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Ettevõtte jätkusuutlikkuseks nimetatakse vastutustundlikku ettevõtlust, mis rahuldab praeguse 

põlvkonna vajadused, tagades elukvaliteedi paranemise ja seadmata ohtu tulevaste 

põlvkondade huvid. Üheaegselt soovitakse saavutada majanduskasv, sotsiaalne võrdsus ja 

keskkonnaseisundi säilitamine. Magistritöö eesmärk on töötada välja näitajad vee-ettevõtte 

majandusliku jätkusuutlikkuse mõõtmiseks. Põhjalikuma ülevaate saamiseks kaasatakse 

olulised keskkondlikud ja sotsiaalsed näitajad. Töö esimeses osas antakse ülevaade 

jätkusuutlikkuse olulisusest ja jätkusuutliku ettevõtet iseloomustavatest tunnustest. Ettevõtte ei 

keskendu vaid kasumile, lisaks arvestab oma tegevuses ümbritsevat kogukonda ja keskkonda, 

vastutab mõju eest ökosüsteemile ja inimestele. Jätkusuutlikkus tuleks integreerida 

organisatsiooni tulemuslikkuse juhtimissüsteemi ning strateegiatesse. Tutvustatakse 

enimlevinud jätkusuutlikkussoorituse mõõtmise ja hindamise mudeleid, milleks on 

jätkusuutlik lisandväärtus (Sustainable Value Added), elutsüklijätkusuutlikkus (Life Cycle 

Assessment) ja globaalne rahvusvaheline aruandlusinitsiatiiv (Global Reporting Initiative). 

Selgitatakse välja sobivad sooritusindikaatorid vee-ettevõttele jätkusuutlikkuse mõõtmiseks. 

Töö teises osas teostatakse ettevõtte 2011-2015 aastate andmete alusel võrdlevanalüüs. 

Leitakse hinnakujunemise seisukohast oluline kaalutud keskmine kapitali hind. Arvutatakse 

suhtarvude abil finantsnäitajad, mis iseloomustavad tulu kogumise efektiivsust, finantsriske, 

majanduskasvu, finantsstabiilsust, kulude efektiivsust. Hinnatakse näitajate muutumist 



 

 
 

erinevatel perioodidel, võrreldakse Tallinna Vesi AS näitajatega ning töös püstitatud 

sihtväärtustega. Analüüsi põhjal on ettevõtte finantsstabiilsus tagatud. Finantsvõimenduse 

suhtarvude alusel ettevõtet finantseeritakse valdavalt omavahenditega.  Maksevõime näitajate 

alusel makseraskusi ettevõttel pole. Jälgimist vajab debitoorse võlgnevuse käibekordaja ja 

klientide maksekäitumine. Ettevõtte peamised keskkondlikud indikaatorid on joogiveega ja 

reoveepuhastusega seotud näitajad. Joogiveeanalüüsid vastavad nõuetele. Ökosüsteemi 

seisukohast vajab veekadude protsent jälgimist. Ettevõtte sotsiaalse soorituse indikaatorid on 

eelkõige kliendirahulolu ja töötajate rahulolu, mis näitajate alusel on ettevõtte poolt tagatud. 

Läbi viidud uuringu tulemusena selgitati välja vee-ettevõtte jaoks olulisemad näitajad, mis 

annaksid huvigruppidele teavet majandusliku, keskkondliku ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse 

kohta, võimaluse hinnangute andmiseks, ettevõtete vaheliseks võrdluseks ning suunad 

tulevikuperspektiivideks. Näitajaid saaks kasutada tasakaalustatud otsustusprotsessis. 

Märksõnad: tulemuslikkus, säästev areng, veemajandus, vastutustundlik ettevõtlus 
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Corporate sustainability is defined as responsible entrepreneurship that satisfies the needs of 

the current situation and assures the improvement of life quality, without jeopardising the 

interests of future generations. The aim is to simultaneously achieve economic growth, social 

equality and maintenance of the environmental condition. The aim of the master's thesis is to 

develop indicators for measuring the economic sustainability of a water utility. Important 

social and environmental indicators are included to allow for a more in-depth overview. The 

first part of the thesis gives an overview of the importance of sustainability and the 

characteristics of a sustainable business. The business does not solely focus on profit, but also 

considers the local community and environment and takes responsibility for its effects on the 

ecosystem and human beings. Sustainability should be integrated into the performance 

management system and strategy of an organisation. An overview is given of the most 

common models for measuring and assessing sustainability performance: Sustainable Value 

Added, Life Cycle Assessment and Global Reporting Initiative. Suitable performance 

indicators for measuring the sustainability of a water utility are selected. The second part of 

the thesis is a comparative analysis based on the utility's data collected in the years 2011-2015. 

Weighted average cost of capital is calculated, as it is important for price formation. Ratios are 

used to calculate financial indicators that show revenue collection efficiency, financial risks, 

economic growth, financial stability and cost efficiency. The change in the indicators is 



 

 
 

observed over different time periods and compared to the indicators of AS Tallinna Vesi and 

targets set in the thesis. Based on the analysis, the company is financially stable. Financial 

leverage ratios show that the utility is mainly financed by internal means. Based on the 

solvency indicators, the utility has no difficulties meeting their obligations. Receivables 

turnover ratio and customers' payment behaviour should be monitored. The main 

environmental indicators of the utility are related to drinking water and sewage treatments. 

The water analyses are up to standards. From the perspective of the ecosystem, the percentage 

of water lost should be monitored. The main social performance indicators are customer and 

employee satisfaction, which are secured by the utility based on the indicators. The study 

identified the most important indicators for the water utility that would give interest groups 

information about the economic, environmental and social sustainability, an opportunity to 

make assessments, make comparisons between businesses and set future directions. The 

indicators could be used in a balanced decision-making process. 

Keywords: performance, sustainable development, water management, corporate sustainability 
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SISSEJUHATUS  

 

Maa saastumises nähakse ohtu pinnase, õhu ja vee kvaliteedile ning kogu keskkonnale 

laiemalt. Maa saastumise probleemid on levinud üle maailma. Rahvusvaheliselt arutletakse, 

kuidas tagada maa saastamine jätkusuutlikult, vähendada saastunud maa ohtu inimese tervisele 

ja keskkonnale viisil, mis maksimeerib ühiskondliku kasu ja minimeerib kulud 

saastekäitlusele. (Bardos jt 2015) Ülemaailmselt on kasvanud kliimamuutused ja veenappus 

ning oluline on juhtida veekasutamist säästlikult. Piiratud veekoguse pärast võistlevad 

veevarustus, kaevandamine, hüdroenergia tootmine ja põllumajandus. Heitmed reostavad 

põhjaveekihte ja veekogusid. Kuna elanikkond kasvab ja majandus areneb, tuleb tuleviku riske 

maandada. Üha enam tuleb arvesse võtta põhjavee varude olukorda ning oluline osa selles on 

juhtkonna vastutusel ja tõhusalt loodud veemajandamise kaval. (Eriksson jt 2015)  

 

Ettevõtte jätkusuutlikkuseks nimetatakse vastutustundlikku ettevõtlust, mis rahuldab praeguse 

põlvkonna vajadused, tagades elukvaliteedi paranemise ja seadmata ohtu tulevaste 

põlvkondade huvid. Üheaegselt soovitakse saavutada majanduskasv, sotsiaalne võrdsus ja 

keskkonnaseisundi säilitamine. Jätkusuutlik ettevõtte rahuldab enda ja kõigi huvigruppide 

huve, säilitades ressursse, mida vajab edaspidi oma tegevuses. Ettevõtlus omakorda mõjutab 

oma tegevusega looduskeskkonna seisundit. Konkurentsieelis on innovaatilistel ettevõtetel, 

sest nemad kasutavad uusi tehnoloogiaid, mis vähendavad ressursside kasutamist ja looduse 

saastamist. Ettevõtte ühiskondlik vastutus CSR (Corporate Social Responsibility) on ettevõtte 

tegevuses sotsiaalse, majandusliku ja looduskeskkonnaga arvestamine ning vastavate 

põhimõtete integreerimine juhtimisprotsessi.  

 

Jätkusuutliku arengu normi järgi peaksid ettevõtted võrdselt tähelepanu pöörama kolmele 

dimensioonile: keskkondlikule (environmental), sotsiaalsele (socio-social) ning 

majanduslikule (economic) sooritusele.  Jätkusuutlikkus on eelkõige kasumliku ettevõtte 

majandamine. Kasum võimaldab omakorda taasinvesteerida töökohtade loomisesse, panustada 
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ühiskonda ja keskkonnahoidu. Alates 1990. aastast on arendatud rahvusvahelist vabatahtliku 

käitumist, et ettevõtted panustaksid turumajanduse tingimustes lisaks kasumi teenimisele ka 

keskkonnanõuetesse ja sotsiaalsetesse probleemidesse organisatsiooni jätkusuutlikkuse 

kontekstis. (Favotto jt 2016) Praktikas on keeruline ülesanne dimensioone üksteisele mitte 

eelistada, sest erinevatel huvigruppidel on vastandlikud eesmärgid, mis tekitavad konflikte.     

 

Jätkusuutlik veeteenus peab sisaldama kulusid, mis võimaldavad pakkuda kvaliteetset teenust, 

teha investeeringuid ning katma keskkonnale tekitatud kahju. Samas ei tohi veeteenus 

kujuneda inimestele nii kalliks, et nad ei suuda selle eest tasuda ning vesi ei ole neile 

kättesaadav. OECD andmetel on veemajandus jätkusuutlik, kui on täidetud järgmised 

aspektid: 1) ökoloogiline- vee tarbimine ei ületa looduse taluvusvõimet ja keskkonnakahju 

heastatakse, 2) majanduslik-  vett kasutatakse efektiivselt ja eelkõige prioriteetsetes 

valdkondades ning vee väärtus kajastub hinnas, 3) finantsiline- hind katab kvaliteetse 

veeteenuse osutamise kulud, 4) sotsiaalne-  vesi on kõigile kättesaadav ja taskukohane ning 

kulud on õiglaselt jaotunud. (Riigikontrolliaruanne Riigikogule 2013: 38) Jätkusuutlik areng 

on pidevas muutumises, mitmete erinevate tõlgendamise võimalustega ja praktikaks puuduvad 

kindlad alused.  

 

Vastutustundlik ettevõtlus kasvatab ettevõtte väärtust ning annab aruandluse kaudu 

sidusrühmadele ülevaate ettevõtte tegevusest. Teadvustada tuleb ärilise tegevuse mõju 

keskkonnale ja kindlustada toimetulek pikemas perspektiivis. Ettevõtted koostavad 

finantsnäitajate põhjal aastaaruandeid, kuid edu hindamiseks on lisaks vaja sotsiaalse- ja 

keskkonna-alase info edastamine. Suured ettevõtted koostavad eraldi säästva arengu või 

vastutustundliku tegevuse aruandeid, kuid tuleviku trend oleks koostada integreeritud aruanne. 

Rahvusvaheliselt kasutatakse sarnast aruannet GRI (Global Reporting Initiative). GRI aruanne 

on põhjalik, kuid tema nõrkuseks on juhiste täitmise ja näitajate valiku vabatahtlikkus ning 

aruanne ei pruugi kajastada kõiki vajalikke teemasid. Vajalik on jätkusuutlikkuse ja 

tulemuslikkuse juhtimise süsteemide integratsioon, mis viib parema juhtimise, mõõtmise ja 

kontrolli saavutamiseni jätkusuutlikku soorituse üle. Jätkusuutlikkus on oluline teema vee-

ettevõtete jaoks ning majanduslikud, keskkondlikud ja sotsiaalsed eesmärgid tuleb viia 

ettevõtte visiooni, missiooni, strateegiatesse, kultuuri ja meetmetesse.  
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Eluliselt oluline aspekt on veekogude ja põhjavee kaitsmine, nende olukorra säilitamine ja 

parandamine ning säästlik kasutamine. Jätkusuutliku veemajanduse uurimisele on peale 

rahvusvaheliste ISO standardite vähe tähelepanu pööratud. Eesti Vee-ettevõtete Liidu arvates 

vajab riigi toetustel arendatud vee-ettevõtete jätkusuutlikkus uurimist ning täiustamist vajab ka 

majanduslike indikaatornäitajate analüüs ja mõttekus. Väljaselgitamist vajaks, millised 

näitajad sobivad jätkusuutlikkuse mõõtmiseks vee-ettevõttes.     

 

Magistritöö eesmärk on töötada välja näitajad vee-ettevõtte majandusliku jätkusuutlikkuse 

mõõtmiseks. Põhjalikuma ülevaate saamiseks kaasatakse olulised keskkondlikud ja sotsiaalsed 

näitajad. 

 

Sobivate näitajate väljaselgitamine annaks ettevõttest ülevaate infotarbijatele, võimaluse 

hinnangute tegemiseks, ettevõtete vaheliseks võrdluseks ning suunad tulevikuperspektiivideks, 

lisaks saaks jätkusuutlikkuse valdkonda igapäevasesse otsustusprotsessi kaasata. Magistritöö 

eesmärgi saavutamiseks lähtuvalt majandusliku jätkusuutlikkuse kontekstist on seatud 

järgmised uurimisülesanded: 

1. Tutvustada ettevõtte jätkusuutlikkuse olemust ja jätkusuutlikkuse kajastamise 

vajalikkust juhtimisotsustes ja aruannetes.  

2. Anda ülevaade enimlevinud jätkusuutlikkussoorituse mõõtmise ja hindamise 

meetoditest. 

3. Selgitada välja vee-ettevõtte jaoks sobivad näitajad jätkusuutlikkuse mõõtmiseks.  

4. Leida hinnaregulatsioonile alluvate ettevõtete spetsiifilisuse seisukohast olulised 

näitajad.  

5. Analüüsida vee-ettevõtte finantsilist olukorda olemasolevas situatsioonis ja tulevikus,  

võrrelda normatiividega ja Tallinna Vesi AS finantsnäitajatega. 

6. Hinnata vee-ettevõtte keskkondlikku ja sotsiaalset sooritust. 

 

Magistritöö koosneb kahest osast. Töö esimeses osas antakse ülevaade jätkusuutlikkuse 

olulisusest ja jätkusuutlikku ettevõtet iseloomustavatest tunnustest. Tutvustatakse erinevate 

autorite tõlgendust mõistele ettevõtte jätkusuutlikkus ning ettevõtte jätkusuutlikkuse 

kontseptsiooni, mis tagab seosed ja vastastikused mõjud majanduslikus, sotsiaalses ja 
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keskkonnaalases valdkonnas. Selgitatakse jätkusuutlikkuse juhtimissüsteemi integreerimise 

vajalikkust ettevõtte strateegiatesse ja aruandlusesse. Tutvustatakse enimlevinud 

jätkusuutlikkuse mõõtmise ja hindamise mudeleid ja meetodeid jätkusuutliku lisandväärtuse 

loomiseks, milleks on kulude kokkuhoid, kasumlikkus, konkurentsieelis, hinnakujundusvõime, 

riskijuhtimine, ressursitõhusus ja materjalide kokkuhoid. Teoreetilist materjali aluseks võttes 

ja empiirilises osas mõõtmise teostamiseks selgitatakse välja sobivad sooritusindikaatorid vee-

ettevõttele jätkusuutlikkuse mõõtmiseks.  

 

Töö teises osas teostatakse ettevõtte 2011-2015 aastate andmete põhjal võrdlevuuring. 

Leitakse hinnakujunemise seisukohast olulised näitajad: põhjendatud tulukuse määr ehk 

kaalutud keskmine kapitali hind, mida võrreldakse Konkurentsiameti soovitusliku kaalutud 

keskmise kapitali hinnaga. Analüüsitakse suhtarvude abil finantsnäitajaid, mis iseloomustavad 

tulu kogumise efektiivsust, finantsriske, majanduskasvu, finantsstabiilsust ja kulude 

efektiivsust. Olulisemad näitajad jätkusuutlikkuse seisukohast on tasuvuse ehk rentaabluse 

suhtarvud, finantsvõimenduse ehk võõrkapitali suhtarvud, maksevõime ehk likviidsuse 

suhtarvud ja varade kasutamise efektiivsuse suhtarvud. Näitajate muutumist võrreldakse 

erinevatel perioodidel, Tallinna Vesi AS näitajatega ning püstitatud sihtväärtustega. 

Objektiivsust ja läbipaistvust hinnatakse kuluefektiivsuse kaudu. Magistritöö fookus on 

majanduslikel näitajatel, kuid tähelepanuta ei saa jätta vee-ettevõtetele olulisi keskkondlike ja 

sotsiaalseid näitajaid. Keskkonnategevuse tulemuslikkuse seisukohast hinnatakse suhtarvude 

abil pumbatud põhjavee kasutamise ökonoomsust, elektrienergia kasutamise efektiivsust ja  

reovee puhastusprotsessi tõhusust. Sotsiaalset sooritust hinnatakse kliendirahulolu, töötajate 

rahulolu ja kogukonna rahulolu kaudu. Analüüsi põhjal tehakse omapoolsed ettepanekud ja 

järeldused. Koostatakse uuritud näitajate hulgast vee-ettevõttele oluliste mõõdikute raamistik, 

mis annaks ülevaate ettevõtte jätkusuutlikust käitumisest.  

 

Magistritöös on toetutud järgmiste autorite töödele: Burritt, Schaltegger (2014), Maas, 

Schaltegger, Crutzen (2016), Manzhynski, Figge, Hassel (2015), Palme, Tillman (2008), 

Rodriguez-Fernandez (2015), Spiller (2016).    
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1. ETTEVÕTTE JÄTKUSUUTLIKKUS  

 

1.1 Jätkusuutliku ettevõtluse olulisus ja tunnused  

 

Ettevõtete jätkusuutlik käitumine on oluline Maa ökosüsteemi muutuste seisukohast. 

Ülemaailmne probleem on industrialiseerimine, materjalikulu, reostus ja jäätmete tekke. 

Ettevõtted kasumi teenimise eesmärgil saastavad keskkonda ja tarbivad maakera ressursse üha 

suureneva kiirusega. Globaalne probleem on süsinikdioksiidi emissiooni kõrgenemine ja 

heitkogused. Äriettevõte ei saa toimida nii, et ökosüsteemide ja nende osutavate teenuste 

kvaliteet, nagu vesi, bioloogiline mitmekesisus, toit ja kliima on halvenenud ja tasakaalust 

väljas. (Phil, Lundgard 2011: 5-6) Jätkusuutlikkuse mõiste on olulisel kohal veeteenust 

osutavates ettevõtetes. Arvestada tuleb veeressursside jätkusuutlikku kasutamisega ja 

juhtimisega. Inimtegevuse tagajärjed on üks peamisi põhjuseid, mis mõjutab bioloogilist 

mitmekülgsust, vee ökosüsteemi staatust, võib anda tulemuseks muutused ökosüsteemi 

teenustes ja nende majanduslikus väärtuses. Ökosüsteemi üleliigse ekspluateerimise 

vältimiseks on oluline arvestada süsteemi vastupidavusega ja tutvustada jätkusuutlikkuse 

mõistet. Vee kvaliteeti mõjutavad järgnevad stressorid: toitained, kemikaalid, metallid, 

patogeenid, praht, pinnavee sooldumine ja setted. Veeteenus on tihti seotud ökosüsteemi suure 

ekspluatatsiooniga, riskiks on looduse mittejätkusuutlik kasutamine. Huvitatud ollakse 

jätkusuutlikust teenuse osutamisest ja kontseptuaalsest raamistikust, kuhu on lisatud 

indikaatorid, mis informeerivad jätkusuutlikkusest ja kombineerivad võimekuse. Eesmärgiks 

on loodusressursside juhtimine, mis optimeerib majandusliku ja sotsiaalse heaolu ning 

kindlustab ökoloogilise jätkusuutlikkuse, rõhutades vajadust ühendada inimeste ja keskkonna 

heaolu. (Grizzetti jt. 2016)  

 

Ettevõtte jätkusuutlikkus tähendab vabatahtliku panustamist sotsiaalsesse ja keskkondliku 

valdkonda, et tõsta majanduslikku edukust ja parandada konkurentsivõimet. Korporatiivne 

jätkusuutlikkus (corporate sustainability) on sotsiaalse, keskkondliku ja majandusliku 
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soorituse integreeritud saavutus.  Konkurentsivõime on turupositsioon ja ettevõtte võime 

vastata klientide vajadustele, et saavutada majanduslik edu. Teatud toodete brändiväärtus 

sõltub mittemateriaalsetest väärtustest. Suhtumine ettevõtte jätkusuutlikku tegevusse sõltub 

kohalikest tavadest ja poliitikast. Erinevate autorite tõlgendus ettevõtte jätkusuutlikkuse 

mõistele on koondatud tabelisse nr 1.  

     

Tabel 1. Erinevate autorite tõlgendus mõistele ettevõtte jätkusuutlikkus  

Autor Mõiste 
Lozano jt 2015 Ettevõtte jätkusuutlikkus tasakaalustab majanduslikke, keskkondlikke ja 

sotsiaalseid probleeme käesolevas põlvkonnas ning tulevastele põlvkondadele 

mõeldes 

Markováa, 

Lesníkováa 2015 

Ettevõtte jätkusuutlikkus on põhiliselt suunatud äritegevusele pikemas 

perspektiivis. Ettevõtte ei keskendu mitte ainult kasumlikkusele, vaid võtab oma 

tegevuses ja arengus arvesse ka ümbritsevat kogukonda ja keskkonda. Ettevõtte 

jätkusuutlikkus on äritegevuse arendamine viisil, mis toob ettevõttele pikaajalise 

edu, keskendudes kolmele mõõtmele: majanduslikud, keskkonna- ja sotsiaalsed 

mõõtmed 

Morioka jt 2016 Ettevõtte jätkusuutlikkus viitab firmade suutlikkusele jätkusuutlikkuse mõõtmete 

arengusse panustada. Jätkusuutlik ärimudel saab aidata juhtidel mõista, kuidas 

jätkusuutlikkusse panustamine firma väärtust tõstab 

Maas jt 2016 Jätkusuutlikkus kirjeldab situatsiooni, kus ettevõte püüdleb oma majanduslike 

eesmärkide poole ning võtab samal ajal vastutuse oma mõju eest ökosüsteemidele 

ja inimestele 

Koc, Durmaz 

2015 

Korporatiivne jätkusuutlikkus peaks hõlmama majanduskasvu, 

keskkonnaregulatsiooni, sotsiaalset õigust ja võrdsust. Defineeritakse seda kui 

äristrateegiate ja tegevuste kasutamist, mis vastavad sidusrühmade vajadustele, 

samal ajal tulevastele põlvedele vajalikke inim- ja loodusressursse kaitstes 

Hart, Milstein 

2003 

Jätkusuutlik ettevõtte aitab kaasa säästvale arengule, pakkudes samaaegselt 

majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid kasusid 

 

Kasvavat huvi korporatiivse jätkusuutlikkuse suhtes näitab ÜRO rahvusvaheline üleskutse (Un 

Global Compact), millele on alla kirjutanud 7 700 ettevõtet 130- s riigis. Jätkusuutlikkus on 

keeruline ja mitmemõõtmeline probleem. Korporatiivset jätkusuutlikkust on pakutud välja kui 

raamistikku, mis tegeleks jätkusuutlikkuse probleemidega terviklikult. Ettevõtted peavad 

tegelema sidusrühmadega holistlikust perspektiivist ja süsteemselt, kasutades jätkusuutlikkuse 

nelja dimensiooni: majanduslik, keskkondlik, sotsiaalne ja ajaline. Selgitamaks, kuidas 

ettevõtted toimivad, on arendatud paljusid firmateooriaid, mis pakkuvad erinevaid 

perspektiive ja raamistikke organisatsioonilistest eesmärkidest, kus iga teooria koosneb ideede 

võrgust, mis puudutab firma sihte, juhtide käitumist ja motivatsiooni. (Lozano jt 2015) 

Jätkusuutlikkus tuleks integreerida organisatsiooni tulemuslikkuse juhtimissüsteemi ning 
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strateegiatesse (George jt 2016). Eestis loodi 2012. aastal vastutustundliku ettevõtluse 

teemadega tegelemise liit, kuhu kuuluvad teiste hulgas järgmised tuntud ettevõtted: Põltsamaa 

Felix AS, Tallinna Vesi AS, Viru Keemi Grupp AS, Coca-Cola HBC Eesti AS, Eesti Energia 

AS, SEB Pank AS. Liidu peamised partnerid on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 

ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, see näitab riigipoolset huvi teema vastu.   

 

Veevarustus mängib olulist rolli kogukonna ja ühiskonna arengus. Veevarustuse- ja 

kanalisatsiooni süsteemide arendamine toob majanduslikku ja sotsiaalset kasu. Prioriteedid 

veekasutuses on: sotsiaalsed, majanduslikud, hüdroenergia- ja looduskaitsealased ning vee 

kvaliteet ja -hulk. Põhjavee ressurss on ka otsustajate jaoks varjatud ja nähtamatu. Miljardid 

inimesed maailmas on ilma korraliku vee- ja kanalisatsiooni teenuseta, mis soodustab 

nakkushaiguste levikut nendes piirkondades. Ohutu veevarustuse ja kanalisatsiooni puudumise 

tõttu sureb igal aastal haiguste ja katastroofide tagajärjel kuni 8 miljonit inimest. Veeteenuste 

infrastruktuuri tuleb hinnata üle pika ajavahemiku, kuni 250 aastat ja otsustel on pikaajalised 

mõjud. Oluline on kaitsta põhjaveekihte. Veeteenustel on palju sidusrühmi erinevate huvidega, 

mis muudab olukorra keeruliseks. Toimima peab koostöö avaliku- ja erasektori vahel. 

Veesektoris on oluline mõista veeteenuste tegelikku väärtust ja hinnata jätkusuutlikkuse-, 

poliitilisi-, majanduslike-, sotsiaalseid-, kultuurilisi-, tehnilisi-, keskkonnaalaseid ja juriidilisi 

mõõtmeid. (Katko, Hukka 2015)     

 

Ettevõtte jätkusuutlikkuse kontseptsioon (joonis 1) on segu mitmest mõistest, sealhulgas 

säästva keskkonnamudeli kaudu ettevõtete sotsiaalsest vastutusest (corporate social 

responsibility) ja sidusrühmade teooriast (stakeholder theory). Luuakse üldine sotsiaalne 

eesmärk, mis edendab piirkonda ja suunab oma tähelepanu keskkonna-, sotsiaalse ja 

majandusliku tulemuslikkuse saavutamisele. Ettevõte ning selle strateegiline juhtimine on 

muutunud jätkusuutlikuks, kui: 

1. Tagavad seose sotsiaalsetes ja keskkonnaalastes valdkondades ja need kajastuvad 

ettevõtte missioonis, väärtustes ja visioonis. 

2. Võtavad arvesse kõiki sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid. 

3. Kasutavad oma juhtimisarvestustes rahvusvahelistele standarditele keskendunud 

sotsiaalseid ja keskkonnaaspekte. 
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4. Seavad prioriteediks konkreetsed sotsiaalsed ja keskkonnaalased eesmärgid, tagades 

nende regulaarse mõõtmise ja hindamise. 

