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CSR teemad

Kogukond:
 Avatud dialoog, kaasamine

 Panus kogukonda (ostud, vabatahtlik tegevus, filantroopia jms)

 Valdkonna haridus

 Kogukonna teadlikkuse tõstmine

 Töövõimalus riskigruppidele

 Infrastruktuur, avalik ruum

Töökeskkond:
 Kaasamine

 Arendamine

 Võrdne kohtlemine

 Tervis ja tööohutus

 Töö-pereelu tasakaal

Looduskeskkond:
 Energia, vesi, küte

 Jäätmed, heitmed, saaste

 Materjali kasutus (sh kontoritarbed, tehnika)

 Transport

 Toote / teenuse elutsükkel

Turukeskkond:
 Aus turundus, tarbijakaitse

 Finantskäitumine

 Korruptsiooni, pettuste vältimine

 Andmekaitse

 Klientide ja koostööpartnerite rahulolu

 Võrdne ligipääs teenustele / toodetele

 Nõuded tarnijatele (ostud, hanked)



VASTUTUS-
TUNDLIK 

ETTEVÕTLUS 
EI OLE

HEATEGEVUS



Keegi, kes torgib



(6) Suurettevõtja, kes on audiitortegevuse seaduse §-s 13 
nimetatud avaliku huvi üksus ja kelle töötajate arv bilansipäeva
seisuga on suurem kui 500, 
peab muu hulgas tegevusaruandes kirjeldama
oma ärimudelit, oma tegevusega kaasnevaid keskkonna- ja 
sotsiaalseid mõjusid, inimressursi juhtimist, inimõiguste
järgimist ning korruptsioonivastast võitlust käsitlevat
riskijuhtimist ja selleks rakendatavat poliitikat ja selle tulemusi, 
tuues välja olulised mitterahalised tulemusnäitajad.

§ 24. Tegevusaruanne

https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012016?leiaKehtiv

https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012016?leiaKehtiv




Kes? Miks ja millal? Millest? Kasu ettevõttele:

Investor,
rahastaja

Otsuste tegemisel Riskid (keskkond, inimõigused, 
maine), läbipaistvus, kk-mõju

Raha hind, võidetud usaldus

Tulevane
töötaja

Tööandja valimisel Eetika, läbipaistvus, tervis ja 
ohutus, arendus, hüved, õiglane 
kohtlemine, organisatsioonikultuur

Atraktiivne tööandja maine, 
lihtsam leida kandidaate ja 
parimaid töötajaid

Klient Parima pakkuja otsimisel 
(kvaliteet, ekspertiis)

Toote ohutus ja pikaajalisus,
pädevus, lisapanus

Turuosa, lojaalne klient ja 
tarbija, kõrgem hind

Regulaator, 
avalik võim

Regulatsiooni tugevdamisel Keskkonnamõju, ohutus, riskid, 
läbipaistvus

Soodsam regulatsioon

Kohalik elanik Rahulik elu, puhas 
elukeskkond, panus kogukonda 
(heaolu, haridus vms)

Keskkonnamõju, riskid, 
huvigruppide kaasamine, 
toetustegevus vms panus

Toetavad suhted, tööandja 
maine, riskid maandatud

Tarnija, 
koostööpartner

Samu väärtusi jagava, 
usaldusväärse ja läbipaistva 
partneri otsimisel (nõuded)

Loodus- ja töökeskkonna, 
sotsiaalsete aspektide juhtimine, 
riskid, läbipaistvus, eetika

Kokkulepped ja koostöö, 
suhted

Avalikkus, 
meedia

Kriisiolukordades, negatiivse 
tähelepanu korral

Riskid, läbipaistvus, turu ja 
avalikkuse harimine, panus

Täiendav argument 
kommunikatsioonis

Kes? Miks ja millal? Millest? Kasu ettevõttele:

Töötaja Karjääri planeerimisel, enese 
motiveerimisel (uhkusetunne), 
teistele soovitamisel

Tervis ja ohutus, arendus, hüved, 
õiglane kohtlemine, kaasamine, 
juhtimiskultuur, avatus, eetika, 
läbipaistvus

Motivatsioon, kaasatus, 
oskused, org-kultuur, vähem 
puudumisi, väiksem 
voolavus ja värbamiskulu, 
head saadikud (värbamine!)

