- innovatsioon ja ühiskond. Põhjuseks oli arvamus, et ollakse kõige 

innovaatilisem ettevõtte riigis. Lisaks omab põllumajandus Ukrainas traditsioonilistelt 

tähtsat rolli maaelu arengus ja lisaks pakutakse erinevaid teenuseid ühiskonnas. Sotsiaalse 

perspektiivi formuleerimisega rõhutas põllumajandusettevõte oma pühendumust aidata 

kaasa positiivsele arengule oma sektoris ja riigis, kasutades uusi tehnoloogiaid. (Lissitsa 

2005: 29) Ka Paustian et al. (2015) toovad oma artiklis välja veel mitmed perspektiivid, 

mida nende uuringu kohaselt on TTK kasutamisel perspektiivide hulka lisatud, näiteks 

inimressursid, loodusvarad, elustiil, tarneahel, innovatsiooni protsessid ja ühiskond.  

Andersson (2002: 6-7) olles kohandanud TTK just põllumajandusettevõtetele on uue 

perspektiivina lisanud süsteemile ka elu perspektiivi. Rillo (2003b) sõnul tasub TTK 

rakendamisse loovalt suhtuda, mitte üksnes jälgida Kaplani ja Nortoni poolt välja pakutud 

standardmetoodikat ning raamidesse kinni jääda. Ka magistritöö autor on arvamusel, et 

arvestades põllumajandusettevõtete eripära, tasuks kindlasti traditsioonilisele TTK 

perspektiividele lisada teisigi aspekte. 

M.Rillo (2003a: 5-8) toob välja, et loomaks tasakaalus tulemuskaarti on oluline jälgida 

kolme põhieesmärki. Esimene on finants- ja mittefinantsnäitajate vahel tasakaalu leidmine,  

mis tähendab, et ei piisa ettevõtet juhtida ainult finantsnäitajate põhjal, mis on (üldjuhul) 
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minevikku käsitlevad mõõdikud, vaid selle kõrvale tasuks kasutusele võtta ka mõõtmiseks 

need aspektid, mis näitavad objektiivselt hetkeseisu ja kujundavad ka tulevikku (Kaplan, 

Norton 1996 ref Rillo 2003c: 6). Teise põhieesmärgina on ta välja toonud, et tuleks püüda 

leida sellised mõõdikud, mis poleks ühekülgsed. See tähendab, et tuleb leida kesktee nii 

lühi- ja pikaajaluste eesmärkide vahel, minevikku ja tulevikku analüüsivate eesmärkide 

vahel ning organisatsiooni välise ja sisemise tulemuslikkuse vahel. Mõõdikute ülesehitus 

peaks olema optimaalne. Kolmanda põhieesmärgina toob Rillo välja, et ettevõtte visioon, 

missioon ja strateegilised eesmärgid peaksid olema ühtemoodi lihtsasti arusaadavad ning 

teatavaks tehtud kõikidele organisatsiooni töötajatele ja muudatusi tuleb ellu viia.  

Nagu eelnevalt mainiti kasutatakse kõikides mõõtmissüsteemides võtmemõõdikuid, mille 

abil ettevõttes tulemuslikkust mõõta ja hinnata, nii ka TTK puhul. Leitakse iga perspektiivi 

jaoks olulisimad näitajad mida pikaajalise perioodi jooksul mõõdetakse. Saksamaal on 

tehtud uuring (Paustian et al. 2015: 148, 151-152), kus põllumajandusettevõtete hulgas 

selgitati välja millised strateegiaid tulemuslikkuse mõõtmisel arvesse võetakse ja milliseid 

võtmemõõdikuid peetakse kõige olulisemaks. Selgus, et erinevate TTK perspektiivide 

puhul jälgitakse põllukultuure kasvatavates ettevõtetes enam finantsperspektiivis 

võtmemõõdikutena  kasumimarginaali, kasumit ja rahavoogusid. Veel jälgitakse 

omakapitali muutusi, likviidsust, EBITA-d ja investeeringutasuvust (ROI). Turuperspektiivi 

võtmemõõdikutena jälgitakse enam realiseeritud turuhinda kultuuri kohta, 

põllumajandusliku tooraine/sisendi hindu, rendimaa osakaal ettevõttes ja transpordikulusid. 

Lisaks veel ladustamise kulud, laenukapitali osakaal ja kaugus (siht)turust. Sisemiste 

protsesside perspektiivi juures olid enim kasutatavad võtmemõõdikud saagikus, 

taimekaitsevahendite kulud, väetiste kulud, rendikulu, kvaliteedi preemiad ja maha 

arvamised, kapitalikulu ja tööjõukulud. Viimas, õppimise ja arengu perspektiivi juures, 

jälgiti samuti mitmeid võtmemõõdikuid, milleks olid erialane areng, töötajate töörahulolu, 

perekondlik vaba aeg (tundi/nädalas), töötajatega personaalne konsultatsiooni aeg, 

taimekasvatuse nõustamine ja uute rendilepingute taotlemine. Kõik eelnevad 

võtmemõõdikud on välja toodud tulemuste keskmiste väärtuste alusel, vastavalt 

olulisusele, kuidas ettevõtte juhid nende olulisust mõõtmisel ja jälgimisel nägid. Seega 

näitab eelmainitud uuring, et TTK-d saavad rakendada tõhusalt ka 

põllumajandusettevõtted, mida tõestab ka Lissitsa uuring (2005: 30-31). 
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Kuna üks TTK ei pruugi võrdselt sobida igat tüüpi ettevõtetele, peaks soovituslikult iga 

ettevõtte enda jaoks ise looma TTK vastavate mõõdikute ja sihtväärtustega, mis aitavad 

saavutada strateegilisi eesmärke. Erinevate valdkondadega tegelevate ettevõtete TTKd 

sobivad see eest headeks näideteks ja abivahenditeks loomaks oma ettevõttele 

individuaalset süsteemi, mis arvestab ettevõtte konkreetseid vajadusi. Saksamaal (Paustian 

et al. 2015, 151-152) tehtud uuring ja empiirilise analüüsi tulemus näitas seda, et 

erinevused, mida peaks arvestama on peamiselt seotud ettevõtte suurusega, 

põllumajandusettevõtete juhtide kogemustega taimekasvatuses, kohalike ettevõtete 

tingimustega ja tulevikuootustega.  Selle põhjal järeldati, et lähtuvalt struktuurist ja 

personaalsest eripärast on erinevatel põllumajandusettevõtetel erinevad visioonid ja 

strateegiad (Ibid.: 156). 

Paustian et al. (2015: 149) sõnul on põllumajandusettevõtetes uuritud TTK praktilist 

kasutust vähe. Väidetavalt on seda tehtud Saksamaal, Iirimaal, Uus-Meremaal, Ukrainas, 

USA-s, Suurbritannias, Austraalias ja Itaalias. Neis riikides rakendati TTK-d eelkõige 

loomakasvatussektoris, piima- ja puuvilja tootmises, lihatööstuses ja toiduainete 

tarneahelas. 

Paustian et al. (2015) sõnul on TTK kasulikkuseks see, et põllumajandusettevõtte juht saab 

informatsiooni ettevõtte protsessist ja mõõdikutest ning saab hinnata, et kas ühe valdkonna 

täiustamine algatab parendamist teises ettevõtte valdkonnas. Nad toovad välja, et tulevikus 

võib ettevõtte edu olla mõjutatud ühest komponendist, nagu näiteks haridus. Näiteks 

kõrgemad teadmised teraviljakultuuride tootmisest võivad viia suurenenud saagikuseni ja 

tulemusteni, mis suurendab omakorda puhaskasumit. Lissitsa (2005: 30-31) lisab, et 

tasakaalus tulemuskaardi rakendamine aitab põllumajandusettevõtetel arendada, rakendada 

ja jälgida oma ümberstruktureeritud strateegiaid.  

TTK on kindlasti oma populaarsuses ja süsteemi ülesehituselt aidanud mitmetel ettevõtetel 

saavutada oma eesmärke ning aidanud tulemuslikkust edukalt mõõta. Kokkuvõtvalt on 

TTK puhul oluline järjepidevus, kriitiliselt valitud mõõdikud, mis peaksid olema omavahel 

seotud läbi erinevate perspektiivide, mõõdikutele oleks seatud sihtväärtused ning kogu 

ettevõtte töötajaskond oleks kaasatud süsteemi loomisel ning rakendamisel.  
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 Kuus sigmat 

 

Kuus sigmat on üks kvaliteedi parendamise süsteeme, mille tekkeperioodiks loetakse 1920. 

aastat (Kaplan 2010: 34; Karu, Zirnask 2004: 98; Pande et al. 2002: 26), see on 

strateegiline juhtimise protsess, mille väljaarendajaks oli algselt  Motorola (Madalina 

2014: 71; Pande et al. 2002: 26; Petruta, Roxana 2014: 643) 

Kuus sigmat on andmetele ja hindamistele tuginev lähenemisviis, mis aitab juhtidel vigade 

vähendamise abil pidevalt parandada (Kaplan 2010: 34) ja ümber kujundada vigaseid 

äriprotsesse, vähendamaks tulemuste variatsioone miinimumtasemele 

põllumajandusettevõtetes (Madalina 2014: 72). Peamiseks kuue sigma eesmärgiks on 

probleemide avastamine (Petruta, Roxana 2014: 643), samuti probleemide lahendamine ja 

äritegevuse ning organisatsiooni tulemuslikkuse parandamine, samal ajal säilitades 

madalad kulud ja madalaima arvu defekte (Madalina 2014: 71). Kuus sigmat on 

kõikehõlmav ja paindlik süsteem ärilise edu saavutamiseks, säilitamiseks ja 

maksimeerimiseks (Karu, Zirnask 2004: 98; Pande et al. 2002: 7). Kuue sigma unikaalseks 

liikumapanevaks jõuks on kliendi vajaduste täpne mõistmine, faktide, andmete ja 

statistilise analüüsi distsiplineeritud kasutamine ning kõrgendatud tähelepanu protsesside 

ennetavale juhtimisele, parandamisele ja taasleiutamisele (Karu, Zirnask 2004: 98; Pande 

et al. 2002: 7). Kuue sigma sisuks on kliente hästi teenindada ja uusi suurepäraseid ideid 

genereerida (Pande et al. 2002: 24). Veel võib kuut sigmat defineerida kui põhjalikku 

muudatust kultuuris ettevõtte strateegia muutmiseks, eesmärgiga suurendada 

kliendirahulolu, kasumlikkust ja konkurentsivõimet ehk teisisõnu on tegemist soorituse 

parendamise vahendiga (Pande et al. 2002: 7). Kuue sigma tagajärjel on tulemused (tooted 

ja teenused) ideaalilähedased, mis saavutavad või ületavad kliendi ja lõpptarbija ootusi,  

samaaegselt vähendamaks tegevusse panustatavat aega, raha ja ressursse, saavutamaks 

vähema panusega parem tulemus (Petruta, Roxana 2014: 644). 

Kokkuvõtvalt on tegemist detailse kvaliteedi kontrolliga, mis on kasutusel terves maailmas 

ja mis tuleneb Kreeka 18. tähest sigma (Madalina 2014: 71; Petruta, Roxana 2014: 644). 

Selle sümboli väiketähte „σ“ kasutatakse statistilises tähenduses populatsiooni ehk kogumi 

standardhälbe tähistamiseks, mis on variatsiooni ebajärjekindluste esinemise indikatsioon 

või hajuvus protsessis, rühmas või artiklite grupis (Madalina 2014: 71; Pande et al. 2002: 

43; Petruta, Roxana 2014: 644). Selline statistiline viis on veel üheks võimaluseks, kuidas 
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kuut sigamt defineerida. Rohkemate „hälvetega“ normaalsusest tulevad defektiga tooted ja 

teenused, mis ei vasta kliendi soovidele ja vajadustele. Selle tulemusel „defektidega“ 

tooted/teenused tagastatakse või vahetatakse ümber, mis aga nõuab pikas perspektiivis 

ettevõttelt aega, raha ja ressursse. Kuue sigma kontseptsioon on kasutusel protsessides, et 

tegelikult rahuldada täielikult klientide vajadusi ja soove. (Petruta, Roxana 2014: 644) 

Kuus sigmat kasutavad ja rakendavad paljud ettevõtted kõikide äriprotsesside juures – 

tootmises, tootearenduses, tellimuste täitmisel, klienditeeninduses jne. (Kaplan 2010: 34). 

Pande et al. (2002: 31-33) on välja toonud kuue sigma kuus kasutegurit, mis selle süsteemi 

rakendamisel kaasnevad:  

1) süsteem aitab toota pidevat edu, ehk see aitab luua oskused ja vajaliku kultuuri 

pidevaks uuestisünniks; 

2) püstitab kõikidele soorituseesmärgid, mille suunas liikumine aitab täita võimalikult 

ideaalsuse lähedase tulemuse; 

3) suurendab klientidele toodetavat väärtust. Kuue sigma tuumaks olev kliendikesksus 

tähendab õppimist, mis tähendab väärtust kliendi (ja perspektiivsete klientide) jaoks 

ning planeerimist, kuidas neile tulusalt väärtust luua; 

4) tõstab soorituste parendamiste tempot, mis tähendab, et kiires muutuvas keskkonnas 

võidab see, kes liigub muutuva ühiskonnaga pidevalt kaasas seda just protsesside 

parendamise teel; 

5) edendab õppimist. Kuus sigmat on lähenemine, mis suudab kasvatada ja kiirendada 

uute ideede arendamist ja jagamist organisatsioonis; 

6) viib läbi strateegilise muudatuse. Süsteem aitab mõista ettevõtte protsesse ja 

protseduure, mille abil on võimalik teha vajalikke ümberkorraldusi. 

Kuus sigma süsteemile on võimalik läheneda kolme peamise ettevõtte protsessidele 

suunatud baaselemendi kaudu, milleks on protsessi parendamine, 

kujundamine/ümberkujundamine ja juhtimine (Madalina 2014: 71; Pande et al. 2002: 50-

54). Selleks, et kuus sigma süsteemi kasutamine toimiks, peavad kõik elemendid omavahel 

ühenduses olema ning kõige selle juures on oluline klienditundmine ning efektiivsed 

mõõdikud (Pande et al. 2002: 50). Brutu (Madalina 2014: 73), sidudes need baaselemendid 

põllumajandusettevõttega kirjeldab neid järgnevalt: 
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1) Protsessi parendamise eesmärk on leida otseseid lahendusi, sihiga eemaldada peamised 

probleemide põhjustajaid, mis mõjutavad ettevõtte tulemuslikkust. Enamus kuus sigma 

projektid püüavad parandada personali struktuuri. 