5. On tuvastanud peamised vastutusvaldkonnad ja kohaldanud asjakohased 

juhtimisotsused selles valdkonnas. (Markováa, Lesníkováa 2015:631-635) 

 

 

Joonis 1. Võtmetegurid jätkusuutlikkuse kontekstis (Martens, Carvalho 2016) 

 

Kuigi ettevõtete peamine ülesanne on suurendada kasumit, on üha suuremat tähelepanu 

ärimaailmas saanud sotsiaalne ja keskkonnaalane vastutus, mis aitavad kaasa organisatsiooni 

hea maine saavutamisele. See mõjutab erinevaid sidusrühmasid ja nende ootusi. Viis 

põhivaldkonda, kus sotsiaalne vastutus loob positiivseid suhteid: 1) positiivne mõju 

organisatsiooni mainele, 2) positiivne mõju töötajate motivatsioonile, töötajate säilitamisele ja 

värbamisele, 3) kulude kokkuhoid, 4) tõuseb müügitulu ja turuosa, 5) sotsiaalse vastutusega 

seotud riskide vähendamine ja juhtimine. Võimalikud põhjused organisatsioonidele 

sotsiaalselt vastutustundlikult käitumiseks: 1) paranenud majandustulemused ja turuväärtus,  

2) positiivne mõju ühiskonna sidusrühmadele, 3) täiustatud toote kvaliteet, 4) suurenenud 

töötajate pühendumus, 5) väheneb tööjõu voolavus, 6) meelitab ja hoiab kliente, 6) mõjutab 

tarbijate reaktsiooni. Ettevõtete juhid peavad mõtlema eetikakoodeksile, et arendada 

majanduslikult jätkusuutlikku ärimudelit. (Šontaite-Petkeviciene 2015) Jätkusuutlikkuse 

seisukohast tuleb võrdselt tähelepanu pöörata majanduslikule, keskkondlikule ja sotsiaalsele 

aspektile. Nii Euroopa kui USA firmad panustavad pigem keskkonnaalastele kui sotsiaalsetele 
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tegevustele ja see ei sõltu riigi kapitalismi eripärast, rohkem mõjutavad tavaks saanud 

rahvusvahelised keskkonnanormid. USA-s on suuremaks motivaatoriks turg, Euroopas 

mõjutab rohkem sotsiaalne surve. (Favotto jt 2016) Kui ettevõte ei käitu sotsiaalselt 

vastutustundlikult, võib see olla kulukas ning vähendada kasumlikkust. Investorid valivad 

parema sotsiaalkäitumisega ettevõtteid, kui kõik teised tegurid on konstantsed ja 

informatsioon sotsiaalse vastutuse osas on avalikult saadaval. Ettevõtted, kes panustavad 

sotsiaalkäitumisse rohkem, on saavutanud suurema kasumlikkuse ja kasumlikumad ettevõtted 

panustavad rohkem sotsiaalkäitumisse (joonis 2). Tulemused näitavad mõlemas suunas 

positiivset suhet: sotsiaalne on kasumlik ja kasumlik on sotsiaalne, tekitades positiivse 

tagasiside ringi. (Rodriguez-Fernandez 2015) Ökotõhususele keskendumine ettevõttes aitab 

saavutada suuremat majandusliku väärtust väiksema negatiivse keskkonnamõjuga, arvestades 

sotsiaalsete aspektidega (Azcarate jt 2010). Kokkuvõtvalt saab öelda, et jätkusuutlikule 

äritegevusele keskendumine aitab kaasa parematele finantstulemustele, sest tulemuseks on 

madalamad kulud, ressursside säästlik kasutamine, suurem tootlikkus, parem toote või teenuse 

kvaliteet, eetilisus, motiveeritud töötajad, usaldusväärsus, keskkonnasõbralikus, tarbijate 

suurenev huvi, turukasv, riskijuhtimine, koostöö huvigruppidega, paranenud maine ja 

konkurentsieelis. Nimetatud aspektid kokku loovad edukuse tulevikus.        

 

Joonis 2. Korporatiivne ühingujuhtimine (Rodriguez-Fernandez 2015) 
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Jätkusuutlik ärimudel aitab juhtidel mõista, kuidas jätkusuutlikkusse panustamine firma 

väärtust tõstab. Praegused ärimudelid, mis keskenduvad lühiajalisele kasumile, ei puuduta 

jätkusuutlikkuse teemasid. Innovatsioon on vajalik, et ettevõtted liiguksid traditsioonilistelt 

mudelitelt üle jätkusuutlikele mudelitele, kuigi see võib osutuda keeruliseks. Üks võimalus on 

kasutada kolme elementi:  

1. Jätkusuutlik väärtuse pakkumine (sustainable value proposition): toode/teenus, 

kliendid ja suhted nendega.  

2. Jätkusuutlik väärtuse loomine ja edastamine (sustainable value creation and delivery): 

võtmetegevused, ressursid, tehnoloogiad.  

3. Jätkusuutlik väärtuse püüdmine (sustainable value capture): kulude struktuur ja 

kasum. (Morioka jt 2016)       

 

Jätkusuutliku väärtuse loomine on peamine äristrateegia, fokusseeritud ühiskondlikele 

teemadele, identifitseerides uusi allikaid konkurentsieeliseks, mis genereerivad mõõdetavat 

kasumit ja kogukonna hüvangut. Jätkusuutliku väärtuse loomise strateegia nõuab, et 

juhtivtöötajad omandaks juhtimisfilosoofia, mis keskendub kohaliku turu uurimisele ja on 

vajalik ühiskondlike vajaduste mõistmiseks. Jätkusuutliku väärtuse loomine on olemasoleva 

võimekuse pikendamine: tarbija vajaduste mõistmine, innovatsiooni investeerimine, turgude 

loomine, osanike ökosüsteemi juhtimine. Äritegevus peab vastama osanike ootustele, 

kasvatama läbipaistvust ja leidma uusi kasvuallikaid. Jätkusuutliku väärtuse loomine on 

lahendus ühitada korporatiivsed huvid ühiskondlikega. (Berthon, Moore 2011: 2) 

Jätkusuutlikku ettevõtet iseloomustavad järgmised tunnused: investeerimine kaasaegsetesse 

tehnoloogiatesse, kõrged juhtimisstandardid, head majandusnäitajad, töötajate rahulolu ja 

ühiskondlik aktiivsus.  

 

 

1.2 Jätkusuutlikkuse juhtimine ja aruandluse vajalikkus ettevõttes  

 

Jätkusuutlikkus on ettevõtte tulemuslikkus pikemas perspektiivis. Jätkusuutlikkusest peab 

saama strateegilise juhtimise ja planeerimise lahutamatu osa. Jätkusuutlikkus peaks läbima 

kogu organisatsiooni, ettevõtte eesmärke, strateegiaid, poliitikaid ja protsesse. Rohkem kui 
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pooled ettevõtted teostavad mõningaid jätkusuutlikkuse tegevusi, kuid need ei kuulu 

planeerimise ja juhtimise protsessi. Integreeritud jätkusuutlik ühingujuhtimine ei ole levinud.  

(Krechovska jt 2014) Jätkusuutlikkus tähendab majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse 

mõõtme vabatahtlikku integreerimist ettevõtte juhtimisse ja tegevusse, arvestades erinevate 

huvipooltega ning luues lisaväärtuse kõigile osapooltele. Hea sotsiaalkäitumine suurendab 

kasumlikkust ja toetab osanikke, töötajaid, kliente, tarnijaid ja kõiki teisi ühiskonna osasid, 

keda ettevõtte käitumine mõjutab. Ettevõte on kogum koostööst ja konkureerivatest huvidest, 

millel on väärtus. Korporatiivne juhtimine (corporate governance) on omanike kontrolli 

süsteemid juhatuse üle. Osanikud nõuavad eetilist suhtumist ja käitumist, läbipaistvust ja 

efektiivsust ning mõjutavad firma äristrateegiat, et kindlustada majanduslik edasiminek ja 

ettevõtte pikk eluiga. Juhatus peab kindlustama ettevõtte pikaajalise elujõu sellega, et pakub 

osanikele võimalikult palju kasumit ning harmoniseerib firma huvid mõjutavate gruppide 

huvidega. (Rodriguez-Fernandez 2015)  

 

Jätkusuutliku väärtuse loomise ja edastamise aspektideks on äriprotsessid, milleks on 

logistika, turundus, müük, teenused, ettevõtte infrastruktuur, inimressursside haldamine ja 

tehnoloogia. Juhatus peaks otsuste tegemisel lisaks majanduslikele kaaluma ka sotsiaalseid ja 

keskkondlikke suunajaid. Sooritusindikaatorid on võimalus ettevõtete majanduslikke, 

sotsiaalsete ja keskkondlikke mõjude mõõtmiseks. Näiteks keskkonna säästmisesse 

investeerimine püüab väärtust: 1) ettevõttele- vähendab tootmiskulusid toormaterjalide, vee ja 

energia näol; 2) keskkonnale- vähendab ressursside kulutamist; 3) ühiskonnale- vähendab 

saastest tingitud terviseprobleeme. Soorituse mõõtmise süsteem ehk  sooritusprisma põhineb 

viiel dimensioonil (joonis 3):  

1. Sidusrühmade rahulolu- kes on olulised sidusrühmad, mida nad tahavad ja vajavad? 

2. Strateegilised suunajad- mis on sidusrühmade rahuloluks vajalikud strateegiad? 

3. Äriprotsessid- mis on strateegiate täitmiseks vajalikud protsessid? 

4. Suutlikkus- mis on protsessidele vajalikud võimalused ja suutlikkused? 

5. Sidusrühmade panus- mis on sidusrühmade panus äriprotsesside läbiviimisel? 

Sooritusprismal põhinev mõõtmine aitab firmade ärimudelit paremini hinnata: struktueeritud 

ja organiseeritud informatsioon firma soorituse kohta viies mõõtmes, selged suhted iga 

mõõtme aspekti vahel ning firma soorituse põimimine ärimudeliga. (Morioka jt 2016)     
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Joonis 3. Dimensioonid jätkusuutlikule ärimudelile (Morioka jt 2015) 

 

Ettevõttes vastuvõetud otsused sõltuvad juhtkonnast. Heal ühingujuhtimisel on neli 

iseloomujoont: läbipaistvus, vastutus, kohustus ja õiglus. See peaks hõlmama jätkusuutlikke 

väärtuste loomist, ettevõtte eesmärkide saavutamist ja majandusliku ning sotsiaalse edu 

tasakaalustamist. Jätkusuutlikkuse aruandluse kolm komponenti on: 

1. Keskkonnaaruandlus: protsesside, toodete ja teenuste mõju õhule, veele, maale, 

bioloogilisele mitmekesisusele ja inimtervisele. 

2. Sotsiaalne aruandlus: töökoha turvalisus, töötajate säilitamine, töötajate õigused, 

töötasu ja töötingimused. 

3. Majandusaruandlus: palgakulud, töökohtade loomine, tööjõu tootlikkus, teadus- ja 

arendustegevus, investeerimine koolitamisesse ja kulud. 

Juhatuse suurus, professionaalsus ja koosseis mõjutavad oluliselt jätkusuutlikkuse aruannete 

avaldamist, suutlikkust rahuldavalt vastata investorite küsimustele ning see tõstab nende 

konkurentsivõimet (competitiveness) rahastamise saamiseks. Firma kuulumine juhatusele ei 

mõjuta oluliselt jätkusuutlikkuse aruandlust. (Janggu jt 2014) Jätkusuutlikkuse juhtimine 

nõuab keskkondliku, sotsiaalse ja majandusliku juhtimise integreeritust ja seoseid (joonis 4).  

See viib järgmiste meetoditeni: keskkondlik raamatupidamine, keskkondlik audit, ökokontroll, 

jätkusuutlikkusega tasakaalustatud tulemuskaart. (Schaltegger, Wagner 2006)  
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 Joonis 4. Jätkusuutlikkuse juhtimine, sidudes keskkonna- ja sotsiaalse juhtimise 

konkurentsivõime ja majandusliku eduga. (Schaltegger, Wagner 2006: 4) 

 

Korporatiivne jätkusuutlikkus vajab terviklikku jätkusuutlikkuse mõõtmist ja haldamist. 

Enamus tegevjuhte (93%) üle maailma leiab, et jätkusuutlikkus on nende ettevõtte tulevase 

edu jaoks oluline. Raamatupidamine ja aruandlus on eriti olulised korporatiivse 

jätkusuutlikkuse toetamisel. Vajalik on operatiivarvestus, kontroll ja aruandlustööriistade 

kasutamine. Indikaatorid peaksid olema standardsed, arvulised ja ettevõtete vahel võrreldavad. 

Jätkusuutlikkuse informatsioon peab olema spetsiifiline, detailne ja kohandatud, et 

investeeringuid ja juhtimist üksikasjalike andmetega toetada. Jätkusuutlikkuse hindamist 

(sustainability assessment) peetakse oluliseks, et aruandlust parandada. Sidusrühmadel on 

kõrged ootused aruannete mõju osas läbipaistvusele ja sisemistele muutustele. 

Jätkusuutlikkuse operatiivarvestus (sustainability management accounting) tähendab protsessi, 

kus kogutakse, analüüsitakse ja edastatakse jätkusuutlikkusega seonduvat informatsiooni 

eesmärgiga parandada sisemist sooritust. Jätkusuutlikkuse operatiivkontroll (sustainability 

management control) hõlmab kontrollisüsteemi loomist ja kasutamist, et kindlustada töötajate 

käitumise ja otsuste kooskõla organisatsiooni eesmärkide ja strateegiaga. Jätkusuutlikkuse 

operatiivkontroll proovib pidevalt mõõta, hallata ja parandada suhet äri, ühiskonna ja 

keskkonna vahel. Kontrollisüsteemideks on arvepidamine, ökoloogiline arvestus, projektide 
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juhtimine, keskkonnainvesteeringute hindamine, soorituse hindamine ja tasusüsteemid. 

Jätkusuutlikkuse hindamist, -operatiivarvestust ja –kontrolli ning aruandlust on siiani eraldi 

elementidena käsitletud. Sidusrühmade väline surve mõjutab ettevõtte käitumist rohkem kui 

sisemised eesmärgid ja surve. Integreeritud raamistik (joonis 5) aitab juhatusel paremini 

mõista, kuidas neli kontseptsiooni: jätkusuutlikkuse hindamine, jätkusuutlikkuse 

operatiivarvestus, jätkusuutlikkuse operatiivkontroll ja jätkusuutlikkuse aruandlus on 

omavahel seotud ja kuidas neid ühendada saab. (Maas jt 2016)         

  

 

Joonis 5. Ülevaatlik integreeritud raamistik, mis seob jätkusuutlikkuse hindamise, 

operatiivarvestuse, operatiivkontrolli ja aruandluse. Pidevjoon: teekond soorituse parandamise 

perspektiivile (seest-välja). Katkendlik joon: teekond läbipaistvusperspektiivile (väljast- sisse). 

Punktiirjoon: seosed puuduvad (Maas jt 2016)    
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Jätkusuutlikkuse tulemuslikkuse põhinäitajate integratsioon juhtimise protsessidesse ja 

mõõtmete kvantifitseerimine peab saama osaks organisatsiooni strateegilistes eesmärkides 

ning leidma laialdast kasutamist aruannetes (George jt 2016). Mitmed kontseptuaalsed 

raamistikud on pakkunud integratsiooni sotsiaalse- ja keskkonnaalase vastutuse ning 

tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide vahel. Väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on 

oluline säilitada majanduskasv, kuid tegevuse säilitamine pikemas perspektiivis on suur 

väljakutse. Arendada on vaja tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme, rakendades erinevaid 

mõõtmise funktsioone eesmärkide saavutamiseks. (Kloviene, Speziale 2015) Väljakutseks on 

integreerida oma finants-, keskkonna-, sotsiaalsed- ja haldustulemused ühte dokumenti, mis 

toetab juhtimise otsustusprotsessi ja väärtuse loomist järgmistel eri etappidel: planeerimine, 

kontroll ja aruandlus (Speziale, Kloviene 2014).  

 

Finantsarvestus loob põhialuse andmetele, mida organisatsioonisiseselt kogutakse ning 

aruannetes avaldatakse. Finantstegevuse avaldamine näitab firma hetkest finantssituatsiooni 

ning sisse- ja väljavoogude tasakaalu. Teiseks arvestuse tüübiks on kuluarvestus, mis annab 

informatsiooni varade väärtuse kohta. Jätkusuutlikkusarvestust arendatakse erinevatel viisidel: 

esiteks toetudes täiesti uuele arvestussüsteemile, mille eesmärgiks on jätkusuutlikkusstrateegia 

edendamine ning teiseks, laiendusena traditsioonilistele arvestusviisidele. Esimene on 

atraktiivsem, sest lubab sotsiaalse, keskkondliku ja majandusliku kasu ning riski täielikku 

ümberhindamist. Jätkusuutlikku arengut ettevõtte eesmärgiks seades tekkib küsimus, milliseid 

mõõtmeid ja ühikuid selle jaoks kasutama peaks ning kuidas neid edastada. Jätkusuutlikkuse 

arvestus kirjeldab arvestuse alaosa, mis tegeleb süsteemide ja meetoditega, et analüüsida:  

1) keskkonna ja sotsiaalse soorituse poolt tekitatud finantsmõjusid, 2) majandussüsteemi 

ökoloogilisi ja sotsiaalseid mõjusid, 3) sotsiaalse, keskkondliku ja majandusliku soorituse 

omavahelist seotust. Eelistama peaks arvestussüsteemi, mis teavitab kasutajaid riskidest ja 

lisaks vajab jätkusuutlikkus teatud kohalike ja regionaalsete eripäradega arvestamist. 

(Schaltegger, Burrit 2010) Organisatsioonid peaksid aruannetes avaldama, kuidas tulemusteni 

jõuti ning kuidas need ettevõtte konteksti integreeritud on. Kui aruande sisu on selge ja 

aktuaalne, saavad sidusrühmad pakkuda soovitusi ja kriitikat, organisatsioonid saavad 

omakorda seda kasutada otsustamisel ja juhtimisprotsessis. (Maas jt 2016) 
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Jätkusuutlikkuse aruandlust võib pidada otsese vastutusena muutustele ühiskonnas, mis on 

kaasa toonud suurema järelevalve. Eetilistel kaalutlustel ettevõte ei loo ainult kasumit, vaid 

annab lisatud väärtust ühiskonnale. Paljudes riikides koostavad mainekad ajakirjad 

pingeridasid parimate aruannete kohta, mis kajastavad lisaks aastaaruandele keskkonnaalase ja 

sotsiaalse aruande, andes sõltumatu hinnangu kvaliteedile. Mida rohkem positiivseid või 

negatiivseid mõjusid aruanne tekitab, seda rohkem avaldub avalikkuse tähelepanu ja seda 

rohkem on kohustatud muutuma olukord ühiskonnas. Jätkusuutlikkuse aruandeid on võimalik 

vaadelda võimalusena erinevatele ühiskonna rühmadele näidata ettevõtte seadusandliku 

tegevust. (Daub 2007) Kahtluse alla on seatud, kas jätkusuutlikkuse aruanded tegelikkuses 

reaalsust peegeldavad ja kas väljapakutud indikaatoreid kasutatakse ka tegelikkuses. Üheks 

probleemiks on suur rõhk kvalitatiivsel informatsioonil. Tavaliselt aruannetes kasutatavatest 

indikaatoritest olid 42 % majandusindikaatorid, 33 % keskkonnaindikaatorid, 25 % sotsiaalsed 

indikaatorid. (Roca, Searcy 2012) Vähe on informatsiooni tulevikule orienteeritud 

indikaatorite osas. Indikaatorid on loomult tagasivaatavad, sest olemasolevat informatsiooni 

saab mõõta. Indikaatoreid saab ka tulevikule suunata, kui nad siduda eesmärkidega, mille 

poole arengut juhtida. (Palme, Tillman 2008) Materjalide põhjal järeldub, et pole 

reglementeeritud, kui palju ja milliseid näitajaid kasutada ning kuidas neid mõõta või võrrelda. 

Jätkusuutlikkuse hindamine on vee-ettevõttes vajalik ja huvipakkuv, see kindlustab 

järelevalve, riskihaldamise ja optimaalse toimimise.    

 

Jätkusuutliku arengu käsitlused jagunevad kahte kategooriasse: 1) tugev ehk ökoloogiline 

jätkusuutlikkus (loodusressursse ei tohi vähendada), 2) nõrk ehk majanduslik jätkusuutlikkus 

(loodusressursse tohib vähendada kriitilise piirini). Enamik indikaatoritest näitab nõrka 

jätkusuutlikkust. Rohkem oleks vaja arendada indikaatoreid, mis: 1) laiendavad ettevõtte 

vastutust läbi elutsüklianalüüsi mõõtmise (ökotõhusus), 2) võtavad arvesse välised 

keskkondlikud ja sotsiaalsed kulud, 3) mõõdavad probleemide suurenemist või vähenemist 

(ressursside kadu, sotsiaalne ebavõrdsus). Initsiatiivid ei pakku välja indikaatoreid tugeva 

jätkusuutlikkuse jaoks, sest neid on keeruline mõõta. Nõrgale jätkusuutlikkusele 

keskendumine ei paranda planeedi koormuskandevõimet. Tugevale jätkusuutlikkusele 

keskendudes paraneks juhtide kontroll. (Azcarate jt 2010) Nõrk jätkusuutlikkus eeldab, et 

looduslik kapital ja tehislik kapital on võimelised üksteist asendama, oluline on kapitalide 
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koguväärtus ning kasutada võib mitteuuenevaid energiaallikaid. Nõrga jätkusuutlikkuse järgi 

loob tehniline progress lahendusi keskkonnaprobleemidele, mida suurenev tootmine 

põhjustab. Tugev jätkusuutlikkus eristab looduslikku ja tehislikku kapitali, neil on 

kvalitatiivne vahe. Looduskapitali kahjustamine on pöördumatu kui kasutamine on liiga 

intensiivne. Tehiskapitali saab juurde luua või vähendada. Tehiskapital vajab tihti looduslikku 

kapitali ja ei saa teda otseselt asendada. Looduslik kapital on multifunktsionaalne, pakub 

erinevaid teenuseid korraga, panustab inimeste heaolusse unikaalsel moel, mida tehiskapital ei 

suuda. Looduslike süsteemide funktsioneerimine ei ole lõpuni mõistetav ning keeruline on 

hinnata looduskapitali hävimisel mõju inimheaolule. Seega looduskapitali kasutamisel peab 

rakendama ennetavat printsiipi. Inimheaolu loomisel peab tehis- ja looduskapitali nägema 

üksteist täiendavatena. (Pelenc, Ballet 2015)  

 

 

1.3 Jätkusuutlikkuse soorituse mõõtmise ja hindamise mudelid 

 

1.3.1 Jätkusuutlik lisandväärtus  

 

Jätkusuutlik lisandväärtus on väärtuspõhine lähenemine korporatiivse jätkusuutlikkuse 

mõõtmiseks. Tavapärane lähenemine keskendub konkreetsete ressursside kasutamise kulule, 

jätkusuutlik lisandväärtus SVA (Sustainable Value Added) keskendub tagasisaamisele, mida on 

võimalik saavutada, kasutades samu ressursse. Korporatiivse jätkusuutlikkuse (corporate 

sustainability) mõõtmiseks on reeglina kaks lähenemist: 1) absoluutne jätkusuutlik 

lisandväärtus (Absolute Sustainable Value Added), 2) relatiivne jätkusuutlik lisandväärtus 

(Relative Sustainable Value Added). Absoluutne jätkusuutlik lisandväärtus näitab, kui palju 

väärtust on ettevõtte loonud või kahjustanud oma majanduslikke, keskkondlikke ja sotsiaalseid 

ressursse võrreldes teiste ettevõtetega. Tavapärane lähenemine keskendub konkreetsete 

ressursside kasutamise kulule, jätkusuutlik lisandväärtus SVA (Sustainable Value Added) 

keskendub tagasisaamisele, mida on võimalik saavutada kasutades samu ressursse. Relatiivne 

SVA kontseptsioon on eriti kasulik, kuna eraldab välised faktorid ja annab kõikehõlmava 

ülevaate ettevõtte panusest jätkusuutlikkusse. SVA-d saab väljendada rahalises väärtuses, 
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kasutaja saab hinnata, millises ulatuses on ettevõtte teinud positiivse või negatiivse panuse 

jätkusuutlikkusse. Relatiivse SVA kalkuleerimine sisaldab nelja olulist sammu (joonis 6):  

1. Tehakse kindlaks muutus ressursside kasutamises võrrelduna eelneva perioodiga. 

2. Kalkuleeritakse ressursside tarbimise alternatiivkulu sobiva võrdlusmaterjali abil. 

3. Arvestatakse ressursikogumitega, arvutades kõikide kasutatud ressursside keskmine 

alternatiivkulu, arvestatakse koguväärtuse ja kogu alternatiivkuluga.  

4. Võrreldakse kogu alternatiivkulu ettevõtte majandusliku kasvuga, tingimusel, et 

majanduskasv ületab alternatiivkulu. Positiivse tulemuse korral ettevõtte on teinud positiivse 

panuse korporatiivsesse jätkusuutlikkusse. (Faupel, Schwach 2010)     

 

 

Joonis 6.  SVA kalkulatsioon (Faupel, Schwach 2010)     

 

Jätkusuutlik väärtus põhineb eeldusel, et väärtus tekib ressursi efektiivsemast kasutamisest kui 

see alternatiivsete meetoditega võimalik oleks. Jätkusuutlik väärtus eeldab, et kasumit loovad 

ressursid, mis on piiratud ja neid peab efektiivselt kasutama. Efektiivsem ressursikasutus on 

seotud suurema väärtuse loomisega. Positiivse väärtuse loomiseks peab see olema vähemalt 

võrdne alternatiivse kasutuse kasumiga. Jätkusuutlik väärtus arvestab igasuguseid ressursse, 

kuni need on tootmiseks vajalikud, piiratud ning neid saab mõõta absoluutsetes 

kvantitatiivsetes ühikutes. Tegelikkuses piirab indikaatorite valikut juurdepääsetavus. 

Arvestamiseks kasutatakse kolme indikaatorit: 1) jätkusuutlik väärtus, 2) üldine tulu-kulu 

suhe, mis näitab soorituse agregaatmõõdet, 3) ressursipõhine tulu-kulu suhe, mis saadakse, 

jagades tulu ressursi alternatiivkulude järgi. Meetodit kasutatakse, et võrrelda spetsiifiliste 

ressursside kasutuse efektiivsust võrdlusalusega. (Manzhynski jt 2015) Majanduse, keskkonna 

ja sotsiaalse aspekti seotust nimetatakse erinevalt: ettevõtte sooritus, lisakasum, 

konkurentsieelis, pikaajaline väärtus osanikele, majandussooritus, jätkusuutlik majanduslik 

lisandväärtus. Väärtuse loomisega on tihedalt seotud kulude vähendamine või tulude 

suurendamine (joonis 7). Lisakasumile on lisatud ressursipõhine dimensioon ning see on igal 

ettevõttel spetsiifiline. Kasuminäitajad paranevad tänu väärtuse loojatele: kulude kokkuhoid, 
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riski vähendamine, hinnakujundusvõime, töötajate seotus ja värbamine. Tulu kasvab tänu 

väärtuse loojatele: turuosa ja uutele turgudele sisenemine. Jätkusuutlikkus loob väärtust 

sellega, kuidas ressursse ettevõtte poolt hallatakse ja kasutatakse. Ressurss on vara või 

tootesisend, mida organisatsioon omab, kontrollib või millele on juurdepääs.  (Phil, Lundgard 

2011: 49) 

 

Joonis 7. Jätkusuutlikku väärtuse loomise mõjutajad (Phil, Lundgard 2011: 49)  

 

Ettevõtetel on raske ühildada jätkusuutlikke eesmärke ja suurendada aktsiate väärtust. 

Ettevõtte väärtus on mitmemõõtmeline. Ettevõtte väärtuse põhimõõtmed on vajadus täna 

hallata ja kasvada (sisemised oskused ja võimed), samal ajal luues homseks turud ja 

tehnoloogiad (perspektiivid ja teadmised väljastpoolt). Oluline on mõista lühiajalisi tulemusi, 

samas teenida tuleviku ootusi. Aktsionäridele väärtuse loomine nõuab mitmemõõtmelist 

tulemuslikkuse ja säästva arengu väljakutset. Industrialiseerimine on toonud majandusliku 
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kasu, samas on see tekitanud reostuskoormuse, tarbides ressursse, toormaterjali ja fossiilseid 

kütuseid. Ressursitõhususe ja reostuse ennetamiseks on otsustava tähtsusega püsiv areng. 