„Investeerimine on väga paljuski
usalduse äri. Institutsionaalsed 

investorid nõuavad mitte ainult head 
tootlust oma investeeringule, vaid ka

professionaalset riskide juhtimist
ning heade tavade järgimist.“

Martin Kõdar
BaltCap juhtivpartner



Kui inimesel on võimalik valida
mitme sobiva tööpakkumise vahel, 

siis tegurid, mis panevad otsustama
ühe tööandja kasuks, on eelkõige

järgmised:
(1) hea tööandja maine,

(2) organisatsiooni stabiilselt head 
majandustulemused,

(3) organisatsiooni sotsiaalne
vastutustundlikkus.

Brandemi ja 
Palgainfo Agentuuri 

uuring, 2015

Kes? Miks ja millal? Millest? Kasu ettevõttele:

Investor,
rahastaja

Otsuste tegemisel Riskid (keskkond, inimõigused, 
maine), läbipaistvus, kk-mõju

Raha hind, võidetud usaldus

Tulevane
töötaja

Tööandja valimisel Eetika, läbipaistvus, tervis ja 
ohutus, arendus, hüved, õiglane 
kohtlemine, organisatsioonikultuur

Atraktiivne tööandja maine, 
lihtsam leida kandidaate ja 
parimaid töötajaid

Klient Parima pakkuja otsimisel 
(kvaliteet, ekspertiis)

Toote ohutus ja pikaajalisus,
pädevus, lisapanus

Turuosa, lojaalne klient ja 
tarbija, kõrgem hind

Regulaator, 
avalik võim

Regulatsiooni tugevdamisel Keskkonnamõju, ohutus, riskid, 
läbipaistvus

Soodsam regulatsioon

Kohalik elanik Rahulik elu, puhas 
elukeskkond, panus kogukonda 
(heaolu, haridus vms)

Keskkonnamõju, riskid, 
huvigruppide kaasamine, 
toetustegevus vms panus

Toetavad suhted, tööandja 
maine, riskid maandatud

Tarnija, 
koostööpartner

Samu väärtusi jagava, 
usaldusväärse ja läbipaistva 
partneri otsimisel (nõuded)

Loodus- ja töökeskkonna, 
sotsiaalsete aspektide juhtimine, 
riskid, läbipaistvus, eetika

Kokkulepped ja koostöö, 
suhted

Avalikkus, 
meedia

Kriisiolukordades, negatiivse 
tähelepanu korral

Riskid, läbipaistvus, turu ja 
avalikkuse harimine, panus

Täiendav argument 
kommunikatsioonis

Kes? Miks ja millal? Millest? Kasu ettevõttele:

Töötaja Karjääri planeerimisel, enese 
motiveerimisel (uhkusetunne), 
teistele soovitamisel

Tervis ja ohutus, arendus, hüved, 
õiglane kohtlemine, kaasamine, 
juhtimiskultuur, avatus, eetika, 
läbipaistvus

Motivatsioon, kaasatus, 
oskused, org-kultuur, vähem 
puudumisi, väiksem 
voolavus ja värbamiskulu, 
head saadikud (värbamine!)



27% eestlastest on valmis maksma
kõrgemat hinda nende ettevõtete
toodete ja teenuste eest, kes läbi

erinevate tegevuste ühiskonna
arengusse panustavad .

The Nielsen Global Survey on 
Corporate Social Responsibility,

2013

Kes? Miks ja millal? Millest? Kasu ettevõttele:

Investor,
rahastaja

Otsuste tegemisel Riskid (keskkond, inimõigused, 
maine), läbipaistvus, kk-mõju

Raha hind, võidetud usaldus

Tulevane
töötaja

Tööandja valimisel Eetika, läbipaistvus, tervis ja 
ohutus, arendus, hüved, õiglane 
kohtlemine, organisatsioonikultuur

Atraktiivne tööandja maine, 
lihtsam leida kandidaate ja 
parimaid töötajaid

Klient Parima pakkuja otsimisel 
(kvaliteet, ekspertiis)

Toote ohutus ja pikaajalisus,
pädevus, lisapanus

Turuosa, lojaalne klient ja 
tarbija, kõrgem hind

Regulaator, 
avalik võim

Regulatsiooni tugevdamisel Keskkonnamõju, ohutus, riskid, 
läbipaistvus

Soodsam regulatsioon

Kohalik elanik Rahulik elu, puhas 
elukeskkond, panus kogukonda 
(heaolu, haridus vms)

Keskkonnamõju, riskid, 
huvigruppide kaasamine, 
toetustegevus vms panus

Toetavad suhted, tööandja 
maine, riskid maandatud

Tarnija, 
koostööpartner

Samu väärtusi jagava, 
usaldusväärse ja läbipaistva 
partneri otsimisel (nõuded)

Loodus- ja töökeskkonna, 
sotsiaalsete aspektide juhtimine, 
riskid, läbipaistvus, eetika