2) Protsessi kujundamine/ümberkujundamine on eelkõige oluline, kuna ärimaailm on 

praegusel ajal pidevas muutuses, on võimatu säilitada ettevõtte liidrikohta ilma selle 

protsessi ümberkujundamata ja kuna kuus sigma eesmärk ei ole mitte ainult parandada 

protsessi, vaid pigem asendada vana protsess uuega (või asendada osa protsessist), 

seega on see element väga oluline osa kogu süsteemist. 

3) Protsessi juhtimise tulemusel on - protsessid analüüsitud ja juhitud, ning kohustused on 

määratud selleks, et kindlustada ristjuhtimine põhiprotsessides; kliendi nõudmised on 

selgelt defineeritud; põhjalik protsessi tulemuste hindamine,  tegevused ja ressursid on 

välja toodud; juhid saavad tulemuslikkust hinnata reaalajas; protsessi areng, 

kujundamine ja ümberkujundamine suurendavad ettevõtte tulemuslikkuse taset, 

konkurentsivõimet ja kasumlikkust. 

Põllumajandusettevõtted peavad arvestama, et disiplineeritud mõõdikute kasutamine ei ole 

piisava selleks, et jõuda soovitud parenduste läbimurdeni ja tulemusteni, mis on 

jätkusuutlik läbi aja. Oluline on mõõdikud ja struktureeritud metoodika rakenda just 

parendusvõimalustele, mis on otseselt seotud organisatsiooni strateegiaga. (Madalina 2014: 

74) 

Kuus sigma rakendamisel saab nii põllumajandusettevõtetes kui ka teistel tegevusaladel 

kasutada kahte peamist kvaliteedi parendamise meetodit ehk mudelit, milleks on 

viiefaasiline parendamistsükkel DMAIC (D-defineeri, M-mõõda, A-analüüsi, I-parenda, C-

kontrolli) (Madalina :73; Pande et al. 2000: 57; Petruta, Roxana 2014: 644 ) ja DMADV 

(D-defineeri, M-mõõda, A-analüüsi, D-disaini, V-kinnita) (Madalina 2014: 73; Petruta, 

Roxana 2014: 644)  

DMAIC on töötajatele pidevaks suunanäitajaks, kuidas ettevõttes muudatusi ja parendusi 

juhtida (Pande et al. 2000: 55), seda mudelit kasutatakse protsessi käimasolevas (Madalina 

:74), parendamise ja kavandamise/ümberkavandamise faasis (Pande et al. 2000: 57). Selle 

meetodi abil saab vähendada toodete, teenuste ja protsesside defekte (Petruta, Roxana 

2014: 644) 
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DMADV-d kasutatakse uue toote või protsessi loomisel (Madalina 2014: 74), olles samuti 

populaarne lähenemisviis kirjanduses (Petruta, Roxana 2014: 643). 

Pande et al. (2000: 35-37) on välja toonud kuus sigma kuus juhtmõtet, mis on nende sõnul 

selle juhtimissüsteemi elutähtsateks elementideks ning mis aitavad seda süsteemi ettevõtte 

heaks rakendada.  

Esimene juhtmõte on kliendikesksus, nii sõnades kui ka tegudes. Nagu eelnevalt mainitud 

on kliendikesksus kuue sigma puhul tähtsaim eesmärk ning kuue sigma soorituse 

mõõtmised algavad samuti kliendist. Kuue sigma parendusi defineeritakse vastavalt sellele, 

milline on nende mõju kliendi rahulolule ja kliendile loodavale väärtusele. 

Teiseks juhtmõtteks on andmetest ja faktidest juhinduv juhtimine, ehk on oluline, et 

juhtimine ei toimuks n-ö kõhutunde järgi. Seda tuleks teha kuue sigma abil, et selgitada 

välja millised mõõdikud on ärisoorituse hindamise võtmeks. Seejärel on andmete 

rakendamisel ja analüüsil võimalik mõista muutujaid ja optimeerida tulemusi. Kuus sigmat 

aitab vastata küsimustele: Milliseid andmeid/informatsiooni ma tegelikult vajan? Ja kuidas 

neid andmeid/informatsiooni kasutada, et neist maksimaalselt tulu oleks? 

Kolmas juhtmõte on, et peatähelepanu peaks olema protsessil, selle juhtimisel ja 

parendamisel. Kuue sigma tegevus käib seal, kus on protsessid. Olgu tegemist toodete ja 

teenuste kavandamise, soorituse mõõtmise efektiivsuse ja kliendirahulolu kasvu või isegi 

äri juhtimisega – kuue sigma edu võtmeveduriks on protsess. 

Neljas juhtmõte on proaktiivne juhtimine, ehk tuleb reageerida enne, kui midagi veel 

juhtunud on. Reaalses elus tähendab aga see seda, et tihti hooletusse jäetud äripraktikad 

tuleb kujundada harjumuseks, seada ambitsioonikad eesmärgid ja neid sagedasti läbi 

vaadata, seada selged prioriteedid, tähelepanu tuleb pöörata probleemi ära hoidmisele, 

mitte tulekahjude kustutamisele ning tuleb küsida miks me midagi teeme. 

Viiendaks juhtmõtteks on piirideta koostöö. Koostöö ettevõttesiseselt ja ettevõttel oma 

hankijate ja klientidega avab tohutuid võimalusi. Oluline on, et iga töötaja teab oma rolli 

ettevõttes ja suudab mõista ja mõõta tegevuste omavahelist sõltuvust protsessi kõikides 

osades. Ei pea olema ennastohverdav, kuid see nõuab lõppkasutaja tegelike vajaduste ja 

protsessi või tarneahela töövoo tundmist, ta nõuab kliendi- ja protsessiteadmiste 

pühendunud kasutamist kõikide poolte hüveks.  
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Kuuenda ja ühtlasi ka viimaseks juhtmõtteks on Pande et al. välja toonud, et tuleb taotleda 

täiust ja samas taluda eksimusi. Kuus sigmat endale eesmärgiks seadev ettevõte peab 

lakkamata püüdlema veel täiuslikuma täiuse poole, samas kannatlikult aktsepteerides ja 

ohjates aeg-ajalt esinevaid tagasilööke. 

Kuue sigma puhul peab arvestama, et tegemist on pikaajalise ja järjepideva protsessiga, 

mis nõuab rasket tööd, disipliini ja probleemide lahendamist, mõjutades kõiki ettevõtte 

äriüksusi ja aspekte, mis tähendab, et ka kõikidele organisatsiooni liikmetele ja töötajatele 

tuleb kuue sigma eesmärke ja prioriteete selgitada. (Petruta, Roxana 2014: 644-645). 

Kuue sigma mõistmine ning rakendamine võib olla keeruline tegevus, mis nõuab püsivust 

ja vajab kliendivajaduste õiget hindamist, kuid selle rakendamine võib tuua ettevõttele 

suurt edu ning selle tulemusel võib ettevõtte saavutada oma toodete tootmisel ning 

protsesside läbiviimisel ideaalilähedased tulemused. 

 

 

 DuPont püramiid 
 

Läbi aegade on ettevõtted tulemuslikkust mõõtnud ja jälginud erinevate finantssuhtarvude 

abil, selliseid enimlevinud näitajaid on võimalik jälgida ja mõõta kasutades DuPont 

püramiidi. See tulemuslikkuse mõõtmise süsteem võeti kasutusele DuPonti kontsernis 

(Karu, Zirnask 2004: 98; Mishra et al. 2009: 65; Nehring et al. 2015: 63) 1920-del, F. 

Donald Brown-i poolt ja tutvustati esmalt finantstulemuslikkuse mõõtmise meetodina 

(Mishra et al. 2009: 65; Nehring et al. 2015: 63).  

DuPont püramiid kujutab endast süsteemset finantssuhtarvude kogumit, mille kaudu 

jälgitakse tulemuslikkust (Karu, Zirnask 2004: 98; Karu 2008: 34; Mishra et al. 2009: 51) 

kasutades erinevaid rentaabluse mõõdikuid. Rentaablus näitab tasuvust, kasumlikkust ning 

rentaabluse analüüs on oluline, sest just need näitajad kajastavad ettevõtte edukust ja 

finantssuutlikkust. Rentaablussuhtarvude leidmisel võrreldakse kasumit erinevate 

näitajatega: müügituluga, varaga, omakapitaliga. (Stelmak: 54) 

Joonisel 2, kus on kujutatud DuPont püramiidi, on kõige parempoolsemates kastides 

esitatud organisatsiooni peamised väärtuskäiturid (inglise keeles value drivers). Need on 

faktorid, mis genereerivad kasumit ja lisandväärtust (Karu, Zirnask 2004: 98; Karu 2008: 
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34) ehk püramiidis tuuakse välja detailselt komponendid, millest rentaablus kokkuvõttes 

kujuneb. 

 

 

Joonis 2. DuPont püramiid Allikas: (Karu, Zirnask 2004: 99), autori täiendus  

 

Joonis 2 andmete põhjal selgub, et varade rentaablus (inglise keeles return on assets, 

ROA), sõltub müügitulu puharentaablusest ja varade käibekordajast. Need näitajad 

sõltuvad omakorda müügitulust, varade mahust, ärikasumist jne. DuPont püramiidi puhul 

on oluline, et iga ettevõte saab eelarvestada oma finantssuhtarvud, et tagada nõutud 

rentaablus (Karu, Zirnask 2004: 98; Karu 2008: 36). Seega soovitud rentaabluse 

saavutamiseks kasutatakse igat üksikut analüüsi näitajat, mille abil saab jälgida nende mõju 

lõplikule väärtusele (Vítková, Semenova 2015: 746). 
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DuPont meetodi (nimetatud ka DuPont valem/analüüs/mudel/võrrand) (Colbu 2013: 79; 

Nehring et al. 2015: 63) abil on võimalik hinnata ka teiste tulemusnäitajate detailsemat 

kujunemist, näiteks omakapitali rentaablust (inglise keeles return on equity, ROE), mida 

peetakse ka üheks oluliseks näitajaks tulemuslikkuse hindamisel. ROE näitab, kuidas 

mõjutab finantseerimine omakapitali, kui finantseeritakse ainult omakapitaliga, siis 

ettevõtte investeeringute puhasrentaablus võrdub omakapitali rentaablusega (Bõtškova 

Teearu 1997: 27). 

DuPont valem omakapitali rentaabluse leidmiseks võtab lisaks joonisel 2 esitatud kahele 

kriitilisele finantsseisundi elemendile (müügitulu puhasrentaablus ja varade käibekordaja) 

arvesse veel ka kapitali struktuuri. Ehk omakapitali rentaabluse leidmiseks on vaja teada 

veel võõrkapitali ja omakapitali suurust. Valemis (1.5.1.) esitatud komponendid, mis 

mõõdavad tegevuse efektiivsust, varade kasutamise tõhusust ja finantsvõimendust (Colbu 

2013: 79; Mishra et al. 2008: 2; Nehring et al. 2015: 63) määravadki omakapitali 

rentaabluse ning see väljendatakse järgmiselt: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑃𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑀üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢
∗

𝑀üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒)
∗

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒)

𝑂𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 (1.5.1.) 

kus ROE on omakapitali rentaablus %. 

Valemi (1.5.1.) abil saab detailsemalt hinnata, et millistele finantsnäitajatele peab eelkõige 

tähelepanu pöörama, et saavutada kõrgem omakapitali rentaablus. Erinevate näitajate mõju 

enimlevinud finantsuhtarvule ROE on uuritud ka põllumajanduses. Näiteks Poolas 

(Szymanska 2015: 97) tehtud uuringus, mis hõlmas endas 2005-2010 aasta FADN 

andmebaasi majandusnäitajaid, selgitati välja, et omakapitali rentaablust mõjutas 

positiivset seakasvatusettevõttes esimestel aastatel enam müügitulu. 2010. aastal mõjutas 

ROE-d enam varade käibekordaja, mis järgnevatel aastatel muutus. Selgus ka, et kapitali 

struktuuri muutus omas kõige väiksemat mõju rentaabluse muutusele.  

DuPont süsteem on kasulik, kui vajatakse detailset analüüsi ettevõtte tulemuslikkuse 

näitajate kohta. Selle abil saab selgeks teha nõrkused ja tugevused ehk saab määrata, 

millist protsessi ettevõttes hästi täidetakse ja millist prosessi on võimalik parandada. 

(Colbu 2013: 78; Investopedia: Return on Equity and the Dupont System)  

DuPont süsteemi lähenemisviis aitab põllumajandusettevõttel lihtsamalt läbi viia  

finantstulemuslikkuse analüüsi ning teha otsuseid, milleks seda mudelit laialdaselt ka 
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tegelikkuses kastatakse (Nehring et al. 2015: 63). Nehring et al. (2015: 59) poolt läbi 

viidud uuringus hinnati DuPont finantsmudeli abil linnukasvatusfarmi kasumlikkust, 

maksevõimelisust ja omakapitali tasuvust mõjutavaid tegureid. Leiti, et ettevõtte suurus, 

mitmekesistamine ja linnukasvatusfarmi eluaseme iga on peamised finantstulemuslikkuse 

mõjutajad ning need näitajad omavad suurimat mõju USA linnuliha tootmiseks suurenevas 

konkurentsitingimuses kaubandusturul. Lisaks on ettevõtte vanus, asukoht ja 

põllumajandusväline tööhõive need tegurid, mis omavad mõju rahvusvahelisele 

konkurentsivõimele. Seega, kui põllumajandusettevõtted peavad oluliseks suurendada 

konkurentsivõimet, kasumlikkust, maksevalmidust ja omakapitali tasuvust tasuks 

eelnimetatud mõjutegureid jälgida. 

Põllumajandusettevõtetes on kasutatud DuPont analüüsi ka nn stressitestina, mille puhul 

hinnatakse rentaabluse kujunemist erinevate hindade, saagikuse, kulude erineva tasemete 

korral (Langemeier 2016). 