Säästev väärtus on võimalus luua püsivat rikkust aktsionärile. (Hart, Milstein 2003)  

Ressursitõhusus saavutatakse lisandväärtuse loomisega, kasutades säästlikult tooraine ja 

energia tarbimist kõikides väärtusahela etappides, kasutades tooteid nii kaua kui võimalik, 

kõrvaldades jäätmeid ning muutes neid loodusvaradeks.  (Witjes, Lozano 2016) Kui ettevõttes 

on kõik tegevused ja toimingud hästi juhitud ja varad maksimaalselt tööle pandud, saab veelgi 

kõrgemat kasumit. Kui palju ettevõtte väärtust loob, sellele küsimusele aitab vastust leida 

väärtusahela analüüs (joonis 8), mis keskendub sellele millised tegevused loovad väärtust ja 

millised mitte. Analüüsi käigus selguvad kriitilised edutegurid, mis eesmärgile viivad. 

(Stelmak  2013: 65)      

 

 

Joonis 8. Väärtusahela mudel (D`heur 2015: 21) 
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Ettevõtte elutsükli jätkusuutlikkuse LCA (Life Cycle Assessment) hindamine ja säästva arengu 

äriprotsesside analüüsimine on võimalik saavutada kapitalil põhineval kombinatsioonil. 

Analüüsi ja hindamise vahenditeks kasutatakse järgnevaid teemasid: inimese tervishoid 

(human healt), sotsiaalne õigus (social justice), ökosüsteemi kvaliteet (ecosystem quality), 

majanduslik jätkusuutlikkus (financial sustainability), ressursside kättesaadavus (resource 

availability) ja tehiskeskkond (man-made environment). Kapitalipõhine lähenemine erinevat 

tüüpi ressursside olulisusele teeb eristuse materiaalsete ja immateriaalsete ressursside vahel. 

Loetletud materiaalsete ressursside (tangible resources) ja immateriaalsete ressursside 

(intangible resources) integreeritud kontseptuaalne raamistik võimaldab arendada ja 

rakendada jätkusuutlikku ettevõtte arengut. Normatiivid seab tavaliselt turg, 

hinnaorientatsioon ja tarbijate surve. Kontseptuaalne raamistik kuue nimetatud teema suhtes 

(joonis 9) aitab hinnata ettevõtte jätkusuutlikku sooritust. Toodete jätkusuutlikkuse hindamist 

tuleks teha järjekindlalt ja kasutada selleks elutsükli jätksuutlikkuse hindamist (LCSA). (Orth jt 

2015)  

 

Jätkusuutlikkuse kolme dimensiooni ei eristata vaid kombineeritakse kapitalilähenemisega 

otsuste tegemise protsessis. Tuvastatud sisendite ja väljundite voogude alusel on võimalik 

arvutada mõju keskkonnale, ühiskonnale ja majandusele, lisaks võimalikku sotsiaalset ja 

rahalist kasu. Pakkumaks tooteid või teenuseid, kombineerib organisatsioon erinevaid 

ressursse: inimeste oskused ja teadmised, looduslikud materjalid, sotsiaalsed struktuurid, 

kasutades masinaid, infrastruktuure ja finantsvarasid. Jätkusuutlik organisatsioon säilitab ja 

võimalusel suurendab neid kapitalivarasid. Äriprotsess peab kindlustama pikaajalise 

funktsionaalsuse ja töö efektiivse soorituse. (Ibid.) 

 

Materiaalsed ressursid (joonis 9) on märkimisväärsed:  

1. Finantsilised: finantsressursid tegevuse rahastamiseks, omandatakse läbi müügitulude, 

investeeringute, kohustuste, omakapitali või toetuste.  

2. Valmistatud või toodetud: füüsilised objektid toodete ja teenuste tootmiseks, 

infrastruktuur, ehitised, töövahendid, ladustamine, mõõtmine, transporditeenus.   

3. Looduslikud: maa on peamine tootmistegur, sisaldab loodusressursse.  
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Immateriaalsete ressursside (joonis 9) peamised kategooriad on:  

1. Inimkapital HC (human capital), töötajate motiveeritus, töötaja professionaalsed ja 

sotsiaalsed omadused. 

2. Strukturaalne kapital SC (structural capital), hõlmab koostööd ja teadmiste 

edasiandmist töötajate vahel, informatsiooni vahetamine. 

3. Relatsiooniline kapital RC (relational capital), hõlmab suhteid väliste gruppidega ja 

inimestega, mille organisatsioon on loonud ja säilitanud, suhted avalikkusega.  

Arvestades fookust tootetasandil, on LCSA parim vahend, keskendumaks üleminekuks 

jätkusuutlikule arengule. (Ibid.)  

 

 

Joonis 9. Ettevõtte jätkusuutlikku soorituse kontseptuaalne raamistik. (Orth jt 2015) 

 

Iga kapital tähistab ühte jätkusuutlikkuse mõõdet. Elutsükli analüüsiga saab kaaluda 

ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme mitmedimensioonilises analüüsis ja 

leida võimalikke kompromisse jätkusuutlikkusteemade ja elutsüklite vahel. Töödelda saab 

keerulist ökoloogilist, majanduslikku ja sotsiaalset informatsiooni kogu tooteahelas ja 

lisaväärtuse ahelas. Samuti määratleb tootja vastutuse kogu tootmisahela osas ja aitab leida 

nõrkuseid. (Schlör, Hake 2015) Elutsüklihinnang on usaldusväärne meetod energiatarbimise ja 

keskkonnamõjude kvantifitseerimiseks terve toote või protsessi elutsükli vältel. 

Elutsüklihinnangu puuduseks on vähene tähelepanu pööramine veevähesusele, hüdroloogia 

häirimisele, kliima ja populatsioonide koosseisu muutumise mõjule. (Xue jt 2015)  
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1.3.2. Jätkusuutlikkuse mõõtmise indikaatorid 

 

Jätkusuutlikkusandmete kaasamine otsustamisesse on organisatsioonis oluline samm. 

Otsustamisele kaasaaitamiseks ja jätkusuutlikkussoorituse parandamiseks peab kasutama 

soorituse võtmeindikaatoreid (key performance indicators), mis mõõdavad soorituse 

finantsilisi, füüsilisi ja ka suhtumuslikke aspekte. Probleemid on soorituse 

kvantifitseerimisega, eriti sotsiaaldimensioonis ja keskkonnamõjude mõõtmisel. Enam ei 

kasutata juhtimise tulemuslikkuse hindamiseks finantsilisi sooritusindikaatoreid, vaid 

kasutusele on võetud näiteks tasakaalustatud tulemuskaart (sustainability balanced scorecard), 

kus kolm neljandikku mõõtmetest puudutavad mittefinantsilisi probleeme. Kõige suurema 

keskkondliku mõjuga valdkonna, joogiveeteenuse viimisel tarbijani, on leitud hulk kriitilisi 

edufaktoreid, mis seostuvad saaste, lekkimise, veekvaliteedi ja torustikuga. Tänapäeval on 

kliimamuutuse ja töötervishoiuga seonduvad probleemid otsustus- ja töötajate 

hindamisprotsessi kaasatud. Võtmeindikaatorite leidmisel on erinevad probleemid, näiteks 

kohandused erinevate regioonide puhul, vähemlevinud indikaatorite loomine, eesmärkide 

seadmine, võrdluspunktide leidmine ja võrdlusanalüüs ning võrreldavus erinevate regioonide 

vahel. (Adams, Frost 2008) Indikaatorite tüübid jaotatakse teemade järgi: 1) suhtlus 

ühiskonnaga (ühiskonda investeerimine, osalemine heategevuses), 2) saaste ja reostamine 

(õhu- ja vee kvaliteet), 3) töötajad (vanus, mitmekesisus, haridus, kompetents), 4) energia 

(kulud, allikad, säästud), 5) finantsilised (kapital, varad, võlad), 6) tervis ja turvalisus (ravi, 

õnnetused, ohud, meetmed), 7) juhtimine (auditeerimine, juhtimissüsteemid), 8) tegutsemine 

(tegevuse kirjeldus olenevalt sektorist), 9) ostmine (tarnijate valik, asukoht, kaupade ja 

teenuste kogus), 10) teadus- ja arendustegevus (patendid, investeeringud), 11) taastamine 

(hetkeseisu taastamine), 12) rahulolu (ettevõtte maine, kliendirahulolu, sidusrühmade rahulolu, 

töörahulolu), 13) teenus (klienditeenindus, hooldused), 14) jäätmed (jaotus, vabanemine, 

ohtlikud jäätmed), 15) vesi (tarbimine, töötlemine) (Roca, Searcy 2012).  

 

Jätkusuutlikkuse hindamine on kohaspetsiifiline ning subjektiivne, see sõltub eri huvigruppide 

vaatevinklist. Astmeline jätkusuutlikkuse hindamine pakub olulisi eeliseid, alustades 

kvalitatiivsest hindamisest, liikudes edasi kvantitatiivsete hinnanguteni.  (Bardos jt 2015)  
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Oluline on mõista, kuidas jätkusuutlikkus väärtust loob ja luua indikaatoreid, mis seda väärtust 

protsessi algsammudeks mõõdaksid. Jätkusuutlikku väärtuse loomise mõistmiseks peame 

mõtlema laiemalt ja mõõtma ka vahepealseid ja vahendatavaid protsesse. Jätkusuutlikkuse ja 

finantssoorituse suhet mõjutavad paljud kontekstifaktorid nagu ettevõtte suurus, tööstus, 

majandustingimused ja regulatsioonid. Jätkusuutlikkuse valdkonnas on finantsmõõtmed 

olulised mitmel põhjusel, sest aitavad abstraktsed ideed tavalisse korporatiivsesse keelde 

tõlkida. Enamus uurimustes kasutatakse lõpliku tulemuse mõõtmeid (91%). Varasemates 

uuringutes kasutati andmetena näiteks turunäitajaid (aktsiahinnad, investeerimisfondide 

tootlus) ja arvestusnäitajaid (ROA, ROE, ROS). Finantssooritus mõjutab jätkusuutlikkust 

rohkem kui jätkusuutlikkus finantssooritust. Lõpliku tulemuse mõõdud on atraktiivsed (tabelis 

2), sest peegeldavad firma üleüldist finantsolukorda. Vahepealsete tulemuste mõõtmed on 

vähem kasutusel (15% uurimustes). Jagatakse need kulupõhiseks lähenemiseks, tulupõhiseks 

lähenemiseks ja integreeritud lähenemiseks. Kulupõhised lähenemised hindavad seda, millisel 

määral jätkusuutlikkusinitsiatiiv ettevõtte kulustruktuure muudab. Paljudes aruannetes 

arvestati energiasääste ja jääkide vähendamist ümber kulude vähendamiseks. Ettevõtete 

keskkonnategevuses on leitud positiivne suhe jätkusuutlikkuse ja kapitalukulu vahel: paremad 

keskkonnatavad viisid madalamate kuludeni. Tulupõhised mõõtmed on kulupõhistest 

vähemkasutatavad. Integreeritud meetodid integreerivad kulu- ja tuluhinnanguid või kasutavad 

pikaajalisemat lähenemist. Rahavoog on ka üks integreeritud lähenemine, mis annab 

ettevõttele väärtuse, üldistades selle mõju ettevõtte rahalistele sisenditele ja väljunditele. 

Tulevasi rahavoogusid kasutatakse ettevõtte hetkese väärtuse esindamiseks. Vahepealsetel 

mõõtmetel (tabelis nr 2) on kaks olulist kasu juhtide jaoks: 1) annavad mõõtme ettevõtte 

finantsväärtusest, mis ei pruugi peegelduda lõplikes mõõtmetes, 2) ettevõtte jaoks on 

võrdlusanalüüsiks tihti kasulikum omaenda eelnev sooritus ning mitte konkureeriva firma 

sooritus. Oluline aspekt jätkusuutlikkuse ja finantssoorituse suhtes on vahendusprotsessil, mis 

näitab põhjuslikku suhet (8% uurimustest). Mõõdavad sisendite ja väljundite kasutamist. 

Mõõtmed tuleb arvutada, et teha kindlaks, kas finantskasud tulevad jätkusuutlikkuse 

initsiatiivist ja mitte teistest allikatest, nagu näiteks muutuvad energiahinnad. Jätkusuutlikkus 

võib tööandja töötajale atraktiivsemaks muuta, seega töölevõtukulud vähenevad ja töötajate 

tööalane rahulolu suureneb. Oluline mõõde on töötajate omavahelised suhted ja suhtumine 

organisatsiooni. Kasutatakse tootmistulemuste mõõtmeid nagu kulu, kiirus, kvaliteet, 
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paindlikkus. Jätkusuutlikkus mõjutab positiivselt klientide ostuhuvi ja hinnatundlikkust, 

parandades tulusid. Vahendatavad mõõtmed (tabel 2) on põhjuslikkuse näitamise 

eeltingimuseks ja aitavad juhtidel protsessi suunata. Kirjeldatud erinevad mõõtmed ja 

mõõtmisprotsessid näitavad, et on vaja selgitada väärtusahelat initsiatiivist finantsmõjuni. 

Initsiatiivi lõplike mõjude mõistmine sõltub vahepealsetest ja vahendatavatest mõõtmetest. 

(Peloza, Yachnin 2008) Näitajad täiendavad teineteist ja on omavahel tihedalt seotud. 

 

Tabel nr 2. Jätksuutlikkuse valdkonna finantsmõõdikud (Peloza, Yachnin 2008)   

Kategooria Mõõdik 

Lõpptulemuste mõõdikud 

Turutulemustel põhinev Aktsia hind,  

Investeerimisfondide tootlus 

Raamatupidamisel põhinev  Varade rentaablus ROA 

Omakapitali retaablus ROE 

Müügitulu rentaablus ROS 

Tajuanalüüsil põhinev  Ajakirjade pingeread 

Majandusalased edetabelid 

Juhtimisalased uuringud 

Vahetulemuste mõõdikud 

Kulupõhised mõõdikud Energiasäästlikkus 

Tööoperatsioonide efektiivsus 

Muutused riskiprofiilis 

Tulupõhised mõõdikud Kliendi lojaalsus 

Uued turud 

Konkurentsieelis 

Integreeritud meetodid Rahavood 

Kasumlikkus 

Vahendatavad mõõdikud 

Sisend & väljund Energiatarbimine 

Jäätmete vähendamine  

Töötaja Töötajate säilitamine 

Töötajate rahulolu 

Innovatsioon Organisatsiooni kultuuri paranemine 

Osakondade vahelised protsessid 

Ettevõtte maine Kliendi lojaalsus 

Seadusandlus 

Regulatsioonid 

 

Globaalne ja rahvusvaheline aruandlusinitsiatiiv (Global Reporting Initiative GRI) on tuntuim 

raamistik keskkondliku ja sotsiaalse soorituse vabatahtlikuks avalikustamiseks terves 

maailmas. GRI loodi 1999. aastal ja on väga edukas olnud. Informatsiooni saaks näiteks 

kasutada võrdlusanalüüsiks või edetabelite loomiseks, et konkurentsieelist saada ja 
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regulatsioonide jälgimisel edukas olla. Mitmesidusrühmaline protsess lubab osalejatel oma 

peamisi jätkusuutlikkusega seonduvaid andmeid avaldada ja lihtsustab ühiskondlikku dialoogi. 

GRI on üks paljudest raamistikest vabatahtlikuks aruandluseks. Raamistike umbkaudne arv on 

30-st 100-ni, mis katavad kõiki kolme jätkusuutlikkuse valdkonda. Enamik aruandjatest on 

suured rahvusvahelised ettevõtted, peamiselt kommunaalteenuste pakkujad, fossiilkütuste 

tootjad, pangandussektor, metsandusvaldkond, kaevandused, keemiatööstused ja 

paberitööstused. Väiksemaid ettevõtteid on vähe. Paljud aruandjad kasutavad konsultante või 

arvestusfirmasid. Ettevõtted väitsid, et sidusrühmadel pole nende aruannete vastu huvi. 

Ettevõtted ei võistle omavahel jätkusuutlikkussoorituse osas ega loe üksteise aruandeid, sest 

aruandeid on isegi sama sektorisiseselt keeruline võrrelda. GRI suurim panus on tõsta klientide 

ootust selles osas, millist informatsiooni ettevõtted avalikustama peaksid. Ehkki 1000 tükki 

GRI aruannet üle maailma ei tundu palju, on GRI tuntuim ja enimkasutatud raamistik 

mittefinantsiliseks aruandluseks 65-s riigis. GRI on suutnud luua võrgustiku ettevõtetest ja 

organisatsioonidest, mis vahetavad informatsiooni ning võivad ühiselt teha edasiviivaid 

otsuseid. GRI on eelnevate uurimuste põhjal eelkõige vahend jätkusuutlikkuse, ettevõtte maine 

ja brändi haldamiseks. (Brown jt. 2009) Joonisel 10 on kujutatud GRI aruannete elutsükkel.   

 

 

Joonis 10. GRI aruandluse elutsükkel. Pidevjoon: tagasiside. Punktiirjoon: täiendav mõju 

(Brown jt 2009) 

 

GRI aruanded annavad ettevõttele raamistiku jätkusuutlikkuse teabe saamiseks. Olulised 

algatused on töötajate kaasamine kogukonna tegevustesse ja keskkonna hoidu, uute toodete 
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arendamine ja tehnoloogilised muutused, jäätmete vähendamine ja ringlusse võtmine, töötajate 

arendamine, koolitused ja tööohutus, majanduslikus mõõtmes konkurentsi suurendamine,  

turueelis, klientide olemasolu, teadlikkuse tõstmine maa taastuvatest ja mittetaastuvatest 

ressurssidest. Keskendutakse keskkonnasõbralikumatele tehnoloogiatele, suurendades 

materjalide- ja energiatõhusust. (Lozano, Huisingh 2011) GRI aruandeid saab kasutada 

jätksuutlikkuse staatuse avaldamiseks, informatsiooni andmiseks kriitilistes 

otsustusprotsessides või andes teatud suuna liikumiseks. Annab aegsasti informatsiooni 

paranemisvõimalusteks ja näitab ettevõttest huvitatud osapooltele, mis on hästi ja mis on 

halvasti. (Krajnc, Glavic 2005) GRI aruandeid on nimetatud ka kõige üksiksasjalikumaks, 

terviklikumaks normatiivide suuniseks, kus soovitatakse ettevõttel vabalt valida teemad, mida 

käsitleda oma aruandes. Seda asjaolu peetakse nii aruande nõrkuseks kui ka tugevuseks. (Daub 

2007)  

 

Erinevad jätkusuutlikkuse mõõtmise meetodid lähtuvad sarnastest huvidest. Meetodite 

kooskasutamine võib paremini hinnata veesüsteemi keerukusi erinevatel tasemetel ning anda 

parema ülevaate jätkusuutlikust veehaldamisest. Näiteks kombinatsioon elutsüklihinnangust ja 

riskihinnangust annab ülevaate keskkonnasooritusest, tehislikust infrastruktuurist ja 

inimtervisest. Oluline on kaaluda oluliste sündmuste mõju ja stsenaariume. Väljakutse on 

mitmete mõõdikute kombineerimisel edasi anda iga mõõdiku ulatust ning määramatust ning 

neid otsustusprotsessides kasutada. Keeruline on ressursi- ja ajapiirangute tõttu kõigi 

mõõdikute informatsiooni koguda ning kalkulatsioonideks võib olla ebakindlaid sisendeid. 

(Xue jt 2015) 

 

Majandustulemused sõltuvad rahalistest ja mitterahalistest muutujatest: kulude struktuur, 

tootmisefektiivsus  (tootmisruumid, töötajad, masinad), tegevuse efektiivsus (aeg, kvaliteet, 

kuluefektiivsus), toodete ja teenuste kvaliteet (uudsus, erilisus, spetsialiseerumine), 

konkurentsivõime (tulude kasv, turuosa kasv), finantsnäitajad (kasumlikkus, likviidsus, 

kapitali struktuur), mõju keskkonnale, usaldusväärsus, paindlikus, (Laitinen, Chong 2006). 

Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks kasutatakse elutsükli analüüsi, kuluanalüüsi, 

tuluanalüüsi ja mitmesuguseid lõpparuandeid ning nende kombineerimisi (Xue jt 2015).  

Majanduslik jätksuutlikkus hõlmab majandusliku seisu, tulevikuvõimalusi, stabiilsust, riskide 
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maandamist, uusi tehnoloogiaid, äristrateegiaid ja juhtimist. Tabelisse 3 on erinevate autorite 

poolt välja toodud majanduslikud näitajad.   

 

Tabel nr 3.  Majandusliku vastutuse kirjeldus ja märksõnad  

Teema Teema kirjeldus Autor 

Majanduslik vastutus 

Raha ja 

rahavoogude 

liikumine 

Müügitulu, kasum, maksud, subsiidiumid, 

dividendid, jaotatud aktsiad, tasutud trahvid, 

ostetud kaubad, klientide olemasolu 

Ferguson 2009 

Orth jt 2015 

Lozano, Huisingh 2011 

Krajnc, Glavic 2005 

Lember 2006 

Saufi jt 2016 

Äriinvesteeringud Investeeringud tootlikkusse, 

võimsusinvesteeringud, riskivähendamise 

investeeringud, väljaõppeinvesteeringud, uurimis- 

ja arendusinvesteeringud, tarneahela 

investeeringud, kogukonnainvesteeringud 

Ferguson 2009 

Roca, Searcy 2012 

Daub 2007 

Orth jt 2015 

Martens, Carvalho 2016 

Krajnc, Glavic 2005 

Töötajate panus Palgad, hüvitised, kasumi jagamine, boonused, 

pensionid, sotsiaalmaks, tervisekindlustus, 

tööhõive profiilid, elukutse tüübid 

Ferguson 2009 

Epstein, Roy 2001 

Suhtarvud ROE, ROA, ROS, likviidsus, rakendatud kapitali 

tasuvus, sisemine tasuvuslävi, nüüdisväärtus, 

tasuvus, investeeringute hindamine, informatsioon 

varade, võlgade ja osade kohta, kulude ja tulude 

juhtimine 

Ferguson 2009 

Roca, Searcy 2012 

Rodriguez-Fernandez 2015 

Daub 2007 

Orth jt 2015 

Martens, Carvalho 2016 

Lember 2006 

Laitinen, Chong 2006 

Produktiivsuse 

indikaatorid 

Patentide arv, intellektuaalne omand, partnerluste 

arv, õigeaegne tarnijatele tasumine, 

kliendikaebustega tegelemine  

Ferguson 2009 

Lozano, Huisingh 2011 

Krajnc, Glavic 2005 

Majandusliku 

mõju hindamine 

Allhanked, restruktueerimine, SKP panus, tarnija 

asukoht ja -valik, tarnijate arv ja suurused, 

täiendavate investeeringute ligitõmbamine,  

Ferguson 2009 

Lozano 2013 

Organisatsiooni 

eetika 

Organisatsiooni juhtimine, vähemusaktsionäride 

õigused, monopolivastasus, altkäemaksu- ja 

korruptsioonivastasus, aus kaubandus, loomade 

heaolu, konkurentsivastane, poliitiline agitatsioon 

ja seosed, tegevus- ja äririski avaldamine, 

aktsionäride profiilid, tegevjuhtkonna tasustamine 

Ferguson 2009 

Martens, Carvalho 2016 

Azcarate jt 2010 

Epstein, Roy 2001 

 

 

Keskkonnamõjude hindamiseks kasutatakse laialdaselt elutsüklianalüüsi, ökoloogilise jalajälje 

analüüsi ja termodünaamilisi lähenemisi ning nende koos kombineerimist (Xue jt 2015). 

Keskkonna indikaatorid võivad jätta mulje paranenud ökosooritusest olukorras, kus negatiivne 
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mõju keskkonnale on suurenenud. Keskkonnasoorituse jälgimist ning sellealaste indikaatorite 

kasutamist on veesektoris palju eelkõige karmide regulatsioonide tõttu. (Palme, Tillman 2008) 

Veemajandusega tegelevad ettevõtted kasutavad loodusressursina põhjavett või 

mageveekogude vett, mida töötlevad ümber joogiveeks. Keskkondlik jätkusuutlikkus hõlmab 

mõju loodusele ning keskkonna kahjude ärahoidmist. Samuti materjalide ja energia kasutust 

ning taaskasutust. Erinevate autorite poolt välja toodud keskkondlikud ja sotsiaalsed näitajad 

on koondatud tabelisse 4.   

 

Tabel nr 4.  Keskkondliku vastutuse kirjeldus ja märksõnad 

Teema Teema kirjeldus Autor 

Keskkondlik vastutus 

Keskkonnamõjude 

hindamine 

Toote elutsükli tõhusus, toote mõju hindamine, 

projekti mõju hindamine, keskkonnamõju hindamine, 

toote elutsükli mõju, ökoloogiline jalajälg 

Ferguson 2009 

Orth jt 2015 

Schlör, Hake 2015 

Ressursside 

kasutamine ja 

säilitamine 

Energia-, vee- ja materjalide tarbimine, -juhtimine, -

säilitamine, ja – efektiivsus, taastuvenergia 

alternatiivtehnoloogia, materjalide utiliseerimine, 

jäätmemajandus, taaskasutamine, pakendamine  

ümbertöötlemine, , trahvid, rikkumised, autasud, 

sertifikaadid, tarneahela tulemuslikkus 

Ferguson 2009 

Roca, Searcy 2012 

Daub 2007 

Lodhia, Martin 2014 

Orth jt 2015 

Lozano 2013 

Lozano, Huisingh 2011 

Krajnc, Glavic 2005 

Schlör, Hake 2015 

Emissioonide 

kaitse 

Heitvee vähendamine ja vee kvaliteet, 

kasvuhoonegaasid, osooni kahandavad gaasid, õhu 

kvaliteet, emissioonid ja nende vähendamine, 

mürareostus, transport ja jaotamine, jäätmed, müra 

Ferguson 2009 

Roca, Searcy 2012 

Daub 2007 

Roca, Searcy 2012 

Lodhia, Martin 2014 

Lozano 2013 

Lozano, Huisingh 2011 

Krajnc, Glavic 2005 

Epstein, Roy 2001 

Jätkusuutlik 

tootearendus 

Ümbertöödeldav disain, ökodisain, toote asendamine, 

tarneahela sertifikaat, materjali asendamine, protsessi 

muutmine, tarbekaupade hävitamine, tarbekaupade 

ökomärgistus, tootjavastutus 

Ferguson 2009 

Roca, Searcy 2012 

Daub 2007 

Krajnc, Glavic 2005 

Laitinen, Chong 2006 

 

Sotsiaalseid indikaatoreid kasutatakse vähem ning eelkõige teenusekvaliteedi määramisel, sest 

suhtlust kliendiga peetakse väga oluliseks. Jätkusuutliku arengu indikaatoreid, mis teeksid 

selgeks tegevuste mõjud, peetakse väga oluliseks. (Palme, Tillman 2008) Sotsiaalne 
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jätksuutlikkus hõlmab mõju töötajatele, klientidele, kogukonnale ning terviseriskide 

hindamist. Erinevate autorite poolt välja toodud sotsiaalsed näitajad on koondatud tabelisse 5.   

 

Tabel 5. Sotsiaalse vastutuse kirjeldus ja märksõnad 

Teema Teema kirjeldus Autor 

Sotsiaalne vastutus  

Põhilised 

tööjõunormid 

Mitmekülgsus, võrdsed võimalused, sooline tasakaal, 

töötajate vanus ja mitmekesisus, kollektiivsed 

läbirääkimised, sunnitöö, lapstööjõud, vabadus ja 

ühingud, koondamistoetus 

Ferguson 2009 

Lozano, Huisingh 2011 

Schlör, Hake 2015 

Saufi jt 2016 

Töötingimused Töötajate rahulolu, tervis ja tööohutus, väljaõpe, 

töötingimused, koolitused, rakendatud meetmed, 

tööjõu motiveeritus 

Ferguson 2009 

Roca, Searcy 2012 

Daub 2007 

Orth jt 2015 

Lozano 2013 

Lozano, Huisingh 2011 

Kogukonna 

kaasatus 

Töötajate vabatahtlikud programmid, 

terviseprogrammid, vee- ja kanalisatsiooni projektid, 

energiaprojektid, ettevõtlusprogrammid, 

põllumajandusprogrammid, toiduabiprogrammid, 

kooli- ja haridusprogrammid 

Ferguson 2009 

Lozano, Huisingh 2011 

Saufi jt 2016 

Osanike kaasatus MTÜ liikmelisus, osanike esindatus otsuste tegemisel, 

osanike konsultatsioonid 

Ferguson 2009 

Filantroopia, 

heategevus, 

annetamine 

Vabatahtlikud programmid, annetused heategevuseks, 

sihtasutuste asutamine 

Ferguson 2009 

Roca, Searcy 2012 

Lozano, Huisingh 2011 

 

Jätkusuutlikku ettevõtluse väärtusahela protsessi võtmetegurid on:  

1. Arendada välja spetsiifilised mõõtmised ja indikaatorid, mis saavad kirjeldada 

sisendeid, protsesse, väljundeid, tulemusi ja osanikele kasumi loomist.  