Kokkulepped ja koostöö, 
suhted

Avalikkus, 
meedia

Kriisiolukordades, negatiivse 
tähelepanu korral

Riskid, läbipaistvus, turu ja 
avalikkuse harimine, panus

Täiendav argument 
kommunikatsioonis

Kes? Miks ja millal? Millest? Kasu ettevõttele:

Töötaja Karjääri planeerimisel, enese 
motiveerimisel (uhkusetunne), 
teistele soovitamisel

Tervis ja ohutus, arendus, hüved, 
õiglane kohtlemine, kaasamine, 
juhtimiskultuur, avatus, eetika, 
läbipaistvus

Motivatsioon, kaasatus, 
oskused, org-kultuur, vähem 
puudumisi, väiksem 
voolavus ja värbamiskulu, 
head saadikud (värbamine!)



„Meie valdkonnas peavad olema
ministeeriumite ja kohalike

omavalitsustega head suhted, mis
garanteerib seadusandliku baasi, et 

edasi tegutseda.“

Priit Rohumaa
Endine VKG juhatuse esimees

Kes? Miks ja millal? Millest? Kasu ettevõttele:

Investor,
rahastaja

Otsuste tegemisel Riskid (keskkond, inimõigused, 
maine), läbipaistvus, kk-mõju

Raha hind, võidetud usaldus

Tulevane
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ohutus, arendus, hüved, õiglane 
kohtlemine, organisatsioonikultuur
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Klient Parima pakkuja otsimisel 
(kvaliteet, ekspertiis)

Toote ohutus ja pikaajalisus,
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Turuosa, lojaalne klient ja 
tarbija, kõrgem hind
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avalik võim
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läbipaistvus
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elukeskkond, panus kogukonda 
(heaolu, haridus vms)

Keskkonnamõju, riskid, 
huvigruppide kaasamine, 
toetustegevus vms panus

Toetavad suhted, tööandja 
maine, riskid maandatud

Tarnija, 
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Samu väärtusi jagava, 
usaldusväärse ja läbipaistva 
partneri otsimisel (nõuded)

Loodus- ja töökeskkonna, 
sotsiaalsete aspektide juhtimine, 
riskid, läbipaistvus, eetika

Kokkulepped ja koostöö, 
suhted

Avalikkus, 
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Kriisiolukordades, negatiivse 
tähelepanu korral

Riskid, läbipaistvus, turu ja 
avalikkuse harimine, panus
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puudumisi, väiksem 
voolavus ja värbamiskulu, 
head saadikud (värbamine!)
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Tarnija, 
koostööpartner

Samu väärtusi jagava, 
usaldusväärse ja läbipaistva 
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Kriisiolukordades, negatiivse 
tähelepanu korral
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https://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj85Oie56HMAhXrBZoKHehtAFcQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/sergiu_bacioiu/4485931477&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNGeBT8OrE_fabfRCPK03Q8qdYeurw&ust=1461399161408706


„Londonis tehti mulle kiiresti selgeks, et kui VKG 
tahab pikas perspektiivis liikuda suurte investeeringuteni, 

tuleb meil vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtted
juurutada kõigis oma tegevusalades. 

Hakkasin taipama, et ettevõtte
vastutustundlikkus ja pikaajaline visioon on kriteeriumid, 

mille alusel tehakse rahvusvaheliselt finantseerimisotsuseid.“

Priit Rohumaa
Endine Viru Keemia Grupi juhatuse esimees 

http://www.director.ee/ari-uued-mangureeglid-kui-vastutustundlikkust-arist-pole-paasu-siis-ehk-tasub-sellega-kaasa-minna/

http://www.director.ee/ari-uued-mangureeglid-kui-vastutustundlikkust-arist-pole-paasu-siis-ehk-tasub-sellega-kaasa-minna/


Companies that adopt CSR proposals 
see financial benefits (0,92% increase in shareholder value), 

supporting the conclusion that 
CSR initiatives lead to better financial performance.

Research paper
„Does Corporate Social Responsibility Lead to Superior Financial Performance?“, 

2014

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2146282

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2146282


http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9519a5004c1bc60eb534bd79803d5464/Business+Case+for+Sustainability.pdf?MOD=AJPERES

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9519a5004c1bc60eb534bd79803d5464/Business+Case+for+Sustainability.pdf?MOD=AJPERES


The empirical study in Estonian organizations indicates
that innovations are successfully implemented

in organizations where managers support them and
where CSR influences innovations positively.

