Pea liiva alt välja 2020!
– Ettevõtete ühiskondliku aktiivsuse ja sotsiaalse kaasamise
arvamusuuring Eesti töötaja, tarbija ja kodaniku vaatest.

Järg
2017. aasta
uuringule

Soovitused tööandjatele, tippjuhtidele ning turundus- ja
kommunikatsioonijuhtidele
Olulised edasiminekud ning suurimad pettumused 2017 vs 2020
Vastutustundliku suhtumise ja käitumise persoonad
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UURINGUST
UURINGURAPORTI KOOSTAJAD:
Milttoni tellitud ja Norstati 2020. aasta alguses läbiviidud uuringu

Uuringus osales 1000 inimest vanuses 18–80 üle Eesti esindusliku

Annika Arras – planeerimine, informatsiooni töötlus ja analüüs,

näol on tegu jätku-uuringuga 2017. aastal toimunud samasisulisele

valimiga vanusegruppide, sugude ja regioonide lõikes. Käesoleva

järeldused, uuringuraporti kontseptsioonja makett.

küsitlusele inimeste suhtumisest vastutustundlikkuse temaatikasse.

uuringu tulemuste võrdlust eelnevaga võib mõjutada asjaolu, et

Uuringut on kavas jätkata paariaastase sammuga ka edaspidi, et luua

eelmine uuring oli esinduslik Tallinnas ja Tartus, aga mitte üle

pikaajaline vaade teadlikkuse kasvust CSR (corporate social responsi-

Eesti. Uuringutulemusi kommenteerides oleme loonud seoseid

bility) teemade suhtes. Uuring käsitleb vastutustundlikkuse küsimusi

teiste uuringute või ühiskondlike sündmustega, mis meie hinnan-

nii töötaja, tarbija, infohankija kui kodaniku kontekstis. Kui 2017. aastal

gul tõestavad või annavad toimunud muutustele või hetkeolukorrale

viisime uuringu läbi paralleelselt Eestis, Soomes ja Rootsis, siis sel

selgitusi. Viited vastavatele materjalidele leiate raporti lõpust.

korral keskendusime vaid Eestile ning laiendasime uuringu temaatikat.

Kristi Malmberg – metoodika, planeerimine, informatsiooni
töötlus ja analüüs, uuringuaruande kirjutamine.
Mari-Liis Kitter – järeldused, soovitused.
Sirli Peepson – uuringuaruande kirjutamine, järeldused,
soovitused ja SDG jm taustainfo koostamine, keeletoimetus.

Miltton on 2001. aastal Soomes asutatud ambitsioonikas tulevikku vaatav
ärikonsultatsiooni ettevõtete grupp. Pakume kõige värskematel rahvusvahelistel teadmistel ja kogemustel põhinevat strateegilise nõustamise
teenust. Meie koduturuks on Uus Põhjala, kuhu lisaks traditsioonilistele
Põhjamaadele kuuluvad ka Eesti, Läti ja Leedu.
Meie meeskonnas on tänaseks 400+ noort ja energilist inimest
Helsingis, Stockholmis, Tallinnas, Riias, Vilniuses, Peterburis, Brüsselis ja
Washingtonis.
Miltton New Nordics tiimi Tallinnas kuuluvad 2020. aastal valitsussuhete
teenust pakkuv Miltton Public Affairs, strateegilist kommunikatsiooninõu
andev Miltton JLP ja muutuste juhtimisele keskenduv Miltton Sisu. Pole
olemas valmis teenust, me areneme koos ühiskondlike muutuste ja

Miltton ja vastutustundlikkus

klientidega.

Miltton Grupp on alates aastast 2015 täitnud ÜRO ülemaailmse kokkuleppe (UN Global Compact) raportit Global Reporting Initiative (GRI) ja järgib oma
äritegevuses selle kümmet põhimõtet. Me soovime olla Eesti ühiskonnas vastutustundliku ettevõtluse eestkõnelejad ja kasutame oma meeskonna kompetentse ja
aega, et teadvustada ja edendada jätkusuutliku ning vastutustundlikku ettevõtluse ja eluviisi arengut Eestis. Oleme Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liikmed ja

Miltton New Nordics

aktiivsed eestkõnelejad, kuulume Koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks, aidates selgitada kestliku arengu eesmärkide olulisust, oleme liitunud Inimõiguste Keskuse

Telliskivi 60/2, Tallinn

poolt algatatud mitmekesisuse kokkuleppega, et väärtustada võrdse kohtlemise põhimõtet ja anname vabatahtlikena nõu Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikule.
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ANNIKA ARRAS:
“Ootan positiivset
muutust loovaid
juhtimisotsuseid”

Majandusteadlase Milton Friedmani sõnul seisneb ettevõtete sotsiaalne vastutus
oma kasumi suurendamises. Kahekümneaastane Milton, kes on sündinud käesoleval
sajandil heaoluühiskonda, hakkab sellise jutu peale jonnakalt jalgu trampima. Kui
aga Friedmani-härra edasi selgitab ja lisab juurde, et ettevõtted iseeneses ei saa olla
vastutustundlikud, sest ettevõtteid juhivad inimesed ja vaid inimesed saavad võtta
vastutust, hakkab noor-Milton teda kuulma.
Sellest ja mitmest teisest teooriast on jõudnud sümbioosina ärikultuuri termin
korporatiivkodanik. Inimesed, kes omavad ja/või juhivad, ka vastutavad, nii nagu iga
kodanik vastutab iseenda tegude eest oma riigis ja koduplaneedil.
Nii et kuigi käesolev uuring räägib Eesti inimeste ootustest ettevõtete ühiskondliku
aktiivsuse ja sotsiaalse kaasamise aspektist, siis mina räägin sinuga – juht, omanik ja
otsustaja.
Eestis ei ole palju ettevõtteid, mis oleks avalikult (või ka mitteavalikult) deklareerinud
vastutustundlikkust: ikka ja jälle kohkuvad ettevõtted tagasi hirmu ees, et vastutustundlikkus on a) suurtele ja rikastele b) midagi keerulist ja võimsat, milleni me ei küüni.
Seda näitab nii statistika kui uuringud.
Maailma arenenumates piirkondades aga on vastutustundlikkus iga endast ja klientidest lugupidava ettevõtte pärisosa ning partnerite ja/või investorite valikul eelistatakse
juba ammu vaid neid, kes käituvad vastutustundlikult: vastutustundlik tegevus on
integreeritud ettevõtete põhitegevusse ning mõjutab nii käibe- kui kasuminumbreid.

71% globaalsete ettevõtete tegevjuhtidest usub,
et kui ettevõtted panustavad, on sellel mõju ja
oluline roll kestliku arengu eesmärkide
saavutamisel.
(Vt ÜRO tippjuhtide uuringut, viide lk 24 ja kui sa kuulud 82% eestlaste hulka, kes pole
midagi kuulnud kestliku arengu eesmärkidest, siis vt lk 23).

Miltton (Sic! Sõnas on kaks t-tähte, mis on konsultatsiooniagentuur, mitte alguses
viidatud majandusteadlase eesnimi) töötab paljude suurte ja väikeste ettevõtetega:
oleme näinud nii tagasihoidlikke kliente, kes ei julge oma suurtest ja oluliselt ühiskonda positiivselt mõjutavatest tegevustest avalikult rääkida, kartes kriitikat mõne
põhitegevuse protsessi osas, kui ka suurejoonelisi enesesseuskujaid, kes proovivad
meid ära rääkida rohepesus kaasalöömisel. (Rohepesu ei ole okei ja seda me kliendile
ka ütleme!)
Oleme kohanud suuri ettevõtteid, kes ei julge valida pooli ühiskondlikult olulistes
vaidlustes, kuigi mõistavad, et vaikimine ja äärmustel võimutseda laskmine ei muuda
ühiskonda avatumaks ja sõbralikumaks. Samas oleme kohanud väikeettevõtteid, kes
ei kohku tagasi ka kõige julgemate sammude ees, olles rõõmsad, kui kaotavad ebaväärikaid ja -olulisi kliente oma julgete seisukohtade või uuenduste avalikustamisel.
Me oleme veendunud, et vastutustundlik ettevõte peab tegutsema selle nimel,
et majanduskeskkond areneks ning sotsiaalne panus oleks võimalikult suur, aga ka
looduskeskkonda ei rikutaks rohkem kui me seda juba rikkunud oleme. Meie soovitus klientidele ja kõigile teistele on: võtke vastutus, julgege öelda, mida te arvate,
julgege teha nii väikseid kui suuri samme, et parandada ettevõtte mõju ühiskonnale ja
julgege sellest ka rääkida. Sest vastutustundliku tegevuse ja selle läbi kuvandi loomine
organisatsioonile pole ilu- või- trendikaup, vaid aja vältimatu nõue. Sest iga ettevõte
on omanäoline ja teie tegevused ning oluliste mõjude suurendamine on teie enda
kätes. Sest vastutuse võtmisest hakkab aina rohkem sõltuma organisatsiooni maine nii
koostööpartneri kui tööandjana, aga ka kasum.
Milttoni tiim plaanib sel aastal jätkata süvendatult ühiskondlike arengute ja ootuste
uurimist ja analüüsi. Eesti kontekstis on meie fookuses kindlasti põhjamaise väärtuspõhise juhtimiskultuuri ja vastutustundliku ettevõtluse arendamine. Soovime oma
klientidele pakkuda parimat sisendit, et neil oleks kindlustunnet vastu võtta
tähendusrikkaid ja muutust loovaid juhtimisotsuseid. Käesolev uuring olgu teile toeks
nende otsuste langetamisel.
ANNIKA ARRAS, MILTTONI KAASASUTAJA JA TEGEVJUHT
Tallinnas, Telliskivi Loomelinnakus 3. märtsil 2020
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Ettevõtetelt
oodatakse tegusid!
Milttoni eesmärk uuringut läbi viies oli kindlaks teha, missugused on töötaja, tarbija ja kodaniku
vaates ettevõtete vastutustundliku ja ühiskondlikult aktiivse tegevuse olulisimad ootused,
teemad, nende kajastamise kanalid ning ka osapoolte rollid kogu ahelas.
Et erinevate põlvkondade või inimtüüpide eelistusi paremini mõista, oleme loonud
uuringuandmete põhjal ettevõtete sotsiaalse vastutuse ootuste ja vastutustundliku käitumise
inimtüübid ehk persoonad.
Uuringu kokkuvõttes oleme välja toonud uuringu olulisimad järeldused, aga anname ka
soovitusi, kuidas ettevõtted võiksid alustada ja/või edasi tegutseda, väärtustades lisaks
majandusnäitajatele ka oma mõju inimestele, ühiskonnale ja keskkonnale.