Autori arvates on DuPont süsteemi nõrkuseks see, et puudub seos mittefinantsnäitajatega 

ettevõttes ning kuna finantssuhtarvude arvutamiseks kasutatakse peamiselt minevikus aset 

leidnud näitajaid, siis on see süsteem liigselt minevikku suunatud. Samas annab see meetod 

võimaluse ettevõtte tasandi suhtarve võrrelda teiste samalaadsete ettevõtete suhtarvudega. 

 

 

 Juhtimispaneel 

 

Juhtimispaneel on 1960ndatel aastatel Prantsusmaalt pärit tulemuslikkuse 

mõõtmissüsteem, milles mõõdikute analüüsimisel järgitakse ja pööratakse tähelepanu 

organisatsiooni struktuurile (Karu, Zirnask 2004: 100; Saar 2002) ja kus olulisemad 

mõõdikud on jaotatud eri tasandite juhtide vahel (Karu, Zirnask 2004: 100). Selle 

tulemusel saab iga allüksuse juht perioodiliselt tagasidet oma tegevuse tulemuslikkuse 

kohta ning allüksuste seotuse kaudu tunnetab oma vastutust nii teiste allüksuste kui ka 

kogu ettevõtte tulemuslikkuse ees (Saar 2002). Juhtimispaneel on kui tööriist ettevõtte 

erinevate tasandite põimimiseks ja ühtlustamiseks ning seetõttu on sel potentsiaalselt 

oluline roll, aitamaks ettevõttel turul toimida. Töölaud peaks olema abiks organisatsiooni 

kolme peamise protsessi juures nagu turu tundmine, planeerimine ja tulemuslikkuse 

hindamine. (Pauwels et al. 2009: 185) Juhtimispaneeli kasutamisel on vajalik järjepidevus, 
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nii mõõdikute kui ka mõõtmisprotseduuride jälgimisel (Pauwels et al. 2009, 179). 

Juhtimispaneel aitab organisatsioonidel tähelepanu pöörata võtmeteguritele, mida oleks 

vaja teha, et olla edukas (Eckerson, W.W. 2005 ref Eckerson, W.W. 2005: 2). 

Juhtimispaneeli on nimetatud ka tulemuslikkuse töölauaks (Eckerson, W.W. 2005 ref 

Eckerson, W.W. 2005: 2; Pauwels et al. 2009; Few 2004), kokpitiks ja ka armatuurlauaks 

(Kaplan 2010: 31). 

Juhtimispaneel tõlgendab organisatsiooni strateegia eesmärkideks, mõõdikuteks, 

algatusteks ja ülesanneteks, mis on kohandatud organisatsiooni iga grupile ja indiviidile. 

See väljendab strateegilisi eesmärke ja võimaldab mõõta, juhtida, hallata ja korraldada oma 

võtmetegevusi ja –protsesse ning arengut saavutamaks peamisi strateegilisi eesmärke, 

pakkudes erinevatel tasanditel töötajatele õigeaegset ja asjakohast infot. (Ibid.: 2) Pauwels 

et al. (2009: 177) defineerivad juhtimispaneeli kui suhteliselt väikest kogumit omavahel 

seotud ning ühendatud võtmemõõdikuid ja põhilisi tulemuslikkuse näitajaid, mis 

peegeldavad nii lühi- kui ka pikaajalisi huve, mida tuleks vaadelda kui ühise huvina läbi 

ettevõtte. Juhtimispaneel edastab õiget infot õigele kasutajale õigel ajal, optimeerimaks 

otsuseid, tõstmaks efektiivsust ja kiirendamaks lõpptulemusi (Eckerson, W.W. 2005 ref 

Eckerson, W.W. 2005: 2). 

Juhtimispaneel esitab andmeid (Few 2004: 2) olles visuaalne kuvand kõige olulisemast 

informatsioonist, mis on vajalikud ühe või mitme eesmärgi saavutamiseks, mis on 

koondatud ja korraldatud ühele ekraanile, et informatsiooni saaks jälgida ükskõik, mis 

hetkel seda vaja on (Ibid.: 3). 

Juhtimispaneel toob veebibrauseris nähtavale tulemuslikkuse võtmemõõdikud lihtsate 

visuaalsete graafikute abil nagu diagrammid, näidikud ja tabelid (vt. näitena joonis 3). 

Juhtimispaneelil on suurel hulgal erinevaid mõõdikuid, mis on koondatud ühte vaatesse. 

See sisaldab intuitiivseid näidikuid, näitajaid ja märgutulesid, mis on lihtsasti ja koheselt 

loetavad – näiteks punane tähendab probleemi, roheline aga, et kõik on plaanipärane (Few 

2004: 3). 
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Joonis 3. Tulemuslikkuse võtmemõõdikud juhtimistöölaual Allikas: (Technology makes 

dairy…2013) 

 

Juhtimispaneeli on võrreldud kui auto armatuurlauaga, millel on esitatud ainult kriitiline 

informatsioon (bensiinimõõdik, spidomeeter, tahomeeter), mida vajatakse pidevalt auto 

sõidul. Töölaud põhineb samadel eeldustel, andes informatsiooni strateegiliste otsuste 

tegemiseks, igapäevasteks tegevusteks või ülesannete täitmiseks. Selle kasutamise 

vahendiks on üheekraaniline pilt, mille eesmärk on efektiivselt hoida selle kasutajat hoida 

kursis vajaliku informatsiooniga. (Few 2004: 3) 

Juhtimispaneeli efektiivseks toimimiseks on Few (2004: 3) välja toonud mõned olulised 

nõuded: 

 ekraanil kuvatav info peaks sisaldama kokkuvõtted informatsioonist ja lisaks väärtusi, 

mis on näitajale seatud, et erinevuste korral annaks süsteem koheselt teada olukorra 

seisust; 

 mehhanism ekraanil kuvatavatest näitajatest peaks olema täpne, selge ja intuitiivne, et 

kasutatav ekraanipind oleks võimalikult efektiivselt kasutatud; 

 töölaud peaks olema kohaldatud täpselt sellele inimesele, grupile või funktsioonile, 

vastavalt kes seda kasutab. Vastasel juhul see ei teeni oma eesmärki. 

Kiire infotehnoloogia areng aitab kaasa juhtimispaneel efektiivsemale ja lihtsamale 

kasutusvõimalusele, võimaldades juhtidel jälgida töölauda erinevatelt seadmetelt nii 

arvutiekraanilt kui ka erinevatest nutiseadmetest, mis võimaldavad kontrollida tulemusi 

igal ajahetkel ükskõik kus. 
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Eckersoni (ref Eckerson, W.W. 2005: 2) sõnul on juhtimispaneelil kolm peamist 

funktsiooni. Esiteks võimaldab see ettevõtetel jälgida kriitilisi äriprotsesse ja tegevusi 

kasutades ettevõtte tulemuslikkuse mõõdikuid, mis annavad märku, kui potentsiaalne 

probleem võib tekkida. Teiseks võimaldab juhtimispaneel analüüsida peamisi probleemi 

põhjuseid, uurides asjakohaseid ja õigeaegset informatsiooni mitmest vaatenurgast ja 

erinevatel informatsiooni tasemetel. Kolmandaks võimaldab juhtida inimesi ja protsesse, et 

parandada otsuseid, optimeerida tulemuslikkust ja juhtida ettevõtet õigesse suunda.  

Juhtimispaneeli kasutamise eesmärkideks on planeerimine, tulemuslikkuse jälgimine ja 

tähtsate huvigruppidega ühenduse loomine ning hoidmine (Pauwels et al. 2009: 179) läbi 

terve ettevõtte.  

Pauwels et al. (2009: 180-181) toob oma teadusartiklis välja töölaua koostamiseks etapid, 

mida tuleb selle koostamisel jälgida: 

 tuleb valida võtmemõõdikud; 

 töölaud tuleb täita andmetega; 

 tuleb määrata seosed/suhted töölaua osade vahel (põhjus-tagajärg seos loomine); 

 tuleb määrata prognoosid ja sihtväärtused; 

 tulemused tuleb siduda finantstulemusteks. 

Juhtimispaneeli tugevaks küljeks on põhjus-tagajärg ahela välja toomine (Karu, Zirnask 

2004: 100). Eckersoni (ref Eckerson, W.W. 2005: 2) sõnul on tulemuslikkuse 

juhtimispaneeli kaustamise põhjus paljudele organisatsioonidele just praktiline, see pakub 

eeliseid kõikidele terves organisatsioonis, juhtkonnast juhtideni, kuni töötajateni. 

Juhtimispaneeli abil on võimalik (Eckerson, W.W. 2005 ref Eckerson, W.W. 2005: 2): 

 edastada ja täiustada strateegiat; 

 suurendada nähtavust, motivatsiooni ja koordineeritust; 

 saada ettevõttest järjepideva pildi; 

 vähendada kulusid ja koondamiste arvu; 

 edastada praktilist informatsiooni. 

Juhtimispaneeli nõrkusena on välja toodud, et see annab küll märku, kui mõõdetav näitaja 

ei ole ootuspärane, kuid see ei too välja põhjust, miks see nii on. Juhtimispaneelil on 

oluline, et kuvataks informatsiooni, mis on kõige vajalikumad strateegiliste eesmärkide 

saavutamiseks. Tervikliku mõõdikute kogumi välja selgitamine, mida juhtimispaneelil 
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esitada on eraldi probleem, kuid probleem on ka mõõdikute vähendamine kontrollitavale 

tasemele (Pauwels et al. 2009: 184). Eckersoni (Eckerson, W.W. 2005 ref Eckerson, W.W. 

2005: 2) sõnul ei ole kõik tulemuslikkuse juhtimispaneeli kasutajad saavutanud selle 

rakendamisel edu. Ta on välja toonud järgnevad ebaedu põhjustavad omadused, kuidas 

töölaud ei tohiks olla üles ehitatud: 

 Ühetaolisus s.t et paljud organisatsioonid loovad tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme, 

eriti taktikalisi ja strateegilisi juhtimispaneele, kasutades MS Excelit, MS PowerPoint 

ja tabelite pakette. Kuigi need kõik võimalused tunduvad ahvatlevad, ei paku nad 

üldjoontes piisavalt andmeid ja analüüsi võimalusi, laskmaks kasutajal uurida 

probleemi tekkepõhjust.  

 Liigne manuaalsus ehk mõned organisatsioonid toetuvad liiga palju manuaalsele 

meetodile, uuendamaks tulemuslikkuse töölauda, mis sisaldab suurel hulgal 

informatsiooni. Kõrgelt kvalifitseeritud ettevõtte analüütikud veedavad mitmeid päevi 

nädalas kogudes informatsiooni, selle asemel, et seda analüüsida. Enamus 

tulemuslikkuse juhtimispaneele on automatiseeritud kogumaks ja edastamaks 

informatsiooni, tagades pikas perspektiivis sobiva lahenduse. 

 Eraldatus ehk mõned tulemuslikkuse juhtimispaneeli algandmed on ühest süsteemist 

või on abiks väga väiksele kasutajaskonnale. Tulemuseks on piiratud ja kitsas vaade 

ettevõtte kohta, mis ei kajasta kogu organisatsiooni. Lisaks sisaldavad sellised töölauad 

sageli andmeid ja mõõdikuid, mis ei ühildu kogu ettevõttega, mille tulemuseks on 

segadus ja kaos.  

Lõppkokkuvõtteks on tulemuslikkuse töölaud nii efektiivne kui efektiivne on 

organisatsioon mida selle abil mõõta saab. Organisatsioon ilma keskse kontrolli ja 

koordineerimiseta juurutab juhuslikku segadust integreerimata tulemuslikkuse töölaual. 

Organisatsioonid, millel on kindel strateegia, positiivne kultuur ja tugev informatsiooni 

infrastruktuur, suudavad tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi kaudu luua tugevat mõju 

tulemuslikkusele. (Eckerson, W.W. 2005 ref Eckerson, W.W. 2005: 2) 

 

 

 Tulemuslikkuse püramiid 
 

Tulemuslikkuse püramiid nimetatuna ka tegevuspüramiidiks (Karu, Zirnask 2004: 100; 

Pun, White 2005: 54) või SMART (inglise keeles The Strategic Measurement Analysis and 

Reporting Technique) süsteemiks (Pun, White 2005: 54) arendati algselt välja McNair 

poolt 1990 aastal  (Karu, Zirnask 2004: 100), ettevõttes Wang Laboratories, Inc. (Pun, 

White 2005: 54) eesmärgiga välja töötada juhtimise kontrollsüsteem tulemuslikkuse 

mõõdikutega, et määratleda ja hoida edu (Pun, White 2005: 54). Uue süsteemi loomisele 
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innustas ka asjaolu, et oldi rahulolematud traditsiooniliste tulemuslikkuse mõõdikute 

(kasutus, tõhusus, tootlikus jms.) suhtes (Pun, White 2005: 54). Tulemuslikkuse püramiidi 

kasutamine on otstarbekas tulemuslikkuse kujunemise lahtimõtestamisel (Karu, Zirnask 

2004: 100). 

Mõõdikud jaotatakse lähtuvalt organisatsiooni välisest efektiivsusest ja sisemisest 

tõhususest erinevatesse kategooriatesse ning need muutuvad igal järgmisel tasandil 

detailsemaks ja operatiivsemaks (Karu, Zirnask 2004: 100; Saar 2002).  

Süsteem ehk teisisõnu püramiid (joonis 4) on üles ehitatud nelja tasandilisena (Pun, White 

2005: 55).  

 

 

Joonis 4. Tulemuslikkuse püramiid Allikas (Karu, Zirnask 2004: 100) 

 

Liikudes ülevalt alla, on tipuna kõrgeim tase ettevõtte tasand, mis sünteesib turgu ja 

finantsnäitajaid (Karba 2014: 22), seal on kujutletud ettevõtte visiooni või strateegiat, kuhu 

soovitakse jõuda. Sellel tasandil määrab juhtkond ettevõtte ametikohtade tähtsuse ja rolli 

ning igale organisatsiooni tasandile jaotatakse tegevuse toetamiseks ressursse (Pun, White 

2005: 55). Teisel tasandil on iga äriüksuse eesmärgid defineeritud individuaalsest turu ja 

finantsaspektist lähtuvalt (Pun, White 2005: 55). Igal äriüksusel on oma missioon ja 

konkurendid ning need suudavad saavutada paremaid tulemusi, kui on juhitud teistest 

äriüksustest eraldi (Karba 2014: 22). Kolmandal tasandil defineeritakse materiaalsed 

tegevuseesmärgid ja prioriteedid lähtuvalt kliendi rahulolust, paindlikusest ja tootlikkusest. 