2. Kasutada soorituse indikaatoreid informatsiooni saamiseks strateegiliste ja 

operatsiooniliste otsuste tegemiseks ressursside jaotuses rahuldava tulemuse saamiseks. 

3. Kasutada traditsioonilisi finantshinnanguid, projektide- ja riskimudeleid, et koostada 

oodatava ja tegeliku finantskasumi, säästude ja kulude kokkuhoiu jälgimine. 

4. Hinnata perioodiliselt indikaatorite kasutamist ja efektiivsust oodatava tulemusega ja 

loodetud jätkusuutlikku väljundiga.  

5. Kasutada mõõtmisi ja monitoorimise süsteeme tegemaks kindlaks, kui efektiivsed 

sellised tegevused ja sooritustasemed on olnud ärikasumi ja osanike väärtuse mõistes. 

(Ferguson 2009: 49) Jätkusuutlikkuse aruanded on eelkõige juhtimisviis, mille tulemusel 

paranevad majanduslikud ja keskkonnaalased sooritused, töötajate olukord ja toodete maine.  
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1.3.4. Võtmenäitajad vee-ettevõttes jätkusuutlikkuse kontekstis 

 

Jätkusuutlikud veesüsteemid peavad säilitama ökoloogilist, keskkondlikku ja tehnilist 

terviklikkust ning jälgima põlvkondade vahelist võrdsust (Spiller 2016). Veemajandused 

suudavad üldsusele lubatud teenust pakkuda, kuid nad ei ole tingimata jätkusuutlikud. Esiteks 

tarbivad nad otseselt ressursse nagu energia, kemikaalid ja vesi ning kaudselt vähendavad 

maapinnatoitainete taastumist tänu saasteainetele. Avaliku tervise nimel peab jälgima joogivee 

kvaliteeti, samuti peab reoveest edukalt vabanema. Veesektoris kasutatakse paljusid 

sooritusindikaatoreid, mida saaks kasutada ka jätkusuutliku arengu indikaatoritena. Et 

sooritusindikaatoreid saaks pidada jätkusuutliku arengu indikaatoriteks, peavad nad pakkuma 

informatsiooni jätkusuutliku arengu, jätkusuutlikkuse, jätkusuutliku tootmise, 

keskkonnasoorituse, sotsiaalse soorituse ja ökotõhususe kohta. Jätkusuutlikkuse kontekstis on 

arvestuse ulatust laiendatud majanduslikelt probleemidelt edasi. (Palme, Tillman 2008) 

 

Kohanemisvõimeline veehaldamine jääb toimivaks ka muutuvate ühiskondlike ja 

kliimatingimuste juures, sest fookus on kohanemisvõimelistel tehnoloogiatel. Jätkusuutlikkuse 

mõõtmiseks on indikaatorid peamine tööriist, sest need võimaldavad keerulist informatsiooni 

koguda. Välja on töötatud indikaatorid, mis võimaldavad mõõta veesüsteemide võimet 

muutuda. Veemajanduses enimkasutatavad indikaatorid ja kohanemisvõime indikaatorid on: 

1. Majanduslikud: kogukulud, kulude taastamine, klientide valmisolek maksmiseks, 

finantsriskid. Kohanemisvõime indikaatorid on valmisolek maksmiseks ja finantsrisk. See 

indikaator näitab maksimaalset summat, mida klient on nõus maksma ning finantsressurssi 

potentsiaalse hinnatõusuga toimetulekuks.   

2. Keskkondlikud: energiakasutus, kemikaalide kasutus, vee taaskasutus, veekasutus, 

muda- ja jäätmete tootmine, lämmastiku ja fosfori väljalase. Elastsusuuringus keskendusid 

indikaatorid tulevase nõudluse hindamisele, nõudluse vähendamise protsendile ja plaanidele. 

Keskkonnakategoorias ei leitud kohanemisvõime indikaatoreid, küll aga leiti 

toimetulekuindikaatorid: vee taastamine ja taaskasutus, ressursside efektiivsus, ressursside 

hinna tõusuga toimetulek.  

3. Sotsiaalsed: teadlikkus ja osavõtt, kultuuriline aktsepteeritus, vajalik kompetents ja 

haridus, institutsiooniline võimekus, autoriteetsus ja autonoomia, kohanemisvõime ja 
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paindlikkus, teenuse usaldusväärsus ja järjepidevus, veekadu ja lekked, maa- ja ruumi vajadus. 

Kohanemisvõime indikaatoriteks sobivad: teadlikkus ja osavõtt, kompetentsus ja haridus, 

institutsioonilised nõudmised ja võimed, planeerimine, valmisolek muutusteks, paindlikkus ja 

kohanemine, konstruktsiooni lihtsus.  

Ebaoluline osa indikaatoritest annab informatsiooni kohanemisvõime kohta. Enim kasutati 

kohanemisvõime indikaatoreid sotsiaalses mõõtmes, majanduslikus dimensioonis vähem ja 

keskkonnadimensioonis ei leitud. Keskkonnadimensioonis keskendutakse rohkem sooritust 

hindavatele indikaatoritele. Paljusid kohanemisvõime indikaatoreid hinnatakse kvalitatiivselt 

küsitluse või arvamuse põhjal, mis on aeganõudev. Osade indikaatorite puhul on vajalik 

hinnata tulevasi trende, mille tulemuseks on ennustused ja tõenäosused. Traditsiooniliste 

indikaatoritega võrreldes on kohanemisvõime indikaatoreid raskem lahti mõtestada ning nad 

on ebakindlamad. Mõnikord pole määratletud, kuidas teatud indikaatorit hindama peaks ja 

keeruline on mõõdetava indikaatorini jõuda. Jätkusuutlikku arengut peetakse keeruliseks 

kontseptsiooniks. (Spiller 2016)          

 

Väikestel ja keskmistel veeteenuse pakkujatel on keeruline tehnilistel ja finantsilistel põhjustel 

jätkusuutlikkuse eesmärkideni jõuda. Viimase aja trendina püüavad veeteenuse pakkujad 

efektiivse juhtimiseni jõuda suureneva klientide arvu kaudu (mitme vee-ettevõtte 

ühendamine). Paranenud on arusaamine säästlikkusest, keskkonnakaitsest. Teostatakse 

efektiivset soorituse hindamist ehk teenuste võrdlemist sarnase teenusepakkujaga ning 

standarditega. Seda nimetatakse teenusepakkujate vaheliseks suunistamiseks (intra-utility 

performance benchmarking). Suunistamist on kirjeldatud kui protsesside kaardistamist ja 

võrdlemist sarnaste hea sooritusega ettevõtetega. Teenusepakkujate vahelise suunistamise 

tulemuste järgi saab ettevõte parandada oma sooritust kehvemates komponentides. 

Teenusepakkuja jõuab oma eesmärkideni vaid siis, kui kõik ta veevarustussüsteemid, 

funktsionaalsed komponendid ja alakomponendid töötavad efektiivselt. Sooritusindikaatoreid 

kasutatakse soorituse mõõtmiseks protsentides või indeksina, mida saab intervallidena jälgida 

ja hinnata. Kriteeriumid soorituse hindamiseks jätkusuutlikkuse eesmärgil väikestele ja 

keskmistele veeteenuse pakkujatele on: 

1. Veeressursid ja keskkondlik jätkusuutlikkus- hinnatakse veekokkuhoidu ja 

keskkonnakaitset. 
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2. Personali produktiivsus- hinnatakse personali kvalifikatsiooni, adekvaatsust, 

produktiivsust, tervist, töökeskkonna turvalisust ja efektiivsust. 

3. Füüsiliste varade efektiivsus- koosneb ladustamissüsteemide mahutavusest ja 

jälgimissüsteemide terviklikkusest. 

4. Operatsiooniline terviklikkus- hindab veevarustussüsteemide haldamist, sooritust ja 

produktiivsust ja nende alamkomponente. 

5. Turvaline joogivesi- hõlmab veekvaliteeti ja avaliku tervise turvalisust. 

6. Teenuse kvaliteet- mõõdetakse teenuse usaldusväärsust, klientide rahulolu. 

7. Majanduslik ja finantsiline elujõulisus- hinnatakse majandusliku stabiilsusega, tulu 

kogumise efektiivsusega, operatsioonilise kulu järgimisega. Majanduslik efektiivsus sõltub 

vee hinna jõukohasusest. Väljapakutud hierarhiline raamistik on piisavalt paindlik, et hõlmata 

lisasooritusfaktoreid infrastruktuuri muutumisel või uute andmete lisandumisel. (Haider jt 

2016)  

 

Majanduslikele, keskkondlikele ja sotsiaalsetele näitajatele lisaks integreeritud näitajate 

leidmine aitab mõista säästva arengu kontseptsiooni. Süsteemsed integreeritud indikaatorid 

annavad informatsiooni majanduslike, sotsiaalsete ja keskkondlike aspektide omavahelisest 

seotusest, mille märkamata jätmine võib situatsioonist moonutatud ülevaate anda. 

Kombineeritud integreeritud indikaatorid võimaldavad tervikliku nägemuse jätkusuutlikust 

tegevusest (Azcarate 2010). Integreeritud tulemusnäitajad pakkuvad paremat arusaama 

ettevõttest seoses majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaküsimustega. Mitmed näitajad on 

omavahel seotud ja neid saab klassifitseerida ka järgnevalt: keskkondlik-majanduslikud 

indikaatorid (tarbitud vesi müügitulu suhtes, tarbitud energia müügitulu suhtes), keskkondlik-

sotsiaalsed indikaatorid (töötajate arv tarbitud vee kohta, töötajate arv tarbitud energia suhtes), 

sotsiaal- majanduslikud indikaatorid (müügitulu töötaja kohta, varad töötaja kohta). (Lodhia, 

Martin 2014)  

 

Jätkusuutlikkusaruandlus (sustainability reporting) annab sidusrühmadele pildi korporatiivsest 

positsioonist ja tegevusest majanduslikul, keskkondlikul ja sotsiaalsel tasandil. Majandusliku 

soorituse indikaatorid (economic perfomance indicators) näitavad ettevõtte mõju 

sidusrühmade majanduslikule seisule. Erinevate sektorite ettevõtteid mõjutavad erinevad 
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indikaatorid. (Koc, Durmaz 2015) Magistritöös kasutatud teadusartiklitest saadud info alusel 

ja lähtuvalt ettevõtte eripärast on koostatud vee-ettevõttele majandusliku jätkusuutlikkuse 

soorituse hindamiseks ja  mõõtmiseks sobivad näitajad (tabel 6).   

 

Tabel 6. Vee- ettevõtte majandusliku jätksuutlikkuse mõõtmiseks sobivad indikaatorid  

Majanduslikud indikaatorid Arvutuskäik 

Tulususe näitajad, tulu 

kogumise efektiivsus 

 

Varade rentaablus ROA 

Omakapitali rentaablus ROE 

Müügitulu rentaablus ROS 

Kapitali tasuvus ROCE 

Tulutoovuse üldvõime BEP 

Müügitulu kasv 

Varade kasv 

Tegevuskasumi kasv 

ROA=NI/A  

ROE=NI/E  

ROS=NI/S 

ROCE=EBIT/E+LD 

BEP=EBIT/A 

 

 

 

Finantsriskid Võlakordaja DR 

Soliidsuskordaja SO 

Kapitaliseerituse kordaja CAPR 

Intressikulude kattekordaja TIE 

Kohustuste ja omakapitali suhe GR 

Finantsvõimendus DFL 

Tegevusvõimendus DOL 

Koguvõimendus DTL 

DR=D/A 

SO=E/A 

CAPR=LD/LD+E 

TIE=EBIT/I 

GR=D/E 

DFL=ΔNI%/ΔEBIT% 

DOL=ΔEBIT%/ΔS% 

DTL=DFL*DOL 
Finantsolukorra stabiilsus 

Rahavoogude liikumine 

Puhas käibekapital NWC 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja CR 

Likviidsuskordaja QR 

Maksevalmiduse kordaja CAR 

Debitoorse võla pikkus päevades 

Raha laekumisvälde 

NWC=CA-CL 

CR=CA/CL 
QR=CA-IRY-ADP/CL 

CAR=M+MS/CL 

Nõuded ostjatele/(S/360) 

Majanduskasvu näitajad  Varade käibekordaja AT 

Põhivarade käibekordaja FAT 

Varude käibekordaja ITR 

Varude käibevälde DIH 

Müügikäibe ja käibekapitali suhe 

AT=S/A  

FAT=S/FA 

ITR=S/IRY 

DIH=360/ITR 

S/NWC 

Kulude analüüs, -efektiivsus, 

jõukohane hinnapoliitika  

Kululiik tooteühiku kohta  

Kuluefektiivsus 

 

Kululiik/müügitulu 

Investeeringud  Uurimis- ja arendusinvesteeringud 

Võimsusinvesteeringud 

Investeeringud tootlikkusse 

Investeeringute maht 

müügitulu suhtes 

Rakendatud kapitali tasuvus Kaalutud keskmine kapitali hind WACC  

Tajuanalüüs  Võrdlemine teise vee-ettevõttega Tallinna Vesi AS 

Ettevõtte väärtus  Majanduslik lisandväärtus EVA   
Märkus: valemite tähised on NI- aruandeaasta puhaskasum, E- omakapital, S- müügitulu, A- varad,  

D- kohustused, EBIT- ärikasum, LD- pikaajalised kohustused, CL- lühiajalised kohustused, CA- käibevara,  

FA- põhivara, IRY- varud, ADP- ettemaksud, M- raha, MS- likviidsed väärtpaberid, I-intressid   

 

Sotsiaalse soorituse indikaatorid (social perfomance indicators) annavad teavet sotsiaalsest 

sooritusest kvalitatiivses ja kvantitatiivses vormis. Sotsiaalsed indikaatorid mõõdavad 
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kliendirahulolu, töörahulolu, heategevust. Keskkondliku soorituse indikaatorid (environmental 

perfomance indicators) hõlmavad ettevõtte tegevuse mõju ökosüsteemidele: maale, veele, 

õhule. Keskkondliku soorituse indikaatorid leiavad laialdast kasutamist ISO standardites. 

(Koc, Durmaz 2015) Magistritöös kasutatud teadusartiklitest saadud info alusel ja lähtuvalt 

ettevõtte eripärast on koostatud vee-ettevõttele keskkondliku- ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse 

soorituse hindamiseks ja  mõõtmiseks sobivad näitajad (tabel 7).   

 

Tabel 7. Vee- ettevõtte keskkondliku- ja sotsiaalse jätksuutlikkuse mõõtmiseks sobivad 

indikaatorid  

Keskkondlikud indikaatorid Arvutuskäik 

Veekasutus, -kokkuhoid Veekogus Veekogus müügitulu suhtes 

Veekaod, veelekked Veekadude muutus ajas Pumbatud vesi ja müüdud vesi 

Vee taaskasutus Majapidamis- ja tööstusveena   

Energiakasutus, -efektiivsus Energiakogus Energiakulud müügitulusse 

Transpordikasutus Kütuse kogus Kütuse suhe vee kogusesse 

Reoveepuhastuse efektiivsus Reovee kogus Reovee suhe  müügitulusse 

Jäätmete tootmine, ümbertöötlus Jäätmete kogus Jäätmete suhe müügitulusse 

Muda tootmine  Muda kogus Muda kogus reovee suhtes 

Kemikaalide kasutus, -efektiivsus Kemikaalide kogus Kemikaalide kulud/müügitulu 

Lämmastiku väljalase, N Lämmastiku kogus Lämmastik/muda kogus 

Fosfori väljalase, P Fosfori kogus Fosfor/muda kogus 

Õhureostus, CO2 Süsiniku kogus Süsinik/muda kogus  

Sotsiaalsed indikaatorid Arvutuskäik 

Kliendirahulolu Kliendikaebuste sagedus Kliendikaebuste protsent 

Teenuse usaldusväärsus, kvaliteet 24 h kõnekeskuse olemasolu  

Teenuse järjepidevus  24 h veeteenuse tagamine  

Ummistused, kestvus Ummistuste arv Ummistuste protsent  

Veelekked, kestvus  Veelekete arv Veelekete protsent 

Joogivee kvaliteet Analüüside näitajad Nõuetele vastavuse protsent 

Töötajate kompetentsus Haridustase Protsent töötajaskonnast 

Töötajate sooline tasakaal Meeste/naiste osakaal Protsent töötajaskonnast 

Töötajate koolitamine Koolitamise sagedus Koolituskulud töötaja kohta 

Töörahulolu Tööjõuvoolavus Protsent töötajaskonnast 

Tööoperatsioonide efektiivsus Töötajate arv, tööjõukulud Töötajate suhe müügitulusse 

Tööohutus- ja töötervishoid Töökaitsevahendid Kulude protsent kasumist 

Annetused heategevuseks Annetuste summa Protsent kasumist 
 

 

Euroopa Liidu liikmesriikides on suund järgmiste eesmärkide poole: 1) veeressursside 

jätkusuutlik kasutamine, 2) liikumine veepakkumise haldamiselt nõudluse haldamise suunas, 

3) vee-ettevõtete erastamine ja konkurentsi loomine, 4) hindade määramine, mis ettevõtete 

tegelikke kulusid peegeldaksid, 5) investeeringute- ja operatiivsete kulude vähendamine,  
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6) regionalisatsioon või veeteenusepakkujate agregatsioon. Veeressursside jätkusuutlik 

kasutamine ja kulude vähendamine on veepoliitika peamised eesmärgid ning ülejäänud trendid 

loovad instrumendid nende saavutamiseks. Avalik veetarne ja torustikuteenused on 

veepoliitika osa, mida hinnad aina enam mõjutavad. Efektiivsed hinnamääramise süsteemid 

peavad andma initsiatiivi vee efektiivseks kasutamiseks ja kvaliteedi tagamiseks. Samuti 

peavad nad tagama piisava kasumi, et arendada infrastruktuuri ning kindlustama, et 

veeteenuseid saab pakkuda kõigile elanikele jõukohase hinnaga. Jätkusuutlikkus 

veemajanduses peaks järgima nelja printsiipi: 1) täielik kulude katmine, 2) optimaalne 

omakapital, 3) majanduslik efektiivsus, 4) administratiivne võimekus ja elujõulisus. Efektiivse 

ja jätkusuutliku hinnasüsteemi kehtestamine võib kõiki põhimõtteid kaasates keeruline olla. 

(Frone, Frone 2012)  

 

Läbiv teema vee-ettevõtete jaoks on hindade määramise põhimõtted. Veemajanduses 99% 

kuludest katavad hinnatariifid (Palme, Tillman 2008). Veeteenuse hind kujundatakse selliselt, 

et vee-ettevõtjal oleks tagatud: 1) põhjendatud tegevuskulude katmine, 2) investeeringud 

olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks, 

3) keskkonnanõuete täitmine, 4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine, 5) põhjendatud tulukus 

vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt, 6) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas 

sademeveekanalisatsiooni arendamine (Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse § 14 lg 2). 

Veeteenuse hind ei tohi olla eri klientide või nende gruppide suhtes diskrimineeriv 

(Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse § 14 lg 4). Enamik Eesti vee-ettevõtetest kuulub 

100% ulatuses kohalikele omavalitsustele (KOV), kes avaldavad survet hoida ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni teenuste hinnad võimalikult madalal. Struktuuritoetuste abil on Eesti vee- 

ettevõtete taristusse tehtud suuri investeeringuid. (Ühisveevärgi ja … 2014) Probleemiks on 

toetuste abil soetatud põhivara kulumi veehinda arvestamine. Konkurentsiameti kehtestatud 

hinnametoodika seda ei võimalda. Veeteenuse hinna kooskõlastamisel Konkurentsiameti poolt 

võetakse aluseks müügimahud, tegevuskulud, nende analüüs ja põhjendatus, olulisel kohal on 

põhjendatud tulukuse leidmine. Veehinda lülitatakse kapitalikulu, mis arvestatakse 

reguleeritavalt varalt (amortiseeruva vara bilansiline jääkmaksumus ja käibekapital, mille 

aluseks võetakse 5% regulatsiooniperioodi müügitulust). Reguleeritava vara hulka ei arvestata 

järgmisi näitajaid: 1) põhivara, mida põhitegevuses ei kasutata, 2) pikaajalisi 
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finantsinvesteeringuid, 3) immateriaalset põhivara, 4) tagastamatu abi raames soetatud 

põhivara, 5) tarbijate poolt makstud liitumistasudest soetatud põhivara, 6) mittepõhjendatud 

investeeringuid. Kapitalikulu eesmärk on põhivara soetamiseks tehtud kulutuste 

tagasiteenimine hinna kaudu põhivara kasuliku eluea jooksul. Põhjendatud tulukuse määrana 

kasutatakse kaalutud keskmist kapitali hinda WACC (weighted averace cost of capital. 

(Veeteenuse hinna … 2015) Kaalutud keskmine kapitali hind on ettevõtte poolt kasutatud 

kõigile finantseerimis- ja kapitaliallikatele tehtud kulutused. Kapitali hinda on ettevõttel vaja, 

et seostada investeerimisotsuseid finantseerimisotsustega. Firma kapitali hind on tulunorm, 

mille firma peab teenima, et rahuldada investeerijate nõutavaid tulunorme antud riskitaseme 

juures. (Raudsepp 1999: 82-83)  

 

Oluline on luua aruanne, mis seoks keskkondliku, sotsiaalse ja majandusliku soorituse. Veega 

seonduvat keskkonna juhtimisarvestust peab rohkem uurima; vett kui loomulikku ressurssi 

ning tema riske ja võimalusi saab arvestada nii, et see vähendab võimaliku keskkonnakahju 

ning samal ajal suurendab majanduslikke tulemusi. Vastutustundlikku veemajandust 

tõlgendatakse kui suurimat sotsiaalprobleemi, millesse keskkondlikku juhtimisarvestuse 

informatsiooni panustada saab. Fundamentaalne põhimõte traditsioonilises arvestuses on raha 

kasutamine arvestusühikuna (raha mõõdu põhimõte). Seega on traditsiooniline fookus 

rahalisel majanduslikul tegevusel füüsilistele andmetele põhinedes. Seotust erinevate 

soorituste vahel on vaja, kuid seda võib olla keeruline saavutada. Jätkusuutlikkusprobleeme 

saab mõõta erinevalt: elutsükli hindamine, keskkonna ja vee jalajälgede arvutamine, mis 

lähevad traditsioonilistest arvestusmeetoditest kaugemale ja keskenduvad vähem rahalisele 

informatsioonile. (Burritt, Schaltegger 2014)   
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2. JÄTKUSUUTLIKKUSE SOORITUSE MÕÕTMINE JA 

HINDAMINE VEE-ETTEVÕTTES  

 

2.1 Ettevõtte tutvustus  

 

Vaatlusalune vee- ettevõte, loodi 2002. aastal ning tegevusalaks sellel perioodil oli reovee 

puhastus ja ümberpumpamine. Ettevõtte loomise eesmärk oli linnade reoveesüsteemi 

rekonstrueerimine ja Euroopa Liidu institutsioonidest selle jaoks raha saamine. Ettevõtte 

omandivorm on osaühing ja osanikeks on kohalikud omavalitsused. Vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse osutamisega alustati 2007. aastal ja käesoleval ajal osutatakse teenust 

ligikaudu 60 000 lõpptarbijale, sealhulgas 92% on füüsilised isikud. Ettevõtte põhitegevusala 

käesoleval ajal on veeteenuse osutamine, mis koosneb veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja 

sadeveeteenustest, nende süsteemide hoolduse, renoveerimise ja ehitamise teenustest ning 

keskkonnaprojektide haldamisest. Põhieesmärk on varustada tarbijaid kvaliteetse joogiveega 

ning juhtida ära ja puhastada reo- ja sademevesi, kasutades selleks keskkonnasõbralikke ja 

kaasaegseid tehnoloogiaid. Keskmiselt 97% veeanalüüsidest vastab kehtestatud nõuetele. 

Veeavariisid toimub 100 km torustiku kohta aastas keskmiselt 15 tükki. Reovee- ja 

kanalisatsiooni ummistusi on 100 km torustiku kohta aastas keskmiselt 125 tükki. Vee-

ettevõtte on olnud pidevas kasvufaasis, teeninduspiirkond on kümne aasta jooksul oluliselt 

kasvanud ja kliendibaas suurenenud: 4613 kliendilt 8341 kliendini. Ettevõtte veemüügi kogus 

aastas on ligikaudu 3 500 000 m
3
.
 
Reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse kogus aastas on 

4 500 000 m
3
. Olulised rajatised teenuse osutamiseks on: veetöötlusjaamad (11 tk), 

puurkaevud (61 tk), veepumplad (8 tk), reoveepuhastid (10 tk), reoveepumplad (41 tk), 

kollektorid ja torustikud. Kokku hallatakse 420 km joogiveetorustike, 330 km reoveetorustike 

ja 26 km sademeveetorustike. Ettevõttes töötab 86 inimest (56 meest ja 30 naist), keskmine 

vanus töötajal on 47 aastat. Ettevõtte huvipoolte ootused on järgmised: 1) omanikud- ettevõtte 

kasumlikkus ja omanikutulu, 2) personal- töötasu ja töötingimused, 3) kliendid- kvaliteetne 

toode ja teenus, 4) tarnijad- ostupotentsiaal, 5) ametkonnad- õiguslikele ja regulatiivsetele 
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reeglitele vastamine, 6) finantsinstitutsioonid- laenusuutlikkus, 7) kohalik kogukond- 

keskkonnasõbralikkus. Olulisel kohal on kliendikesksus (kliendirahulolu tõstmine, kliendi 

õiguste tagamine), organisatsiooni sisemise toimivuse efektiivsuse tagamine, infrastruktuuri 

edasiarendamine, organisatsiooni töötajate professionaalse taseme tõstmine, tegevuse 

laiendamine ning kvaliteedi- ja keskkonnakavade täitmine vastavalt õigusaktidele. 

Strateegilised põhisuunad on: optimeerida ressursikasutust, rakendada uusi tehnoloogiaid ning 

luua heal tasemel keskkonnajuhtimise süsteem, mis on eeskujuks huvipooltele. Huvipooltele 

on oluline omada infot ettevõtte peamistest tootmis- ja finantstulemustest. Tabelis 8 on toodud 

ettevõtte oluliste bilansiliste näitajate: varade, müügitulu ja puhaskasumi muutumine.  

 

Tabel 8. Ettevõtte varade, müügitulu ja puhaskasumi muutumine aastatel 2011-2015 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Varad, € 63 030 326 71 854 657 97 963 076 96 560 009 97 614 737 

Müügitulu, € 4 481 514 4 916 935 5 071 804 5 394 342 5 221 491 

Puhaskasum, € 359 195 7 410 762 23 159 967 972 562 1 387 194 

 

Ettevõtte varade maht kasvas 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga 14% ja 2013. aastal 36%. 