58%

ootab ettevõtetelt
konkreetseid tegusid
vastutustundliku
tegevuse
väljendamiseks
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TÄHELEPANUVÄÄRSED MUUTUSED 2017 vs 2020
TIPPJUHILE OTSUSTE LANGETAMISEKS VAJALIK INFO

Edasiminek

				

Pettumus

20%			

58%			

37%			

usub, et ettevõtetel on võim-

Olulise hüppe tegi kliimamuutuse olulisus

82% küsitletutest pole midagi kuulnud ÜRO

pole midagi kuulnud ega

ootab ettevõtetelt konkreet-

kasvades 19%-lt 39%-le.

kestliku arengu eesmärkidest.

näinud ettevõtetest, kes on

seid tegusid vastutustundliku alus mõjutada ühiskondlikke

Usk Eesti kodanikuühiskonda ja avaliku arva-

Vene ja muude rahvusvähemuste õigused

võtnud hoiaku ühiskondlikes

tegevuse väljendamiseks.

muse mõjuvõimekusse kasvas 36%-lt 53%-le.

Eestis lähevad korda vaid 2%-le eestlastest,

Noorte usk enda kui üksikisiku mõjusse ühiskondlikes muutustes on kasvanud 5%-lt 20%-le.
Ootus, et ettevõtted väljendaksid oma
vastutustundlikkust eelkõige läbi tegude, oli
suur juba varem, aga see number on kasvanud
veelgi. 2017 - 52%

>

2020 - 58%.

samal ajal kui muude rahvuste esindajatest

küsimustes (2017 oli näitaja

Usk ettevõtete mõjuvõimu

raha annetamine (oli 27%

11%).

on alles edetabeli kuuendal

aastal 2017), jäädes erinevate

kohal, kus see oli ka paar aas- tegusemis- ja väljendustat tagasi.

viiside valikute viimasesse
kolmandikku.

adresseerimise olulisus ettevõtete poolt tervi-

ega saavutanud kohta isegi esiviisikus.

viis ettevõtete ühiskondliku
meelsuse väljendamiseks on

Kuigi kliimamuutustega seotud probleemide

arvamus oli keskmisest oluliselt madalamal

on seda meelt, et parim

muutusi (2017 vastavalt 28%).

peab seda oluliseks 31%.

kuna tegi kasvu, siis ettevõtjate ja tippjuhtide

18%

Rohepesu ei tööta! Levinud praktika Eestis toob enamasti vastutustundliku ettevõtlusega seotud teemad turundus-ja/või
kommunikatsioonijuhtide töölauale. Sünnivad silutud tekstiga loovad lahendused paremast ühiskonnast, üdini vastutustundlikest
ettevõtetest, kes seda ilusat elu loovad. Fassaadi taga on aga äristrateegiad ja opereerimisviisid, mis narratiive ei toeta. 58% küsitletutest ootab ettevõtetelt konkreetseid tegusid, kõik muud viisid ettevõtte vastutustundliku tegevuse väljendamiseks ei küüni selle
toetuse lähedalegi. Kõige tugevama toetuse sellele andsid aga juhid, ettevõtjad ja tippspetsialistid ise – 64% arvab, et esmalt tee
midagi ära ja siis räägi sellest.

TÖÖANDJANA TASUB JÄRELE MÕELDA

57%			

62%			

82%			

TURUNDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIJUHILE KASULIK TEADMINE

10%

32%			

80%			

66%			

49%

kaaluks töökohalt lahkumist,

23–35aastastest naistest, kes

18–22aastastest peab

muu rahvuse esindajatest

naistest leiab, et toote või

18–22aastastest saab infot

jaoks on väga oluline, olu-

tarbijatest on valmisolek

kui tööandja või otsene

töötavad teenindussektoris,

väga oluliseks, oluliseks või

peab eestlastest rohkem

teenuse seostamine ühis-

ettevõtete kohta sotsiaal-

line või üsna oluline, et

maksta samaväärsete

ülemus väljendaks sõnades

kaaluksid väärtuskonflikti

üsna oluliseks, et tööandja

ebaoluliseks tänase või

kondlikult olulise teemaga

meediast ning 52% leiab

kaubamärk või ettevõte on

toodete puhul rohkem

või tegudes vastuvõetama-

korral töölt lahkumist.

on kujundanud seisukoha

tulevase tööandja seisu-

on hea viis ettevõtte vas-

seda ettevõtete veebileht-

kujundanud hoiaku talle-

vastutustundliku märgisega

ühiskondlikus või keskkonda

kohti ühiskondlikes ja

tutustundlikkuse väljen-

edelt. Veebilehed korda!

olulises ühiskondlikus küsi-

toote eest. See valmisolek

puudutavas küsimuses,

keskkonnaalastes

damiseks, samal ajal kui

muses. Veelgi tugevama

on suuremal osal siiski

millest nad ise hoolivad.

küsimustes.

vaid 15% meestest toetab

toetusega selles küsimuses

„pigem jah” tasemel,

seda mõtet.

on naised (72%).

„kindel jah“ vaid 6%.

tuid väärtusi või seisukohti.

Kas väärtustad mitmekesisust? Kui eestlase väärtusruum on hakanud nihkuma lähemale põhjanaabrite omale, siis muust rahvusest

Millistesse kanalitesse suunata turundus- ja kommunikatsioonieelarve? Sotsiaalmeedia (46%), uudised (44%) ja ettevõtte kodu-

eestimaalaste ja eelkõige emakeelt vene keelena kõnelevate inimeste puhul seda nii julgelt väita ei saa. Inim-ja tööõigused (46% muu

lehekülg (35%) peaks olema kommunikatsiooni- ja turundustegevuste kuldseks kolmikuks, et viia kohale teadmist ettevõtte vastutus-

rahvus, 32% eestlased) ning tervishoiuga (41% muu rahvus, 29% eestlased) seotud teemade adresseerimine ettevõtete poolt on neile

tundlikust tegevusest. Kõik kolm kanalit on olulised, aga rõhuasetus liigub noorte puhul sotsiaalmeediast vanuse kasvades rohkem

märksa olulisemadkui eestlastele, mille selgitusena võib tuua baasvajaduste rahuldamatuse. See võiks olla tõsine järelemõtlemise

päevauudiste poole (5–80 = 53%). Aga tasutud reklaam? Jätkuvalt pildil (22%), aga mitte ärikriitilises spektris.

koht ka tööandjatele.
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UURINGU PEAMISED JÄRELDUSED
1

Suur osa Eestis läbi viidud tarbija- ja kliendi
käitumist uurivatest küsitlustest jõuavad

2

Eesti riigi pikaajaline strateegia Eesti 2035,
suurte ettevõtete kodulehed, arengukavad,

3

Kuigi see uuring on alles teine omalaadsete
seas, võime juba näha muutusi eestlaste

4

Küsisime, millistel osapooltel on suurim
osakaal mõjutada ühiskondlikke ja keskkond-

keskmiselt

aastaaruanded ja kommunikatsioonitege-

väärtusbaasis. Meenutuseks, et 2017. aasta

likke protsesse? Kolmik pole muutunud, küll

mõnevõrra teadlikumad ja tundlikumad teemades,

vused näitavad, et vastutustundlikkus on oluline teema

uuring oli tehtud samaaegselt Eestis, Soomes ja Rootsis

aga järjekord ning mõningad märkimisväärsed muu-

mis puudutavad keskkonda, inimõigusi ja vastutus-

ka Eestis. Kahjuks näitavad meie uuringu tulemused

ja mõlema naaberriigi elanikud pidasid juba siis kõige

tused. Meedia on number üks ühiskondlike muutuste

tunnet.