Study: Innovation and corporate social responsibility in Estonian Organizations
2008-2009, among 86 Estonian organizations

Ülle Übius, Ruth Alas, Sinikka Vanhala

http://businessperspectives.org/journals_free/ppm/2009/PPM_EN_2009_01c_Ubius.pdf

http://businessperspectives.org/journals_free/ppm/2009/PPM_EN_2009_01c_Ubius.pdf


For nine consecutive years, 
Max Hamburgers has had the most satisfied customers 

among the nationwide fast food chains in Sweden, 
beating McDonalds and Burger King by large margins:

Max Hamburgers 40%, 
McDonald's 17%, 
Burger King 20%, 

others 19%.

Poll: ISI Wissing AB

https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Hamburgers

https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Hamburgers


„Tänu vastutustundlikule tegutsemisel oleme me saanud Wendre
klientideks maailma juhtivad kaubandusketid, kuna see on 

nendepoolse koostöö alustamise eelduseks.“

Vahur Roosaar
Wendre tegevjuht

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQvPOw56nMAhUnKpoKHSqWAJgQjRwIBw&url=http://www.toostusuudised.ee/uudised/2016/02/04/kuidas-valtida-lepingu-solmimisel-petuskeeme&psig=AFQjCNFqyCK-FBdAJ4725QmMkplZt4jpFw&ust=1461674333148338
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQvPOw56nMAhUnKpoKHSqWAJgQjRwIBw&url=http://www.toostusuudised.ee/uudised/2016/02/04/kuidas-valtida-lepingu-solmimisel-petuskeeme&psig=AFQjCNFqyCK-FBdAJ4725QmMkplZt4jpFw&ust=1461674333148338


https://vimeo.com/162432811

https://vimeo.com/162432811
https://vimeo.com/162432811
https://vimeo.com/162432811


„Vastutustundlik ja töötajatest hooliv personalipoliitika näiteks
toob ettevõttesse parimad töötajad ja hoiab neid seal.

See omakorda aitab pikemas plaanis
personalikuludelt kokku hoida ja ärikasumit suurendada.“

Robert Kitt
Swedbank Eesti juht

http://arvamus.postimees.ee/3343145/robert-kitt-mida-on-sinu-ettevote-teinud-eesti-heaks

http://arvamus.postimees.ee/3343145/robert-kitt-mida-on-sinu-ettevote-teinud-eesti-heaks


Corporate responsibility can 
increase productivity up to 13%; 

reduce the average turnover rate by 25% to 50%; 
and increase employee engagement by 7.5%. 

CR performance has the same effect on retention 
as an increase in annual salary of $3,700 per year, 

and workers who were informed about a CR program 
were willing to accept a lower wage 

and were more likely to go “above and beyond” for the employer 
by doing extra work not required for payment.

Project ROI

http://www.projectroi.com/

http://www.projectroi.com/


Reputation Dividend: The 2015 US Reputation Dividend Report

http://www.reputationdividend.com/files/1514/3515/4447/US_2015_Reputation_Dividend_Report_-_Final.pdf

http://www.reputationdividend.com/files/1514/3515/4447/US_2015_Reputation_Dividend_Report_-_Final.pdf


TULUDE 
KASVATAMINE

KULUDE JA RISKIDE 
VÄHENDAMINE

USALDUSE JA SUHETE 
TUGEVDAMINE



1. Enneta jamasid
2. Enneta regulatsiooni
3. Kasuta kriisikommunikatsioonis



https://www.youtube.com/watch?v=qhbliUq0_r4
http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/09/lego-ends-shell-partnership-following-greenpeace-campaign

„Toymaker will not renew current 
multimillion pound deal, that sees Shell-

branded Lego sets sold at petrol stations “

https://www.youtube.com/watch?v=qhbliUq0_r4
https://www.youtube.com/watch?v=qhbliUq0_r4
https://www.youtube.com/watch?v=qhbliUq0_r4
http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/09/lego-ends-shell-partnership-following-greenpeace-campaign


„Saku müüb ja toodab legaalselt lubatud
tooteid ja teeb seda vastutustundlikult.“

http://epl.delfi.ee/news/eesti/saku-olletehase-juht-ma-ei-taha-olla-katsejanes-ja-tootada-laboris-mille-nimi-on-eesti-vabariik?id=73960379

http://epl.delfi.ee/news/eesti/saku-olletehase-juht-ma-ei-taha-olla-katsejanes-ja-tootada-laboris-mille-nimi-on-eesti-vabariik?id=73960379


http://kangwonland.high1.com/eng/sustainabilitymanagement01/html.high1

http://kangwonland.high1.com/eng/sustainabilitymanagement01/html.high1


Millest alustada?