Varade kasv toimus veetorustike ulatuslike rekonstrueerimistöödega. Aastatel 2014-2015 

varade maht oluliselt ei muutunud. Müügitulu kasvas aastatel 2011-2014 3-9% aastas, 2015. 

aastal müügitulu langes 3,2%. Puhaskasum kasvas 2012. aastal ja 2013. aastal seoses 

rekonstrueerimistöödeks antud sihtfinantseerimise tulude kasvuga. 2014. aastal puhaskasum 

langes 96%. 2015. aastal võeti kulude kokkuhoid tähelepanu alla ja puhaskasum kasvas selle 

tulemusena 42,6%. Ettevõtte tulubaas koosneb müügituludest ja muudest tuludest. Olulisemad 

tululiigid on toodud tabelis 9. Müügitulu koosneb vee- ja kanalisatsiooniteenuse tulust ja 

reoveepuhastuse tulust. Sihtfinantseerimise tulud on keskkonnaprojektidega seotud.      

 

Tabel 9. Ettevõtte olulisemate tulude kujunemine aastatel 2011-2015  

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Vee-, kanalisatsiooniteenuse tulu, € 2 663 615 2 982 521 2 992 923 3 209 263 3 222 873 

Reoveepuhastuse tulu, € 1 804 943 1 926 331 2 051 723 2 154 327 1 988 077 

Sihtfinantseerimise tulu, € 1 255 950 7 640 684 24 405 333 2 496 880 3 233 202 

 

Ettevõtte müügitulu kujuneb peamiselt järgnevalt: 62 % moodustab vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste osutamine ja 38 % moodustab reoveepuhasteenuste osutamine. 
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Sihtfinantseerimise tulu kasv 2013. aastal on seotud suuremahulise projektiga. 2013. aastal 

laienes tegevuspiirkond ja sellest lähtuvalt tulud kasvasid 2014. aastal 6%. 2015. aasta 

müügitulu vähenemise 3,2 % põhjustas suurkliendi pankrot.    

 

Kogukonnaga otseselt jagatav väärtus on see, et enamus personalist ja tarnijatest on valitud 

kohalikust tegevuspiirkonnast ning toetuste abiga teostatud investeeringud edendavad samuti  

kohaliku piirkond. Oma tegevusega jagatakse väärtust ühiskonnale maksude ja laenuandjatele 

intresside kaudu. Toetatakse kohalike koole, spordiseltse, huviringe. Ettevõtte tegevus 

mõjutab ökosüsteeme, on seotud rangete keskkonnanõuetega ja sellega seotud kulutustega. 

Mõõtmist ja seiret teostatakse joogivee, reovee, heitvee, stabiliseeritud reoveesette ja välisõhu 

kvaliteedi osas. Eesmärkide täitmiseks on vajalikud mitmesugused kulutused. Suuremad 

kululiigid on põhivara kulum, töötasud koos maksudega, elektrienergia, veeanalüüsid, 

saastetasud, transpordikulud, põhivara remondi- ja hooldusteenused. Tabelis 10 on toodud 

olulisemate kulude jaotumine.  

 

Tabel 10. Ettevõtte oluliste kulude jaotumine aastatel 2011-2015  

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Elektrienergia, € 554 509 629 506 750 565 722 792 716 521 

Saaste- ja ressursitasud, €  344 509 364 105 381 619 435 993 475 340 

Kemikaalid ja struktuuraine, € 231 340 257 196 190 133 177 347 127 742 

Põhivara amortisatsioon, € 1 500 690 1 515 626 1 841 347 1 887 335 2 648 650 

 

Põhivara amortisatsioon on kasvutrendis, sest toetuste abil on põhivara suures ulatuses 

parendatud ja uute tegevuspiirkondade lisandudes võetakse üle ka põhivarad. 

Elektrienergiakulud on suurenenud proportsionaalselt koos tegevuspiirkonna laienemisega. 

Elektrienergia kulud 2015. aastal vähenesid võrreldes 2014. aastaga ligikaudu 1%. Olulisel 

kohal on energiasäästlikkus ning energiatõhusad algatused, mille tulemusel saavutatakse 

energia vajaduse vähenemine. Kemikaalidega neutraliseeritakse reovee puhastuse 

jääkproduktina tekkivat muda, mis seejärel kompostitakse struktuurainega sobivaks haljastuse 

materjaliks. Kemikaalide ja struktuuraine kulud on vaatlusalusel perioodil vähenenud 25%. 

Kulude vähenemine saavutati kemikaalide asendamisel tõhusamate vastu ja struktuuraine 

vahetamisel odavama vastu. Saaste- ja ressursitasud on vaadeldaval perioodil tõusnud, 2014. 

aastal võrreldes 2013. aastaga 14% ja 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga 10%. 
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Keskkonnatasud kehtestatakse seadusega ja tõusevad igal aastal lähtuvalt 

keskkonnaeesmärkide täitmise vajadusest. Keskkonnatasusid on valitsusel plaanis alates 2016. 

aastast tõsta 3-6% aastas, et täita keskkonnaeesmärke.  

 

“Roheline kasv” või “roheline majandus” on uus ärimudel, mis aitab mõõta energiasäästu, 

jäätmete vähendamist, ressursside tõhusust, inimeste elukvaliteeti. Oluline on saavutada 

majanduse efektiivsus, vähendades saastet ja jäätmeid, kasutades innovaatilisi tehnoloogiaid, 

tõstes tootlikkust, vähendades tootmiskulusid ning luues inimväärseid töökohti. See tõstab 

konkurentsivõimet ja on kasvav trend kogu maailmas. Ettevõtte tegutsemistavadesse 

keskkonnasõbralikkuse, sotsiaalse õigluse ja majandusliku efektiivsuse kaasamine tagab 

ettevõtte jätksuutlikkuse. (Saufi jt 2016) Vee-ettevõtetele on oluline suhtumine sotsiaalselt 

vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetesse ja keskkonnateadlikku mõtteviisi. Vee- ettevõtete 

tegevus mõjutab otseselt looduskeskkonda, inimeste tervist ja elukvaliteeti.     

 

 

2.2 Uuringu materjal ja metoodika 

 

Magistritöö eesmärk on töötada välja näitajad vee-ettevõtte majandusliku jätkusuutlikkuse 

mõõtmiseks, kaasates olulised keskkondlikud ja sotsiaalsed näitajad. Efektiivne lähenemine 

jätkusuutlikkussooritusele hõlmab nii füüsilisi kui ka finantsilisi aspekte. 

Jätkusuutlikkusaruandlus näitab paranenud sooritust vaid siis, kui on nii füüsilisi kui 

finantsilisi indikaatoreid juhtimistegevusse kaasatud. (Adams, Frost 2008)  Magistritöö 

empiirilise osa läbiviimisel kasutatakse vee-ettevõtte mineviku andmetel põhinevat uuringut ja 

meetodina kvantitatiivseid uurimismeetodeid. Andmestiku moodustavad viie aasta 

majandusaastaaruanded (2011-2016), Integreeritud juhtimissüsteemi käsiraamat, 

Konkurentsiameti poolt välja töötatud juhendid ja ettevõtte finantsjuhi poolt koostatud 

alusandmed hinnataotlusteks. Kasutatakse teiseseid ehk olemasolevaid andmeid. Ettevõttes 

kogutakse lisaks finantsandmetele mitmesuguseid mitterahalisi andmeid tulenevalt ISO 

standarditest ja hinnaregulatsioonist. Töös kasutatavate indikaatorite valikul on lähtutud töö 

eesmärgist, jätkusuutlikkuse aspektist ja veemajanduse eripärast, mis aitaksid leida probleeme, 

annaksid ülevaate olukorrast, on kõigile arusaadavad ja tõlgendatavad, lihtsasti mõõdetavad ja 



 

48 
 

võrreldavad ning iseloomustaksid usaldusväärseid tulemusi. Ettevõttes kogutavate andmete 

hulgast tehakse valik suhtarvude analüüsi läbiviimiseks.  

 

Andmete analüüsimisel tuleb arvesse võtta, et rahalistes andmetes on esinenud 

arvestuspõhimõtete muutusi. 2012. aastal muutusid põhivara soetamiseks saadud 

sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtted. Enne 2012. aastat kajastati põhivara soetamiseks 

saadud sihtfinantseerimist kohustusena, amortiseerides seda tuluks soetatud põhivara 

hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Alates 2012. aastast kajastatakse sihtfinantseerimine 

põhivara soetamiseks soetamise perioodil tuluna. 2012. majandusaastal kanti 

sihtfinantseerimise kohustuse jääk seisuga 31.12.2011.a. eelmiste perioodide jaotamata 

kasumisse. Antud perioodi näitajate tõlgendamisel, mille komponendiks on kasum, tuleb 

arvestuspõhimõtte muutusega arvestada.  

 

Töös keskendutakse majanduslikele näitajatele, sest jätkusuutlikkuse seisukohast on olulisel 

kohal kasumlikus. Kasumi paranemisele ja tulude suurenemisele aitavad kaasa: kulude 

kokkuhoid, riskijuhtimine ja vältimine, hinnakujundusvõime, maksevõime, konkurentsivõime, 

tootlikkus, turuosa ja selle kasv. Magistritöös leitakse hinnakujunemise seisukohast oluline 

näitaja: põhjendatud tulunorm ehk kaalutud keskmine kapitali hind, mida võrreldakse 

Konkurentsiameti soovitusliku kaalutud keskmise kapitali hinnaga ja olulisemad 

majanduslikud näitajad jätkusuutlikkuse seisukohast, milleks on tasuvuse ehk rentaabluse 

suhtarvud, finantsvõimenduse ehk võõrkapitali suhtarvud, maksevõime ehk likviidsuse 

suhtarvud ja varade kasutamise efektiivsuse suhtarvud. Saadud tulemusi analüüsitakse 

lühiajalises plaanis ja tulevikule mõeldes ning antakse hinnang, kuidas jätkusuutlikku väärtust 

luuakse. Vaatlusaluse vee-ettevõtte näitajaid võrreldakse ettevõtte siseselt erinevatel 

perioodidel ja nende muutumist ajas. Leitud suhtarvusid võrreldakse Tallinna Vesi AS 

näitajatega, et tajuda ettevõtte olukorda sarnase tegevusala esindajaga samal ajahetkel. 

Analüüsi põhjal tehakse omapoolsed ettepanekud ja järeldused.   

 

Põhjalikuma ülevaate saamiseks kaasatakse vee-ettevõtte eripärast lähtuvalt olulised 

keskkondlikud ja sotsiaalsed näitajad. Mitterahaline informatsioon on vajalik, sest 

keskkondlikud ja sotsiaalsed probleemid mõjutavad majanduslikke. Jätkusuutlikku väärtuse 
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leidmisel kasutatakse rahalisi tulemusi, kuid sisendina on võimalik kasutada ka mitterahalist 

informatsiooni. Jätkusuutliku väärtuse lähenemine eeldab, et kasumit loob hulk ressursse, mis 

kõik on piiratud ja neid peab efektiivselt kasutama. Efektiivsem ressursikasutus on seotud 

suurema väärtuse loomisega. (Manzhynski jt 2015) Mittefinantsilised indikaatorid mõõdavad 

füüsilisi mõjusid. Füüsiliste mõjude vähenemist ei saa alati seostada paranenud sooritusega, 

mõju avaldavad ka hindade muutumised ja tegevuse laiendamine. (Adams, Frost 2008) 

Keskkonnanäitajatest võetakse vaatluse alla veeressursside kasutamine, joogivee kvaliteediga 

seotud näitajad ja reovee puhastusega seotud näitajad. Sotsiaalsetest näitajatest võetakse 

vaatluse alla kliendirahulolu, töötajate produktiivsus ja töörahulolu.  

 

Tulemuslikkuse standardis tuuakse välja olulisemad võtmemõõdikud koos sihtväärtustega. 

Sihtväärtus (target) on mõõdikule või näitajale lisatud täpsustav arvväärtus, mis seatakse 

eesmärgiks. (Karu, Zirnask 2004: 81) Käesoleva töö käigus töötatakse välja soovituslikud 

sihtväärtused, millised analüüsis kasutatavad sooritusnäitajad olla võiksid. Arvutatud näitajaid 

võrreldakse normatiivide või hindamiskriteeriumitega ja eesmärgiks püstitatud sihtväärtustega. 

Arvutatud näitajate hulgast valitakse vee-ettevõtte jaoks olulisemate mõõdikute kogum, kus on 

koos majanduslikud, keskkondlikud ja sotsiaalsed tulemused. Mõõdikute jälgimine annaks 

sidusrühmadele infot ettevõtte olukorrast, võimaluse võrrelda sooritust teiste vee-ettevõtetega 

ja püstitatud eesmärkidega. Näitajaid saaks kaasata otsustusprotsessi.  

 

Jätkusuutlikkusaruandlust saab vaadelda kui laiendust finantsinformatsiooni käsitlemisele, mis 

annaks informatsiooni nii professionaalidele kui ka tavainimestele (Palme, Tillman 2008). 

Jätkusuutlikkuse aruandlus võimaldab jätkusuutlikku käitumist mõõta ja edastada nii 

positiivset kui ka negatiivset laiapõhjalist infot huvigruppidele. Aruanne peaks kirjeldama 

oleviku vajadusi, kahjustamata tulevaste põlvkondade võimalusi. Vastutus on säilitada 

olemasolevaid loodusvarasid. Integreerides majanduslike, keskkondlike, sotsiaalseid aspekte 

saavutatakse tasakaalus visioon. Puuduvad teaduslikud normatiivid, milline aruanne peab 

olema ning aruandeid iseloomustab vabatahtlikkus. Oluline on õigesti aru saada ettevõtte 

panusest jätkusuutlikku käitumisse. (Azcarate jt 2010)  
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2.3 Majandusliku jätkusuutlikkuse indikaatorite väljatöötamine 

 

2.3.1 Hinnaregulatsiooni seisukohast põhjendatud tulunormi leidmine  

 

Hinnakujundus on valdkond, mis ühendab ettevõttes erinevaid protsesse ja toiminguid. See on 

valdkond, mis ühendab turundust, sisseostuprotsessi ja finantsjuhtimist, seega erinevad 

osakonnad peavad toimima koos. Jälgida tuleb, et hind kataks kõik kulud ja tagaks soovitud 

kasumi. (Stelmak 2013: 131) Vee-ettevõtete hinnaregulatsioonis on oluline koht kaalutud 

keskmisel kapitali hinnal (põhjendatud tulunorm). Kapitali hind (cost of capital) ehk nõutav 

tulunorm (required rate of return) koosneb kolmest komponendist: kapitali rendist (tasu 

kapitali kasutamise eest), inflatsioonipreemiast (raha väärtuse langus ajas) ja riskipreemiast 

(tasu projektiga seonduva riski võtmise eest). Kapitali hinda tuleb arvutada investeeringute 

eelarvestamisel, finantseerimisallikate valimisel ja ettevõtte väärtuse hindamisel. Kapitali 

hinna ja väärtuse vahel kehtib range seos: mida suurem on kapitali hind, seda väiksem on vara 

väärtus. Kapitalihinda nimetatakse ka kapitalisatsioonimääraks. Kapitali struktuur koosneb 

pikaajalistest allikatest, milleks on pikaajalised laenud ja omakapital. Erinevatel kapitali 

struktuuri elementidel on oma hind. Optimaalne kapitalistruktuur on selline võla- ja 

omakapitali koosseis, mis minimeerib kapitali kaalutud keskmise hinna.  (Kõomägi 2006: 142-

143) Vee-ettevõtete põhjendatud tulunorm võrdub kaalutud keskmise kapitali hinnaga 

(WACC), mille arvutamiseks Konkurentsiamet on välja töötanud juhendi ja lähtub 

kapitalistruktuurist: 50% võõrkapital ja 50% omakapital. Omakapitali hind arvutatakse CAPM 

(capital assets pricing model) mudeli abil valemiga:  

 

               ,                                                                                                  (2.1.)                                      

 

kus ke – omakapitalihind %;   

       Rf – riskivaba tulumäär %;   

       Rc – riigiriskipreemia %; 

       β  – beetakordaja %; 

       Rm – tururiski preemia %. 
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Võõrkapitali hinna (cost of debt) määramisel võetakse aluseks pikema perioodilise rahaturu 

intressitasemed (Saksamaa 10-aastase võlakirja viimase 5-aasta keskmine intressimäär), 

riigiriski preemia ja ettevõtjariski preemia. Riigi võlakirjade olemasolu korral võib võtta 

võlakapitali hinna määramise aluseks riigi võlakirja intressimäära. (Veeteenuse hinna… 2015)  

Kaalutud keskmine kapitali hind on intressikandva võõrkapitali ja omakapitali hind, mis 

saadakse laenude ja omakapitali osakaalusid arvesse võttes. See on minimaalne tulunorm, et 

rahuldada laenuandjaid ja omanikke ettevõtte riskitaseme juures. Kapitali osakaalud peaksid 

olema turuväärtuses. (Kõomägi 2006: 156) Kaalutud keskmist kapitali hinda kasutatakse vee-

ettevõtte pikaajalise jätkusuutlikkuse vajalikuks tulunormiks. Põhivalem kaalutud keskmise 

kapitali hinna (WACC) arvutamiseks on:  

    

        ( 
  

     
)     ( 

  

     
)       ,                                                          (2.2.)           

 

kus ke – omakapitali hind %; 

       kd – võlakapitali hind %; 

       t – ettevõte tulumaksu määr %; 

       OK – omakapital €; 

       VK – laenukapital €.  

 

Kaalutud keskmise kapitali hinna leidmiseks kogutakse Konkurentsiameti juhendist järgnevad 

andmed: riskivaba tulumäär, Eesti riigi riskipreemia, ettevõtja võlakapitali riskipreemia, 

beetakordaja, tururiski preemia ja kujundatakse kaalutud keskmine kapitali hind. Lisaks 

leitakse reguleeritav vara ja põhjendatud tulukus vastavalt Konkurentsiameti koostatud 

juhendile. 

 

1. Riskivaba tulumäär on tulu, millel puudub risk ja millelt investor ootab tootlust. 

Riskivaba tulumäära arvutamisel võtab Konkurentsiamet aluseks Saksamaa 10-aastase 

võlakirja viimase viie aasta keskmise tulususe (andmed on võetud OSCD leheküljelt: 

http://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm), millele lisatakse Eesti riigiriski 

preemia. Põhjuseks on asjaolu, et Eesti riik ei ole korraldanud pikaajalise tähtajaga võlakirja 

emissioone. Saksamaa võlakiri on sobilik, kuna tegemist on eurotsooni ühe suurema riigiga. 
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Samuti on 10-aastane võlakiri oma iseloomult aktsiaga palju sarnasem kui aastase tähtajaga 

võlakiri. Võlakirja aastased tulusused muutuvad ajas, seega on võla- ja omakapitali hind ajas 

muutuvad. (Juhend kaalutud… 2015) Tabelis 11 on Saksamaa 10-aastase võlakirja keskmised 

tulusused.  

 

Tabel 11. Saksamaa 10-aastase võlakirja keskmised tulusused (%) (Juhend kaalutud ... 2015) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3,76 4,22 3,98 3,22 2,74 2,61 1,50 1,57 1,16 

 

Tabel 11 põhjal arvutatakse Saksamaa 10-aastase võlakirja viimase 5-aasta keskmised 

intressimäärad, mis on toodud tabelis 12 (arvutamise näide: 2015. aasta Saksamaa 10-aastase 

võlakirja viimase 5-aasta keskmine intressimäär saadakse tabelist 10 aastate 2010-2014 

Saksamaa 10-aastase võlakirja keskmiste tulususte alusel). 

 

Tabel 12. Saksamaa 10-aastase võlakirja viimase 5-aasta keskmine intressimäär (%) (Juhend 

kaalutud ... 2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 

3,58 3,35 2,81 2,33 1,92 

 

2. Eesti riigiriski preemia on suhteline rahahulk, mida Eesti riik peab rahvusvaheliselt 

turult raha laenates maksma rohkem riigist, kellel on Eestist parem maksevõime reiting 

(näiteks Saksamaa).  Eesti valitsusel puuduvad järelturul kaubeldavad pikaajalised 

riigivõlakirjad, seega otsest hinnangut Eesti riigiriskile ei ole. Seda saab teha ainult kaudselt 

võrreldes Eestit riikidega, kes on emiteerinud riiklikke võlakirju. Eesti riigiriski preemia 

kujunemisel on lähtutud riigiriskile hinnangu andmisel reitinguagentuuride avaldatud riikide 

krediidireitingutest ning eelduseks on toodud, et agentuuride poolt väljastatud riigireitingud 

erinevad maksimaalselt ühe astme võrra Eesti riigireitingust. Eesti riigireiting on sarnane 

Tšehhi, Belgia, Slovakkia riiklikke võlakirjade keskmise tulususe reitingutega. Eelnimetatud 

kolme riigi võlakirjade keskmisest tulususest lahutades Saksamaa 10-aastase võlakirja 

keskmise tulususe, saadakse Eesti riigi riskipreemia. Laiapõhjalisem riigireitingutel põhinev 

Eesti riigi riskireitingule AA-/A1/A+ (sõltuvalt reitinguagentuurist S&P/Moody’s/Fitch) 

vastav riigiriski preemia suurus A. Damodarani poolt kogutud Moody´s andmebaasi andmetel. 

(Juhend kaalutud… 2015) Eesti riigi riskipreemia näitajad on tabelis 13 ja andmed on võetud 
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2011.-2015. aastate Konkurentsiameti kaalutud keskmise kapitali hinna arvutamise 

juhenditest.   

 

Tabel 13. Eesti riigi riskipreemia (%) (Juhend kaalutud ... 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1,89 2,04 1,51 0,99 0,70 

 

3. Ettevõtja võlakapitali riskipreemia on oodatav tulunorm, mis ületab riskivaba 

tulumäära. Konkurentsiamet on võtnud ettevõtja riskipreemia määrad teiste riikide 

regulaatorite keskmiste näitajate alusel, kasutades CEER (Internal Report on Investment 

Conditions in European Countries) andmebaasi. (Juhend kaalutud… 2015) Ettevõtja 

võlakapitali riskipreemia näitajad on tabelis 14 ja andmed on võetud aastate 2011-2015 aastate 

Konkurentsiameti kaalutud keskmise kapitali hinna arvutamise juhenditest.   

 

Tabel 14. Ettevõtja võlakapitali riskipreemia (%) (Juhend kaalutud ... 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1,0 1,09 1,07 1,03 1,20 

 

4. Beetakordaja näitab, kas ettevõtte on turul riskitaseme poolest keskmisest ettevõttest 

riskantsem. Tururiski beetakordaja on üks. Beetakordaja on süstemaatilise riski indeksimõõt. 

Süstemaatiline risk on osa väärtpabeririskist, mida pole võimalik hajutada. Turul 

mittenoteeritud ettevõtete puhul kasutatakse samal tegevusalal noteeritud ettevõtete keskmist 

beetakordajat. Aluseks võetakse majandusharude finantsvõimenduseta beetakordajad neid 

konkreetse ettevõtte finantsvõimendusega korrigeerides. (Kõomägi 2006: 153-154) 

Konkurentsiamet võtab vee-ettevõtjate beeta leidmisel aluseks New York´i ülikooli 

rahandusprofessori A. Damodarani andmebaasist viimased teadaolevad andmed (Damodarani 

andmebaas asub leheküljel: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/). Euroopa veesektori 

ettevõtete (15 ettevõtet) keskmise finantsvõimenduseta beeta kohta, mis  korrigeeritakse 

vastava valdkonna keskmise finantsvõimendusega on toodud tabelis 15. (Juhend kaalutud… 

2015)  
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Selleks kasutatakse Konkurentsiameti poolt Milleri valemit:  

 

        ,                                                                                           (2.3.) 

 

kus, βe – finantsvõimendusega beetakordaja %; 

        βa – finantsvõimenduseta beetakordaja %. 

 

Tabel 15. Beetakordajad (%) (Juhend kaalutud ... 2015) 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Finantsvõimenduseta beetakordaja 0,44 0,39 0,36 0,29 0,39 

Finantsvõimendusega beetakordaja 0,88 0,79 0,73 0,58 0,78 

 

Aktsia beeta alla ühe tähendab aktsia riski alla turu keskmise ja aktsia beeta üle ühe aktsia 

riski üle turu keskmise (Juhend kaalutud … 2015). Ettevõtte finantsvõimendusega 

beetakordaja on vaadeldaval perioodil alla ühe, seega risk on alla turu keskmise.  

 

5. Tururiskipreemia näitab, kui palju on investoritel võimalik teenida lisaks riskivabale 

tulumäärale. Tururiskipreemia on kompensatsioon süstemaatilise riski võtmise eest. 

Tururiskipreemia leidmisel võib kasutada kahte lähenemist: ajalooliste andmete alusel leitav 

riskipreemia ja oodatava riskipreemia leidmine. Tururiskipreemia leidmiseks võib kasutada nii 

pikemaid kui ka lühemaid perioode. Tururiskipreemiana soovitatakse kasutada geomeetrilist 

keskmist tulusust üle pikaajaliste valitsuse võlakirjade tulususe. Konkurentsiamet võtab 

pikaajalises regulatsioonipraktikas aluseks tururiskipreemia 5%, tuginedes McKinsey 

soovitusele (vahemikus 4,5-5,5%).  (Juhend kaalutud… 2015)  

 

6. Kaalutud keskmine kapitali hinna (WACC) arvutamisel kujuneb sektorite kaupa 

võlakapitali hind (liidetakse riskivaba tulumäär, riigirisk ja ettevõtja risk) ja omakapitali hind 

(liidetakse riskivaba tulumäär, riigirisk ning tururiski preemia ja beetakordaja korrutis). 

Konkurentsiamet kasutab WACC-i arvutamisel kapitalistruktuuri 50% võõrkapital ja 50% 

omakapital, seega kõigil Eesti Vee-ettevõtetel on ühesugune näitaja. Parema ülevaate annab 

ettevõtte andmetel tegeliku kapitali struktuuri kasutamine. Tabelis 16 on toodud kaalutud 
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keskmise kapitali hinna (WACC) kujunemine nii tegeliku kapitali struktuuri kasutades kui ka 

võrdluseks Konkurentsiameti soovitusliku kapitali struktuuri kasutades.   

 

Tabel 16. Kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) kujunemine  

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Saksamaa 10-aastase võlakirja viimase  

5-aasta keskmine intressimäär, % 

3,58 3,35 2,81 2,33 1,92 

Eesti riigi riskipreemia, % 1,89 2,04 1,51 0,99 0,70 

Ettevõtja võlakapitali riskipreemia, % 1,00 1,09 1,07 1,03 1,20 

Võlakapitali hind, %  6,47 6,48 5,39 4,35 3,82 

Saksamaa 10-aastase võlakirja viimase  

5-aasta keskmine intressimäär, % 

3,58 3,35 2,81 2,33 1,92 

Eesti riigi riskipreemia, % 1,89 2,04 1,51 0,99 0,70 

Tururiski preemia McKinsey alusel, % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Finantsvõimendusega beetakordaja, % 0,88 0,79 0,73 0,58 0,78 

Omakapitali hind, % 9,87 9,34 7,97 6,22 6,52 

Võlakapitali osakaal 95,67 19,63 17,41 14,69 14,19 

Omakapitali osakaal 4,33 80,37 82,59 85,31 85,81 

WACC (tegelik), %  6,62 8,78 7,52 5,95 6,14 

WACC (Konkurentsiameti soovituslik), % 8,18 7,92 6,68 5,29 5,17 

 

Tabelist on näha, et WACC tegelike kapitali osakaalude alusel erineb Konkurentsiameti 

soovituslikust WACC- ist. Alates 2012. aastast on tegelik WACC kõrgem Konkurentsiameti 

soovituslikust WACC-ist. Hinnakujunduse seisukohast madalam WACC kehtestab klientidele 

madalama hinna, kuid ettevõtte seisukohast ei katta sel juhul hind kõiki kulusid. Võõrkapitali 

hinna määramisel võib lähtuda ka viimati pangast võetud laenu tingimustest või küsida 

pangast hetkeolukorda laenuturul (Karu, Zirnask 2004: 142). Ettevõtte omakapital on kallim 

kui võõrkapital. Mõlemad näitajad on vaadeldaval perioodil langenud. Tähelepanu tuleks 

pöörata, et dividendidena mitteväljamakstav kasum peaks teenima vähemalt nõutava 

tulunormi või on aktsionäril odavam dividende investeerida kasumlikumalt.  