vastutustundlikkuse

aga, et nn tavaline inimene, kelle sissetulekute suurus

olulisemaks teemaks kliimamuutust – toetus vastavalt

mõjutaja, järgneb valitsus ning parlament. Eriti võimas

temaatika suhtes. Milttoni 2020. aasta algul tellitud

sõltub tööandja eetilistest tõekspidamistest, kauba-

47 ja 43 protsenti. Kiire ja massiivne infovoog ja globaal-

on 18–23aastaste usk meedia võimesse mõjutada ühis-

uuringust selgub, et naiste suurem teadlikkus ja kaasa-

valik keskkonna- või ühiskonnasõbralikkus keskmise

sete sündmuste mõju toob kaasa kiiremad muutused.

kondlikke muutusi: tervelt 83% usub meedia mõju-

elamisvõime paistab välja nii hinnangus, kas ettevõtted

supermarketi keskmisest valikust, ei tea ega ka väga

Nii tegigi sel korral olulise hüppe kliimamuutus, mida

jõudu (oli 54% 2017). Siia juurde on oluline mainida, et

üldse peaksid sõna võtma ühis- või keskkondlikult olu-

huvitu teemadest, mis võiksid „aidata lõpetada vaesust,

kolm aastat tagasi pidas oluliseks vaid 19% küsitletu-

Edelman Trust Barometer näitas juba 2018. aastal, et

listel teemadel (nõus või väga nõus naised 73% vs me-

kaitsta planeeti ja tagada heaolu kõigile“ (ÜRO kestliku

test, aga 2020 lausa 39%. Oleme astunud selge sammu

inimesed defineerivad „meediana” nii ajakirjanduslikku

hed 65%), valmiduses maksta rohkem vastutustundliku

arengu eesmärkide keskne idee). See tähendab, et

lähemale põhjamaisele väärtusruumile. Võime järel-

sisu kui ka online-platvorme, sealhulgas otsingumooto-

märgisega toote eest (naised 55% vs mehed 43%) kui

inimesed ei näe seost oma ostuotsuste ja teiste riikide

dada, et selle muutuse suureks mõjutajaks on olnud

reid ja sotsiaalmeediat. Sama raport aastast 2020 ütleb

ka valmiduses lahkuda töökohalt juhul, kui ettevõtte

inimeste ja/või keskkonna toimimise ja heaolu vahel.

meedia, kus kliima soojenemisega seotud temaatika

ka seda, et usaldusväärsus meedia suhtes on negatiivses

järjest enam kajastamist leiab.

juba mõnda aega. Nii et meedial on mõjuvõim, aga

tulemuseni,

Nii

ka

et

naised

ettevõtete

on

juht peaks väljendama nende jaoks vastuvõetamatuid
seisukohti (naised 61% vs mehed 54%).

milline täpselt?

Ükskõik kui musti tulemusi Eesti inimeste mõistmist ja ootusi näitavad uuringud ka ei näita, oleme
me kindlad, et mõtlemises on toimunud muudatus: ettevõtetele, nende käitumisele ja läbipaistvusele
on hoopis kõrgemad ootused kui olid veel näiteks viis või kümme aastat tagasi. Mitte ainult omanike
rahulolu dividendidest ei mängi rolli ettevõtte strateegiliste otsuste tegemises, vaid ka kõikide teiste
osapoolte pidev tähelepanu.
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MILLISED ME OLEME?

7

Persoonade kirjeldused on loodud uuringus esile tulnud domineerivamate andmete põhjal. Olgu öeldud, et „päris elu“ on kahtlemata kirjum,
aga ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja ühiskondliku aktiivsuse ootuste küsimuses on üldistatult meie minapilt erinevates rollides just selline.

Maailmaparandaja

Pragmaatik

Arutleja
Pensionär

Teenindussektori töötaja

Mees või naine, vanus 18–22, elab Tallinnas või Tartus,

Mees, vanus 36–55, emakeel eesti keel,

Naine või mees, elab peamiselt Tallinnas või Tartus,

Naine, vanus 23-55, emakeel nii eesti kui vene keel,

emakeeleks eesti keel, töötab kooli kõrvalt kontoris

elab Tallinnas või lähistel

aga ka mujal üle Eesti

elab Tallinnas, Ida-Virumaal, Tartus või teistes

Tudeng, õpilane

Tippjuht või ettevõtja

või teeninduses
Väljendab kõige tugevamalt oma meelsust ettevõtete
ühiskondliku aktiivsuse osas. Ta ei taha midagi kuulda sellest, et ettevõtted ei peaks panustama. Ta on maailmakodanik, kes valutab südant kliimamuutuste ning ületarbimise pärast, võrdne palk on tähtis ja ringmajandusega
tuleb tegeleda. Peab oluliseks sõnavabadust ning soolist
võrdõiguslikkust ja sotsiaalselt tundlike ühiskonnagruppide kaasamist, tundes empaatiat ka seksuaalvähemuste
õiguste ning rassismi ilmingute suhtes. Tema väärtusruum
peab ühtima tänase või tulevase tööandja omaga, konflikti korral kaalub lahkumist tõsiselt, aga päris kindel siiski
pole. Tarbimisel on toodete ja teenuste vastutustundlikkus tähtis: ta tarbib vähem, aga ostab kallimat vastutustundlikku toodet. Ettevõtete hoiakute kohta hangib informatsiooni eelkõige sotsiaalmeediast, aga talle meeldib
hankida informatsiooni mitmest allikast – nii et talle on
olulised ka uudised ning ettevõtete veebilehed. Sõprade
ja lähedaste soovitused lähevad talle korda. Peab tähtsaks, et ettevõtted väljendaksid oma meelsust eelkõige
tegude kaudu:üheks neist võib olla ka koostöö kodanikuliikumiste ja mittetulundusühingutega. Tema meediatarbimine on suur ja seeläbi ka informeeritus – erinevalt
järgmistest põlvkondadest ta teab üht-teist ÜRO kestliku
arengu eesmärkidest ning peab enda panust nende
täitmisesse väga oluliseks.

Tasakaalustaja

suuremates linnades
Arvab, et ettevõtted peaksid avalikult sõna võtma olulistel, ühis- ja keskkonda puudutavatel teemadel. Ta peab
kõige olulisemaks kohalikku tootmist ning ringmajanduse
põhimõtete järgmist. Kliimamuutustest on teadlik, aga ei
pea seda nii põletavaks teemaks, et seda juhtimisotsustel
peamiste prioriteetide hulka arvata. Samas on looduse
hoidmine talle siiski väga oluline – ilmselt veedab seal
oma vaba aega. Seksuaalvähemuste õigused ega rassismiilmingud ühiskonnas pole tema jaoks mingi teema, ta
ei taju, et selliseid probleemkohti üldse eksisteeriks.
Tööandja või äripartnerite väärtused on talle olulised,
kuid mõnevõrra vähem kui tema naiskolleegidel –
emotsionaalseid otsuseid ta väärtuskonflikti korral
pigem kiirustades vastu ei võtaks. Vastustundlike märgisega toodete või teenuste eest on kindlasti valmis rohkem maksma kui keegi teine. Infot ettevõtete sotsiaalse
vastutuse osas hangib sotsiaalmeediast ja uudistest, loeb
avamusartikleid. Tal on kindel veendumus, et kui üldse
CSRiga tegeleda, siis läbi tegude ja meelsasti astuks ta neil
teemadel ka avalikku debatti poliitikutega. ÜRO kestliku
arengu eesmärkidest teab ta sama vähe kui kõik teised,
aga sellest olenemata on kõige tugevamalt seisukohal, et
maailma paremaks muutmine sõltub eelkõige igast
inimesest endast.

Loodushoid, jäätmetesorteerimine ja taaskasutus on
kõige tähtsamad, nende kõrval on samaväärselt tähtis
Läänemere puhtus. Aga ta valutab südant ka kliimamuutuste pärast, kuigi mõnevõrra olulisem sellest on tervishoiuga seonduv ja ta leiab, et ettevõtete roll selles on tähtis.
Potentsiaalse tööandja peale mõeldes läheb ta väärtuskonflikti korral minema nagu nooremaealisemgi töötaja.
Tarbija vaatest on talle keskmiselt isegi olulisem, et toode
või teenus oleks vastutustundlik, aga ta pole selle eest
valmis rohkem maksma, kuigi tahaks. Peamiseks infoallikaks ettevõtete hoiakute suhtes on tema jaoks uudised, aga ka sotsiaalmeedia on arvestataval kohal ja ettevõtete veebilehti ta pigem ei külasta. Kõige mõjuvõimsamaks muutuste ellukutsujaks peab ta aga kohalikku
omavalitsust. Ta peab tippjuhtidega sama oluliseks, et
ettevõtjad peaksid poliitikutega dialoogi ühiskondlikult
olulistes küsimustes ja see võib toimuda ka leheveergudel
arvamuslugude kaudu. Samal ajal arvab, et tühipaljas jutt
ei aita, ta ootab tegusid. ÜRO kestliku arengu eesmärkidest ta suurt ei tea. Elu paremaks muutmisel peab enda
rolli oluliseks, aga riigi oma siiski ka, teistest kõige enam.