1. Kaardistamine 
Mida juba tehakse ja kas on seatud eesmärgid? 
Kas on mingi järjepidevus?

Mida teen?
ärimudel, mõjukoht ja paigutumine ettevõtluskeskkonda 

Kuidas teen?
looduskeskkond
sotsiaalne keskkond

Mille mõju hinnatakse ja mida peetakse oluliseks? Kes  omab tervikpilti?

•
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Millest alustada?

2. Põhimõtete kirjeldamine

Priotiteetsete tegevuste paikapanemine ja eesmärkide seadmine;
Ettevõtte suurima negatiivse mõjukohaga tegelemine;
Planeerimine, kuidas riske maandada;
Huvigruppide/sidusrühmade ootuste kontrollimine;
Teadvustamine, kes teema eest vastutab ja töötajateni viib;
Aruandlusele mõtlemine – Kas me peame kellelegi aru andma? Kas võiksime?

Mil viisil kõik tehtu enda kasuks tööle panna?
Otsus: millist tüüpi aruanne koostada ja materjale edaspidi kasutada.

Millised on ootused Eestis ja
välisturgudel ning kes peab ettevõttes aru andma?

10/11/2017



Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks
Benchmark, tunnustus tehtu eest, usaldusväärtuse tõendamine



10/11/2017 GO HEADER & FOOTER TO EDIT THIS TEXT

1. ABB AS
2. Eesti Energia AS
3. Ericsson Eesti AS Tallinna Tehas
4. ISS Eesti AS
5. Manpower OÜ
6. Swedbank AS
7. Tallinna Lennujaam AS
8. Tallinna Vesi AS

2015 Kvaliteedimärgise kuldtase
väikesed, keskmise suurusega ettevõtted ja suurettevõtted



Milline on teie ettevõtte lugu sellest, 
kuidas te väärtust loote?



Huvigruppide ootused
Ennetav loo rääkimine
Tööriist kriisikomm-ks

Tulevane töötaja
Koostööpartner

Kogukond 
Investor
Usaldus
Kuvand
Suhted
Maine
Bränd

Organisatsioonikultuur
Head saadikud
Motivatsioon

Saad seda, mida mõõdad
Sisuline arendamine

Teemad silme ees
Juhtimisotsused

Mõõtmine



Üksikud 
kirjeldavad 

lõigud 
aasta-

aruandes

Eraldi 
jätku-

suutlikkuse 
aruanne

AastaaruanneAastaaruanne Aastaaruanne

Sotsiaalne 
vastutus Keskkond

HÜT jt

Integreeritud 
aastaaruanne

Teemad
inte-

greeritud 
aasta-

aruandes

+
 . . .
 . . .

 . . .
 . . .



Üks väheseid spetsiaalselt jätkusuutlikkuse aruandluse standard
1. Lihtsustab koostamist struktuuri, teemade, mõõdikute ja protsessi osas
2. Tagab sisu usaldusväärsuse (relevantsus, läbipaistvus)
3. Äriringkondades enim tuntud = kvaliteedimärk
4. Toetab sisest ja välist kommunikatsiooni
5. Benchmarki võimalus
6. Auditeeritav
7. + annab lisapunkte konkurssidel, indeksites

www.globalreporting.org

http://www.kpmg.com/cn/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015-o-201511.aspx

http://www.globalreporting.org/
http://www.kpmg.com/cn/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015-o-201511.aspx


http://www.kpmg.com/cn/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015-o-201511.aspx

http://www.kpmg.com/cn/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015-o-201511.aspx


Raporteerimine 
ei eelda ilmtingimata 

sisulisi muudatusi
jätkusuutlikkuse sisulisel juhtimisel

ega täiendavaid tegevusi ja bürokraatiat.



See on OK 
kui huvigrupid ei loe aruannet 

algusest lõpuni läbi. 

Nad võtavad selle kätte siis, 
kui neil on vaja. 

Aga kui neil ei ole seda võimalust…



41

Kui raporteerimisse investeeritud 
mõnikümmend kuni sadakond töötundi 

või 5 või 15 tuhat eurot 
aitavad võita kasvõi ühe tehingu, 

värvata paar töötajat konkurentide eest 
ning säästa kriisikommunikatsioonilt 

negatiivse tähelepanu all olles, 
siis tasub see juba ära.



http://www.kpmg.com/cn/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015-o-201511.aspx

http://www.kpmg.com/cn/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015-o-201511.aspx


http://www.kpmg.com/cn/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015-o-201511.aspx

http://www.kpmg.com/cn/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015-o-201511.aspx
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