 

Praktikas omakapitali hinna leidmine on keerukam kui võlakapitali hinna määramine, sest 

tulevaste rahavoogude suurus omanikele ei ole täpselt teada. (Kõomägi 2006: 149-150) Eesti 

keskmine omakapitali hind oli 1990. aastatel umbes 16%, 2006. aastal natuke üle 10% (Ibid.: 

154). Stabiilses majanduskeskkonnas tegutseva ettevõtte omakapitali aastatulusus on 6-8% 

(Karu, Zirnask 2004: 138). Ettevõtte omakapitali hind oli 2011. aastal oli 9,87%, langes 2014. 

aastaks 6,22% ja 2015. aastal tõusis 6,52%-ni. Ettevõtte omakapitali hind on vaadeldaval 
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perioodil 2-3% kõrgem kui võlakapitali hind. Muutus võlakapitali ja omakapitali osakaaludes 

2011. ja 2012. aastatel tuleneb sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtete muutusest, sest 2012. 

aastal kanti sihtfinantseerimise kohustuse jääk (seisuga 31.12.2011.a.) eelmiste perioodide 

jaotamata kasumi koosseisu ja alates 2013. aastast kajastatakse sihtfinantseerimise tulud 

perioodi tuludes, sellest lähtuvalt on omakapitali osakaal kõrge.  

 

Hinnaregulatsiooni seisukohast on Konkurentsiameti kehtestatud juhendites teisigi näitajaid, 

mille aluseks ei ole ettevõtte tegelikud näitajad, näiteks reguleeritav vara. Reguleeritav vara on 

majandustegevuses kasutatav põhivara ja käibekapital. Kapitali kulu arvestatakse 

reguleeritavalt varalt. Kapitali kulu on veeteenuse hinda lülitatav kulu, mis on seotud põhivara 

soetamisega.  Reguleeritava vara koosneb käibevarast ja põhivarast.  Käibekapitali arvestuse 

aluseks võetakse 5% regulatsiooniperioodi lubatud müügitulust. Põhivara jääkväärtusest aasta 

lõpu seisuga on eelnevalt elimineeritud sihtfinantseerimise teel saadud põhivarad ja 

immateriaalsed varad. Põhjendatud tulukus on ärikasum, mis leitakse reguleeritava vara 

väärtuse ja põhjendatud tulunormi korrutisena. Põhjendatud tulunorm on reguleeritava vara 

tootlus. Reguleeritav vara on reguleeritavas tegevuses kasutatav põhivara ja käibekapital.  

(Veeteenuse hinna … 2015) Magistritöös on WACC ja põhjendatud tulukus informatiivse 

iseloomuga näitajad, iseloomustades veeteenuse hinna kujunemist, mis ei tohi olla tarbijale 

liiga kõrge, kuid peab katma vee-ettevõtte kulud ja tagama ettevõtte jätkusuutlikkuse.     

 

 

2.3.2. Finantsilise jätkusuutlikkuse mõõtmine vee-ettevõttes  

 

Ettevõtte finantsiline jätkusuutlikkus on üks eeldus vee-ettevõtete jätkusuutlikuks arenguks ja 

tegutsemiseks. Peamiseks näitajaks on kasum, selle stabiilsus ja ennustatavus (Frone, Frone 

2012) Majandusliku jätkusuutlikkuse eesmärk on tõsta ettevõtte edukust ja majandusliku 

tulemuslikkust. Mõõtmist kasutatakse, et teha kindlaks hetkeolukord, tulevikupotentsiaal, 

stabiilsus, riskide maandamine, võttes saadud info planeerimise aluseks. Väärtuse kasvatamine 

jätkusuutlikku tulemuslikkuse kaudu on oluline ettevõtte huvigruppidele. Jätkusuutliku 

väärtust loovad tulude kasv, kasumi kasv, kulude kokkuhoid. Olulisel kohal on riski 

haldamine ja peamine strateegia on jätkusuutlikku väärtuse loomine. Kasutada saab 
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traditsioonilisi finantshinnanguid ja nende baasil prognoosida tuleviku. Finantsilise 

jätkusuutlikkuse mõõtmiseks kasutatakse järgmisi suhtarvusid: tasuvuse ehk rentaabluse 

suhtarvud, finantsvõimenduse ehk võõrkapitali suhtarvud, maksevõime ehk likviidsuse 

suhtarvud, varade kasutamise efektiivsuse suhtarvud ja kuluefektiivsuse suhtarvud.      

 

1. Tasuvuse ehk rentaabluse suhtarvusid kasutatakse majanduskasvu näitajatena. 

Rentaablus on kasumi suhe teise näitajasse. Rentaabluse ehk koondefektiivsuse analüüs näitab, 

millised tegurid ja millisel määral on mõjutanud ettevõtte kasumi kujunemist (Kõomägi 2006: 

126). Adekvaatsema näitaja arvutamiseks on koguvara ja omakapitali maksumuseks võetud 

perioodi keskmised näitajad. Rentaabluse hindamine annab ülevaate ettevõtte efektiivsusest, 

näitajad on toodud tabelis 17.    

 

Tabel 17. Tasuvuse ehk rentaabluse suhtarvud (autori koostatud)    

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 Sihtväärtus 

Omakapitali hind, % 9,87 9,34 7,97 6,22 6,52  

WACC (tegelik), % 6,62 8,78 7,52 5,95 6,14  

Omakapitali rentaablus ROE, %  14,08 24,51 33,40 1,19 1,67 10% 

Varade rentaablus ROA, % 0,66 10,99 27,28 1,00 1,43 10% 

Müügirentaablus ROS, % 8,02 150,72 456,64 18,03 26,57 30% 

Kapitali tasuvus ROCE, % 1,77 21,22 51,99 2,51 3,17 6% 

Tulutoovuse üldvõime BEP, % 0,93 10,33 27,5 1,18 1,58 5% 

 

Omakapitali rentaablus ROE (return on equity) on heal tasemel 2011.-2013. aastatel: 14% 

kuni 33%, 2015. aastal on langenud 1,67%-ni. Omakapitali rentaablus näitab kasumit omanike 

investeeritud iga rahaühiku kohta ja viimastel aastatel võiks näitaja kõrgem olla. Omakapitali 

puhasrentaablus sünteesib kasumlikkuse, vara kasutamise efektiivsuse ja 

finantseerimisstruktuuri (Alver, Reinberg 1999: 157). Omakapitali rentaablust on otstarbekas 

võrrelda omakapitali hinnaga ehk omanike nõutava tulunormiga, kui see ületab nõutava 

tulunormi, siis luuakse omanikele lisandväärtust (Kõomägi 2006: 129). Võrreldes omakapitali 

hinda ja ROE näitajaid on näha, et ROE on omakapitali hinnast kõrgem 2011.-2013. aastatel ja 

loob omanikele lisandväärtust ning 2014.-2015. aastatel on ROE langenud madalamale kui 

omakapitali hind. Magistritöö autori hinnangul võiks ROE näitaja olla omakapitali hinnaga 

samal tasemel, jätkusuutlikkuse seisukohast võiks ROE ületada omakapitali hinda ja olla 10%.   
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Varade rentaablus ROA (return on assets) on 2011. aastal 0,66%, seejärel tõuseb 2012. aastal 

11%-ni ja 2013. aastal 27%-ni, seejärel langeb ja on 2015. aastal 1,43%. Varade rentaablus 

näitab, kui palju vara kasutamine kasumit genereerib ja see võime on viimastel aastatel 

langenud. Varade rentaabluse näitaja parandamisel keskendutakse tavaliselt tegevuskulude 

vähendamisele, kuid olulisel kohal on lisaks kulude vähendamisele ka varade käibesagedusel. 

Kasutamata varade väljaselgitamine ja vähendamine aitab suurendada varade rentaablust. 

Ülemäärane kulude ja varade vähendamine võib aga kahjustada toodete ja teenuste kvaliteeti. 

(Bragg 2005: pt 2) Varade rentaablust tuleks võrrelda kaalutud keskmise kapitali hinnaga, kui 

see ei ületa ettevõtte kaalutud keskmist kapitali hinda, siis lisandväärtust juurde ei looda 

(Kõomägi 2006: 127). Võrreldes ROA näitajaid WACC-i näitajatega, selgub, et ROA ületab 

WACC-i 2012.-2013. aastatel ja varad tootsid ettevõttele sellel perioodil lisandväärtust ning 

2014.-2015. aastatel on ROA madalam kui WACC.  Eesmärgiks võiks võtta ROA näitaja tõus 

vähemalt WACC-i näitajaga samale tasemele, jätkusuutlikkuse seisukohast võiks ROA ületada 

WACC-i ja olla 10%. Varade rentaablust võib võrrelda deposiidi intressimääraga, et otsustada, 

kas poleks mõttekam paigutada varade all olevat raha intresse teenima. Näitaja on ettevõtte 

edukuse kriitiline näitaja ja hea ettevõtte koguvara puhasrentaablus peaks olema suurem kui 

deposiidi intressimäär. (Alver, Reinberg 1999: 156) Deposiidi määrad pankades on 

madalamad (0,01%-0,05%) kui ettevõtte ROA näitajad, seega ei ole mõtet vara intresse 

teenima panna. Tulutoovuse üldvõime BEP (basic earning power) näitab varade tootlikkust 

enne finantskulusid ja –tulusid ning makse. Kui tulutoovuse üldvõime on hea ja varade 

rentaablus halb näitaja, siis on probleem finantseerimisotsustes. Ettevõtte BEP ja ROA 

muutuvad aastate kaupa proportsionaalselt, seega laenude tagasimaksetega probleeme pole.  

 

Müügirentaablus ROS ehk PM (profit margin) on 2012. aastal 151% ja 2013. aastal 457%, 

seejärel 2014. aastal on 18% ja 2015. aastal on 26,57%. Müügirentaablus näitab, mitu 

protsenti müügitulust jääb ettevõttele kasumiks, näitaja võiks teenindusfirmades olla umbes 

20% (Kõomägi 2006: 128). Ettevõtte müügirentaabluse näitaja on 2011. aastal natuke madal 

(8%), ülejäänud vaadeldaval perioodil on heal tasemel (18-27%).  

 

Kapitali tasuvus ehk varade tootlikkus ROCE (return on capital employed) on samuti kõrge 

näitaja just 2012. aastal 21% ja 2013. aastal 52%, teistel aastatel on 2-3%. WACC-i peetakse 
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ettevõtte minimaalseks tulukuseks, mida suurem on ROCE ja WACC-i vahe, seda kasulikum 

on olukord investori jaoks, kuid Konkurentsiameti jaoks on aktsepteeritav kui ROCE võrdub 

või on väiksem WACC-ist (Satsi 2015: 36). Vaadeldava vee-ettevõtte WACC ületab 2014.-

2015. aastatel  ROCE kaks korda. Ettevõtte varade tootlikkus (ROCE) ei ületa WACC-i, seega 

ettevõtte ei teeni ebamõistlikku kasumit. Autori arvates võiks eesmärgiks seada ROCE näitaja 

tõus WACC-i näitaja tasemele, 5-6%. Iga ettevõtte otsustab ise, millised rentaabluse näitajad 

on temale sobivas suuruses ja otstarbekad, isegi mõne protsendiline näitaja paranemine on hea 

tulemus. Rentaablusnäitajatele hinnangu andmine sõltub mitmest tegurist. Rentaablusi 

võrreldakse teiste sama tegevusala ettevõttete rentaablustega. (Kõomägi 2006: 127) 

Rentaablusnäitajate võrdlusbaasiks kasutatakse Tallinna Vesi AS 2011.-2016. aastate 

olulisemaid tasuvuse ehk rentaabluse näitajaid (tabel 18).   

 

Tabel 18. Tallinna Vesi AS ja uuritava vee- ettevõtte tasuvuse ehk rentaabluse suhtarvud  

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Tallinna Vesi AS 

Omakapitali rentaablus ROE, %  27,27 26,69 22,86 20,59 22,31 

Varade rentaablus ROA, % 11,20 11,26 9,83 8,73 9,50 

Müügirentaablus ROS, % 59,16 61,57 57,61 57,93 57,66 

Uuritav vee-ettevõtte 

Omakapitali rentaablus ROE, %  14,08 24,51 33,40 1,19 1,67 

Varade rentaablus ROA, % 0,66 10,99 27,28 1,00 1,43 

Müügirentaablus ROS, % 8,02 150,72 456,64 18,03 26,57 

Kapitali tasuvus ROCE, % 1,77 21,22 51,99 2,51 3,17 

 

Tallinna Vesi AS on börsiettevõtte ja kontserni raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 

kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), mis on vastu võetud 

Euroopa Liidu (EL) poolt. Tallinna Vesi AS majandusnäitajaid ei mõjutanud 2012. aastal 

toimunud sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtete muutumine Riigi Raamatupidamise 

Üldeeskirja (RRÜ) alusel. Sellest lähtuvalt pole ka hüppelisi muutusi vaadeldava perioodi 

rentaabluse näitajates nagu seda esineb vaadeldaval vee-ettevõttel. Uuritava vee-ettevõtte 

omakapitali rentaablus ROE, varade rentaablus ROA ja müügirentaablus ROS on madalamad 

kui Tallinna Vesi AS-il, väljaarvatud 2012.-2013. aastatel, mis on mõjutatud 

arvestuspõhimõtete muutusest. Tallinna Vesi AS aktsionäride investeeringud ja ettevõtte 

varadesse tehtud investeeringud on tasuvamad. Tallinna Vesi AS müügitulu iga euro tasuvus 

peale kõikide kulude mahaarvamist on 2-3 korda kõrgem kui uuritaval vee-ettevõttel.  
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2. Finantsvõimenduse ehk võõrkapitali suhtarvude kasutamise analüüs annab sobiva 

vastuse finantsriskide analüüsimisel.  Finantsriskide hindamisel on olulisel kohal laenude maht 

ja struktuur ning laenu- ja maksevõime. Võimendus on seotud alati püsikuludega ja näitab 

ettevõtte varade finantseerimist võõrvahenditega. Võimenduse suhtarvud on toodud tabelis 19.  

 

Tabel 19. Finantsvõimenduse ehk võõrkapitali suhtarvud  

Näitaja  2011 2012 2013 2014 2015 Sihtväärtus 

Müügitulu kasv, % 14,98 9,72 3,15 6,36 -3,2 5 

Ärikasumi kasv, %  9,42 1267,79 234,99 -95,09 33,85 2 

Puhaskasumi kasv, % -13,41 1963,16 212,52 -95,80 42,63 3 

Varade kasv, % 36,41 14,00 36,34 -1,43 1,00 2 

Võlakordaja, % 95,67 19,63 17,41 14,69 14,19 40 

Soliidsuskordaja, % 4,33 80,37 82,59 85,31 85,81 60 

Kapitaliseerituse kordaja 0,95 0,12 0,10 0,10 0,13 stabiilsus 

Intressikulude kattekordaja 3,37 30,34 123,43 6,62 10,47 5 

Kohustuste ja omakapitali suhe  22,10 0,24 0,21 0,17 0,17 2 

Finantsvõimendus DFL, % -1,42 1,55 0,90 1,01 1,26 stabiilsus 

Tegevusvõimendus DOL, % 0,63 130,49 74,61 -14,95 -10,56 stabiilsus 

Koguvõimendus DTL, %  -0,9 202,06 67,47 -15,06 -13,30 stabiilsus 

 

Müügitulu kasv on vaadeldaval perioodil langenud 14,98%-lt negatiivseks -3,20%. 

Eesmärgiks võiks olla müügitulu mõõdukas kasv 5% aastas. Ärikasumi kasv võiks olla 

vähemalt 2% aastas, ettevõttel on ärikasumi kasv olnud muutlik. 2014. aastal oli negatiivne  

-95,1%, 2015. aastal tõusis 42,63%-ni. Puhaskasumi kasv oli 2014. aastal negatiivne -95,8%, 

2015. aastal tõusis positiivseks 42,63%. Puhaskasumi kasv võiks olla positiivne näitaja ja 

vähemalt 3% aastas. Varade kasv oli 2011.-2013. aastatel 14-36%, seejärel langes ja 2015. 

aastal kasvasid varad 1%. Varade kasv võiks olla mõõdukas 2% aastas. Müügitulu, ärikasumi, 

puhaskasumi ja varade mõne protsendiline kasv aastas tagab majandusliku edu ja loob 

ettevõttest positiivse maine aruannete lugejatele.      

 

Võlakordaja (debt ratio) on kõrge 2011. aastal, olles 95,67%. 2012. aastal on võlakordaja 

langenud 19,63%-ni ja edaspidi igal aastal alanenud, olles 2015. aastal 14,19%. Ettevõtte 

võlakordaja ei ole kõrge, see näitab, et viimastel aastatel ettevõtte ei finantseeri varasid 

olulises mahus võõrvahendite arvelt. Kreeditoridele on vastuvõetav, kui võlakordaja on madal 

(Alver, Reinberg 1999: 150). Soliidsuskordaja (equity ratio) on 2011. aastal 4,33%, seejärel 

tõuseb 2012. aastal 80,37% ning on 2015. aastal 85,81%. Soliidsuskordaja näitab omakapitali 
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osakaalu bilansis. Soliidsuskordaja kõrge väärtus näitab, et kogukapitalist enamuse moodustab 

omakapital.  

 

Intressikulude kattekordaja (times interest earned) on 2011. aastal 3,37, tõuseb 2013. aastaks 

123,43, seejärel langeb 2013. aastal 6,62-ni ja on 2015. aastal 10,47. Intressikulude 

kattekordaja mõõdab ettevõtte võimet maksta ärikasumi arvelt intressikulusid. Kordaja väärtus 

näitab, mitu korda katab ärikasum intressikulu ning ettevõttel pole raskusi intresside 

tasumisega. Kui see suhtarv on ühe lähedal, on ettevõttel suur risk võlakohustustega mitte 

toime tulla (Bragg 2005: pt 2). Intressikulude kattekordaja alusel saab järeldada, et intresside 

tasumine on jõukohane. Kohustuste ja omakapitali suhe (debt to equity) on 2011. aastal 22,1, 

seejärel 2012. aastal on näitaja langenud 0,24-ni ja 2015. aastal on 0,17. Kohustuste ja 

omakapitali suhe iseloomustab maksevõimet pikaajaliste kohustuste tasumisel. Kohustuste ja 

omakapitali suhe on madal näitaja, seega omanikel ja kreeditoridel riski ei ole. Võõrkapitali 

suhtarvud näitavad, et laenude tasumisega ettevõttel probleeme ei ole.  

 

Finantsvõimendus DFL (financial leverage) on 2011. kuni 2015. aastatel vahemikus: -1,42 

kuni 1,26 %. Finantsvõimenduse DFL analüüs näitab, mida kõikuvam on laenude osatähtsus, 

seda enam muutub omakapitali ja varade tulusus. Näitaja on seotud fikseeritud 

väljaminekutega ajaühikus, mida rohkem kasutatakse laenu, seda suurem on finantsvõimendus 

(Raudsepp 1999: 126). Kõrge finantsvõimendus näitab kõrgemat riski. Ettevõtte 

finantsvõimendus on madal ja laenude osatähtsuse on väike.  

 

Tegevusvõimendus DOL (operating leverage) on vaadeldaval perioodil muutlik: 2011. aastal 

0,63, 2012. aastal 130,49 ja 2015. aastal -10,56. Tegevusvõimenduse DOL sõltub sellest, 

millises ulatuses on tegemist fikseeritud ehk püsikuludega. Annab vastuse, kuidas mõjutavad 

müügimahu muutused intresside ja maksude eelset kasumit ja milline on optimaalne püsi- ja 

muutuvkulude osakaal. (Raudsepp 1999: 127) Tegevusvõimenduse olulisus tuleb esile, kui 

muutub müügitulu. Väike protsentuaalne muutus müügitulus võib tekitada oluliselt suurema 

kasumi, kui püsikulud jäävad samaks. Suuremad püsikulud tekitavad suurema 

tegevusvõimenduse ja riski. (Alver, Reinberg 1999: 71) Tegevusvõimenduse suurus sõltub 

püsikulude osakaalust ja sellest, kuidas müügimahu muutused mõjutavad ärikasumit. 
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Uuritavas ettevõttes on müügitulu kasvanud sujuvalt, kuid hüppelisi muutusi on teinud 

ärikasum, sellest lähtuvalt kõigub tegevusvõimenduse näitaja.  

 

Koguvõimendus DTL (degree of combined leverage) on esimesel kolmel aastal muutlik, 

seejärel stabiilne, olles 2014. aastal -15,06  ja 2015. aastal -13,3. Koguvõimendus DTL 

avaldab mõju tervele kasumiaruandele, seal on kombineeritud finants- ja tegevusvõimenduse 

mõjuulatused. Koguvõimendus näitab toodangu muutuse mõju kasumile aktsia kohta (EPS). 

(Raudsepp 1999: 127) Laenude olemasolu, laenude ja omakapitali suhe ning võlgnevuste 

tasumisega toimetulek mõjutavad võlaotsuste langetamist, kas kasutada finantseerimisallikana 

omakapitali või võõrkapitali (Bragg 2005: pt 2). Võimenduse suhtarvud on leitud 

intervallmeetodil. Võrdlusbaasiks kasutatakse Tallinna Vesi AS kodulehelt saadud 2011.-

2016. aastate olulisemaid finantsvõimenduse ehk võõrkapitali kasutamise näitajaid (tabel 20).   

 

Tabel 20. Tallinna Vesi AS ja uuritava vee- ettevõtte finantsvõimenduse ehk võõrkapitali 

suhtarvud  

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Tallinna Vesi AS 

Võlakordaja, % 58,93 57,82 56,98 57,61 57,43 

Intressikulude kattekordaja 5,70 8,73 28,02 9,81 19,45 

Kohustuste ja omakapitali suhe  1,44 1,37 1,32 1,36 1,35 

Finantsvõimendus DFL, % 57,54 57,60 57,00 57,80 58,90 

Uuritav vee-ettevõtte 

Võlakordaja, % 95,67 19,63 17,41 14,69 14,19 

Intressikulude kattekordaja 3,37 30,34 123,43 6,62 10,47 

Kohustuste ja omakapitali suhe  22,10 0,24 0,21 0,17 0,17 

Finantsvõimendus DFL, % -1,42 1,55 0,90 1,01 1,26 

 

Uuritava vee-ettevõtte võõrkapitali suhtarvud on 2011. aastal suuremad ja 2012.-2015. aastatel 

väiksemad kui Tallinna Vesi AS-il, seda võib mõjutada asjaolu, et Tallinna Vesi AS korraldab 

arvestust IFRS- i alusel ja kajastab sihtfinantseerimise kandeid teistel arvestuspõhimõtetel. 

Uuritava vee-ettevõtte näitajaid on alates 2012. aastast mõjutanud arvestuspõhimõtete muutus. 

Olemasolevate andmete analüüs näitab, et uuritav vee-ettevõtte kasutab võõrkapitali vähe. 

Tallinna Vesi AS finantsvõimendus DFL on vaadeldaval perioodil vahemikus 55-65%.  

Uuritava vee-ettevõtte finantsvõimendus on madalam kui Tallinna Vesi AS-il.     
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3. Maksevõime ehk likviidsuse suhtarvude ja varade kasutamise efektiivsuse 

suhtarvude analüüsiga saab hinnata finantsolukorra stabiilsust. Tähtis on omada piisavalt 

rahalisi vahendeid lühi- ja pikaajaliste kohustuste katmiseks. Maksevõime ehk 

likviidsusnäitajad on ettevõttele olulised, sest neid jälgivad pangad ja toetuste andjad. Varade 

kasutamise efektiivsuse analüüsi põhjal saab anda hinnangu, kui efektiivselt ettevõtte oma 

varasid kasutab ja kuidas rahavood liiguvad (Kõomägi 2006: 113). Varade kasutamise näitajad 

keskenduvad ettevõtte müügitulu mahule teiste tähtsamate muutujate suhtes (käibekapital, 

töötajate arv, kogukulud). Näitajad annavad ülevaate saavutatud müügitulu piisavuse kohta. 

(Bragg 2005: pt 4) Maksevõime ehk likviidsuse suhtarvud ja varade kasutamise efektiivsuse 

suhtarvud on toodud tabelis 21.    

 

Tabel 21. Maksevõime ehk likviidsuse ja varade kasutamise efektiivsuse suhtarvud  

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 Sihtväärtus 

Varade käibekordaja 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,30 

Põhivarade 

käibekordaja 

0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,30 

Varude käibekordaja 56,04 53,56 51,79 57,72 64,46 stabiilsus 

Varude käibevälde  6,42 6,72 6,95 6,24 5,58 stabiilsus 

Müügitulu ja 

käibekapitali suhe 

-25,00 -2,16 -14,95 -20,47 1,40 positiivne 

Käive töötaja kohta, € 58967 63038 60379 51299 57379 stabiilsus 

Töötajate arv, in 76 78 84 88 91 optimaalsus 

Puhas käibekapital, €   -179 288 -2 277 610 -339 142 -263 489 3 731 499 positiivne 

Lühiajalise võlgne-

vuse kattekordaja 

0,97 0,63 0,96 0,95 5,01 1,60 

Likviidsuskordaja 0,72 0,51 0,82 0,92 4,80 0,90 

Maksevalmiduse 

kordaja 

0,27 0,21 0,22 0,71 3,68 4,00 

Debitoorse võlgne-

vuse käibekordaja, p 

49,78 37,87 41,62 39,90 42,16 30,00 

 

Efektiivsusnäitajad toetavad kaudselt kasumlikkuse aspekti. Varade käibekordaja (assets 

turnover) on 2011. aastal 0,08 ning järgnevatel aastatel mõnevõrra langeb, olles 2015. aastal 

0,05. Üldiselt loetakse kiiret käivet positiivseks, see näitab majandustegevuse intensiivsust ja 

tagab kõrgema rentaabluse. Varade käibekordaja ehk varade tootlikkus (assets yield) ehk 

varade käibesagedus näitab, mitu rahaühikut tuleb ühe varasse investeeritud rahaühiku kohta 

(Kõomägi 2006: 114). Varade käibekordaja näitab, et iga investeeritud euro kohta tuleb tagasi 

0,05 senti. Eesmärgiks võiks seada varade käibekordaja tõusu 0,30-ni. Põhivarade 
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käibekordaja (fixed assets turnover) on vaadeldaval perioodil vahemikus 0,04 kuni 0,06 korda. 

Varade kasutamise efektiivsust saaks tõsta oma tegevuses aktiivselt mittekasutatavate varade 

väljarentimisega või alakasutatud varade müügiga. Varude käibekordaja (stock turnover) on 

uuritaval perioodil stabiilne näitaja, olles 2011. aastal 56,04 ning tõustes 2015. aastal 64,46 

korda. Varude käibekordaja kõrge väärtus näitab, et varusid kasutatakse efektiivselt müügitulu 

genereerimisel. Varude käibevälde on 2011. aastal 6,42, tõuseb 2013. aastaks 6,95 ning 

edaspidi langeb 2015. aastal 5,58. Varude käibevälde väljendab varude käibekiirust päevades 

ja näitab, millise aja jooksul varud müüakse (Alver, Reinberg 1999: 148). Uuritavas vee- 

ettevõttes laovarusid ei müüda, vaid kasutatakse oma majandustegevuses. Suured laovarud 

oleks ettevõttele koormavaks, kuid laos on hädavajalik hoida avariiolukorra kaupasid.   

 

Müügitulu ja käibekapitali suhe on madal 2011. aastal -25,00, 2012. aastal on -2,16, 2013. 

aastal langeb -14,95-ni ja 2014. aastal -20,47-ni, seejärel on tõuseb positiivseks: 2015. aastal 

1,4-ni. Müügitulu ja käibekapitali suhe on võimalus kindlaks määrata aja jooksul toimuvaid 

muutusi raha kasutamises. Tähtis on hoida organisatsiooni poolt kasutatava raha hulka 

minimaalsel tasemel, et see vähendaks finantseerimise vajadust. Jälgimist vajab, et näitaja 

oleks positiivne. Müügitulu töötaja kohta jälgitakse eeldusel, et ettevõttele kasumlikkust 

loovad töötajad (Bragg 2005: pt 4) Müügitulu töötaja kohta on 2015. aastal võrreldes 2014. 

aastaga tõusnud. Näitajat tuleb pidevalt jälgida ja analüüsida, kas töötajaid on optimaalne arv. 