Muidugi, ettevõtted peavad ühiskonnaelus kaasa lööma.
Muret tekitab suur ületarbimine, mille tunnistajaks ta on
oma igapäevatöös. Kliimamuutustega tuleb tegeleda,
loodust hoida. Talle on keskmiselt olulisem, et tema
tänase või tulevase tööandja väärtusbaas ühtiks tema
enda omaga ning väärtuskonflikti korral lahkuks ta töölt.
Ka tarbijana on talle toodete ja teenuste vastutustundlikkus oluline ning kuigi ta eelistab vastustundliku märgisega
tooteid, siis pisut kahtleb, kas on valmis nende eest rohkem maksma. Talle on samaväärselt oluline, mida ettevõtted enda kohta kirjutavad sotsiaalmeedias, kuivõrd
mida nad reaalselt ära teevad. Aga reklaame paneb ta
tähele ja ootab sealtki vastutustundlikku sisu. Kõige suurem võimalus mõjutada ühiskondlikke muutusi on aga
tema arust kohalikel omavalitsustel, nende mõjuvõim on
arvestatavalt suurem kui valitsusel või meedial. Ta on ka
seda meelt, et elu paremaks muutmise peamine roll pole
ilmtingimata vaid temal endal, vaid ka riik peab
võtma vastutuse tema elu eest.
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MILLISED ME OLEME?
Persoonade kirjeldused on loodud uuringus esile tulnud domineerivamate andmete põhjal. Olgu öeldud, et „päris elu“ on kahtlemata kirjum,
aga ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja ühiskondliku aktiivsuse ootuste küsimuses on üldistatult meie minapilt erinevates rollides just selline.

Keskmik

Empaatik

Maasool

Naine või mees, vanus 36–55, eestlane või muu rahvus,

Naine, eestlane, vanus 23–55,

Mees, vanus 30–55, nii eestlane

elab Tallinnas, Harjumaal, Tartumaal, Ida-Virumaal

elab Tallinnas, Harju-või Tartumaal

kui muu rahvus, üle Eesti

Ringmajanduse, ületarbimise ja loodushoiu kõrval tõusevad esilehe ka

Kõige enam peab ta oluliseks, et ettevõtted käsitleksid keskkonna ja

riigikogu, aga ka kohalikud omavalitsused ja kodanikuühiskond ning üksik-

Keskkond ja looduspuhtus on tähtsad, lisaks ka sotsiaalselt tundlike ühiskonnagruppide kaasamine ning tervishoid, võrdne palk ja toodete päritolu kontrollitavus. Tööandja väärtused on talle väga tähtsad, samas on
ta väärtuskonflikti korral lahkumise osas samaväärselt valmis lahkuma
kui jääma, ühesõnaga – kõhkleb. Vastustundlikult toodetu on tähtis ja ta
pigem on valmis rohkem maksma, kindlasti rohkem kui tema meeskolleegid
või abikaasa. Infot hangib võrdväärselt uudistest, sotsiaalmeediast, veebilehtedelt, aga peab oluliseks ka sõprade ja kolleegide käest kuuldut.
Ettevõtetelt ootab eelkõige tegusid, aga riigiametnikuna peab oluliseks
ka seda, et erasektor teeks rahalisi annetusi ühiskondlike probleemide
lahendamiseks. Usub meedia ja kodanikuühiskonna võimesse sotsiaalsete
probleemide lahendamisel. ÜRO kestliku arengu eesmärkidest nagu oleks

isikurolli peab keskmisest olulisemaks. Kestliku arengu eesmärkidest teab pisut.

midagi kuulnud. Enda vastutust maailma paremaks muutmisel tunnetab.

panustama, aga ootab ka riigilt tegusid.

Keskastmejuht, tippspetsialist

tervishoid ja võrdne palk. Keskastmejuhina peab vajalikuks, et ettevõtted tegeleksid maksudest kõrvalehoidmise probleemi lahendamisega,
tippspetsialistina lähevad korda vene ja teiste rahvusvähemuste õigused.
Tööandja väärtuste kattumine enda omadega on oluline, konflikti korral
kaalub pigem töölt lahkumist, aga on siiski üsna piiri peal. Tarbimisel on
muster sarnane, vastutustundlikkus läheb korda, aga pole päris kindel, et
rohkem maksta tahab. Ettevõtete ühiskondliku aktiivsuse osas saab infot
uudistest, veebilehtedelt ja sotsiaalmeediast, aga ka reklaamist. Kõige enam
suudavad tema arust ühiskondlikke muutusi mõjutada meedia, valitsus ja

Ametnik, kontoritöötaja

Oskustööline

loodusega seotud teemasid, aga sellele lisaks läheb talle korda ka tervishoid ja võrdne palk. Kõikidest teistest tüüpidest erinevalt tõuseb esile ka
sisserännanute integratsioon ning vene ja teiste rahvusvähemuste õigused.
Samas ei tekita ükski teema tugevat kirge, meelsus on alati pigem keskel
või alla selle. Tööandja ja enda väärtuste ühtimine on oluline, aga töölt ta
väärtuskonflikti korral kergelt ei lahku, kuigi kaalub. Toodete ja teenuste
vastutustundlikkus läheb korda, aga vastutustundliku eest rohkem pigem
ei taha maksta. Infot hangib võrdväärselt kõikidest kanalitest, ettevõtetelt
ootab vähem juttu ja rohkem tegusid. Kestliku arengu eesmärkidest pole
ta päris kindlasti midagi kuulnud. Ise on valmis parema elu nimel
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Uuringu analüüs
Vastajate hulk, kes arvavad, et ettevõtted peaksid olulistel ühiskondlikel teemadel
sõna võtma, on uuringute vahelise kahe aasta jooksul mõnevõrra vähenenud (nõus
või väga nõus 70% aastal 2020 vs 85% aastal 2017). Samal ajal on kasvanud ka
nende hulk, kellel pole selles küsimuses selget seisukohta ehk vastusevariandi “pole
kindel” valis 2020. aastal tervelt 24% küsitletutest, samas kui 2017. aastal oli see
protsent vaid 13.

70%

ootab
ettevõtetelt
seisukohavõttu
ühiskondlikult
olulistes
küsimustes
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MILLISTEL TEEMADEL ON ETTEVÕTETEL SOBILIK SÕNA VÕTTA?
Küsimuse „Millistel teemadel on ettevõtetel sobilik sõna võtta?“ vastustes kerkisid 2020. aastal esile terve rida teemasid,
mida valiti muude teemadega võrreldes rohkem. 2017. aastal nii selget trendi polnud.

2017

2020
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OLULISTE TEEMADE TOP 5
KÕIK KÜSITLETUD					

EESTLASED					

MUU RAHVUS

Ringmajandus				

49%

Ringmajandus			

52%		

Inim- ja tööõigused

46%

Kõige eelistatum teema (49% 2020 vs

viie olulisema hulgas ka kiimamuutus ning

Looduse hoidmine			

48%

Looduse hoidmine		

49%		

Looduse hoidmine		

44%

29% 2017) on tänavu inimeste jaoks ring-

läbivalt peamiselt keskkonnaalased eelis-

Ületarbimine				

41%		

Ületarbimine			

46%		

Ringmajandus			

44%

majandus – jäätmetekke vähendamine,

tused, siis muud rahvused peavad olu-

korduvkasutus, taaskasutus. Vaid protsen-

lisemaks inimese n-ö baasvajadusi rahul-

Kohalik tootmine			

41%		

Kohalik tootmine		

40%		

Tervishoid			

41%

di võrra madalamal on looduse hoidmine,

davaid teemasid nagu inim- ja tööõigused

Inim- ja tööõigused		

38%		

Kliimamuutus			

39%		

Läänemere reostamine 37%

mis on suure tõenäosusega seotud nii sõ-

ning tervishoid.

jaka metsadebati kui üldiselt keskkonnateemade suurema esiletõusuga. Looduse
hoidmisele (48% 2020 vs 26% 2017) järgnevad tähtsateteemadena kohalik tootmine (41%) ja ületarbimine (41%).
Kui meeste ja naiste võrdluses suuri er-

PENSIONÄR						
Teemad tähtsuselt esimesel ja teisel kohal

TIPPJUHT					

OSKUSTÖÖLINE

Looduse hoidmine			

56%		

Kohalik tootmine		

63%		

Looduse hoidmine		

48%		

Ringmajandus				

55%		

Ringmajandus			

55%		

Inim- ja tööõiguse		

48%

Läänemere reostamine		

53%		

Looduse hoidmine		

45%		

Kohalik tootmine		

39%

ringmajandus; 56-80 ringmajandus ja loo-

Tervishoid				

42%		

Ületarbimine			

39%		

Ringmajandus: jäät		

36%

duse hoidmine.