See on kui ettevõtte „toimiv süsteem“, mille moodustavad ettevõtte funktsioonid ja 
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abipersonal (Karba 2014: 22). Neljandal osakonna tasandil on kliendi rahulolu, paindlikkus 

ja tootlikkus esitatud tegevusvaldkonna kriteeriumite järgi nagu kvaliteet, tarne, protsessi 

kestvus/tsükliaeg ja maksumus/kaod. Tulemuslikkuse püramiidi alusena on need 

tegevusmõõdikud peamisteks abilisteks, et saavutada kõrgematasememelised tulemused ja 

tagada edukas ettevõtte strateegia (Pun, White 2005: 55). Madalaim tase koosneb 

osakondadest ja töögruppidest (Karba 2014: 22). 

Süsteemi rõhk on põhimõttel, et tulemuslikkuse mõõdikud peavad sobima 

juhtimistasandite ja huvidega (Karu, Zirnask 2004: 100). Mõõdikute mitmekesisus ning 

kategoriseerimine on üheaegselt süsteemi tugevuseks kui ka peamiseks puuduseks (Saar 

2002) ning selle kasutamist piirab süsteemi keeruline kohandamine muutuvate 

konkurentsitingimustega (Karu, Zirnask 2004: 100). Karu ja Zirnaski (2004: 100) sõnul on 

finants- ja majandusnäitajad olulised eelkõige tippjuhtkonnale, madalama astme juhid 

vajavad ka mittefinantsmõõdikuid (nt kogused, kvaliteet). 

Tulemuslikkuse püramiidi peamiseks tugevuseks on püüdlus integreerida organisatsiooni 

eesmärgid operatiivsete tulemusnäitajatega (Pun, White 2005: 65). Nõrkustena saab välja 

tuua, et see süsteem ei paku mingeid mehhanisme, meetmeid ega vorme, mis aitaks 

määrata võtmemõõdikuid kvaliteedi, tarne, tsükliaja ja maksumuse või protsessi 

arendamiseks jaoks (Pun, White 2005: 65). Miinuseks on ka see, et see süsteem ei võta 

arvesse pidevat parendamist ja arendamist (Pun, White 2005: 65). 

 

 

 Integreeritud tulemuslikkuse mõõtmise süsteem 

 

Integreeritud tulemuslikkuse mõõtmise süsteem (edaspidi ITMS) on Soomes Laitineni 

poolt 1996. a. väljatöötatud mõõtmissüsteem (Karu, Zirnask 2004: 101; Laitinen, Chong 

2006: 49), mis rõhutab näitajate kategooriate omavaheliste loogiliste seoste olulisust, mille 

abil saab luua põhjuse-tagajärje seoseid (Laitinen, Chong 2006: 51; Saar 2002). 

Tugevuseks sellel mõõtmissüsteemil on mõõdikute omavaheliste seoste väljatoomine ning 

see võimaldab süsteemselt mõõta organisatsiooni tulemuslikkust (Karu, Zirnask 2004: 

101). ITMS neutraliseerib traditsioonilise lähenemisviisi ületähtsustatud 

finantstulemuslikkuse osas, samal ajal sätestades vajadust hinnata kulude ja tulude allikaid, 

milleks ressursid olid eraldatud ja rakendatud (Laitinen, Chong 2006: 49). 
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ITMS sisaldab ja analüüsib nii finants- kui ka mittefinantsnäitajaid (Laitinen, Chong 2006: 

49) ning on jaotatud sisemisteks ja välimisteks kategooriateks (Laitinen, Chong 2006: 51). 

Kokku on süsteemis seitse kategooriat, mis on jagatud kaheks väliseks 

(finantstulemuslikkus ja konkurentsivõime) ja viieks sisemiseks kategooriaks (kulud, 

tegevused, tootmistegurid, tooted ja tulud). (Laitinen, Chong 2006: 49) Detailsemalt 

kirjeldades sisaldavad sisemised kategooriad kulusid, tootmistegurideid, tegevuse 

efektiivsust, tooteomadusi, tulusid, konkurentsivõimet ja finantstulemuslikkus, samal ajal 

välised kategooriad kulude jaotust, hoolitsedes tootmistegurite ja toote omaduste eest 

(Laitinen, Chong 2006: 51). 

Järgnevalt on lahti mõtestatud nende kategooriate tähendused integreeritud tulemuslikkuse 

mõõtmise süsteemis (Laitinen, Chong 2006: 51-52): 

1) Kulud on seotud traditsioonilise eelarvestamise ja kuluarvestuse lähenemisviisiga. 

Toote tootmiskulud või teenusekulud on peamiseks määrajaks hinna kujunemisel, 

kasumimarginaali ja muude otsustusprotsesside juures. Seejuures on kulud oluliseks 

muutujaks organisatsiooni ellujäämisel, mis ITMS raamistikus on klassifitseeritud 

tootmistegurite järgi.  

2) Tootmistegurite kategooria juures on oluline hinnata, kuidas kulud oleksid tõhusalt 

jaotatud tootmistegurite vahel, mis näitab ka, kuidas seadmeid ja tööjõud kasutatakse. 

Ettevõtted peaksid tagama, et töötajad oleksid motiveeritud vähem raiskama ning 

seejuures oleksid ka premeeritud. 

3) Tegevuste efektiivsuse kategooria eesmärk on hinnata ettevõtte tootlikkust toodete ja 

teenuste pakkumise juures, arvestades kuludega, mis nende pakkumisega kaasneb. 

Mõõtmisel kaasneb kliendile teenuste kvaliteet, kus tegevused on mõõdetud läbi kolme 

dimensiooni – aeg, kulud ja kvaliteet. 

4) Tooteomaduste kategooria on jätk eelpoolmainitud kolmele kategooriale, mille 

tulemusel ettevõte tavaliselt kulutab teatud hulk ressursse, mis on eraldatud just selleks, 

et rahuldada kliendi teatud rahulolu taset. Mõõtmised sisaldavad ka teatud hulgal 

ressursse, mis on mõeldud uue toote tarvis, kliendirahulolu ja muudatuste jaoks 

olemasolevate toodete ja teenuste jaoks.  

5) Konkurentsivõime kategooria eesmärk on tagada, et tooteid müüdaks klientidele 

hinnaga, mis tagaks ettevõttele piisava kasumlikkuse, mis tavaliselt väljenduvad 

tulemuslikkuse suhtarvudena. Tulemuslikkuse mõõdikud aitaksid määrata strateegia ja 

operatiivseid juhtimisotsused.  

6) Finantskategooria, kus finantstulemuslikkus baseerub suuresti tootel ja kliendi 

kasumlikkusel aga ka konkurentsivõimel. Mitmed suhtarvud, kaasa arvatud 

tulemuslikkus ja likviidsus, saab arvutada baasina, et mõõta investeeringutasuvust 

(ROI) ja tulemuslikkust. Finantstulemusi on suhteliselt lihtne mõõta, võrreldes 

mittefinantsnäitajatega. Juhid peaksid arvestama finantsinformatsiooni piirangutega 

ning peaks arvestama, et paljud nendest põhinevad hinnangutel ja otsustel.  
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7) Keskkonnamõju kategooria eesmärk on teadvustada, et tooted ja tootmine võivad 

omada keskkondlikke mõjusid. Keskkondlikud faktorid on saanud klientidele oluliseks, 

nad on hakanud väärtustama ja valima tooteid mis on keskkonna sõbralikud ja samas 

taaskasutatavad. Nõudlus asjade üle, mis on kahjulikud keskkonnale on vähenemas, 

olles klientidele ka vähem atraktiivsed.  

ITMS-s peaksid tulemuslikkuse mõõdikud olema integreeritud kahes suunas: vertikaalselt 

ja horisontaalselt (Artley et al. 2001: 15; Powell, Netland 2010: 7). Vertikaalsed mõõdikud 

motiveerivad ja parandavad tegevuse tulemuslikkust fokusseerides kõikide töötajate 

pingutused organisatsiooni strateegilistele eesmärkidele (Artley et al. 2001: 15; Powell, 

Netland 2010: 7). Horisontaalsed mõõdikud kindlustavad optimeeritud töö voolavuse 

kõikides protsessides ja organisatsiooni piirides. (Artley et al. 2001: 15; Powell, Netland 

2010: 7). Need tulemuslikkuse mõõdikud on keskendunud kliendile ja hindavad ettevõtte 

taset protsessi võimekuses pakkumaks väärtust kliendi perspektiivist lähtuvalt (Artley et al. 

2001: 15). 

Enne ITMS-i loomist tuleks kontrollida mitmeid aspekte, et arendada välja kriitiliselt 

valitud tulemuslikkuse mõõdikud, need aspektid pakuvad tavaliselt strateegilist 

perspektiivi (Artley et al. 2001: 14-15; Powell, Netland 2010: 8). ITMS-s peamisteks 

komponentideks on – strateegiline plaan, võtme äriprotsess, huvigruppide vajadused, 

tippjuhtide ja töötajate kaasamine, aruandlus mõõdikute kohta, kontseptuaalne raamistik, 

kommunikatsioon ja olulisuse tunnetamine, mis tulenevad samuti nende aspektide 

kontrollimisel (Artley et al. 2001: 14-15; Powell, Netland 2010: 8). Süsteemi kasutusele 

võtmisel peab arvestama, et süsteemi tuleb rakendada pühendumusega ning võtme 

komponendid, mida ennist välja toodi, tuleks integreerida mõõtmissüsteemiga (Artley et 

al. 2001: 15). 

Süsteemi puudusena on mainitud selle liigset keerukust, mis piirab ka süsteemi 

laialdasemat kasutamist (Karu, Zirnask 2004: 101; Saar 2002). 

Kogemused on näidanud, et sellised erinevad tulemuslikkuse mõõtmise raamistikud on 

vajalikud, et mõtteid korraldada ja tagada kindel tugi tulemuse mõõtmisel. Lisaks on see 

oluline, kui hakatakse tulemuslikkust mõõtma esmakordselt. Kuigi mõni süsteem sobib 

ühele ettevõttele rohkem kui teisele, aitab iga süsteem tulemuslikkuse mõõtmisega algust 

teha. (Artley et al. 2001: 15) Ameerika Ühendriikides tehtud uuringust (Bento, White 

2006: 10), mis viidi läbi veidi vähem kui 2 000 erineva tegevusalaga ettevõtte seas, selgus, 
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et strateegilisel tulemuslikkuse mõõtmise süsteemil on märkimisväärne mõju ettevõtte 

tulemuslikkusele. Seetõttu võib öelda, et  mõõtmissüsteemide kasutamine tulemuslikkuse 

mõõtmiseks on igati soovituslik. 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et mõõtmissüsteem on abivahendiks aitamaks organisatsioonil 

(võtme)mõõdikute abil mõõta organisatsiooni strateegiate saavutamist, tulemuslikkust ja 

jälgida saavutatud edusamme. Mõõtmissüsteem peaks üles ehitatud olema lähtudes 

ettevõtte strateegiast ja eesmärkidest, kuhu suunas soovitakse liikuda. Süsteemides 

kasutatavad (võtme)mõõdikud peaksid olema valitud läbi kriitilise analüüsi ning lähtuma 

just strateegilistest eesmärkidest. Oluline on kõikide süsteemide puhul järjepidev 

kasutamine ja mõõtmine ning vajadusel mõõdikute välja vahetamine, et oleks tagatud 

eesmärkidele suunatus. Kindlasti on tähtis ka kogu organisatsiooni kaasatus süsteemi 

loomisel ja kasutamisel, et oleks ühtne liikumine läbi äriüksuste ja strateegiate. Selleks, et 

oleks kindel suund kuhu tahetakse jõuda on vaja igale (võtme)mõõdikule määrata 

sihtväärtus, mida saavutada soovitakse. Nii nagu näiteks enamikel olukordadel, asjadel, 

nähtustel ja tegevustel on head ja halvad küljed, on ka eelpool lahtimõtestatud 

tulemuslikkuse mõõtmissüsteemidel omad plussid ja omad miinused, mis teatud määral 

kas soodustavad või takistavad süsteemide kasutamist. Seega igal ettevõtel, kellel on plaan 

hakata teadlikult tulemuslikkust mõõtma, peaks arvestama kõikide aspektidega mis teatud 

süsteemide kasutuselevõtuga kaasneda võivad. Ei ole õiget ega valet süsteemi, mille alusel 

ettevõte oma tulemuslikust mõõtma peaks, kuid kahtlemata on oluline seda teha siiski 

teadlikult ning läbimõeldult. 
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2. EMPIIRILINE UURING TULEMUSLIKKUSE 

MÕÕTMISE SÜSTEEMIDE KASUTAMISEST EESTI 

PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETES 
 

2.1. Uuringu metoodika ja valimi andmed 
 

Käesolevas magistritöös uuritakse, millised on peamised tulemuslikkuse mõõtmise 

süsteemid, mida põllumajandusettevõtetes kasutatakse, ning milliseid võiks kasutada. 

Magistritöös kasutatakse andmekogumismeetodina ankeetküsitlust. Küsitluse teel andmete 

kogumise puhul on eeliseks see, et saab uuringusse kaasata suurt hulka osalejaid korraga, 

kuid ohuks võib olla see, et vastajaskond on passiivne ning tagasi ei laeku piisavalt 

täidetud ankeete. Oluline on kaasata valimisse võimalikult suur hulk ettevõtteid, et sellega 

tagada suur tagasiside saamise võimalus, mis muudab tulemused usaldusväärsemaks. 