Puhaskäibekapital (net working capital) on 2011. aastast kuni 2014. aastani negatiivne. 2015. 

aastal on näitaja positiivne. Maksevõimelisel ettevõttel on see näitaja positiivne. Eesmärgiks 

võiks olla näitaja hoidmine positiivsena.   

 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (current ratio) on 2011.-2014. aastatel vahemikus 0,63 ja 

0,97, mis on mitterahuldav näitaja ning 2015. aastal tõuseb 5,01-ni, mis on väga hea kordaja. 

Kui kordaja on suurem kui 1,6, on näitaja hea, vahemik 1,59 kuni 1,2 on rahuldav, vahemik 

1,19 kuni 0,9 on mitterahuldav ja alla 0,9 on nõrk tulemus. Eesmärgiks võiks seada, et näitaja 

ei langeks alla 1,6. Arvestada tuleb, et bilanss näitab hetkeseisu, mis võib muutuda hetkega. 

Seega 2011.-2014. aastate negatiivne puhaskäibekapital ja madal lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja ei näita veel makseraskusi. Valem ei võtta arvesse näiteks arvelduskrediidi 

võimalusi. Likviidsuskordaja (quick ratio) on 2011.-2014. aastatel vahemikus 0,51 kuni 0,92, 
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mis on rahuldaval tasemel ja 2015. aastal tõuseb 4,8- ni, mis on kõrge näitaja. Kui 

likviidsuskordaja on suurem kui 0,9, on näitaja hea, vahemik 0,89 kuni 0,6 on rahuldav, 

vahemik 0,59 kuni 0,3 on mitterahuldav ja alla 0,3 nõrk näitaja. Eesmärgiks võiks seada, et 

näitaja ei langeks alla 0,9. Maksevalmiduse kordaja (quick ratio) on 2011.-2014. aastatel 0,21 

kuni 0,71 ning 2015. aastal on see 3,68. Maksevalmiduse kordaja on vaadeldaval perioodil 

heal tasemel. Maksevalmiduse kordaja näitab, millise osa kohustustest on firma võimeline 

kohe tasuma kõige likviidsemate vahendite arvelt. Ettevõtte lühiajalised kohustused sisaldavad 

ka sihtfinantseeritavate projektide arveid, mille raha laekub vastavalt esitatud taotlustele ja ei 

kajastu pidevalt käibevaras. Likviidsuse analüüs näitab, et lühiajaliste kohustuste tasumisega 

raskusi ei ole. Raha laekumisvälde ehk debitoorse võlgnevuse käibekordaja on 2011. aastal 

49,78 ja edaspidi väheneb 2015. aastal 42,16-ni. Keskmine kliendile antav tasumise tähtaeg  

on 30 päeva, näitaja alusel kliendid viivitavad maksete tasumisega. Tähelepanu alla tuleks 

võtta klientide maksekäitumine, tähtaegadest kinnipidamine ja võlglaste mõjutamisvahendid. 

Eesmärgiks võiks olla debitoorse võlgnevuse pikkus päevades 30 päeva. Võrdlusbaasiks 

kasutatakse Tallinna Vesi AS kodulehelt saadud 2011.-2016. aastate olulisemaid  toimimis 

ehk varade efektiivsuse ja maksevõime ehk likviidsuse näitajaid (tabel 22).   

 

Tabel 22. Tallinna Vesi AS ja uuritava vee-ettevõtte maksevõime ehk likviidsuse ja varade 

kasutamise efektiivsuse suhtarvud   

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Tallinna Vesi AS 

Varade käibekordaja 0,53 0,27 0,26 0,26 0,27 

Põhivarade käibekordaja 0,65 0,34 0,35 0,34 0,35 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 4,12 4,31 4,21 5,35 5,40 

Maksevalmiduse kordaja 1,74 2,42 2,83 4,37 4,49 

Uuritav vee-ettevõtte 

Varade käibekordaja 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 

Põhivarade käibekordaja 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 0,97 0,63 0,96 0,95 5,01 

Maksevalmiduse kordaja 0,27 0,21 0,22 0,71 3,68 

 

Mõlema vee-ettevõtte varad koosnevad valdavalt põhivaradest. Tallinna Vesi AS varade- ja 

põhivarade käibekordajad on vaadeldaval perioodil kordades kõrgemad kui uuritaval vee- 

ettevõttel. Tallinna Vesi AS kasutab oma varasid efektiivsemalt ja teenib nendesse 

investeeritud raha aktiivsemalt tagasi. Tallinna Vesi AS likviidsuse näitajad on oluliselt 
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kõrgemad kui uuritaval vee- ettevõttel. Vähendades ostjatelt laekumata nõuete hulka ja 

laoseisu ning lükates edasi tarnijatele makstavate võlgade tähtaegu, omandatakse ligipääs 

vabale rahale ja jõutakse käibekapitali vähendamiseni. Samuti on oluline hoida laovarud 

minimaalsed, et luua vaba raha ja vähendada ladustamise kulusid, võttes sihikule need 

laoartiklid, mis ei mõjuta negatiivselt firma tegevust. (Bragg 2005: pt 2)  

 

4. Kuluefektiivsuse analüüs annab objektiivsed andmed, teeb otsustamise 

läbipaistvamaks ja laiendab finantsarvestust (Bebbington 2007). Jätkusuutlikkuse seisukohast 

loob kulude vähendamine ökotõhususe (Azcarate 2010). Koos piirkonna laienemisega on 

suurenenud proportsionaalselt ka müügitulu. Kuluefektiivsuse analüüsiks kasumi teenimisel 

kasutatakse kululiigi summa suhet müügitulusse protsentides. Jälgides olulisemate kululiikide 

suhet müügitulusse, saame teada, missugune kululiik teenib vähem kasumit ja vajab 

tähelepanu. Kulude efektiivsuse näitajad on toodud tabelis 23.     

 

Tabel 23. Kuluefektiivsuse suhtarvud  

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Müügitulu, € 4 481 514 4 916 935 5 071 804 5 394 342 5 221 491 

Põhivara kulum, € 1 500 690 1 515 626 1 841 347 1 887 335 2 648 650 

Põhivara kulumi suhe müügitulusse, 

% 

33,49 30,82 36,31 34,99 50,73 

Elektrienergia, €  554 509 629 506 750 565 722 792 716 521 

Elektrienergiakulu suhe 

müügitulusse, %  

12,37 12,80 14,80 13,40 13,72 

Kemikaalid, € 233 534 166 766 128 064 133 811 93 216 

Kemikaalide kulu suhe 

müügitulusse,  %  

5,21 3,39 2,53 2,48 1,79 

Veeanalüüsid, € 121 126 153 054 153 858 191 299 208 857 

Veeanalüüside kulu suhe  

müügitulusse, %  

2,70 3,11 3,03 3,55 4,00 

Saastetasud, €   344 509 364 105 381 619 435 993 475 340 

Saastetasude kulu suhe 

müügitulusse, %  

7,69 7,41 7,52 8,08 9,10 

Transpordikulud, € 267 976 277 227 317 849 373 676 318 285 

Transpordikulude suhe 

müügitulusse, % 

5,98 5,64 6,27 6,93 6,10 

 

Põhivara kulumi suhe müügitulusse on aastatel 2011-2015 vahemikus 30,8% kuni 36,31%, 

seejärel 2015. aastal tõuseb 50,73%-ni. Põhivara kulum suurenes 2015. aastal seoses toetuste 

abil soetatud erisõidukite soetamisega. Elektrienergiakulude suhe müügitulusse oli kõrgem 



 

67 
 

2013. aastal 14,80%, 2014. aastal on 13,4% ja 2015. aastal 13,72%. Näitajat peab edaspidi 

jälgima, et ei jätkaks tõusutrendi. Kemikaalide kulu suhe müügitulusse oli kõrgeim 2011. 

aastal 5,21% ja on analüüsitaval perioodil langustrendis, olles 2015. aastal 1,79% müügitulust. 

Näitaja on vähenenud tänu reoveepuhastusprotsessis kasutatavate kemikaalide asendamisele 

efektiivsemate vastu. Joogivee-, reoveepuhastuse- ja õhu analüüside kulu on vaatlusalusel 

perioodil kasvanud 2,7%-lt 4%-ni müügitulust. Suurenenud on vee kvaliteedikontroll. Seda 

näitajat võib olenemata suurenemisest lugeda heaks näitajaks, sest oluline on nõuetele vastava 

joogivee tootmine. Saastetasud sisaldavad veesaastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja 

ülenormatiivset tasu (esineb ebaolulises mahus). Saastetasude suhe müügitulusse on samuti 

analüüsitaval perioodil olnud kasvutrendis. 2011. aastal on näitaja 7,69% ja suureneb 2015. 

aastaks 9,1%-ni. Näitaja tõus on põhjustatud riigi poolt saastetasude tõstmisega. Ka 

transpordikulude suhe müügitulusse on ebaolulises mahus kasvanud. 2011. aastal oli 5,98% ja 

tõusis 2014. aastaks 6,93%, seejärel langeb 2015. aastaks 6,1%. Transpordikulude osatähtsus 

müügitulus on vähenenud seoses GPS- seadmete paigaldamisega ja transpordikulude 

tähelepanu alla võtmisega.   

   

 

2.3.3. Keskkondliku- ja sotsiaalse soorituse mõõtmine vee-ettevõttes  

 

Sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid indikaatoreid mõõdetakse kvalitatiivses ja kvantitatiivses 

vormis, nad näitavad mõju ökosüsteemile ja inimestele. Jätkusuutlikku väärtuse leidmisel 

kasutatakse rahalisi tulemusi, kuid sisendina on võimalik kasutada mitterahalist informatsiooni 

(Manzhynski jt 2015). Eelduseks on, et kasumit loovad ressursid ja efektiivsem 

ressursikasutus loob suurema väärtuse. Üks indikaatortüüp, mida tihti keskkonnaarvestusega 

seostatakse, on ökotõhusus, mis integreerib majanduslikud arvud keskkondlike andmetega, 

luues suhte, millega saab muuta majanduslikku või ökoloogilist efektiivsust. See on ka 

jätkusuutliku arengu poole püüdlevate firmade poolt enim valitud indikaator. (Palme, Tillman 

2008)  

 

1. Keskkonnasoorituse tulemuslikkuse põhinäitajad on energiatõhusus, 

materjalitõhusus, vesi, õhk, jäätmed, heitmed. Keskkonnaalaseid soorituse indikaatoreid saab 
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väljendada suhtena: mass loodusvara kohta (Lozano, Huisingh 2011). Keskkonnategevuse 

tulemuslikkuse näitajate leidmiseks kasutab Tallinna Vesi AS mitterahalise keskkonnamõju 

suhet müügitulusse. Magistritöös arvutatakse sarnaselt pumbatud toorvee ja puhastisse 

siseneva reovee koguste suhe müügitulusse. Mittemajanduslike väärtuste rahaliseks muutmine 

võib aga olla ebaproduktiivne, vähe autentne ning kõike vaadeldakse majanduslikena ja 

asendatavatena (Bebbington 2007). Vee-ettevõtte jätkusuutlikkuse kontekstis kasutatakse 

magistritöös  keskkonnanäitaja koguse suhet pumbatud toorvee kohta, sest vee-ettevõtete 

tegevus mõjutab enim põhjavee ressurssi. Jätkusuutlikku väärtust saab luua loodusressursside 

säästmisega, heitkoguste ja saastekoormuse vähendamisega. Keskkonnategevuse 

tulemuslikkuse näitajad on toodud tabelis 24.    

    

Tabel 24. Keskkonnategevuse tulemuslikkuse näitajad vee-ettevõttes  

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Joogiveega seotud keskkonnanäitajad 

Pumbatud toorvesi, m
3
  3 568 000 3 511 000 3 487 000 3 721 000 3 583 000 

Vee omatarve, m
3 

131 000 116 000 163 000 181 000 179 000 

Müüdud joogivesi, m
3
  3 455 000 3 395 000 3 324 000 3 541 000 3 404 000 

Veekadu, % 42,60 36,30 34,20 33,90 31,70 

Müügitulu, € 4 481 514 4 916 935 5 071 804 5 394 342 5 221 491 

Pumbatud toorvee suhe 

müügitulusse, m
3
/€ 

0,80 0,76 0,69 0,65 0,68 

Elektrienergia, kwh 7 918 198 9 070 707 9 580 297 8 863 718 8 700 012 

Elektrienergia suhe pumbatud vee 

kohta kwh/m
3 

2,22 2,58 2,75 2,38 2,43 

Transpordikütus, l 102 097 108 113 111 405 122 766 188 926 

Transpordikütus pumbatud toorvee 

kohta, l/m
3 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 

Reoveega seotud keskkonnanäitajad  

Puhastisse sisenev reovesi, m
3
 6 173 000 6 385 000 6 425 000 6 293 000 6 188 000 

Reovee müügimaht, m
3
 4 014 000 4 316 000 4 894 000 4 770 000 4 679 000 

Arveldamata reovesi, %  35,00 32,40 23,80 24,20 24,40 

Müügitulu, € 4 481 514 4 916 935 5 071 804 5 394 342 5 221 491 

Puhastisse siseneva reovee suhe 

müügitulusse, m
3
/€ 

1,38 1,30 1,27 1,17 1,19 

Reoveest toodetud muda, t  6 836 7 047 7 146 7 594 6 774 

Kemikaalid, kg 34 556 45 868 43 034 57 932 41 638 

Kemikaalid muda kohta, kg/t
 

5,06 6,51 6,02 7,63 6,15 

Struktuuraine kg  7 984 5 032 4 800 3 923 3 143 

Struktuuraine muda kohta kg/t
 

1,17 0,71 0,67 0,52 0,46 
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Tabel 24 järg 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Reovee puhastusega seotud analüüside näitajad 

Reoveest toodetud muda, t  6 836 7 047 7 146 7 594 6 774 

Biokeemiline hapnikutarve BHT 

reovees, mg/l 

1 379 1 392 1 406 1 420 1 435 

BHT muda suhtes, mg/t 0,20 0,20 0,20 0,19 0,21 

Lämmastik N reovees, mg/l 1 616 1 858 2 137 2 457 2 826 

Lämmastik N muda suhtes, mg/t  0,24 0,26 0,30 0,32 0,42 

Fosfor P reovees, mg/l  4 206 5 468 7 109 9 241 12 014 

Fosfor P muda suhtes, mg/t 0,62 0,78 0,99 1,22 1,77 

Fenoolid reovees, mg/l  11 731 14 077 16 893 20 272 24 326 

Fenoolid muda suhtes, mg/t 1,72 2,00 2,36 2,67 3,59 

 

Keskkonnahoiu seisukohalt on oluline kasutada põhjavee ressurssi säästlikult. Esmane abinõu 

on veelekete vähendamine. Veelekked moodustasid 2011. aastal 42,6% pumbatud toorvee 

kogusest. Veelekete protsent on iga järgneva aastaga vähenenud, olles 2015. aastal 31,7%. 

Veelekete vähenemisele on olulise panuse andnud keskkonnainvesteeringuteks jagatavad 

toetused ja nende abil on rekonstrueeritud veetöötlusjaamad, pumplad ja veetorustikud. Lekete 

protsent on vaatamata sellele kõrge ja vajab jätkuvat tähelepanu. Võrdluseks saab tuua 

Tallinna Vesi AS veelekete protsendi, mis on olenevalt aastast 14-17%. Pumbatud toorvee 

suhe müügitulusse on 2011. aastal 0,8 m
3
/€ ja perioodil langustrendis, olles 2015. aastal 

0,68m
3
/€. Näitaja alusel pumbatud toorvee ühik teenib vähem müügitulu, 2015. aastal on 

näitaja natuke tõusnud. Ökotõhususe seisukohalt on olulisel kohal taaskasutus. Võimalus 

selleks oleks näiteks vihmavee kogumine ja taaskasutada seda tööstusliku veena.     

    

Elektrienergia kasutamise efektiivsus pumbatud vee koguse kohta on 2012. ja 2013. aastatel 

kõrgem kui 2014. ja 2015. aastatel, mis näitab energia kasutamise tõhusust pumbatud toorvee 

kohta viimastel aastatel. Energiatõhusust peetakse väga oluliseks aspektiks 

keskkonnasoorituse seisukohalt, sest energiatootmine on suur saasteallikas. Transpordikütuse 

kulu liitrites pumbatud toorvee kohta on 2011.-2014. aastatel  0,03 liitrit, seejärel näitaja 

tõuseb 2015. aastal 0,05 liitrit pumbatud toorvee koguse kohta. 2015. aasta näitaja tõusu 

mõjutab uute transpordivahendite soetamine ja masinate arvu kasv. Keskkonna saastatuse 

koha pealt võiks edaspidi kasutada transpordi arvestuses läbitud kilomeetrite arvu suhet 

pumbatud toorvee kohta, sest transpordi kasutamine mõjutab õhusaastet. Tulevikus võiks 
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koguda andmeid prügi koguse ja kogutava vanapaberi kohta, et teha kindlaks jäätmete hulk ja 

taaskasutus.   

 

Puhastisse siseneva reovee ja arveldatud reovee koguste vahe koosneb mõõtmisvigadest, mis 

ei kujuta ohtu keskkonnale kuid on majanduslikus mõttes saamata tulu. 2011. aastal 

moodustasid mõõtmisvead 35% reovee kogusest ning on perioodil vähenenud 2015. aastaks 

24,4%. Arveldatud ja arveldamata reovee koguste vahe väljaselgitamine ja likvideerimine on 

olulisel kohal. Puhastisse siseneva reovee suhe müügitulusse on vähenenud, 2011. aastal oli 

näitaja 1,38m
3
/€ ja 2015. aastaks langes 1,19m

3
/€. Reoveepuhastuse protsessi tulemusena 

tekkib muda, mida töödeldakse kemikaalidega ja struktuurainega, et muuta see haljastuses 

taaskasutatavaks. Kemikaalide kogus tonni muda kohta oli 2011. aastal 5 kg/t ja tõuseb 2014. 

aastal 7,63kg/t ning väheneb 2015. aastal 6,15 kg/t kohta. Jälgima peab, et näitaja ei tõuseks. 

Struktuuraine kulu tonni muda kohta on aastatega langenud, 2011. aastal oli 1,17 m
3 

tonni 

kohta ja 2015. aastal oli 0,46 m
3 

tonni kohta. Muda töötlemine võtab vähem kemikaale ja 

struktuurainet, seega tootmisprotsess on muutunud tõhusamaks. Väiksem kogus materjale on 

tarbimise ja keskkonna seisukohast säästlikum.  

 

Vee-ettevõttes teostatakse mitmesuguste keskkonna saastamise näitajate mõõtmist joogiveest, 

reoveest, mudast, õhust. Peamiseks toitainetsükli häirumise põhjuseks on koos reoveega 

lämmastiku ja fosfori kadu (Xue jt 2015). Veesektoris 95% fosforist ja 20% lämmastikust 

püütakse kinni reoveemuda poolt, muutes selle potentsiaalselt väärtuslikuks ressursiks 

põllumajanduses (Palme, Tillman 2008). Biokeemiline hapnikutarve reovees on vaadeldaval 

perioodil muutumatus suurusjärgus. Lämmastiku, fosfori ja fenoolide kogus reovee 

puhastusprotsessis on vaadeldaval perioodil kasvanud, see näitab puhastusprotsessi tõhusust 

ning kahjulike aineid satub loodusesse vähem. Emissioonide mõõtmine õhust on ettevõttele 

ebaoluline kulu ja õhuanalüüsid ei ületa normatiive.      

 

2. Sotsiaalse soorituse aspektid on kliendirahulolu, töötajate rahulolu, heategevus ja 

kogukonna kaasatus. Sotsiaalse soorituse indikaatoreid väljendatakse protsendina kasumist 

(Lozano, Huisingh 2011). Kliendirahulolu mõõtmisel kasutatakse mitterahaliste näitajate suhet 
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klientide arvu, töötajate rahulolu mõõmisel kasutatakse kulude suhet töötaja kohta, kogukonna 

rahulolu mõõtmisel kasutatakse kulude suhet kasumisse ning näitjad on toodud tabelis 25.   

 

Tabel nr 25. Sotsiaalse soorituse mõõtmine vee-ettevõttes  

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 

Kliendirahulolu 

Klientide arv, tk 4 613 4 613 8 136 8 341 8 341 

Kliendikaebuste arv, tk 476 358 577 421 412 

Kliendikaebuste arvu suhe 

klientide arvu, % 

10,32 7,76 7,09 5,05 4,94 

Keskmine kliendi kirjale vastamise 

aeg päevades 

10 11 8 13 10 

Lekete arv, tk 143 125 106 100 90 

Lekete arvu suhe klientide arvu, % 3,10 2,71 1,30 1,20 1,08 

Lekete kestvus aastas, h  21 353 18 761 14 407 14 578 13 120 

Ummistuste arv, tk 1 208 1 344 1 418 1 429 1 434 

Ummistuste arvu suhe klientide 

arvu, % 

26,19 29,14 17,43 17,13 17,19 

Ummistuste kestvus aastas, h 2 436 2 704 2 856 2 878 2 902 

Nõuetele vastavad veeanalüüsid, %  96 96 97 98 97 

Töötajate rahulolu 

Töötajate arv, tk 76 78 84 88 91 

Tööjõu voolavus, % 11 9 5 14 9 

Haiguspäevad, p   454 444 659 748 643 

Haiguspäevad töötaja kohta, p/in 6 6 8 9 7 

Koolituste arv, tk 22 30 32 46 35 

Koolitustel osalenud töötajate arv, 

in 

23 13 14 65 27 

Koolitustel osalenud töötajad, % 30,26 16,67 16,67 73,86 29,67 

Koolituskulud, € 7 245 16 865 12 373 29 635 12 981 

Koolituskulud töötaja kohta, €/in   95,33 216,22 147,30 336,76 142,65 

Töökaitsevahendid, € 18 305 16 389 19 182 21 480 20 620 

Töökaitsevahendid töötaja kohta, 

€/in    

240,86 210,12 228,36 244,09 226,59 

Varad töötaja kohta, €/tk  829 346 921 214 1 166 227 1 097 273 1 072 689 

Kogukonna rahulolu 

Puhaskasum, € 359 195 7 410 762 23 159 967 972 562 1 387 194 

Annetused kogukonnale, €  3 907 13 990 14 988 13 525 18 583 

Annetuste suhe kasumisse, % 1,09 0,10 0,06 1,39 1,34 

Arenguväljaminekud, € 37 152 45 115 72 928 78 326 16 777 

Arenguväljaminekute suhe 

kasumisse, 

10,34 0,61 0,31 8,05 1,21 

Saadud toetused, €     1 255 950 7 619 211 24 405 849 2 496 880 3 233 202 

Toetuste suhe kasumisse, %  350 103 105 257 233 
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Kliendirahulolu uurimiseks sobivad kliendikaebuste arv, kliendi kirjale vastamise aeg, 

joogivee kvaliteet, lekete ja ummistuste arv ning kestvus. Kliendikaebuseid esineb mitmetel 

erinevatel põhjustel: ummistustega, veerõhuga, veearvestitega, arveldustega, veekatkestustega, 

üleujutustega ja sadeveega seotult. Kõrgeim kliendikaebuste arv oli 2013. aastal 577 tükki 

aastas. Põhjuseks probleemse piirkonnaga liitumine. Kliendikaebuste arv on langustrendis ja 

on 2015. aastal 412 tükki. Kliendikaebuste arvu suhe klientide arvu on vähenenud 2011. aastal 

10,32%-lt 2015. aastal 4,94%-ni, mis näitab, et probleemseid olukordi esineb harvem. 

Keskmine kliendikirjale vastamise aeg oli 2011. aastal 10 päeva, perioodi madalaim oli 2013. 

aastal 8 päeva, seejärel tõusis 2013. aastal 13 päevani ja langes 2015. aastal 10 päevani. 

Näitajat võib lugeda heaks klienditeeninduse tavale vastavaks, sest ametlikule kirjale 

vastamise aeg keskmisest on 14 päeva. Kliendirahulolule mõjub positiivselt 24/7 kõnekeskuse 

olemasolu avarii olukordade teatamiseks.    

 

Lekete arv on langenud 2011. aastal 143-lt 2015. aastal 90-ni. Lekete arvu suhe klientide arvu 

on vähenenud 3,10%-lt 1,08%-ni. Lekete kestvus on lühenenud 21 353 tunnilt 13 120 tunnini. 

Ummistuste arv on perioodi jooksul suurenenud 2011. aastal 1 208 lt 2015. aastal 1 434-ni ja 

proportsionaalselt koos sellega ka ummistuste kestvus. 2014. ja 2015. aastatel pole ummistuste 

arvu kasv oluline suurus, sest klientide arv on samuti kasvanud. Ummistuste arvu suhe 

abonentide arvu on 26,19%-lt vähenenud 17,19%-ni. Joogivee kvaliteet on väga heal tasemel 

kogu vaadeldaval perioodil, analüüsidest 96%-98% vastas nõuetele. Andmete alusel saab 

järeldada, et kliendirahuolu on ettevõtte üks peamisi strateegilisi eesmärke ja on analüüsitaval 

perioodil paranenud.  

 

Töötajate arv on vaadeldaval perioodil tõusnud 2011. aastal 76-lt inimeselt 2015. aastal 91 

inimeseni. Kõige enam iseloomustab töörahulolu tööjõu voolavuse protsent, mis on olnud 

kõikuv, 2011. aastal oli 11%, seejärel langes 2013. aastal 5%-ni, 2014. aastal tõusis 14%-ni ja 

2015. aastal oli 9%. Tööjõu voolavus on suhteliselt kõrge, näitaja võiks olla 5% lähedane.  

Viie aasta jooksul muutub tavaliselt ettevõtte vajadus erineva spetsiifikaga töötajate järele, mis 

samuti mõjutab tööjõu voolavust. Haiguspäevade arv aastas iseloomustab mitut asjaolu: 

kutsehaigestumise riski, tööõnnetusi, töökeskkonda. Haiguspäevad töötaja kohta on 2011. ja 

2015. aastatel 6 kuni 9 päeva aastas. Haiguspäevi esines rohkem 2013. ja 2014. aastatel. 
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Haiguspäevad inimese kohta aastas on stabiilne näitaja. Kõrge näitaja või näitaja kõikumine 

võib tähendada probleeme töörahuloluga.  

 

Töörahulolu mõjutavad enim koolitustel käimise võimalused ning töökaitsevahendite 

olemasolu. Koolituskulud töötaja kohta olid kõrgemad 2012. aastal 216,22 eurot ja 2014. 

aastal 336,76 eurot, teistel aastatel olid vahemikus 95 kuni 147 eurot. Koolitustel osales 2011. 

aastal 30% töötajatest, 2012. ja 2013. aastatel 16,67% töötajatest. 2014. aastal osales 

koolitustel peaaegu 74% töötajatest, sellel perioodil korraldati mitu koolitust üle terve asutuse 

ja võimalus oli osaleda kõigil soovijatel. Koolitusvõimalused ettevõttes on töötajatele tagatud. 

Koolitusanalüüsi jaoks võiks tulevikus koguda andmeid koolituspäevade arvu kohta ja 

arvutada koolituspäevad töötaja kohta.  

 

Töökaitsevahendid töötaja kohta olid stabiilne summa kogu perioodil, olles 210 kuni 244 eurot 

aastas töötaja kohta. Töökaitsevahenditega on töötajad kindlustatud. Varade maht töötaja 

kohta sisaldab ka vajalike töövahendite olemasolu. Näitaja on perioodi jooksul kasvanud 

2011. aastal 829 346 eurolt 2013. aastal 1 166 227 euroni ja seejärel mõnevõrra langeb 2015. 

aastal 1 072 689 euroni. Töörahulolu analüüsimisel tuleb tähelepanu pöörata tööõnnetuste 

arvule. Analüüsitavas vee-ettevõttes tööõnnetusi vaadeldaval perioodil pole olnud. 