Kliimamuutus				

35%		

Inim- ja tööõigused

34%		

Ületarbimine			

36%

KLIENDITEENINDAJA			

ÕPILANE, TUDENG

vanusegruppide lõikes: 18-22 ületarbimine
ja kliimamuutus; 23-35 ringmajandus ja
ületarbimine; 36-55 looduse hoidmine ja

inevusi pole, siis rahvuste lõikes ilmnevad
arvestatavad erisused. Kui eestlastel on

AMETNIK, KESKASTMEJUHT,
TIPPSPETSIALIST
								
Ringmajandus				

55%		

Ületarbimine			

49%		

Kliimamuutus			

56%

Looduse hoidmine			

47%		

Looduse hoidmi		

48%		

Ületarbimine			

53%

Ületarbimine				

43%		

Kohalik tootmine		

45%		

Ringmajandus			

44%

Kohalik tootmine			

43%		

Ringmajandus			

42%		

Inim- ja tööõigused

33%

Inim- ja tööõigused		

39%		

Kliimamuutus			

40%

Looduse hoidmine

31%

Lisaks väljatoodud eelistustele tõusid väljaspool TOP 5 tulemusi teemadena esile toodete päritolu kontrollitavus, võrdne palk ning Läänemere reostus. Kokkuvõtvalt on selgemalt esile
kerkinud teemad, mis seotud otseste või kaudsete keskkonnaküsimustega, mis on mitte ainult Eestis vaid terves maailmas saanud viimase paari aastaga hüppeliselt suurema kõlapinna.
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Üle poolte eestlastest
lahkuks väärtuskonflikti
korral töölt

Naised ja
noored on keskmiselt
mõnevõrra teadlikumad
ja tundlikumad kogu
vastutustundlikkuse
temaatika
suhtes
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TÖÖANDJA VÄÄRTUSED

„Kui oluline on, et teie tööandja on kujundanud seisukoha ühiskondlikus või keskkonda puudutavas küsimuses, millest teie hoolite?”
küsimusele vastanutest peab kokku 38% oluliseks või väga oluliseks,

Kas kaaluksid töökohalt lahkumist, kui tööandja või otsene
ülemus väljendaks sõnades või tegudes sulle vastuvõetamatuid
väärtusi/seisukohti? (mees vs naine)

Kas kaaluksid töökohalt lahkumist, kui
tööandja või otsene ülemus väljendaks
sõnades või tegudes sulle vastuvõetamatuid väärtusi/seisukohti?

61%

Jah

et tööandjal oleks olemas seisukoht. Kahjuks on näitaja 3 aastaga

13

54%

langenud: 2017. aastal oli sama küsimuse vastuse tulemus 51%. 18–22
aastastest peab seda aga väga oluliseks või oluliseks 44% vastanutest

39%

Ei

46%

ning üsna oluliseks veel 38% vastanutest. „Üsna oluline” oli 2020. aasta
vastuste seas populaarne vastusevariant (36% vs 30% 2017), mis viitab

Ei / 43%

ebamäärasele seisukohale ja võimalikule teadmatusele – näitab, et

%

0		

10		

20		

30		

vastaja ei ole otseselt mõelnud oma tööandja kui avalikkuse mõjutaja
peale, samas tundub, et see võiks kerkida teemaks. Samas märkis vastusevariandi „ei oska öelda“ 18–22-aastastest vaid 3%, versus 56–80

mees

Naised on sel teemal meestest tundlikumad. Naissoost vastajad pidasid ühis- või keskkondlikus küsimuses seisukoha kujundamist rohkem

38%

2020

51%

36%

Üsna oluline

30%

kohalt lahkumist, kui tööandja või otsene ülemus väljendaks sõnades
mis lahkuma on 61% naisi ja 54% mehi. Arvestades, et naised on üld-

naine

Väga oluline /
Oluline

väga oluliseks või oluliseks (42% naised vs 33% mehed). Samas pidas

või tegudes sulle vastuvõetamatuid väärtusi/seisukohti?” suhtes: val-

60		

Kui oluline on, et teie tööandja on kujundanud
seisukoha ühiskondlikus või keskkonda puudutavas
küsimuses, millest teie hoolite?

kui nooremad.

mehi. Naistel on selgem seisukoht ka küsimuse „Kas kaaluksid töö-

50		

Jah / 57%

aastastest 12% – vanemaealised ootavad tööandjalt ilmselgelt vähem

2017. aastal seda küsimust oluliseks või väga oluliseks 56% naisi ja 45%

40		

18%

Pole oluline /
Vähe oluline

13%

juhul alalhoidlikumad, võib naiste mõnevõrra suurem protsent olla
tingitud #metoo temaatika järsust tõstatumisest viimase paari aasta
jooksul. 2017. aasta uuringus seda küsimust veel sees polnud.

Ei oska öelda

%

8%
6%

0		

10		

20		
2020

30		
2017

40		

50		

60

70

ETTEVÕTETE ÜHISKONDLIKU AKTIIVSUSE JA SOTSIAALSE KAASAMISE ARVAMUSUURING 2020

TÖÖANDJA VÄÄRTUSED SIHTGRUPITI JA AJAS
2017

2020
46%

Väga oluline / Oluline

Kui oluline on, et teie tööandja
on kujundanud seisukoha
ühiskondlikus või keskkonda
puudutavas küsimuses,
millest teie hoolite?
(vanusegrupid)

53%

39%
39%

Väga oluline / Oluline

48%

36%

62%

Üsna oluline

32% 36%
25% 30%
12%
14%
14%

Pole oluline / Vähe oluline

36%
35%
37%
38%

34%

28%

Üsna oluline

44%

22%
20%
19%

Pole oluline / Vähe oluline

8%

15%
12%

10%

Ei oska öelda

%

4%
6%
6%

Ei oska öelda

0		

10		

20		

56-80

30		

36-55

23-35

40		

50		

60

%

%

36-55

30		
23-35

40		

50

18-22

30%
30%

33%

37%
35%

Üsna oluline

9%

12%

Pole oluline / Vähe oluline

18%

4%

Ei oska öelda

8%

10		

42%

Väga oluline / Oluline

45%

0		

20		

56-80

56%

Üsna oluline

Ei oska öelda

10		

2020

Väga oluline / Oluline

Pole oluline / Vähe oluline

0		

18-22

2017
Kui oluline on, et teie tööandja
on kujundanud seisukoha
ühiskondlikus või keskkonda
puudutavas küsimuses,
millest teie hoolite?
(mees vs naine)

6%
5%
3%

20		
naine

30		
mees

40		

50		

60

%

26%

9%
7%

0		

10		

20		
naine

30		
mees

40		

50
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Pooled on valmis maksma
vastutustundliku
toote eest rohkem

28%

Vaid
vastanute jaoks on
tarbijana oluline, et

ettevõte või kaubamärk
oleks kujundanud
seisukoha mõnes
ühiskondlikus
küsimuses
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TARBIJA OOTUSED
Küsimusele „Kui oluline on teile kui tarbijale, et kaubamärk või

uuringu järgi vaid 28%. Silmatorkavalt paljud vastajad valisid

ettevõte on kujundanud hoiaku teile olulises ühiskondlikus

variandi „üsna oluline“ (36% 2017 vs 37% 2020), mis tähendab,

küsimuses?” antud vastustest koorub välja, et tarbija jaoks pole

et suurel grupil inimestel pole tegelikult väga selget seisukohta

aastaks 2020 ettevõtte poolt ühiskondlikus küsimuses seisu-

– sellele ei ole mõeldud. Meie hinnangul on väikesed ootused

koha kujundamise olulisus märgatavalt kasvanud, pigem on

seotud ka asjaoluga, et inimesed pole harjunud ettevõtete

vaadeldav tagasiminek. Kui kahe aasta taguses uuringus pidas

mõju seisukohti teadvustama, kuna neist ka eiteavitada piisa-

seda oluliseks või väga oluliseks 43% vastanutest, siis tänavuse

valt hästi.