Valimi ehk uuritava fookusgrupi moodustavad Eestis tegutsevad põllumajandusettevõtted, 

kes kuuluvad 2015. aasta Äripäeva põllumajandustootjate TOP-i.  Uuringu tegemise hetkel 

ei olnud uuemat (2016. aasta) nimekirja Äripäeva poolt ilmunud, seega kasutati viimast 

väljaannet valimi moodustamisel. 2015. aasta ettevõtete Äripäeva TOP koondnimekiri on 

koostatud 2014. aasta kuue majandusnäitajate põhjal (käive, ärikasum, käibe ja kasumi 

kasv, rentaablus, varade tootlikkus) (Sõrmus 2015: 3). Valimi ettevõtlusvormideks on 

nimekirja alusel osaühingud, aktsiseltsid ning tulundusühistud. Äripäeva TOP-i 

kasutatakse valimi moodustamisel, kuna sinna kuuluvad Eesti edukamad 

põllumajandusettevõtted, kes eelduste kohaselt võivad rakendada tulemuslikkuse 

mõõtmiseks erinevaid süsteeme. Väiksemad ettevõtted, füüsilisest isikust ettevõtjad ning 

mitte nii edukad ettevõtted seda aga teha ei pruugi. Ettevõtteid on Äripäeva TOP-is kokku 

104 ning e-maili aadressid, kuhu ankeetküsitlus saadetakse, kogutakse e-krediidiinfo 

kodulehelt. Valimi hulgas on kokku 4 organisatsiooni, kelle e-maili aadress kattub veel 

teisegi ettevõtte e-mailiga, seetõttu saadetakse ankeetküsitlus kokku 100-le  ettevõttele. 

Küsitlusankeedi teel kogutud andmed analüüsitakse tabeltöötlusprogrammis MS Excel, kus 

andmed korrastatakse ning võrreldakse. Saadud andmete analüüsimisel kasutatakse 

kvantitatiivset andmeanalüüsimeetodit, kus kasutatakse kirjeldavat statistikat, nagu 

protsentuaalne jaotus, sagedustabelid, keskmised väärtused. 
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Küsitlus oli vastamiseks avatud ajavahemikul 17.04.17 – 26.04.17. Küsitlusankeet, mis 

koostati veebipõhises keskkonnas Google Form, saadeti ettevõtetele e-kirja teel, olles 

vastajate jaoks anonüümne ja vabatahtlik. Andmed, mida küsitluse teel koguti on esmased. 

Poolstruktureeritud ankeetküsitlus sisaldas kokku 19 küsimust, mis hõlmas nii avatud kui 

ka suletud küsimusi. Nõrga tagasiside tõttu helistas töö autor valimisse kuuluvatele 

ettevõtetele, sooviga ära täita e-mailile saadetud ankeetküsitlus. Telefoninumbrid koguti 

samuti e-krediidiinfo veebilehelt ning helistamise tulemusel suurenes vastajate osakaal 

tunduvalt. Vastusete andmisel on kasutatud ka 5-palli Likerti-skaalat, millega uuriti 

vastajate arvamusi ja suhtumisi, mis aitab määrata ära teatud väitega nõustumise astme 

(Haridussõnastik 2014 s. v . likerti skaala) (nt väga oluline, pigem oluline, oluline, pigem 

ei ole oluline ja ei ole oluline). Avatud küsimuste eesmärk oli koguda vastajatelt lisainfot 

ja arvamusi. Suletud küsimused sisaldasid võimalikke vastuste variante, mille vahel vastaja 

valida sai. Täpsem ankeedi struktuuri ülevaade ning selgitus on välja toodud alapeatükis 

2.2. Põllumajandusettevõtetele saatmiseks koostatud ankeetküsitlus on välja toodud 

käesoleva töö lisas 1. 

Ankeetküsitlusele laekus kokku 27 vastust, millest kõiki ka analüüsis kasutati. Ankeedile 

vastanud aktsiaseltside (2 ettevõtet) ja tulundusühistute (2 ettevõtet) tegevusvalkonnaks on 

taime- ja loomakasvatus. Uuringus osalenud osaühingud (23 ettevõtet) jagunevad aga 

tegevusalade põhjal erinevalt: 17 ettevõtet tegelevad nii taime- kui ka loomakasvatusega, 

neli ettevõtet ainult loomakasvatusega ja üks ettevõte taimekasvatusega. Lisaks eelnevatele 

on ühe ettevõtte tegevusvaldkonnaks märgitud transport. Täpsem tegevusalade ja 

ettevõtlusvormide esinemissagedused on välja toodud tabelis 1.  

 

Tabel 1. Ankeetküsitlusele vastanud ettevõtete tegevusalad, ettevõtlusvormid ning nende 

osakaal kõikidest vastanutest 

Ettevõtlusvorm 
Osakaal (%) ja 

vastanute arv 
Tegevusala 

Osakaal (%) ja 

vastanute arv 

Osaühing 85,2% (23) Taime- ja loomakasvatus 77,8% (21) 

Aktsiaselts 7,4% (2) Loomakasvatus 14,8% (4) 

Tulundusühistu 7,4% (2) Taimekasvatus 3,7% (1) 

Muu 0% (0) Muu (transport) 3,7% (1) 

Kokku 100% (27) Kokku 100% (27) 

 

Küsitluse täitnud organisatsioonid on töötajate arvu alusel põhiliselt väikeettevõtted (22 

ettevõtet), kuid vastanute hulgas on ka üks mikroettevõte ning neli keskmise suurusega 



40 

 

ettevõtet. Enamus ettevõtted on pikaajalise tegutsemiskogemusega ning keskmine ettevõtte 

vanus on 23 aastat. Noorim ettevõte on 12 aastane ning vanim 68 aastane. Ankeedile 

vastanute ettevõtete vanuse ja nendes töötavate töötajate arvu kokkuvõttev informatsioon 

on tabelis 2. 

 

Tabel 2.  Ankeetküsitlusele vastanud ettevõtete vanus ja töötajate arv ning nende osakaal 

kõikidest vastanutest 

Ettevõtte vanus, 

aastat 

Osakaal (%) ja 

vastanute arv 
Töötajate arv 

Osakaal (%) ja 

vastanute arv 

10-20 48,1% (13) 0-9 (mikroettevõte) 3,7% (1) 

21-30 48,1% (13) 10-49 (väikeettevõte) 81,5% (22) 

31 ja üle 3,7% (1) 50-249 (keskettevõte) 14,8% (4) 

Kokku 100% (27) Kokku 100% (27) 

 

Eelnevate tabelite (1 ja 2) andmetele tuginedes on näha, et vastanud ettevõtted on 

peamiselt taime- ja loomakasvatusega tegelevad ja tegutsenud üle kümne aasta. Enamus 

ettevõtetes kuuluvad väikeettevõtete hulka (10-49 töötajat). 

Tabelis 3 on välja toodud ankeedi täitnud inimeste ametipositsioonid ettevõttes. 

 

Tabel 3. Ankeetküsitlusele vastanud isikute ametipositsioon ettevõttes 

Vastaja amet Arv Osakaal 

Juhatuse esimees 2 7,4% 

Omanik ja juhataja 1 3,7% 

Juhataja 6 22,2% 

Juhatuse liige 5 18,5% 

Tegevjuht-juhatuse liige 1 3,7% 

Tegevjuht 3 11,1% 

Raamatupidaja 3 11,1% 

Loomakasvatusjuht 1 3,7% 

Taimekasvatusjuht 2 7,4% 

Agronoom 1 3,7% 

Asjaajaja 1 3,7% 

Personalitöötaja-sekretär 1 3,7% 

Kokku 27 100% 

 

Veidi üle poole (51,9%) vastanutest on kas juhatajad või tegevad juhatuses ning ülejäänud 

vastanutest on oma ala spetsialistid.  
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2.2. Ülevaade ankeedi struktuurist 
 

Ankeet, mida magistritöö empiirilise uuringu jaoks kasutatakse, on tinglikult üles ehitatud 

nelja põhiosana ning järgnevalt antakse ülevaade ja kirjeldus küsitlusankeedi ülesehituse 

kohta. 

Kõigepealt paluti vastajatel vabas vormis märksõnaliselt kirjutada, et millega neile üldse 

seostub tulemuslikkuse mõõtmise süsteem.  Ankeedi esimeses osas selgitatakse välja, 

milliseid tulemusi põllumajandusettevõtetes reaalselt mõõdetakse, nii lühiajalises kui ka 

pikaajalises perspektiivis ning kui oluliseks peetakse erinevate näitajate mõõtmist. 

Mõõdetavate tulemustena on täpsemalt mõeldud nii finants- kui ka mittefinantsnäitajaid. 

Ankeedis kasutatakse finantsmõõdikutena enimlevinumaid finantsanalüüsis kasutatavaid 

näitajaid. Mittefinantsmõõdikute valimisel küsitlusse, võeti aluseks praktikas kasutatavaid 

mõõdikuid ja mida on nimetatud ka erinevates artiklites. Lisaks uuritakse finants- ja 

mittefinantsnäitajate mõõtmise olulisust ettevõtetes. Samas arvestades, et mõlemad, nii 

finants- kui ka mittefinantsnäitajaid on olulised aspektid tulemuslikkuse saavutamisel, 

selgitatakse küsimuste teel välja, kas finantsnäitajate kõrval mõõdetakse tegelikkuses ka 

mittefinantsnäitajaid. 

Seejärel selgitatakse küsitlusankeedi abil välja, kas eelmainitud näitajaid mõõdetakse just 

selleks väljatöötatud mõõtmissüsteemide kaudu või ettevõttes hangitakse tulemuslikkuse 

hindamiseks informatsiooni mujalt. Vastajatel on võimalus valikvastuste kaudu valida oma 

ettevõttes kasutatav mõõtmissüsteem, kuid kui sobivat valikut vastuste hulgas ei ole, saab 

vastaja selle ise juurde lisada. Sealjuures uuritakse põhjuseid, miks 

põllumajandusettevõtted oma organisatsioonis vastavaid süsteeme rakendavad. 

Täiendava informatsiooni saamiseks uuritakse veel, et milliseid perspektiive tasakaalus 

tulemuskaardi rakendamisel põllumajandusettevõtted kasutavad, kui nad rakendavad just 

seda süsteemi tulemuslikkuse mõõtmisel. Lisaks soovitakse teada ettevõtetelt, kes 

rakendavad kuus sigmat, et milliste äriprotsesside juures nad seda süsteemi rakendavad. 

Seega kokkuvõtteks keskendub ankeedi esimene osa põhiliselt mõõdikute, 

mõõtmissüsteemide ja finants- ning mittefinantsmõõdikute olulisusega seotud aspektidele 

ehk soovitakse selgitada, et mida ja kuidas mõõdetakse ning mida peetakse vajalikuks 

mõõta. 
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Ankeedi teises osas esitatud küsimuste abil soovitakse teada saada, kas ettevõtted on 

seadnud visiooni ja missiooni ehk sihi, kuhu soovitakse välja jõuda. Selleks, et ettevõtte 

oleks võimeline visiooni täitma on vaja paika panna ka strateegilised eesmärgid, mis 

aitavad lühema aja jooksul jälgida, kuhu suunas liigutakse. Seetõttu on oluline välja 

selgitada, kas põllumajandusettevõtted seavad üldse strateegilisi eesmärke. Seejuures 

selgitatakse välja, kuidas põllumajandusettevõtted eesmärkide seadmisel nende 

saavutamist hindavad ja ning kas ja millistele mõõdetavatele näitajatele on 

põllumajandusettevõtetes seatud ka arvulised väärtused ehk sihtväärtused. Ehk 

küsimustiku teise osa eesmärk on välja selgitada, kas on seatud strateegilised eesmärgid 

ning kas nendele on määratud ka sihtväärtused.  

Kolmas osa küsimustikust on suunatud tulevikku, selles jaos olevate küsimuste abil 

soovitakse välja selgitada, kas põllumajandusettevõtted tunnevad ka tegelikkuses vajadust 

tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide kasutamise järgi. Seega on kolmanda osa küsimuste 

abil peamiseks eesmärgiks välja selgitada, kas ettevõtete arvates on otstarbekas ja reaalne  

vajadus tulemuslikkuse mõõtmiseks kasutada spetsiaalselt selleks välja töötatud 

mõõtmissüsteemi. 

Viimases küsimustiku osas keskendutakse valimile ning nende iseloomustavatele 

üldandmetele nagu ettevõtte põhitegevusala, vanus, suurus, ettevõtlusvorm. 

 

 

2.3. Erinevate finants-ja mittefinantsnäitajate mõõtmise olulisus 

 

Esmalt uuriti vastajate käest, et millega seostub nende jaoks termin „tulemuslikkuse 

mõõtmise süsteem“. Vastajatel paluti nimetada kuni kolm märksõna. Teoreetilises teema 

käsitluses selgus, et kasutatavaid tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme on mitmeid, 

seostavad ka ettevõtted seda mõistet mitmeti ja erinevalt. Enim ning vähemalt kaks korda 

mainitud märksõnad on välja toodud tabelis 4. Kõige rohkem mainiti kasumit (seitse 

korda), mis on ka igati mõistetav, arvestades seda, et üldjuhul on ettevõtete huvi teenida 

kasumit. Lisaks mainiti ka efektiivsust ning omahinda (mõlemat vastavalt neli korda), 

kvaliteeti, kulusid ja finantsnäitajaid (kõiki vastavalt kolm korda). Vähemalt paar korda 

toodi välja ka terminid nagu raha, konkurents, aeg ja tulu. Vaid paaril korral vastati, et 

tegemist on võõra väljendiga ning sellega ei seostu midagi. 



43 

 

 

Tabel 4. Ankeetküsitlusele vastanud ettevõtete välja toodud märksõnad, mis peamiselt 

seostuvad tulemuslikkuse mõõtmise süsteemiga 

Enim seostatud märksõnad 
Märksõna esinemissagedus vastanute 

hulgas, kordades 

Kasum (-i tekkimine) 7 

Efektiivsus(-e mõõtmine) 4 

Piima/toodangu omahind; omahinna arvestamine 4 

Finantstulemuslikkus;finantssuhtarvud;    

finantsnäitajate mõõtmine 

3 

(Piima tootmise) kulu 3 

Kvaliteet (tõus) 3 

Raha 2 

Konkurents(-ivõime) 2 

Aeg 2 

Müügitulu, tulu 2 

Võõras mõiste, ei tea 2 

 

Lisaks eelnevalt välja toodud märksõnadele on esitatud tabelis 5 need märksõnad, mida 

vastajad mainisid üks kord. Töö autor jagas märksõnad tinglikult kahte gruppi: märksõnad, 

mis seostuvad pigem arvuliste näitajatega, ning muud märksõnad ja vastused, mida ei 

otseselt ei saa seostada arvuliste väärtustega. 