Analüüsitud näitajate alusel saab järeldada, et tingimused töörahulolu tagamiseks on loodud. 

Andmed ei kajasta töötajate omavahelisi suhteid, mis on olulisel kohal töörahulolu hindamisel.     

 

Kohaliku piirkonna edendamisele aitavad kaasa riigipoolsed toetused ettevõttele, mis 

investeeritakse piirkonna rajatistesse (torustikud, pumplad, veetöötlusjaamad) ja selle läbi 

paraneb osutatava teenuse kvaliteet. Toetused moodustavad suure osa kasumist, 2011. aastal 

oli 350%, 2014. aastal 257% ja 2015 aastal 233%. Investeeringud tagavad kvaliteetse teenuse 

osutamise ja soodustavad jätkusuutlikku arengut. Arenguväljaminekud on mõnel aastal 

suuremad, 2011. aastal 10% kasumist ja 2014. aastal 8% kasumist ja mõnel aastal madalamad 

0,3% kuni 1,2% kasumist. Uuringu- ja arenguväljaminekud mõjutavad samuti teenuse 

kvaliteeti ning tagavad innovatiivsuse ja jätkusuutlikkuse. Annetused moodustavad kasumist 

ebaolulise protsendi, kuni 1,4%. Annetused kohalikele MTÜ-dele ja laste üritustele mõjuvad 

positiivselt ettevõtte mainele ning muudavad ettevõtte atraktiivseks uute töötajate värbamisel.  



 

74 
 

Läbiviidud uuringu tulemusena koondati vee-ettevõtte jaoks olulisematest näitajatest 

mõõdikute raamistik (tabel 26), mis annaks sidusrühmadele infot majandusliku, keskkondliku 

ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse kohta. Aja- ja ressursipiirangute tõttu oleks keeruline koguda, 

arvutada, analüüsida ja võrrelda pidevalt kõiki töös leitud näitajaid. Magistritöös jõuti 

järeldusele, et valitud näitajad annavad ülevaate infotarbijatele, võimaluse hinnangute 

tegemiseks, võrrelda sooritust erinevatel perioodidel, teiste vee-ettevõtetega ja püstitatud 

eesmärkidega. Näitajaid saaks kaasata tasakaalustatud otsustusprotsessi.  

 

Tabel 26. Vee-ettevõtte jätkusuutlikkusaruande komplekssed mõõdikud 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 2015 Sihtväärtus 

MAJANDUSLIKUD INDIKAATORID 

Tasuvuse ehk rentaabluse suhtarvud 

Omakapitali rentaablus ROE, %  14,08 24,51 33,40 1,19 1,67 10 

Varade rentaablus ROA, % 0,66 10,99 27,28 1,00 1,43 10 

Kapitali tasuvus ROCE, % 1,77 21,22 51,99 2,51 3,17 30 

Finantsvõimenduse ehk võõrkapitali suhtarvud 

Võlakordaja, % 95,67 19,63 17,41 14,69 14,19 5 

Kohustuste ja omakapitali suhe 22,10 0,24 0,21 0,17 0,17 2 

Finantsvõimendus DFL, % -1,42 1,55 0,90 1,01 1,26 3 

Maksevõime ehk likviidsuse ja varade kasutamise efektiivsuse suhtarvud 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 0,97 0,63 0,96 0,95 5,01 1,60 

Debitoorse võlgnevuse käibekordaja, päev 49,78 37,87 41,62 39,90 42,16 30 

Varade käibekordaja 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,30 

Kuluefektiivsuse suhtarvud 

Põhivara kulumi suhe müügitulusse, % 33,49 30,82 36,31 34,99 50,73 stabiilsus 

Elektrienergiakulu suhe müügitulusse, % 12,37 12,80 14,80 13,40 13,72 stabiilsus 

Saastetasude kulu suhe müügitulusse, % 7,69 7,41 7,52 8,08 9,10 stabiilsus 

KESKKONDLIKUD INDIKAATORID 

Joogiveega seotud keskkonnanäitajad 

Veekadu, % 42,60 36,30 34,20 33,90 31,70 20 

Elektrienergia suhe pumbatud toorvee kohta, 

kwh/m
3 

2,22 2,58 2,75 2,38 2,43 2 

Reoveega seotud keskkonnanäitajad 

Arveldamata reovesi, %  35,00 32,40 23,80 24,20 24,40 20 

Kemikaalid muda kohta, kg/t
 

5,06 6,51 6,02 7,63 6,15 5 

SOTSIAALSED INDIKAATORID 

Kliendirahulolu 

Kliendikaebuste arvu suhe klientide arvu, % 10,32 7,76 7,09 5,05 4,94 5 

Nõuetele vastavad veeanalüüsid, %  96 96 97 98 97 98 

Töötajate rahulolu 

Tööjõu voolavus, % 11 9 5 14 9 5 

Koolitustel osalenud töötajad, % 30,26 16,67 16,67 73,86 29,67 20 
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Jätkusuutlikkuse aruanded on juhtimisviis, mille tulemusel paranevad majanduslikud ja 

keskkonnaalased sooritused, töötajate olukord ja toodete maine. Kõrge kvaliteediga aruandlus 

ja läbipaistvus näitab head arusaamist peamistest jätkusuutlikkuse probleemidest ja 

sidusrühmade ootustest. Mõõtmist ja kontrolli sisemiseks paranemiseks ja välimiseks 

läbipaistvuseks peab paremini integreerima ja indikaatoreid peab vaatlema, seostama ja 

süsteemselt haldama. (Maas jt 2016)  

 

Magistritöö edasiarendamise võimalusena võib teostada leitud näitajate alusel ettevõtete 

vahelisi võrdluseid, mille põhjal võib koostada pingeridasid. Ettevõtete vahelise hinnangu 

andmise ühe võimalusena võib kasutada näiteks suhtarvudel põhinevat tõhususe analüüsi DEA 

(Data Envelopment Analysis) mudelit. Lisaks vajab uurimist ja väljatöötamist skaala või 

näitude vahemik, mille alusel mõõta ja otsustada, kas ettevõtte on jätkusuutlik.  
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmärk oli töötada välja näitajad vee-ettevõtte majandusliku jätkusuutlikkuse 

mõõtmiseks, kaasates olulised keskkondlikud ja sotsiaalsed näitajad. Sobivate näitajate 

väljaselgitamine annaks ülevaate ettevõttest infotarbijatele, võimaluse hinnangute tegemiseks, 

ettevõtete vaheliseks võrdluseks ning suunad tulevikuperspektiivideks.  

 

Ettevõtte jätkusuutlikkus on suunatud äritegevusele pikemas perspektiivis ning hõlmab 

majanduslikke, keskkondlikke ja sotsiaalseid aspekte, luues väärtust tänapäeval ning säilitades 

vajalikke ressursse tulevastele põlvedele. Jätkusuutlikkuse tavade järgimine ettevõttes sõltub 

juhtkonnast ja tema otsustest jätkusuutlikkuse integreerimisel organisatsiooni tulemuslikkuse 

juhtimissüsteemi ning strateegiatesse. Jätkusuutlikkus on ettevõtte tulemuslikkus pikemas 

perspektiivis ja peaks läbima kogu organisatsiooni, ettevõtte eesmärke, strateegiaid, poliitikaid 

ja protsesse. Oluline on kõigile sidusrühmadele väärtuse pakkumine, sest ettevõte on edukas, 

kui teda toetab infrastruktuur. Jätkusuutliku arengu normi järgi peaksid ettevõtted võrdselt 

tähelepanu pöörama kolmele dimensioonile: keskkondlikule, sotsiaalsele ja majanduslikule 

sooritusele ning tasakaalustama vastuolulisi eesmärke.  Firmad panustavad pigem 

keskkonnaalastele kui sotsiaalsetele tegevustele. Tähtsal kohal on kasum, mis omakorda laseb 

taasinvesteerida keskkondlikkesse ja sotsiaalsetesse probleemidesse.  

 

Jätkusuutlik väärtus põhineb eeldusel, et ressurssi kasutatakse efektiivsemalt, kui see 

alternatiivsete meetoditega võimalik oleks. Ressursitõhusus saavutatakse lisandväärtuse 

loomisega, tarbides säästlikult toorainet ja energiat kõikides väärtusahela etappides, kasutades 

tooteid nii kaua kui võimalik, kõrvaldades jäätmeid ning muutes neid loodusvaradeks. 

Jätkusuutlik lisandväärtus keskendub samade ressursside kasutamisest tagasisaamisele. 

Elutsükli jätkusuutlikkus põhineb materiaalse ja immateriaalse kapitali kombinatsioonil. 

Hindamise vahenditeks on: inimese tervishoid, sotsiaalne õigus, ökosüsteemi kvaliteet, 

majanduslik jätkusuutlikkus, ressursside kättesaadavus ja tehiskeskkond. Globaalne ja 

rahvusvaheline aruandlusinitsiatiiv GRI on enimkasutatav vabatahtlik aruandluse raamistik 
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keskkondliku ja sotsiaalse soorituse avalikustamiseks. Otsustamisele kaasaaitamiseks ja 

jätkusuutlikkussoorituse parandamiseks kasutatakse soorituse võtmeindikaatoreid, mis 

mõõdavad soorituse finantsilisi, füüsilisi ja ka suhtumuslikke aspekte. Erinevad 

jätkusuutlikkuse mõõtmise meetodid lähtuvad sarnastest huvidest. Meetodite kooskasutamine 

hindab paremini veesüsteemide keerukusi ning annab parema ülevaate jätkusuutlikkusest.  

 

Veeteenus koosneb veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja sadeveeteenuse osutamisest ja nende 

korrasoleku tagamisest. Eluliselt oluline aspekt on veekogude ja põhjavee kaitsmine, nende 

olukorra säilitamine ja parandamine ning säästlik kasutamine. Jätkusuutlikkus on olulisel 

kohal veemajanduses, sest oma majandustegevuses kasutatakse ökoloogilisi veevarusid. Vee-

ettevõtete tegevus mõjutab looduskeskkonda, inimeste tervist ja elukvaliteeti. Põhieesmärk on 

varustada tarbijaid kvaliteetse joogiveega ning juhtida ära ja puhastada reo- ja sademevesi, 

kasutades selleks keskkonnasõbralikke ja kaasaegseid tehnoloogiaid. Oluline on kohaneda 

muutuvate ühiskonna- ja kliimatingimustega ning võtta vastu otsuseid pikaajalisest 

perspektiivist lähtudes.  

 

Magistritöös koostati vee-ettevõttele sobivad näitajad jätkusuutlikkuse mõõtmiseks. Töös 

kasutati kvantitatiivseid analüüsimeetodeid ning kombineeringut finantsilisest ja 

mittefinantsilisest informatsioonist. Andmestiku moodustasid 2011-2015 aastate 

majandusaasta aruanded, ettevõttes kogutavad alusandmed hinnataotluseks ja ISO standardite 

täitmiseks. Näitajate alusel teostati suhtarvude analüüs. Leitud näitajaid võrreldi Tallinna Vesi 

AS näitajatega. Töö käigus töötati välja näitajatele soovituslikud sihtväärtused. Mõõdikute 

jälgimine annaks infot majandusliku, keskkondliku ja sotsiaalse soorituse tulemustest.  

 

Veemajanduse kasum sõltub tarbijale taskukohasest hinnapoliitikast ning hinnatariifid peavad 

katma ettevõtte kulud ja looma põhjendatud tulukuse. Vee-ettevõtete põhjendatud tulunorm 

võrdub kaalutud keskmise kapitali hinnaga (WACC). Magistritöös arvutati ettevõtte tegelik 

kaalutud keskmine kapitalihind, mida võrreldi Konkurentsiameti soovitusliku kaalutud 

keskmise kapitali hinnaga. Ettevõtte tegelik kaalutud keskmine kapitali hind osutus 1-2% 

kõrgemaks kui Konkurentsiameti soovituslik näitaja. Madalam WACC tagab tarbijale 

madalama hinna kuid ei võib mitte katta kõiki ettevõtte kulusid.  
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Majanduskasvu näitajatena kasutati järgmisi tasuvuse ehk rentaabluse näitajaid: omakapitali 

rentaablus ROE, varade rentaablus ROA, müügirentaablus ROS, kapitali tasuvus ROCE ja 

tulutoovuse üldvõime BEP. Rentaabluse näitajad olid tõusutrendis kuni 2013. aastani. 2014. ja 

2015. aastal olid ROE ja ROA näitajad alla 2%. 2015. aastal on näitajad mõnevõrra tõusnud. 

Lisandväärtust luuakse kui ROE on kõrgem kui omakapitali hind ja ROA on kõrgem kui 

WACC, ettevõtte vastavad näitajad olid 2014. ja 2015. aastatel madalamad. Tallinna Vesi AS 

rentaabluse näitajad on kõrgemad kui uuritaval vee-ettevõttel.   

 

Finantsriskide analüüsimisel kasutati finantsvõimenduse ehk võõrkapitali suhtarvusid: 

võlakordaja, soliidsuskordaja, kapitaliseerituse kordaja, intressikulude kattekordaja, 

kohustuste ja omakapitali suhe, finantsvõimendus DFL, tegevusvõimendus DOL, 

koguvõimendus DTL. Võõrkapitali suhtarvude alusel ettevõtet finantseeritakse valdavalt 

omavahenditest ja kogukapitalist enamuse moodustab omakapital. Kohustuste ja omakapitali 

suhe on viimastel aastatel 0,17. Laenude osatähtsus on väike ja nende tasumisega probleeme ei 

ole. Uuritava vee-ettevõtte finantsvõimenduse suhtarvud on kõrgemal tasemel kui Tallinna 

Vesi AS-il.  

 

Finantsolukorra stabiilsuse analüüsimiseks kasutati likviidsuse ehk maksevõime suhtarvusid:  

puhas käibekapital, lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, likviidsuskordaja, maksevalmiduse 

kordaja, debitoorse võlgnevuse käibekordaja. Lühiajaliste kohustuste tasumisega raskusi ei 

ole. Jälgimist vajab klientide maksekäitumine ning, et müügitulu ja käibekapitali suhe oleks 

positiivne näitaja. Oluline on omada piisavalt rahalisi vahendeid lühi-ja pikaajaliste kohustuste 

katmiseks. Finantsolukorra stabiilsus tuleb säilitada ka tulevikus Varade kasutamise 

efektiivsuse analüüsimisel kasutati: varade käibekordajat, põhivarade käibekordajat, varude 

käibekordajat, varude käibeväldet. Ettevõtte varad koosnevad valdavalt põhivaradest ja varade 

kasutamise käibekordaja oli vahemikus 0,05 kuni 0,08. Varude käibekordaja on stabiilne 

näitaja ja varusid ei müüda vaid kasutatakse ettevõttesiseselt. Tallinna Vesi AS varade 

kasutamine tulu teenimisel on efektiivsem kui uuritaval vee-ettevõttel.    
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Kuluefektiivsuse analüüsi teostamiseks kasutati järgmisi kululiike: põhivara kulum, 

elektrienergia, kemikaalid, veeanalüüsid, saastetasud ja transpordikulud. Kulude vähendamine 

loob ökotõhususe.  Analüüsis kasutatakse kululiigi suhet müügitulusse. Põhivara kulumi suhe 

on vaadeldaval perioodil tõusutrendis. Elektrienergia kulu suhe ja transpordikulu suhe on 

vaadeldaval perioodil ühtlaselt stabiilsed. Kemikaalide kulu suhe on langustrendis, sest 

kasutusele võeti efektiivsem kemikaal. Veeanalüüside kulu suhe perioodil kasvas, sest 

analüüse tehakse tihedamini, et kindlustada kvaliteetne teenus. Saastetasude kulu suhte tõus on 

põhjustatud riigi poolt saastetasude tõstmisega keskkonnaeesmärkide täitmiseks. Iga näitaja 

vajab individuaalset lähenemist ja mõnikord on näitaja tõus keskkonnale just kasulik.   

 

Keskkonnasoorituse tulemuslikkuse põhinäitajatena kasutati: veekaod, elektrienergia kogus, 

transpordikütuse kogus, arveldamata reovesi, kemikaalide kogus, struktuuraine kogus, 

analüüsid. Keskkonnahoiu seisukohalt on oluline kasutada põhjavee ressurssi säästlikult ja 

jälgimist vajavad veekaod. Elektrienergia kasutamine on perioodil stabiilne näitaja, 

elektrienergia kasutamise tõhusust peetakse oluliseks, sest energiatootmine on suur 

saasteallikas. Kemikaalide ja struktuuraine kasutamine reoveepuhastuse protsessi tulemusena 

tekkiva muda töötlemisel taaskasutatavaks on muutunud efektiivsemaks.  Reoveepuhastusega 

seotud analüüside kasutamine näitas puhastusprotsessi efektiivsemaks muutumist.    

 

Sotsiaalse soorituse aspektidena kasutati: kliendirahulolu, töötajate rahulolu, heategevust ja 

kogukonna kaasatust. Sotsiaalse soorituse indikaatoreid väljendati protsendina kasumist. 

Kliendirahulolu paranemist näitasid kaebuste arvu vähenemine, lekete arvu vähenemine ja 

nõuetele vastavate joogivee analüüside kõrge protsent (96% kuni 98%). Oluline näitaja 

töörahulolu hindamisel on tööjõuvoolavuse protsent, mis  oli vahemikus 5% kuni 14%. 

Koolitustel osalemine, töövahendid ja töökaitsevahendid on tagatud. Töörahulolu on näitajate 

alusel paranenud. 

 

Analüüsitud näitajate hulgast tehti valik olulisematest mõõdikutest, mis annaksid vajaliku 

informatsiooni huvigruppidele majandusliku, keskkondliku ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse 

kohta ning mille alusel saaks võrrelda sooritust teiste vee-ettevõtetega ja püstitatud 

eesmärkidega.  
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Measuring economic sustainability in water utilities  

 

SUMMARY  

 

Corporate sustainability is defined as responsible entrepreneurship that satisfies the needs of 

the current generation, promotes the improvement of life quality and does not jeopardize the 

interests of future generations. From the perspective of sustainability, businesses should 

equally address three dimensions: environmental, social and economic performance. In 

practice, it is often difficult to avoid focusing on one dimension more than the others, as 

different interest groups can often have contradicting goals. An important topic is the 

principles according to which water services are priced. A sustainable water utility should be 

able to cover the necessary costs to provide a quality service and make necessary investments. 

The price of the water service should not be out of the consumers' price range or discriminate 

between groups. Water services often mean use of groundwater and thus, unsustainable use of 

natural resources can be a risk. It is necessary to create sustainability and performance 

management systems and find suitable indicators.  

 

The aim of this master's thesis is to use data collected by a water utility to develop indicators 

that measure the utility's economic sustainability. To allow for a more in-depth overview, 

important environmental and social indicators are included.  

 

To meet the aim of the thesis from an economic sustainability perspective, the following 

research tasks were put forward:  

1. To introduce the nature of the concept of corporate sustainability and the importance of 

including it in management decisions and reports.  

2. To give an overview of the most common models for measuring and assessing 

sustainability.  

3. To find suitable indicators for measuring sustainability in water utilities.  

4. To find indicators that are important for utilities complying with price regulations:  

weighted average cost of capital and reasonable rate of return.   
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5. Analyse the financial situation of the water utility in currently and in the future compared to 

norms and the financial indicators of AS Tallinna Vesi.  

6. Assess the environmental and social performance of the water utility.  

 

The thesis is comprised of two parts. In the first part, an overview of the concept of 

sustainability is given. The sustainability of a business balances economic, environmental and 

social problems, has a long-term orientation, does not focus solely on the profits, considers the 

local community and environment in its operation and development plans and takes 

responsibility for its effects on the ecosystem and human beings. Sustainability should be 

integrated into the performance management system and strategy of an organisation. It should 

be present throughout the whole organisation, its goals, strategies, policies and processes. 

Creating value for all stakeholders is also important, since a business is successful when it is 

supported by an infrastructure. Performance indicators are a means for measuring the 

economic, social and environmental effects of a corporation. Sustainability accounting allows 

for the analysis of: 1) the financial effects of environmental and social performance, 2) the 

social and ecological effects of the economic system, 3) the interconnectedness of 

environmental, economic and social performance.   

 

The most common means of measuring and assessing sustainability are introduced. SVA 

(Sustainable Value Added) is a value-based approach for measuring corporate sustainability. 

The traditional approach focuses on the cost of using certain resources, whereas SVA focuses 

on the return that can be achieved by using the same resources. Sustainable value is based on 

the assumption that value is created when a resource is used more effectively than it could be 

with alternative methods. The LCA (Life Cycle Analysis) of a corporation is achieved due to a 

combination of capitals: material and non-material resources. It is important that the aggregate 

capital does not decrease. Global Reporting Initiative (GRI) is the most common framework 

for voluntarily publishing environmental and social performance and providing information 

for critical decision-making processes. To facilitate decision-making and improve 

sustainability performance, key indicators that measure the financial, physical and attitudinal 

aspects are used. The suitable performance indicators for measuring the sustainability of water 

utilities are selected.  
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In the second part of the thesis, a comparative analysis is conducted based on the data of a 

water utility during 2011-2015. The change in indicators during the time period is observed 

and compared to the indicators of AS Tallinna Vesi and target values. Important indicators for 

pricing are selected: weighted average cost of capital (WACC) that is compared to the WACC 

recommended by the Estonian Competition Authority, regulated assets and reasonable rate of 

return.  

 

Ratios are used to analyse financial indicators of revenue collecting efficiency, financial risks, 

economic growth, financial stability and cost effectiveness.  The indicators of economic 

growth used are those of profitability: return on equity (ROE), return on sales (ROS), return on 

capital employed (ROCE) and break-even point (BEP). Assessing profitability will give a 

general understanding of the utility's efficiency. ROE and ROA have decreased during the 

observed time period, falling under 2% for the past years, a potential target is to raise the 

indicators to 10%. ROCE, which is important for water utilities, has been 2-3% for the recent 

years, when it should be around 30%. The profitability indicators of AS Tallinna Vesi are 

significantly higher.  

 

To analyse financial risks, financial leverage ratios are used: debt coefficient, solidity 

coefficient, capitalisation coefficient, interest coverage ratio, debt to equity ratio, degree of 

financial leverage (DFL), degree of operating leverage (DOL), degree of total leverage (DTL). 

Leverage is the financing of assets with external means. The debt coefficient has fallen from 

96% to 14%, which is a reasonable level, during the observed time period. Debt to equity ratio 

in the recent years is 0.17. DFL in the time period observed is -1.42% to 1.55%. The ratios of 

the observed utility are higher than those of AS Tallinna Vesi. The utility is not mainly 

financed by external means. 

 

To analyse the stability of the financial situation, liquidity ratios are used: net working capital, 

short-term debt coverage ratio, liquidity coefficient, willingness to pay coefficient, receivables 

turnover. It is important to observe the financial means for covering short- and long-term 

obligations. Short-term debt coverage ratio was unsatisfactory in 2011-2014, but rose to 5.01 

in 2015, which is considered very good. A goal should be to not let the ratio drop below 1.6. 
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Receivables turnover shows the payment behaviour of the clientele, for this utility, it is 

between 38-50 days. The payment deadline for customers is set at 30 days. Measures should 

be taken to improve the payment behaviour of the clients. The stability of the financial 

situation should be maintained in the future.   

 

The main environmental performance indicators observed are water leakage, electricity, fuel 

quantity, unaccounted sewage, chemicals, structural material, analyses. It is important to 

assess the percentage of water leakages and losses, which during the observed time period 

dropped from 42.6% to 31.7%. The goal percentage could be around 20%. From a 

conservationist standpoint, it is important to utilise groundwater efficiently. The effectiveness 

of electricity used per quantity of water pumped has decreased in the recent years. 

 

The social performance aspects considered were customer satisfaction, employee satisfaction, 

charity and community involvement. Social performance indicators are presented as 

percentage of profit. To assess customer satisfaction, the following indicators are used: 

number of complaints, time taken to respond to a customer's letter, quality of drinking water, 

number of leakages and obstructions and their duration. The ratio of customer complaints to 

subscriptions has dropped from 10% to 5% during the observed period. Percentage of water 

analyses that were up to standards was high throughout the period and remained within 96-

98%. Customer satisfaction has improved based on indicators. To measure employee 

satisfaction, labour turnover percentage was used, which was 5-14% for the time period 

observed. This is a rather high percentage, 5% should be a goal. Percentage of participation in 

training programs was 16 to 74%. Training opportunities are available and assured for 

employees of the water utility. Based on the indicators, employee satisfaction should be high.  

 

From the aforementioned calculated indicators, the most important to the water utility were 

selected, which would inform stakeholders about economic, environmental and social 

sustainability. The selected indicators can be used as basis for a balanced decision-making 

process, to give an overview of the company to information consumers, to make assessments 

and judgements, make comparisons between different utilities and set future directions.  
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Lisa 1. Konsolideeritud bilanss 

 

 31.12

.2010 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

VARAD       

Raha ja pangakontod   1 463 177 1 306 031 1 763 031 3 804 151 3 429 705 

Nõuded ja ettemaksed  3 684 801 2 466 495 5 960 323 1 211 986 1 167 057 

Varud  78 147 105 448 90 402 96 511 65 500 

Käibevara kokku  5 226 125 3 877 974 7 813 756 5 112 648 4 662 262 

Põhivara kokku  57 804 201 67 976 683 90 149 320 91 447 361 92 952 475 

VARAD KOKKU  63 030 326 71 854 657 97 963 076 96 560 009 97 614 737 

KOHUSTUSED JA 

OMAKAPITAL 

      

Lühiajalised laenud   1 061 976 1 122 661 1 012 032 166 320 288 616 

Võlad ja ettemaksed  4 343 437 2 723 334 5 852 557 4 733 401 615 453 

Sihtfinantseerimise 

ettemaksed 

 0 2 309 589 1 288 309 284 503 26 694 

Lühiajaline eraldis     191 913  

Lühiajalised 

kohustused kokku 

 5 405 413 6 155 584 8 152 898 5 376 137 930 763 

Pikaajalised 

kohustused kokku 

 54 934 548 7 946 547 8 897 685 8 804 340 12 917 248 

Osakapital  319 560 319 560 319 560 319 560 319 560 

Kohustuslik 

reservkapital 

 63 209 63 209 63 209 63 209 63 209 

Vabatahtlik 

reservkapital 

 286 324 286 324 286 324 852 581 852 581 

Eelmiste perioodide 

jaotamata kasum 

 1 701 957 49 672 671 57 083 433 80 171 620 81 144 182 

Aruande aasta kasum  359 195 7 410 762 23 159 967 972 562 1 387 194 

Omakapital kokku   2 730 245 57 752 526 80 912 493 82 379 532 83 766 726 

KOHUSTUSED JA 

OMAKAPITAL 

KOKKU 

 63 070 206 71 854 657 97 963 076 96 560 009 97 614 737 
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Lisa 2. Konsolideeritud kasumiaruanne 

 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Müügitulu 4 481 514 4 916 935 5 071 804 5 394 342 5 221 491 

Muud äritulud 1 264 335 7 665 050 24 430 001 2 516 040 3 278 983 

Kaubad, toore, materjal, 

teenused 

-2 037 080 -2 185 288 -2 402 034 -2 525 973 -2 375 221 

Muud tegevuskulud -200 7842 -298 578 -196 728 -203 676 -141 863 

Tööjõukulud -1 481 017 -1 591 222 -1 644 896 -2 105 432 -1 770 394 

Põhivara amortisatsioon ja 

väärtuse langus  

-16 746 -16 620 -42 296 -1 909 603 -2 648 649 

Muud ärikulud -5 236 275 -5 612 105 -6 153 703 -20 150 -31 006 

Ärikasum 509 574 6 969 880 23 348 102 1 145 548 1 533 341 

Intressikulud -151 400 -229 693 -189 168 -173 117 -146 437 

Finantstulud ja -kulud 1 021 670 575 1 033 131 290 

Aruandeaasta kasum  359 195 7 410 762 23 159 967 972 562 1 387 194 
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