Kui oluline on teile kui tarbijale, et kaubamärk või ettevõte on kujundanud hoiaku teile olulises
ühiskondlikus küsimuses? (vanusegrupid)
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Kui oluline on teile kui tarbijale, et kaubamärk või ettevõte on
kujundanud hoiaku teile olulises ühiskondlikus küsimuses?
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KAS VASTUTUSTUNDLIKU MÄRGISEGA TOOTE EEST
MAKSAKSID ROHKEM?
„Kas oleksite valmis maksma samaväärsete toodete puhul roh-

„kindlasti mitte” vastuse valis enim 56–80-aastaseid (12%). Kuna

58% ja kontoritöötajatest 56%, kellele astusid tihedalt kandadele

kem vastutustundliku märgisega toote eest?” vastustes kerkivad

selle vastuse juures on oluline inimese ostujõud, analüüsisime

keskastmejuhid (54%) ja juhid ning ettevõtjad (52%). Kuna

valmidusega maksta rohkem esile noored ja naised. Naistest on

ka vastanuid ametikohtade lõikes. Ühest küljest ootuspäraselt,

nende kõigi näol on tegu suhteliselt hästimakstud ühiskonna-

kas kindlasti või pigem valmis rohkem maksma kokku 55% vasta-

aga teisalt ka ootamatult ilmutasid kõige suuremat valmisolekut

gruppidega, on see tulemus täiesti ootuspärane. Peab aga lisa-

nutest, samal ajal kui meeste puhul on selleks valmis 43%. Suuri

maksta rohkem vastutustundliku toote eest just õpilased (66%

ma, et erinevate ametikohtade/ühiskonnagruppide valmiduses

erinevusi vanuseliselt vastusevariantide vahel ei ole, kuid mõned

valmis kindlasti või pigem maksma rohkem). Samas: kui panna

maksta rohkem vastutustundlikuma toote eest polnud tege-

võib siiski välja tuua: kindlalt või pigem eitaval seisukohal selles

kokku nooruslik idealism ja tõenäoliselt kellegi teise rahakoti kasu-

likult ülisuuri erinevusi, ka teiste gruppide näitajad olid keskmise

küsimuses on samal ajal 47% mehi ja 35% naisi. Samuti on kindlasti

tamine, on nii suur pooldajate protsent igati mõistetav. Ennast

lähedal: kõige väiksema valmisolekuga olid oskustöölised (42%)

või pigem valmis kõige rohkem maksma 23–35-aastased (54%) ja

ametnikuna defineerinud vastajatest oli valmis rohkem maksma

ning ka pensionäridel küündis valmisoleku protsent 47-ni.

Kas oleksite valmis maksma samaväärsete
toodete puhul rohkem vastutustundliku
märgisega toote eest? (vanusegrupid)

Kas oleksite valmis maksma samaväärsete
toodete puhul rohkem vastutustundliku
märgisega toote eest? (mees vs naine)
60

60
55%

50
40

50
40

43%
35%

20

10

10

%

Jah
Pigem jah

11%

Ei oska öelda

mees

naine

10%

54

Kindlasti mitte
Pigem ei

0

%

2020

46

47

43

Jah / Pigem jah

35

30

20

9%

56

49

47%

30

0
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Kelle käes on võim?
Meedia
omab kõige
suuremat võimu
ühiskondlikkke
muutusi
mõjutada

18

ETTEVÕTETE ÜHISKONDLIKU AKTIIVSUSE JA SOTSIAALSE KAASAMISE ARVAMUSUURING 2020

TÕESTA TEGUDEGA JA SIIS RÄÄGI
Küsimusele “Milliseid viise või kanaleid võiks ettevõte kasutada oma arvamuse väljendamiseks olu-

Kui 2017. aastal oli veel 27% küsitletutest arvamusel, parim viis ettevõtete ühiskondliku meelsuse

listel teemadel?” vastanud peavad nii 2017. kui 2020. aastal tegusid sõnadest tähtsamaks. Ettevõtete

väljendamiseks on raha annetamine, siis nüüdseks on see kukkunud 18%-le jäädes erinevate

konkreetseid tegevusi nähakse praegu veelgi olulisemana kui varem (58% 2020 vs 52% 2017). Nagu

tegutsemis- ja väljendusviiside valikute viimasesse kolmandikku. See on vihje sellest, et üha

arvata võib, on 2020. aastal sotsiaalmeedia ja uudised olulisimad infohankimise kohad. Võibolla

enam oodatakse ettevõtetelt igapäevaselt vastutustundlikku tegutsemist, mitte vaid ühekordseid

mõnevõrra üllatuslikult märkis tervelt 52% 18-22-aastaseid ettevõtte kodulehte ühe olulisema info-

rahasutsakaid heategevuslikel eesmärkidel. Olulisimaks muutuseks võib aga pidada seda, et mär-

kanalina, kuid nende peamine infoallikas ettevõtete vastutustundliku tegevuse küsimuses on siiski

gatavalt on kasvanud nende vastanute hulk, kes pole kuulnud ettevõtetest, kes on võtnud hoiaku

sotsiaalmeedia (83%). Võrreldes 2017. aastaga on aastaks 2020 mõnevõrra vähenenud kõigist välja-

ühiskondlikes küsimustes (12% aastal 2017 vs 20% aastal 2020). Siit võib järeldada, et ettevõtted ei

pakutud kanalitest infohankimine ning veidi suurenenud sõprade, kolleegide ja perekonna käest

kommunikeeri piisavalt oma ühiskondlikke seisukohti ja algatusi.

informatsiooni saamine.

Milliseid viise või kanaleid võiks ettevõte kasutada
oma arvamuse väljendamiseks olulistel teemadel?

Millistest infoallikatest olete leidnud informatsiooni
ettevõtte hoiakute kohta?

Sotsiaalmeedia postitused
ja arutelud
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KELLEL ON VÕIMALUS MÕJUTADA
ÜHISKONDLIKKE MUUTUSEID?
Millistel osapooltel on suurim võimalus
											
mõjutada ühiskondlikke muutusi?

2020			

2017		

Koht 2020

(2017)

Suurimaks mõjutajaks peetakse meediat, aga ka valit-

lööb ilmselt välja erinevus sajandivahetuse kandis

sust ja riigikogu. 18-22-aastaste usk meedia võimesse

sündinute ja nõukogude ajal ehk totalitaarses režiimis

mõjutada ühiskondlikke muutusi on võimas – tervelt

üleskasvanute vahel.

Meedia 									

68% 			

53%			

1 			

(2)

Siia juurde on oluline mainida, et Edelman Trust Baro-

Suured käärid on ka kõige noorema ja vanema

Valitsus/ministrid 							

62%			

51%				

2 			

(3)

meter näitas juba 2018. aastal, et inimesed defi-

vanusegrupi usus kohalike omavalitsuste võimesse

neerivad „meediana” nii ajakirjanduslikku sisu kui ka

muutusi mõjutada – noorimad 36% ja vanemad 60%.

Riigikogu

								

59%			

56%			

3 			

(1)

Kodanikuühiskond, avalik arvamus				

56%			

36%			

4 			

(5)

Kohalikud omavalitsused						

53%			

38%			

5 			

(4)
(6)

83% usub meedia mõjujõudu 2020 (oli 54% 2017).

online-platvorme, sealhulgas otsingumootoreid ja
sotsiaalmeediat. Sama raport aastast 2020 ütleb ka
seda, et usaldusväärsus meedia suhtes on negatiivses
juba mõnda aega.

Usk Eesti kodanikuühiskonda ja avaliku arvamuse
mõju võimekusse kasvas 36%-lt 53%-le, mis on ka selle
küsimuse kõige rõõmustavam tulemus. Heaoluühis-

Ettevõtted

								

37%			

28%			

6			

konna selge tunnus on ka tugev kodanikuühiskond,

President

								

23%			

N/A			

7

							

18% 			

11%				

8 			

(7)

								

12% 			

5%				

9			

(9)

					

9%				

8%				

10 			

(8)

18-22-aastased usuvad ka enim üksikisiku võima-

mis viimaste aastate tuliste sündmuste ajel (meenu-

lustesse

muutusi

tame „hõberemmelga“ juhtumit või puidurafineeri-

Ametnikud		

(20% ja see on märgatav kasv, aastal 2017 oli see 5%),

mise tehase tuleku takistamiseks toimunud jõulist

56-80-aastaste seas on see protsent vaid 10. Siin

tartlaste sekkumist) on Eestis selgelt jalad alla saanud.

Üksikisikud

mõjutada

ühiskondlikke

Mittetulundusühingud

(-)

Kokkuvõtvalt võib väita, et ettevõtted peaksid esmalt vastutustundlikult tegutsema ja seejärel rohkem oma CSR-tegevustest avalikkust teavitama mõtestatult nii tava- kui sotsiaalmeedias.
Veebilehtedel tuleb oma tegevusi sel suunal tutvustada, selgitada, põhjendada ja arengut esitleda. CSR-strateegia ja selle läbi vastutustundliku kuvandi loomine oma organisatsioonile pole enam
mingi iluasi, vaid aja vältimatu nõue, mis igal enesest lugupidaval ettevõttel on olemas. Sellest hakkab aina rohkem sõltuma nii maine koostööpartneri ja tööandjana kui ka lõpuks kasuminumber.
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Mis on ÜRO kestliku arengu
eesmärgid?
“Pole kindel
millega tegu,
aga olen valmis
panustama.”