 

Tabel 5.  Ankeetküsitlusele vastanud ettevõtete välja toodud märksõnad ja vastused, mis 

seostuvad tulemuslikkuse mõõtmise süsteemiga 

Vastused, mis seostuvad arvuliste näitajatega Muud vastused 

Käive, kahjum, rentaablus, EBIDTA, 

müügihind, rahavoog, tulude ja kulude suhe, 

sissetuleku kasv, mahtude kasv, erinevad 

tootmise näitajad, maksukoormus, 

piimatoodang, vilja-rapsi saak, produktiivsus ja 

saagikus, tööviljakus, kvantiteet, kasumlikkus, 

tasuvusaeg 

 Informatsiooni saamine, et otsuseid 

vastu võtta 

 Teave, mis firmas toimub  

 Tulemuste mõõtmine ja nende 

süstematiseerimine 

 Finantssuhtarvude ja erinevate 

tootmisnäitajate seostamine ja ühtne 

jälgimine 

 Andmekogu, tasakaalus tulemuskaart, 

mittefinantsnäitajate mõõtmine,  

analüüs, korralik raamatupidamine, 

algarvestus, kohaldatavus 

(rakendamine), edasiareng, 

jätkusuutlikkus, täpsus, asukoht, 

kokkulepe 

 

Kuna tulemuslikkuse mõõtmissüsteemide kasutamiseks on olulised kriitiliselt valitud 

näitajad ja mõõdikud, siis uuriti põllumajandusettevõtetelt, milliseid finants- ja ka 
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mittefinantsnäitajaid põllumajandusettevõtetes reaalselt mõõdetakse, nii lühiajalises kui ka 

pikaajalises perspektiivis.  

Küsitluses kasutatud finantsnäitajad olid enimlevinumad finantsanalüüsis kasutatavad 

näitajad, mis selguse mõttes olid struktureeritud gruppidesse. Joonisel 5 on näha, et 

esimese grupi, ettevõtte hindamiseks mõeldud absoluutarvude (nt puhaskasum/kahjum; 

võlad tarnijatele; üldkulud; müügitulu jms) puhul, märkisid kõik vastajad, et neid näitajaid 

mõõdetakse (ehk arvutatakse) ja ka peetakse oluliseks jälgida. 

 

 

Joonis 5. Finantsnäitajate mõõtmise ja jälgimise osakaal põllumajandusettevõtetes 

  

Vastanute hulgast 51,9% jälgivad neid näitajaid pidevalt (ehk igapäevaselt, -nädalaselt, -

aastaselt), 7,4% jälgivad pikaajaliselt (ehk pikemaajaliselt kui üks aasta) ning 40,7% 

vastanutest jälgivad neid näitajaid, nii lühiajaliselt kui ka pikaaajaliselt. Sarnaselt esimese 

grupi näitajatega, on ka viimase kategooria näitajad, tootmiskulud (nt tööjõukulu; sööda 
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püsimisele jms), kõikide vastanute puhul mõõdetavad näitajad. Ligi pooled vastanutest 

(48,1%) jälgivad neid näitajaid nii lühiajaliselt kui ka pikaajaliselt. 40,7% ettevõtetest 

jälgivad tootmiskulusid pidevalt, 11,1% teevad seda aga pikaajalise perioodi vältel. 

Rentaablusnäitajate (nt käibe ärirentaablus; käibe puhasrentaablus; ROA; ROE jms) ja 

maksevõimenäitajate (nt lühiajalise võla kattekordaja; likviidsuskordaja jms) puhul 

jagunesid tulemused suhteliselt sarnaselt. Mõlema kategooria näitajate puhul 11,1% 

vastanutest ei tegele üldse nende mõõtmisega ja 25,9% vastanutest mõõdab ja jälgib neid 

näitajaid nii pidevalt kui ka pikaajaliselt. Rentaablusnäitajate puhul mõõdab ja jälgib 

näitajaid pidevalt 29,6% vastajatest ning 39,6% mõõdab ja jälgib neid pikaajaliselt, 3,7% 

ettevõtetest mõõdab neid, kuid ei jälgi. Maksevõimenäitajate puhul on need näitajad 

vastavalt 25,9%, 25,9% ja 11,1%. Üldiselt suurem osa ettevõtteid mõõdab erinevaid 

finantsnäitajaid ning neid jälgitakse nii lühiajalisel kui ka pikaajalisel perioodil  ning pigem 

pidevalt (igapäevaselt, -nädalaselt, -aastaselt). Sellest tulenevalt võib öelda, et 

põllumajandusettevõtted peavad finantsnäitajaid oluliseks jälgida ja mõõta. 

Uuringu käigus selgitati ka välja finantsnäitajate mõõtmise olulisust 

põllumajandusettevõtete seas (vt joonis 6) ning tulemused kinnitavad, et 66,7% vastajatest 

leiab, et finantsnäitajate mõõtmine on nende ettevõtte jaoks väga oluline. 18,5%-le 

vastajale on need pigem olulised, 11,1%-le olulised ning 3,7% vastajatest arvavad, et 

finantsnäitajad pigem ei ole olulised. 

 

 

Joonis 6. Finantsnäitajate mõõtmise olulisus põllumajandusettevõtetes, osakaal vastanutest 
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Sarnaselt finantsnäitajatele, grupeeriti ankeedis ka mittefinantsnäitajad (vt tabel 6), et 

küsimus oleks vastajate jaoks kompaktsem ja selgem.  

 

Tabel 6. Küsitluses kasutatud mittefinantsnäitajate gruppid ja sealsed näitajad 

Mittefinantsnäitaja grupp Näitajad grupis 

Piima kvaliteedinäitajad Somaatiliste rakkude arv; valk; piimarasv jms 

Produktiivsusnäitajad  Piimatoodang lehma kohta, ostusööda osakaal söödast jms 

Tootmise efektiivsuse näitajad  
Piimatoodang tööjõuühiku kohta; loomkoormus; masina 

kulu; tööjõu tootlikkus jms 

Loomade/lindude heaolu näitajad  
Heaolu tase; keskmine eluiga; surnultsünnid; lehmikute 

väljaminek jms 

Teravilja kvaliteedi näitajad Niiskusesisaldus; proteiini sisaldus; mahukaal jms 

Saagikus   

Väetiste ja taimekaitse-vahendite 

kasutamine (€/ha) 
  

Vastavus keskkonna-sõbraliku 

majandamise toetuse nõuetele 
  

Töötajate rahulolu näitajad  Töörahulolu ja tööjõu voolavuse määr; töötajate arv jms 

Töötaja produktiivsusnäitajad  
Loodud lisandväärtus ühe töötaja kohta; kulunud töötund 

hektarile jms 

Klientidega seotud näitajad Kliendirahulolu määr; uute klientide arv jms 

 

Mittefinantsnäitajate kohta saadud tagasiside on näha joonisel 7. Küsitluses kasutati 

näitajad, mis koguti artiklitest ja on ettevõtetes kasutusel ka praktikas. Kasutamise 

praktikat kinnitab ka käesolev uuringu tulemus, kus on näha, et kõiki küsitluses välja 

toodud näitajaid peetakse mingil määral oluliseks mõõta ja jälgida. 
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Joonis 7.  Mittefinantsnäitajate mõõtmise ja jälgimise osakaal põllumajandusettevõtetes 
 

Kõiki küsitluses välja toodud näitajaid mõõdetakse ja jälgitakse pigem pidevalt, või siis nii 
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väetiste ja taimekasvatus-vahendite rahalist kulu hektarile. Tulemustest on näha ka veel, et 

ettevõtted mõõdavad ja jälgivad pidevalt ja ka pikaajaliselt veel vastavust keskkonna-

sõbraliku majandamise toetuse nõuetele. Kuid eelnevalt mainitud näitajaid ei pea siiski 

kõik ettevõtted oluliseks mõõta, veidi alla kolmandiku vastajatest ei mõõda üldse piima 

kvaliteedinäitajaid (18,5% vastajatest), produktiivsusnäitajaid (14,8% vastajatest), tootmise 

efektiivsuse näitajaid (25,9% vastajatest)  ja loomade heaolu näitajaid (14,8% vastajatest). 

Nende vastajate hulgas oli üks taimekasvatusega tegelev ettevõte ja üks transpordiga 

tegelev ettevõte, kes pidasid oluliseks mõõta ja jälgida pigem taimekasvatusega seotud 

mittefinantsnäitajaid. Kuid vastajate hulgas oli mõned taime-ja loomakasvatusega ning 

ainult loomakasvatusega tegelevaid ettevõtteid, kes ei pea neid näitajaid oluliseks 

tulemuslikkuse hindamise juures jälgida ja mõõta.  

Nii nagu uuriti finantsnäitajate mõõtmise olulisusust põllumajandusettevõtetes, tehti seda 

ka mittefinantsnäitajate kohta (vt joonis 8). Vastajate tagasisidest selgus, et 

mittefinantsnäitajate mõõtmine on ettevõtete jaoks väga oluline (59,3%). Seda toetab ka 

eelnevalt, joonisel 7 välja toodud tulemused, et põllumajandusettevõtted pigem peavad 

mittefinantsnäitajate mõõtmist oluliseks ja seda nii igapäevaselt kui ka pikaajalisel 

perioodil. Pigem oluliseks ja oluliseks pidasid mittefinantsnäitajaid vastavalt 22,2% ja 

11,1% vastajatest ning 7,4% leidsid, et mittefinantsnäitajad pigem ei ole olulised. 

 

 

Joonis 8. Mittefinantsnäitajate mõõtmise olulisus põllumajandusettevõtetes, osakaal 

vastanutest (%) 
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Seega on uuringu tulemustest näha, et nii finants- kui ka mittefinantsnäitajad on 

põllumajandusettevõtete jaoks väga olulised, mida jälgitakse ja mõõdetakse. Vähe esineb 

ettevõtteid, kes erinevaid näitajaid mõõdab, kuid ei jälgi. Finantsnäitajate puhul jälgitakse 

neid pigem pidevalt ehk igapäevaselt, -nädalaselt, -aastaselt. Mittefinantsnäitajate puhul 

päris sellist ühtselt kirjeldavat tulemust välja tuua ei saa, kuid kõikide küsitluses nimetatud 

näitajate puhul peetakse neid oluliseks mõõta ja jälgida pigem nii pidevalt kui ka 

pikaajaliselt. Või siis nagu ka finantsnäitajate puhul pigem mõõdetakse näitajaid 

igapäevaselt, -nädalaselt, -aastaselt. Tulemused näitavad ka, et põllumajandusettevõtted 

mõõdavad tegelikkuses ka mittefinantsnäitajaid ning need need omavad tulemuslikkuse 

saavutamisel ettevõtete jaoks olulist rolli.  

 

 

2.4. Tulemuslikkuse mõõtmissüsteemide kasutamine 

 

Põllumajandusettevõtete käes küsiti, et kas erinevaid finantsnäitajaid ja 

mittefinantsnäitajaid mõõdetakse just selleks väljatöötatud mõõtmissüsteemide abil või 

saadakse tulemuslikkuse hindamiseks informatsiooni mujalt. Selgus, et konkreetsed 

tulemuslikkuse süsteemid leiavad kasutust vaid üksikutes ettevõtetes. Üks ettevõte kasutab 

tasakaalus tulemuskaarti, üks ettevõte kuus sigmat ja üks ettevõte integreeritud 

tulemuslikkse mõõtmise süsteemi. Kahjuks ei andnud ettevõte, kes märkis, et kasutab 

tulemuslikkuse mõõtmisel tasakaalus tulemuskaarti, lisainformatsiooni selle kohta, et 

milliseid perspektiive nad süsteemi kasutamisel rakendavad. Ettevõte, kes aga märkis, et 

kasutab kuus sigmat, märkis, et seda süsteemi rakendatakse tootmises. Kaks ettevõtet on 

aga tulemuste mõõtmiseks kasutusele võtnud juhtimispaneeli/töölaua. Suurem osa (70,4% 

vastajatest) saavad tulemuslikkuse mõõtmiseks informatsiooni mujalt (nt ettevõtte 

sisesestest aruannetest), viis ettevõtet (18,5% vastajatest) aga ei kasuta ühtegi süsteemi. 

Üks ettevõte tõi välja, et tulemuslikkuse mõõtmiseks on neil väljakujunenud näitajad ning 

teine vastaja märkis, et jälgitakse raamatupidamisnäitajaid. Üks ettevõte andis aga teada, et 

tulemuslikkuse mõõtmiseks kasutatakse täpsust, aega, kvaliteeti, kvantiteeti ja kokkulepet. 

Seega saab eelnevale toetudes öelda, et teoreetilises osas käsitletud mõõtmissüsteeme, 

nagu tasakaalus tulemuskaart, kuus sigmat, DuPont püramiid, juhtimispaneel, 

tulemuslikkuse püramiid ja integreeritud tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme üldiselt 
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tulemuslikkuse mõõtmisel põllumajandusettevõtetes ei kasutata. Informatsiooni ettevõtte 

tulemustest saadakse pigem mujalt, nimelt raamatupidamislikest finantsaruannetest.  

Uurides, milliseid tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme põllumajandusettevõtted kasutavad, 

sooviti välja selgitada ka põhjus, miks just ettevõtte poolt märgitud mõõtmise süsteemi 

tulemuste hindamiseks kasutatakse. Peamiseks põhjuseks toodi välja (17 ettevõtet ehk 

65,4% vastajatest), et nende poolt kasutatav mõõtmissüsteem on lihtne ja arusaadav, 

järgmisena tõid suurem osad vastajatest (8 ettevõtet ehk 30,8%) välja, et ei olda teadlik 

teistest süsteemidest. Veel andsid kuus ettevõtet (23,1% vastajatest) teada, et kasutatakse 

valitud süsteemi, kuna mõõtmissüsteemi toimimise eest vastutaval isikul on meetodi 

kasutamise kogemused ja vajalik kompetentsus. Veel lisati ühe ettevõtte poolt, et kasutatav 

mudel on praktikas väljakujunenud harjumuslik süsteem. Lisaks arvas üks ettevõtte 

esindaja, et ollakse nii väike, et päris süstematiseerimisi ei vajata. Üks ettevõte lisas 

põhjendusena, miks ei kasutata tulemuste mõõtmiseks ühtegi süsteemi, et sellele on liiga 

vähe tähelepanu pööratud.  