21

ETTEVÕTETE ÜHISKONDLIKU AKTIIVSUSE JA SOTSIAALSE KAASAMISE ARVAMUSUURING 2020

TEADLIKKUST POLE, AGA TAHE ON

ÜRO kestliku arengu eesmärkidega (lühidalt ka KAE – vt täpsemalt seletust lk 23) täit-

Küsisime vastanutelt ka kes nende arvates peaks panustama kestliku arengu eesmärkide

misega taotleb ÜRO kõikide riikide panust tegevusse, mis aitaks lõpetada vaesust,

täitmisesse, andes vastustena a) riik, b) ettevõtted, c) iga inimene ja d) ei pea keegi.

kaitsta planeeti ja tagada heaolu kõigile. Küsisime uuringus inimestelt otse: „Kas oled

71% kõikidest vastanutest leidis, et iga inimene peaks panustama kestliku arengu

kuulnud ÜRO kestliku arengu eesmärkidest (SDG ehk Sustainable Development Goals?”.

eesmärkide täitmisesse. 22% vastanutest leiab, et eesmärkide täitmisse peab panus-

82% vastanutest ei olemitte midagi kuulnud ÜRO kestliku arengu eesmärkidest.

tama riik ning vaid 7% leiab, et ettevõtetel on samuti kohustus panustada kestliku arengu

Ootuspäraselt on kuulnud kestliku arengu eesmärkidest rohkem noorem sihtgrupp:

eesmärkidesse. Sellest tulemusest võib välja lugeda, et kuigi konkreetse termini teadlik-

32% kõikidest 18-22 aastastest – kõikidest teistes vanusegruppides on teadlikkus KAE-st

kus (algupära, seosed, siht ja eesmärgid) on madal, tunnevad inimesed vastutust oma

alla 18% vastanutest.

tegude ja valikute ees.

Kas oled kuulnud ÜRO kestliku arengu eesmärkidest (SDG ehk
Sustainable Development Goals?

Kes peaks teie meelest panustama
kestliku arengu eesmärkide täitmisse?
Iga inimene

71%

Riik

%

18%

22%

Ettevõtted
Ei pea keegi
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Kas sina kuulud ka nende 82% hulka?
Kui nii, siis järgmiselt lehelt leiad pisut
harivat lugemist.
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KUIDAS SEOSTADA KESTLIKU ARENGU EESMÄRKE
ETTEVÕTLUSE JA ETTEVÕTETE TOIMIMISEGA NII
ÜLE MAAILMA KUI EESTIS?
ÜRO kestliku arengu eesmärgid (United Nations Sustainable Develop-

näidates, kuidas ettevõtte tegevus aitab ÜRO seatud eesmärkide täit-

ment Goals, SDGs, eestikeelne lühend KAE) on 2015. aastal Ühine-

mist saavutada. Eestis võib vastavaid näiteid leida nii Tallinna Sadama

nud Rahvaste Organisatsiooni tippkohtumisel vastu võetud dekla-

kui Tallink Grupi CSR-strateegiatest.

ratsioon „Muudame maailma: säästvaarengu tegevuskava aastaks
2030“, mis sisaldab 17 üldist ja omavahel tihedalt seotud eesmärki

Loe rohkem inglise keeles:

koos detailsema 169 tegevusjuhisega. Need annavad riikidele ja
organisatsioonidele suunised, kuidas jõuda 2030. aastaks tasakaaluni

Loe eesti keeles:

ökoloogiliste ressursside kasutamise ja inimeste heaolu vahel, pidades
silmas, et ükskõik mida me ei tee, ei tee me rohkem kahju inimestele

ÜRO Globaalne Kokkulepe (UN Global Compact) –

ega maakerale. Kõikidelt ÜRO liikmesriikidelt, sh Eestilt, oodatakse

ÜRO 10 põhimõtet julgustamaks ettevõtteid lähtuma oma tegevusest

nende eesmärkide täitmise poole püüdlemist ja nende täitmist nii

kestlikult ja sotsiaalselt vastutustundlikest põhimõtetest ning sellest ka

poliitikate kujundamisel kui juhtimisotsuste tegemisel.

raporteerima. Global Compacti sõnul algab ettevõtte jätkusuutlikkus
väärtustel ja põhimõtetel baseeruvast lähenemisest ettevõtlusele.

KAE ettevõtetele – 17 eesmärgist peaaegu kõik on otseselt või kaud-

Vastutustundlikud ettevõtted rakendavad samu põhimõtteid igas

selt seotud ka ettevõtete tegevusega. Paljud ettevõtted üle maailma

valdkonnas ja igas tegevuse etapis, võttes kohustuseks täita inim-

on sidunud põhitegevuse strateegiad ja juhtimisotsused KAE-dega,

ja tööõigusi, keskkonna ja korruptsioonivastaseid põhimõtteid.

Millised on Milttoni soovitused kestliku
arengu eesmärkide ja Global Compact 10
põhimõtte rakendamisel Eesti
ettevõtetes, vt lk 26
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VALIK TEISI TERMINEID, MIDA KASUTASIME
UURINGUS JA RAPORTIS
Ringmajandus – majandusmudel, mis lähtub põhitõest, et uute loodusressursside kaasamine majandusse

Kliimamuutused – ilmastikuolude muutumine pika aja jooksul, peamiselt räägime globaalsetest kliima-

oleks minimaalne ja et kõik, mis loodusest võetakse (ressurss), peab jääma kasutusse võimalikult pikaks

muutustest, mille peamiseks põhjustajaks loetakse inimtegevust. Kliimamuutuste mõju avaldub kogu

ajaks. Ühtlasi peab ringmajandusmudeli järgi kasutama ressursse ja energiat tõhusamalt, pikemaajaliselt

maailmas, põhjustades äärmuslikke ilmastikunähtusi, mereveetaseme tõusu, ootamatuid mõjusid inimeste

ning et tekkivad jäätmed oleksid lihtsamini taaskasutusse võetavad. Ringmajanduse toimimise eelduseks

tervisele, majanduslikku kahju inimeste varale ja infrastruktuurile, samuti sobimatuid tingimusi taime- ja

on ringmajandusmudelit arvestav tootedisain ning tootmine, samuti jäätmete liigiti kogumine.

loomaliikidele.

Vastutustundlik tarbimine ja vastutustundlik tarbija – ostuotsuse langetamine mitte hinna alusel, vaid

Ettevõtte arvamus/aktiivsusühiskondlikes küsimustes – ettevõtete mõju riigile, keskkonnale ja inimestele

võttes arvesse toote päritolu, tootja seaduslikkust, tootja kui tööandja õiglast ja inimlikku käitumist tööta-

on raske üle hinnata – kõik inimesed on kokku puutunud tootmise, teenuste vm ettevõtete pakutava-

jatega, tooraine legaalsust, tootmise ja toote ökoloogilist jalajälge ja mõju keskkonnale. Vastutustundlik tar-

tega. Ettevõtte ühiskondlik aktiivsus on lisaks oma põhitegevuse mõjude mõistmisele, mõõtmisele ja kom-

bija peaks valima kaupu ja teenuseid, mille tootmisel ei ole kahjustatud keskkonda ning mille tegijad või

munikeerimisele ka osalemine olulistes ühiskondlikes debattides ja probleemide lahendamisel, samuti

kasvatajad on saanud õiglast palka, samuti kasutab vastutustundlik tarbija oma tooted lõpuni, neid mitte

tegelemine sotsiaalse ebaõigluse vähendamise ja muude väljakutsetega, isegi kui need pole otseselt seo-

raisku lastes (toit) või kasutuskõlblikuna ära visates (nt riided, mööbel jmt).

tud ettevõtte põhitegevusega. Ettevõtte ühiskondlik aktiivsus ei pea olema omakasupüüdmatu, kuid sel on
lisaks kasumi kasvatamisele ka laiemad eesmärgid, sest pikaajaliselt on edukad (st kasumlikud) need ettevõtted, kes mõistavad ühiskondlikke ootusi.

Kasutatud ja soovituslik kirjandus:
1. Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse foorum:
2. Mis on ÜRO kestliku arengu eesmärgid ja kuidas nendeni jõuti:
3. ÜRO kestliku arengu leht, kust leiab väga palju huvitavat lugemist.
4. ÜRO Globaalne Kokkulepe: mis see on ja mida see üldse ei ole:
5. ÜRO ja Accenture uuring kestliku arengu eesmärkide võimalustest ja väljakutsetest, mis viidi läbi 1000 tippjuhi seas 99 riigis:
6. Eesti Statistikaameti Säästva Arengu näitajate kokkuvõte 2018:
7. Edelman Trust Barometer 2020:
8. Mis on vastutustundlik investeerimine: põhjamaade juhtide vaade, Miltton Soome uuring, sisaldab pisut ka Eesti andmeid:
9. Milttoni uuring - Pea liiva altvälja! Ettevõtete ühiskondliku aktiivsuse ja sotsiaalse kaasamise arvamusuuring 2017:
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UURINGURAPORTI KOOSTAJAD

Annika Arras

Sirli Peepson

Mari-Liis Kitter

Kristi Malmberg

Milttoni kaasasutaja ja tegevjuht

Milttoni vanemkonsultant, CSR ekspert

Milttoni vanemkonsultant, partner

Milttoni strateeg-konsultant

Milttonis on Annika vastutada äriarendus ja ettevõtte juhtimine,
aga ka vastutustundliku ettevõtluse suund, mille arengule Eestis
ta kaasa aidata soovib.

Sirli liitus Milttoniga 2017. aasta detsembris, asudes kliente
nõustama kommunikatsiooni ning vastutustundliku ettevõtluse teemadel. Kommunikatsioonivaldkonnas on Sirli töötanud
aastast 2005, nõustades nii avaliku, era- kui kolmanda sektori
ettevõtteid ja asutusi. Erinevates projektides on Sirli vastutanud
kogu kommunikatsioonijuhtimise eest: tegevuste, sündmuste ja
uuringute planeerimisest teostuseni, nõustades kliente ka vastutustundlikkuse teemades paljudes Milttoni kliendiprojektides.

Kakskümmend aastat erialast tööd teevad Mari-Liisist hinnatud
nõustaja nii kommunikatsioonijuhtimise kui ka turundusteemadel. Mari-Liis liitus Milttoniga 2017. aasta kevadel ja juhib
ettevõttes kommunikatsiooninõustamise tiimi.

Kristi üks ülesandeid Milttonis on eest vedada ettevõtte klientide
strateegilise nõustamise protsessi pidevat arendamist ja täiustamist, samuti tegeleb ta ka kommunikatsiooniprojektide projektijuhtimisega. Kristil on Tallinna Ülikoolist saadud magistrikraad
sotsioloogias, mis on abiks jälgimisel ja analüüsimisel ühiskondlike
muutuste kontekstis.

Annika on olnud aktiivne vastutustundliku ettevõtluse
eestkõneleja ning valdkonna arendaja läbi oma tegevuse Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis, Milttoni 2017. aastal läbiviidud
CSR-uuringu kaasautor ning Milttoni CSR-tiimi asutaja Eestis ning
Miltton Grupi kestliku arengu ja vastutustundliku ettevõtluse konsultatsiooniteenuse üks arendajatest Põhjamaades.
Olles varasemalt 11 aasta jooksul Reformierakonna kampaaniajuhi
ametis omandanud põhjaliku kogemuse strateegilises ja poliitilises kommunikatsioonis, on Annika tänaseks konsulteerinud ja
koolitanud organisatsioone Kaukaasiast Põhjamaadeni. Sellest
kogemusest lähtuvalt oskab ta osavalt ehitada sildu poliitikute,
ettevõtjate ja kodanike vahel.
Annikat võib tihti leida juhtimas konverentse või vedamas arutelusid nii Tallinnas, Helsingis kui Stockholmis. Tal on kõrgharidus
Soome filoloogias, ta on õppinud magistrantuuris meediat ja
kommunikatsiooni ning lõpetamisjärgus on MBA Estonian
Business Schoolis.

Sirli tugevuseks on oskus näha ühiskondlikult olulisi teemasid
ettevõtluse kontekstis: ta on töötanud mitmete suur- ja väikeettevõtete vastutustundliku tegevuse diagnostika ja analüüside,
vastutustundliku ettevõtluse strateegia loomise, aga ka tegevusplaanide väljatöötamisega. Sirli on Milttonis nõustanud kliente ka
äristrateegia ühendamises ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.
Sirli on löönud kaasa Kestliku Arengu Koalitsiooni SDGde
teavituskampaania loomisel ning on vastutustundliku ettevõtluse indeksi töögrupi liige.

Punase niidiga seob tema töökäiku era- ja avalikus sektoris Eesti
loodus ning puidu- ja metsatööstus – Eesti majanduse üks
olulisematest harudest. Üle 10 aasta juhtis Mari-Liis Eesti ühe
mainekaima riigiettevõtte, RMK turundust ja kommunikatsiooni,
olles mitmete eestimaalaste keskkonnateadlikkust edendavate
kampaaniate käivitaja ja looduses liikujate vastutustundliku käitumise edendaja.
Milttonis on Mari-Liisi nõustada kliendid, kes vajavad nõuandeid
uuteks startideks või uute strateegiliste suundade elluviimiseks.
Tema portfellis on uue majanduse ja tehnoloogiaettevõtted
nagu Wolt, TransferWise ja Funderbeam kui ka mitmed uued
investeerimisprojektid ning rahvusvahelised ettevõtted nagu
Soome lennujaamade operaator Finavia ja Eesti majanduse lipulaev Tallink.
Mari-Liis lõpetas Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtide esimese
lennu ning armastab kirglikult kõike, mis seotud loovate ja lennukate ideedega.

Varem pikalt majandusajakirjanikuna töötanud Kristi peamisteks
klientideks on finantssektori ja finantstehnoloogiateenuste valdkonna ettevõtted. Kokku on Kristil selja taga 25 aastat töötamist
erinevates meediaväljaannetes. Ta on põnevatel 1990ndatel
olnud Eesti Päevalehe poliitikareporter, hiljem pidanud Äripäevas
erinevaid ameteid reporterist uudistetoimetuse juhini ning enne
Milttoniga ühinemist vedanud Postimehe majandustoimetust. Ta
tunneb põhjalikult ajakirjandusturgu, selle toimimist ja seal
tegutsevaid inimesi.
Lisaks sadadele artiklitele on Kristi kirjutanud raamatu „Tahte
tekitajad”, mis räägib inimeste juhtimisest ja motiveerimisest.
Inimeste ja protsesside juhtimine on üks teema, mis Kristil
kindlasti silma särama paneb.
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8 SOOVITUST ETTEVÕTETELE
VASTUTUSTUNDLIKUMAKS MUUTUMISEL

1

Uus põlvkond esitab ettevõtetele uusi nõudmisi: kvaliteedi, keskkonnasõbralikkuse, aga ka
tegevuse läbipaistvuse osas. Eeldusel, et ettevõttes mõeldakse inim- ja tööõiguste, kesk-

5

Rääkige oma tegevustest ennetavalt. Selge see, et pole võimalik olla täiuslik, aga näidake
välja, mis on teie jaoks oluline ning võite kindel olla, et kliendid hindavad teie püüdeid paremaks saada.

konna ja vastutustundliku majanduskäitumise peale, soovitame teil sellest ka kõva häälega
rääkida: mida teete, kuidas, miks ja kui palju.

2
3

Olge valmis selleks, et kliendid küsivad, missugust ühiskondlikku väärtust teie ettevõte
loob. Vastutuse võtmisest ja kogu valdkonnast hakkab aina rohkem sõltuma orga-

6

Kas olete mõelnud, kuidas kliimamuutused teie tegevust mõjutavad? Ei? Mõelge, uurige, arvutage ja rääkige teistelegi – teadlikkus ja oma tegevusest kõnelemine on ka üks ÜRO

nisatsiooni maine koostööpartneri ja tööandjana ning lõpuks ka kasuminumber.

kestliku arengu eesmärkide olulistest rõhuasetustest.

Esitage ja looge oma tegevuse (vastutustundliku tegevuse) kohta tõestatavaid numbrilisi

Eksimishirm pole põhjus mitte teha: iga ettevõte on omanäoline ning ainult teie teate, mis

näitajaid – see eeldab, et mõõdate oma tegevuse reaalset mõju. Näidake tõestatud

7

sobib teie ettevõttele kõige paremini.

numbritega, et vähendate negatiivset ja suurendate positiivset mõju.

4

CSR-strateegia ja selle kaudu vastutustundliku kuvandi loomine organisatsioonile pole iluvõi- trendikaup, vaid aja vältimatu nõue. NB! Ärge unustage sealjuures ka lugu

8

Väiksed ettevõtted – kust võtta raha tegelemaks „maailma probleemidega“?
Unustage strateegiad, raportid ja muu taoline – mõelge läbi mõned lihtsad küsimused

jutustada – numbrid on olulised, aga nad peavad olema osa suuremast tervikloost, mis

(näiteks missugune on teie tegevuse negatiivne ja positiivne mõju), käituge tervemõistus-

teid ja teie tooteid või teenust iseloomustab.

likult nii inimeste, looduse kui ühiskonna suhtes ning juba ongi hästi!
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Miks tegeleda
vastutustundliku
ettevõtlusega?

Ettevõtte maine ja positsioon kogukonnas paraneb
Eestis valdkonna eestkõneleja rolli hõivamine – areen on pigem tühi
Avanevad uued äri- ja turundusvõimalused
Kriisiolukordadeks tekib hea maine reserv
CSR-strateegia olemasolu = riskijuhtimine, seega pakub tuge keerulisemal ajal
Teadlikumad investeeringud jätkusuutlikesse lahendustesse
Ettevõtte usaldusväärsuse kasv ja rahvusvaheline maine – mõju ekspordile ja investeeringutele
Äritegevuse mõju mõõtmine aitab kaasa finantsnäitajate tõlgendamisele
Tekib konkurentsieelis tööandjana: nii uued kui olemasolevad töötajad
Töötajate motivatsiooni kasv viib töötootlikkuse kasvuni
Lojaalsuse kasv – nii klientide kui töötajate seas
Võrdne töökeskkond annab eeldused loomingulisema ja aktiivsema töötajaskonna tekkeks
Diskrimineerimisvaba töökeskkond aitab vältida tööjõu kiiret vahetumist ja töölt puudumist
Tooted ja teenused vastavad inimeste ootustele