Teoreetilise osa käsitluses toodi välja, et oluline on mõõdetavatele näitajatele ja 

mõõdikutele määrata ka sihtväärtused, mis eesmärki soovitakse saavutada ning mille poole 

püüeldakse. Seetõttu uuriti ka põllumajandusettevõtete käest, kas ja millistele näitajatele 

sihtväärtused ehk arvulised väärtused seatud on. Peamiselt on põllumajandusettevõtetes 

määratud sihtväärtused osadele mõõdetavatele finantsnäitajatele (18 ettevõtet ehk 66,7% 

vastajatest) ja ka osadele mõõdetavatele mittefinantsnäitajatele (13 ettevõtet ehk 48,1% 

vastajatest). Seitse ettevõtet (25,9% vastajatest) märkisid, et on seadnud arvulised 

väärtused kõikidele mõõdetavatele finantsnäitajatele. Samas kolm ettevõtet (11,1% 

vastajatest) on sihtväärtused seadnud ka kõikidele mõõdetavatele mittefinantsnäitajatele. 

Väike osa vastajatest (2 ettevõtet) ei ole aga ühelegi näitajale arvulisi väärtusi seadnud. 

Seega saab uuringu tulemustele tuginedes öelda, et põllumajandusettevõtted seavad 

näitajatele, mida mõõdetakse ka sihtväärtused, ning seda tehakse nii finants- kui ka 

mittefinantsnäitajate puhul. Pigem on need väärtused seatud mitte kõikidele vaid osadele 

eelnevalt välja selgitatud mõõdetavatele ja jälgitavatele näitajatele.   

Põllumajandusettevõtete käest uuriti, kas nad on seadnud ettevõttes visiooni ja missiooni. 

Tulemused on esitatud joonisel 9. Kaks kolmandikku vastajatest ehk 18 ettevõtet on seda 

teinud, kolmandik vastajatest (9 ettevõtet) aga ei ole. Missioon on määratletud 11 ettevõttel 

(40,7% vastajatest). Selleks, et täita visiooni ning toetada oma igapäevaste tegevustega 
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missiooni, uuriti ka, kas ettevõtted on määranud strateegilised ehk pikemaajalised 

eesmärgid. Vastuste põhjal selgus, et  25 ettevõtet on seda teinud, kaks ettevõtet ei ole aga 

strateegilisi eesmärke püstitanud. Samasugune tulemus saadi, uurides, kas 

põllumajandusettevõtted on määranud ka lühiajalised (kuni üheaastased) eesmärgid  s.t. 

vastavalt 25 ettevõtet on seda teinud ja kaks ettevõtet ei ole.  

 

 

Joonis 9.  Visiooni, missiooni ning lühi- ja pikaajaliste eesmärkide määramine 

põllumajandusettevõtetes, osakaal vastanutest (%) 

 

Seega saab tulemuste põhjal öelda, et põllumajandusettevõtted määravad nii lühiajalisi kui 

ka pikaajalisi eesmärke, kuhu soovitakse jõuda ning milliseid tulemusi saavutada. Lisaks 

on ettevõtetel pigem ka määratletud visioon, millised tahetakse tulevikus olla. Missiooni 

määratlemise osas ollakse pigem tagasihoidlikum, kuid suur osa vastanutest näitab, et seda 

siiski tehakse. 

 

 

2.5. Tulemuslikkuse mõõtmissüsteemide vajalikkus 
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tegelikult tuntakse vajadust mõne konkreetse mõõtmissüsteemi kasutamiseks.  

66,7%

40,7%

92,6%

92,6%

33,3%

59,3%

7,4%

7,4%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Visioon

Missioon

Lühiajalised eesmärgid (kuni

üheaastased)

Strateegilised eesmärgid

(pikemaajalised kui üks aasta)

On

määratud

Ei ole

määratud



52 

 

Seetõttu küsiti põllumajandusettevõtete käest, et kas ettevõttes kasutusel olev 

tulemuslikkuse mõõtmise süsteem (s.h. ka ettevõtte enda loodud süsteem) rahuldab 

ettevõtte infovajadust. Vastajad andsid hinnangu Likerti 5-palli skaalal. Vastustest selgus, 

et kuus ettevõtet on rahul, üksteist ettevõtet on pigem rahul, kaks ettevõtet ei oska öelda 

ning seitse ettevõtet tõdevad, et kasutusel olev süsteem ei anna piisavalt infot. See aga 

näitab, et põllumajandusettevõtteid oleks vajalik rohkem võimalikest süsteemidest 

informeerida ning võimalusel ka neile vajalik süsteem luua, mis arvestab just 

põllumajandusettevõtte eripäradega ning rahuldaks piisavalt ettevõtte infovajadust. 

Spetsiaalse süsteemi kasutamise otstarbekuse kohta, kus vastused anti samuti Likerti 5-

palli skaalal, jagunes arvamusi erinevalt. 12 ettevõtet ehk üle kolmandiku vastajatest 

leiavad, et spetsiaalset tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi oleks otstarbekas või pigem 

otstarbekas kasutada, kaheksa ettevõtet ei oska aga oma seisukohta avaldada. Kuus vastajat 

leiavad, et tulemuslikkuse mõõtmiseks pigem ei oleks vaja mõõtmissüsteemi kasutada ning 

üks vastaja väitis, et spetsiaalset süsteemi ei oleks üldse otstarbekas kasutada.   

Olenemata sellest, kui mõistlik on vastajate arvates mõõtmissüsteemide kasutamine 

põllumajandusettevõtetes, anti siiski oma hinnang, millist teoreetilises osas käsitletud 

süsteemi oleks nende arvates vajalik ja otstarbekas tulemuslikkuse hindamisel kasutada. 

Ankeedis esitatud küsimuses oli lühidalt, mõne lausega selgitatud mõõtmissüsteemi sisu ja 

olemus, mille põhjal põllumajandusettevõtete esindajad oma arvamust avaldasid. Kõikidest 

valikutest arvati enim (59,3 % vastajat), et otstarbekas oleks kasutada integreeritud 

tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi. Viis vastajat arvasid, et parim välja toodud valikust 

oleks juhtimispaneel/töölaud ning DuPont püramiidi toetasid 4 vastajat. Sellised süsteeme 

nagu tasakaalus tulemuskaart, kuus sigma ja tulemuslikkuse püramiidi, arvasid vajalikuks 

rakendada oma ettevõttes, vastavalt igat süsteemi, kaks ettevõtet. 

Lisaks teoreetilises osas käsitletud süsteemidele oli igal vastajal võimalus märkida ka mõni 

muu süsteem, mis sobiks nende arvates tulemuslikkuse hindamiseks. Siinkohal andsid neli 

vastajat omapoolse arvamuse uuringu küsimusele. Üks vastaja lisas valikuvariantidele 

nagu DuPont püramiid ja integreeritud tulemuslikkuse mõõtmise süsteem, et küsimuses 

esitatud süsteemide kirjelduste alusel oli keeruline valikut teha. Sarnaselt eelnevale, tõdes 

veel üks vastaja, et süsteemide kohta oleks vaja esitada rohkem informatsioon. Lisaks 

arvas ühe aktsiaseltsi esindaja, et ei ole põhjust lihtsaid asju keeruliseks ajada. Teisisõnu 

arvas vastaja, et tulemuslikkuse juhtimiseks on oluline kogemus ning piisab, kui 
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igapäevaselt jälgida panka, hankijaid, toodangunäitajaid, oste ja müüke ning kvartali 

aruandeid. See arvamus toetab ka eelnevalt välja toodud uuringu tulemusi, kus vastustest 

selgus, et põllumajandusettevõtted kasutavad tulemuslikkuse hindamiseks ja mõõtmiseks 

pigem ettevõtte siseseid aruandeid. Magistritöö autor on arvamusel, et aruannete jälgimine, 

mis sisaldab peamiselt finantsnäitajaid, on ettevõtete jaoks ka lihtsam jälgida ning see on 

ka põhjuseks, miks just see on enim kasutusel olev hindamismeetod ning mille kasutamist 

peamiselt ka pooldatakse. Lisaks eelnevale, lisas üks ettevõtte esindaja, et süsteem tuleb 

üles töötada isikupõhiselt. Oma mõtet täpsustas vastaja järgmiselt, et süsteem peab olema 

üles ehitatud personaalselt, töölõiguti ja isikupõhiselt (laudatraktorist, mehaanik, lüpsja, 

veskimees, kombainer, koristaja, vasikatalitaja jne.). 

Kokkuvõtvalt toob autor tulemustele tuginedes välja, et osad põllumajandusettevõtted on 

rahul olemasoleva mõõtmissüsteemiga ning see annab tulemuslikkuse mõõtmiseks ka 

piisavalt andmeid. Kuid on ka ettevõtteid, kes pigem vajaksid rohkem informatiivsemat 

süsteemi. Tulemuste põhjal ei saa aga täpselt väita, et põllumajandusettevõtted oleksid 

arvamusel, et spetsiaalne tulemuslikkuse mõõtmise süsteem oleks nende jaoks otstarbekas. 

Pigem ei osata seisukohta võtta, kuid rohkem on ettevõtteid, kes enamus pooldavad 

spetsiaalse süsteemi kasutamist. Teoreetilises osas käsitletud mõõtmissüsteemidest 

pooldavad ettevõtted enim integreeritud tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi. 

 

 

2.4 Arutelu ja järeldused 

 

Ankeetküsitluse teel saadud tulemuste analüüsi kokkuvõtteks saab välja tuua, et enamus 

küsitletavatest põllumajandusettevõtetest on sõnastanud endale üldised eesmärgid (visiooni 

ja missioni) ning määranud ka nii lühiajalised kui ka strateegilised eesmärgid. 

Finantsnäitajaid peavad oluliseks mõõta ja jälgida peaaegu kõik uuritavad ettevõtted. 

Finantsnäitajatest peetakse olulisemaks pidevalt jälgida eelkõige erinevaid absoluutarve 

(kasum/kahjum, võlad tarnijatele, müügitulu jms), tootmiskulusid, rentaablusnäitajaid ja  

likviidsusnäitajaid. Finantsnäitajatele on kahel kolmandikul ettevõtetest seatud 

sihtväärtused. Kuigi valimis olnud põllumajandusettevõtted valdavalt ei kasuta magistritöö 

teooreetilises osas kajastatud tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme, siis enamus ettevõtetest 

siiski mõõdavad tulemusi, kuid seda tehakse pigem ettevõttesiseselt, enda loodud süsteemi 
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abil. Kuna valimisse kuulusid edukamad Eesti põllumajandusettevõtted, siis võib teha 

järelduse, et teadlik tulemuste mõõtmine võib kaasa aidata soovitud tulemuse 

saavutamiseni ja edule.  

Küsitletud põllumajandusettevõtted kasutavad tulemuste mõõtmiseks pigem 

ettevõttesiseselt loodud tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi. Sageli on neis pööratud 

tähelepanu pigem finantsnäitajate mõõtmisele. Selleks, et saada ülevaadet erinevate 

finantsnäitajate omavahelistest seostest, võib kasutada näiteks DuPont püramiidi. Kui 

ettevõtted peavad oluliseks näiteks kasumi ja kõrge rentaabluse saavutamist, peab 

mõistma, et kuidas need kujunevad.  

Mittefinantsnäitajaid mõõdetakse ettevõtetes vähem, mitmeid ankeedis etteantud näitajaid 

ei mõõdeta üldse. Näiteks paljud ettevõtted ei mõõda klientidega, töötaja produktiivsusega 

ja töötaja rahuloluga seotud näitajaid. Aga samas on need näitajad ettevõtte igapäevases 

tegevuses väga olulised ning ettevõtted ise peavad ka mittefinantsnäitajate mõõtmist  

suhteliselt oluliseks. Mittefinantsnäitajatele on sihtväärtused seatud ligi pooltel ettevõtetel. 

Nii finantsnäitajaid kui ka mittefinantsnäitajaid pidasid ettevõtted väga oluliseks mõõta, 

vastavalt 66,7% ja 59,3% vastanutest. Kuna mittefinantsnäitajate mõõtmist peetakse üsna 

oluliseks, kuid neid mõõdetakse vähem, siis sellest võib teha järelduse, et ettevõtted 

peaksid enam tähelepanu pöörama mittefinantsnäitajate reaalsele mõõtmisele. 

Igas ettevõttes omavad olulist rolli töötajad ning suurem tähelepanu pööramine töötajatele 

võib pikemas perspektiivis ettevõtte tulemuslikkusele kindlasti kaasa aidata, eelkõige 

motiveeritumate töötajate näol. Tuginedes teoreetilisele materjalile võib tuua soovituse 

kasutada tulemuslikkuse mõõtmiseks näiteks tasakaalus tulemuskaarti, kus on eraldi 

arengu- ja kasvuperspektiiv ning protsessiperspektiiv, milles saab kajastada personaliga 

seotud aspekte. Teadliku tähelepanu pööramine töötajatele aitab kindlasti kaasa erinevate 

protsesside efektiivsemale sooritusele ning kvaliteetsemale tööle, mis aitavad kaasa 

ettevõtte tulemuslikkuse kasvule. 

Ettevõtetele seostus tulemuslikkuse mõõtmise süsteem eelkõige rahaliste näitajatega nagu 

kasum, omahind, efektiivsus. Nende näitajate parema või soovitud taseme saavutamine on 

võimalik ka läbi ettevõtte sisemiste protsesside ja kvaliteedi parendamise. Tasakaalus 

tulemuskaardi protsessiperspektiiv keskendub muuhulgas sisemistele protsessidele, ning 

mille efektiivsem teostamine võib kaasa aidata ettevõtte efektiivsuse kasvule. Ka 
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mõõtmissüsteemi kuus sigmat põhimõte on selles, et vigade vähendamisega on võimalik 

protsesse parendada ehk saavutada suurem efektiivsus. 

Igapäevaste tulemuste jälgimiseks on otstarbekas luua juhtimispaneel, mida kasutab ka 

kaks uuritavat ettevõtet. Juhtimispaneel võib olla sisult üsna sarnane ettevõtetesiseselt 

loodud ja kasutatavate süsteemidega (eelkõige saadakse operatiivset numbrilist 

informatsiooni). Kuid ettevõtted vaatamata sellele, et ollakse harjunud kasutama endi 

süsteeme, võiksid tutvuda teadlikult juhtimispaneeli olemusega. Selles loodud visuaalne 

pilt võib mitmeid asju panna teisest aspektist vaatama. 

Põllumajandusettevõtted erinevad teistest ettevõtetest näiteks turuseisundi tõttu (näiteks 

piimakarja kasvatamisega tegelevatel ettevõtetel ei ole võimalik reeglina toodangu 

müügihinna kujunemisel väga palju kaasa rääkida), siis ettevõtte kõrgema kasumi 

saamiseks on tähelepanu vaja pöörata eelkõige kulude kokkuhoiule, mis on omakorda 

saavutatav ettevõtte sisemiste protsesside parendamise ja sobiva personali abil. Ka ainult 

teraviljakasvatusega tegelevatel ettevõtetel on võimalik kasumit suurendada efektiivsemate 

tööprotsesside ja kvaliteetsema tööjõu abil. Ja selleks, et seda saavutada, peabki 

tööprotsessidele ja töötajatele teadlikult tähelepanu pöörama ning tutvuma erinevate 

mõõtmissüsteemidega, kus on määratud, kuidas sisemisi protsesse ja töötajatega seotud 

asjaolusid mõõta. 

Kuna ainult veerand küsitletud ettevõtetest olid täielikult rahul olemasoleva tulemuslikkuse 

mõõtmissüsteemiga, siis järelikult nähakse selles valdkonnas parendamise võimalusi. 

Kindlasti aitab erinevate tulemuslikkuse mõõtmissüsteemidega tutvumine ettevõtte juhil 

leida enda ettevõttes tulemuslikkuse mõõtmise valdkonnas puudujääke ning annab ideid 

muuta juhtimiprotsessi efektiivsemaks. Ettevõtted võivad jääda enda loodud süsteemide 

juurde, kuid teadvustades erinevaid tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme, siis võib olla 

otstarbekas võtta erinevatest süsteemidest üle enda vajadustele sobilikud aspektid ning 

kohandada enda kasutuselolevat süsteemi.  
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada, milliseid tulemuslikkuse mõõtmissüsteeme 

põllumajandusettevõtted tulemuslikkuse hindamiseks kasutavad ning milliseid on 

otstarbekas kasutada. Eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet. 

Kõigepealt anti teoreetilises osas ülevaade mõõtmise süsteemist üldiselt, mõtestati lahti 

mõõdikute, võtmemõõdikute ja sihtväärtuse olemus. Ettevõtte eesmärkide ja tulemuste 

saavutamiseks on oluline, et oleks määratud visioon, missioon ja strateegilised eesmärgid, 

kuhu soovitakse jõuda ning mida soovitakse saavutada. Selleks, et strateegia eesmärkide 

täitmiseks toimiks, on tähtis, et ettevõtte seda jälgiks. Seejuures on soovituslik strateegiate 

kontrollimiseks rakendada selleks loodud tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi, mille 

tulemusel on võimalik jälgida ja hinnata tulemusi. Magistritöö teoreetilises osas keskenduti 

laiemalt mitmele enimtuntud tulemuslikkuse mõõtmise süsteemile nagu tasakaalus 

tulemuskaart (TTK), kuus sigmat, DuPont püramiid, tulemuslikkuse püramiid, 

tulemuspüramiid, juhtimispaneel ja integreeritud tulemuslikkuse mõõtmise süsteem.  

Enimlevinum ning tuntuim tulemuslikkuse mõõtmissüsteemidest on tasakaalus 

tulemuskaart, mida rakendatakse mitmetes erinevate tegevusvaldkondadega ettevõtetes. 

See süsteem püüab tasakaalustada ettevõtte nelja valdkonda – finantsid, kliendid, ettevõtte 

sisesed protsessid ning organisatsiooni võimet õppida ja areneda. Veel üheks kvaliteedi 

parendamise süsteemiks on kuus sigmat, mis tuginedes andmetele ja hinnangutele, aitab 

juhtidel vigade vähendamise abil pidevalt parandada ja ümber kujundada vigaseid 

äriprotsesse, vähendades tulemuste variatsioone miinimum tasemeni. DuPont püramiid on 

süsteemne finantssuhtarvude kogum, mille abil jälgitakse peamisi kasumit ja lisandväärtust 

genereerivad faktoreid ning eelarvestatakse oma finantssuhtarvud nii, et tagada nõutud 

investeeringu rentaablus. Tulemuste jälgimiseks mõeldud juhtimispaneel/töölaud on aga 

visuaalne kuvand, mis esitab kõige olulisemat informatsiooni ja võtmemõõdikuid, mis on 

vajalikud ühe või mitme eesmärgi saavutamiseks, olles koondatud ühele ekraanile ja 

jaotatud eri tasandite vahel. Lisaks eelnevatele on tuntud tulemuslikkuse mõõtmise 

süsteem tulemuslikkuse püramiid.  Süsteemi mõõdikud jaotatakse lähtuvalt välisest 

efektiivsusest ja sisemisest tõhususest erinevatesse kategooriatesse nelja tasandi vahel, 
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muutudes igal tasandil detailsemaks ja operatiivsemaks. Samuti on ka integreeritud 

tulemuslikkuse mõõtmise süsteem see, mida tulemuste mõõtmisel rakendatakse. 

Eelmainitud süsteeme saab rakendada ettevõtte poolt valitud mõõdikute abil, mis 

jagunevad nii finants- kui ka mittefinantsmõõdikuteks. Oluline on jälgida ja mõõta nii ühte 

kui ka teist, ning need näitajad on vaja valida läbi kriitilise analüüsi, et valitud mõõdikute 

abiga saaks täidetud soovitud eesmärgid. Mõõdikutele on oluline määrata sihtväärtused, 

mida soovitakse saavutada. Mõõtmissüsteemide ning mõõdikute abil saadud 

informatsiooni on oluline arvesse võtta ning vajadusel tuleb ka teha muudatusi ja 

tegutseda, et jällegi eesmärgid saaksid saavutatud. Uurides teaduskirjanduse põhjal 

erinevate tulemuslikkuse mõõtmissüsteemide rakendamist põllumajandusettevõtete seas, 

selgus, et need ei ole väga levinud. Lisaks selgus, et mõõtmissüsteem, mida 

põllumajandusettevõtetes siiski reaalselt rakendatakse on enimtuntud ja populaarne 

süsteem, tasakaalus tulemuskaart. Veel on rakendatud tulemuslikkuse mõõtmiseks DuPont 

püramiidi. Kuid enamlevinud mõõtmissüsteemid on pigem sobilikud kasutamiseks 

mittepõllumajandusettevõtetes.  

Magistritöö empiirilises osas analüüsis autor Eesti põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse 

mõõtmise süsteemide kasutatavust. Kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit ning 

andmekogumiseks saadeti ettevõtetele ankeetküsitlus, mis sisaldas 19 küsimust. Valimi 

moodustamisel kasutati 2015 aasta Äripäeva põllumajandustootjate TOP-i, kuhu kuulus 

104 ettevõtet. Kuna osade ettevõtete e-maili aadressid kattusid, saadeti küsitlus kokku 100-

le e-maili aadressile. Kokku laekus tagasi 27 vastust. Kogutud andmed analüüsiti 

programmis MS Excel ja analüüsimisel kasutati kirjeldavat statistikat. 

Käesoleva uuringu puuduseks oli, et vastanute arv ei ole väga suur ning valimisse olid 

kaasatud vaid edukamad ettevõtted. Kuid tulemustest selgunud asjaolu, et edukamad 

ettevõtted kasutavad teoorias välja toodud enimlevinud mõõtmissüsteeme suhteliselt 

kasinalt, siis erinevate mõõtmissüsteemide kasutamine ülejäänud ettevõtetes võib olla 

veelgi napim.  

Küsitlusankeedi põhjal selgus, et Eesti edukamad põllumajandusettevõtted on enamasti 

püstitanud nii pikaajalised kui ka lühiajalised eesmärgid, mille suunas liikuda soovitakse. 

Tulemuste saavutamiseks ning edasi liikumiseks on ligikaudu pooled vastajatest seadnud 

sihtväärtused mittefinantsnäitajatele, kaks kolmandikku vastajatest on seadnud 
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sihtväärtused finantsnäitajatele. Lisaks sellele selgus, et suurem osa vastajatest pigem ei 

kasuta teoorias käsitletud mõõtmissüsteeme, vaid põllumajandusettevõtted hindavad 

tulemusi enda poolt kasutatava süsteemi abil, milleks on üldjuhul ettevõttesisesed 

aruanded. Kuid üksikute vastajate poolt sai kinnitust, et süsteeme siiki reaalselt ka  

kasutatakse. Mõned ettevõtted kasutavad juhtimispaneeli ning üksikud ettevõtted 

tasakaalus tulemuskaarti, kuus sigmat ja integreeritud tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi. 

See aga näitab, et eelnevalt mainitud süsteeme on võimalik tulemuslikult rakendada ja 

tasuks kasutada ka põllumajandusettevõttes. 

Käesoleva töö uuringu tulemusel peavad põllumajandusettevõtted vajalikuks mõõta 

erinevaid finantsnäitajaid, kuid oluliseks peetakse ka mittefinantsnäitajaid. Autor, 

tuginedes teoreetilisele teemakäsitlusele, soovitab ettevõtetel keskenduda kindlasti 

finantsnäitajatele, nagu seda ka juba tehakse, kuid sama oluliseks peaks pidama ka 

mittefinantsnäitajate mõõtmist.  

Lähtudes asjaolust, et rahalised näitajad (kasum, omahind, efektiivsus) on 

põllumajandusettevõtete jaoks olulised, siis nende mõõtmiseks oleks otstarbekas kasutada 

DuPont püramiidi, TTK-d või kuus sigmat. Uuringu tulemustest selgus, et mõned 

põllumajandusettevõtted kasutavad tulemuste hindamiseks ja mõõtmiseks juhtimispaneeli, 

mis on vajalik abivahend igapäevaste tulemuste jälgimiseks. Kuna 

põllumajandusettevõtted pidasid, uuringu tulemustele tuginedes, oluliseks mõõta 

finantsnäitajaid, siis juhtimispaneel, mis annab eelkõige kiiret ja operatiivset numbrilist 

informatsiooni, sobiks rakendada ka põllumajandusettevõtetes. Uuringust selgus, et 

ettevõtted ei pühenda tulemuslikkuse mõõtmisel väga tähelepanu klientidele ja töötajatele, 

mis on aga tegelikkuses tulemuslikkuse saavutamiseks olulised aspektid. Selleks, et 

tulemuslikkuse mõõtmisel keskendutaks ka sellele valdkonnale on jällegi otstarbekas 

rakendada TTK-d, mis sisaldab selleks vajalikke printsiipe.  

Kokkuvõttes võib öelda, et põllumajandusettevõtte eripärast ning iga organisatsiooni 

eesmärkidest tulenevalt tasuks läbi mõelda, millist tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi 

tasuks oma ettevõttes rakendada. Kui olemasolevatest süsteemidest rakendamiseks täpselt 

sobivat ei leidu, on hea olemasolevatest süsteemidest kasutada ideid oma süsteemi 

loomiseks, mis aitab ettevõttel saavutada soovitud tulemuslikkus. 
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Magistritöö edasiarendamise üheks võimaluseks on erinevate süsteemide detailse mõju 

avaldamise ja hindamise välja selgitmine põllumajandusettevõtete kontekstis. 
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PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEMS USE IN ESTONIA 

AGRICULTURAL COMPANIES 

SUMMARY 

 
For the company successful operation, it is important to set goals and measure 

performance, in order to find out which direction the company moves and how the results 

have been achieved. To evaluate the results, there is developed for a number of 

measurement systems that can be implemented in company through metrics. These 

performance measurement systems can be used, to figure out what to do, to improve 

agricultural companies performance. 

The aim of the master thesis is to find out, what kind of performance measurement systems 

agricultural companies use in practise and what kind of system is expedient to use for 

measuring performance.  

The following tasks were set up to achieve the goal: 

1) based on the theoretical literature, to describe the best known performance 

measurement systems and bring out, by different studies, farm practice in their 

implementation;  

2) to find out, whether agricultural companies have set deliberately concrete 

achievable goals and set target values to the objectives; 

3) to find out, whether and which indicators are measured and what performance 

measurement systems is used by agricultural companies;  

4) based on the theoretical sources of information and assessing the needs of the farm, 

make proposals which performance measurement systems would be appropriate to 

use in agricultural company 

Thesis consists of two major chapters and subchapters. The first part includes a theoretical 

approach which are mainly based on the information obtained scientific articles. The 

second part contains the empirical part. The used data is primary data. Which were 

obtained by questionnaire survey, to investigate what kind of performance measurement 

system are used by agricultural companies in Estonia and which indicators (financial and 

non-financial indicators) are considered important to measure and monitor. 
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In work sample there is included 2015-th year farmers TOP by Äripäev, which includes a 

total of 104 companies in Estonia. Questionnaire survey was sent by e-mail, a total of 27 

responses were received. In quantitative data analysis method was used descriptive 

statistics and analysis (percentage distribution, frequency tables, mean values). 

Agricultural companies have generally set objectives and targets where thay want to seek 

in short-term and long-term period. Half of the respondents have set target values for non-

financial indicators and two thirds have set target values for financial indicators. The 

majority of respondents do not measure the performance by the performance measurement 

systems, that were described in master thesis theoretical part. They rather measure 

performance by there own company developed performance systems (mainly the financial 

statements). However, individual respondents confirmed that some enterprises use some of 

the performance measurement systems. Couple of  respondent use Tableau de Bord and a 

few uses the Balanced scorecard, Six Sigma and Integrated Performance Measurement 

System. This, however, indicates that performance measurement systems, that were 

mentioned in theoretical part, can effectively implement and use in the agricultural 

companies. Respondents find that it is necessary to measure different financial indicators 

and it is also important to measure non-financial indicators. Thesis author recommends that 

the respondents should consider non-financial indicators as important as financial 

indicators. 

Based on the fact that agricultural companies consider financial indicators (profit, net 

value, effectivity) important to measure, it would be expedient to use Balance Scorecard, 

DuPont Pyramid and Six Sigma. Companies should also use Tableau de Bord for 

monitoring everyday results, because it gives fast and operational numerical information. 

The survey showed that companies do not devote much attention to measure the 

performance aspects of employees and clients, however these are important to achieve 

performance. So in order to focus in that area, it is expedient to implement Balanced 

Scorecard, that contains the necessary principles. 

In conclusion agricultural companies should think through, which performance 

measurement systems they should apply, thereby consider the purpose of the organisation  

and farm peculiarity. If there is not any suitable performance measurement system to use 

for measuring performance, companies should use ideas from these systems to achieve 

desired performance.  
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