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KÜSIMUSTIKU TAUST

Indeksi küsimustik on lühiülevaade sellest, kas ja 
millisel määralarvestab ettevõte oma põhitegevuses: 

• ISO26000 nimetatud sotsiaalse vastutuse põhiteemadega

• Global Reporting Inititative (GRI) koostatud ülemaailmsete standardite ja 
soovitustega vastututustundlikkuse teemade kommunikeerimiseks

• Eesti õigusruumiga eelnimetatud küsimustes



AJARAAM
Täitmine: 7. jaanuar – 15.03.2019
Hindamine: 16.03 – 3.05.2019
Tulemused: alates 4.05.2019

Gala ja märgiste üleandmine – mai lõpp



OSALEMINE

Taotluse võivad esitada kõik Eestis registreeritud juriidilisest 
isikust avalik õiguslikud ja eraõiguslikud organisatsioonid.

Eelkõige mõeldud hindama ettevõtteid (osaühing, 
aktsiaselts, sotsiaalne ettevõte), kellel on järjepidev 
tegevusmudel. 

Ei hinda edukalt projektipõhiseid organisatsioone. 



ÜLESEHITUS



MIDA TÄITMISEL SILMAS PIDADA

• Hindaja ei tea teie ettevõtet

• Hindaja näeb eelkõige seda, 

mida kirjutate



• Küsimustikus üle 50 küsimuse

• Palun varuge aega ja vastake kõigile! 

• Kui ku ̈simus ei kohaldu, siis palun
selgitage!

• Palun selgitage ka oma ettevõtte
eripärasid, kui küsimus teile ei kohaldu
või olete otsustanud omal viisil toimida. 

Loeb ka põhjenduse relevantsus



JA KÜSIMUSTEL ON VALIKUD…

• Vastustes toodud loetelud on turul olevate parimate ja 

levinumate praktikate näited

• Need ei ole lõplikud nimekirjad! 

• Ei ole kohustust märkida kõiki! 

• Keskendu olulisele ja kasuta julgesti valikuvarianti

“muu“



HINDAJA KÕIGE 
RASKEM ÜLESANNE

Hinnata, kas selgitused ja näited

on ettevõtte põhitegevusi ja 
tänast turuolukorda arvestades
asjakohased ja 
proportsionaalsed! 



HINDAMINE
• Iga ankeeti hindab 2 konsultanti (hindajat)
• Lisaks kalibreerimiskoosolek
• Hindajad asuvad tööle peale ankeedi kinnitamist
• Hindajad võivad küsida küsimusi ja teile kirjutada või helistada
• Võimalik, et satute intervjuude valimisse 

hindajad võivad küsida taustaküsimusi Indeksi koostööpartneritelt, 
teha päringuid avalikesse registritesse, monitoorida meediat. 
Need teemad on arutelus Indeksi kalibreerimiskoosolekul. 



KOOSTÖÖ
Peamised partnerid:
Estonian Business School, 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, 
Justiitsministeerium, 
Tööinspektsioon, 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 
Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE,
Mitmekesisuse Kokkulepe,
PriceWaterhouseCoopers,
Koostööpartnereid võib jaanuariks lisanduda.



KÕIGE OLULISEM SOOVITUS TÄITJALE

• Loe küsimusi ja selgitusi tähelepanelikult, et vastata võimalikult täpselt
sellele, mida küsitakse. 

SAGELI KÜSITAKSE:

- esmalt olukorra või protsessi kirjeldust ning seejärel, mida ettevõte
teeb, et tagada järjepidevus või et olukorda parandada

- esmalt olukorra kirjeldust ning seejärel, mida
ettevõte teeb, et olukorda parandada



NÄIDE 

Kuidas on väärtused / tegevuspõhimõ5ed viidud e5evõ5e töötajateni? 
Lisada selgitus, mis näitab e5evõ5e ak>ivsust, et jõuda järjepidevalt
kõigi töötajateni. 

Kuidas tagatakse järjepidevus ja kõigi töötajateni jõudmine?



HINDAMINE
Indeksi küsimustiku hindamine on jagatud neljaks valdkonnaks: 

• Turukeskkond (sh tarbijaküsimused, suhted tarnijatega, kogukonna
kaasamine ja arendamine) 

• Valitsemine ja eetika (sh sihtrühmade kaasamine, kooskõla õigusruumiga, 

inimõigused ja korruptsioon) 

• Looduskeskkond

• Hea tööandja (sh tööjõukasutus, tööohutus) 

Üldskoori punktide arvutamisel on erinevatel valdkondadel ja küsimustel

erinevad osakaalud. Kõige suurema kaaluga on valitsemise ja eetika kategooria. 



KUIDAS MÕISTA TULEMUST

Kõik, kes saavad märgise, on teinud vastutustundlikkuse
osas enam, kui Eesti seadused ootavad! 



Hea vastutustundlik ettevõte
Ettevõte ei tegutse vastutustundetult, järgib seaduseid ja teeb 
üsna mitmeid vastutustundlikke tegevusi. Reeglina ei ole need 

tegevused teadlikult planeeritud. 



Väga hea vastutustundlik ettevõte

Vastutustundlik tegutsemine on põimitud ettevõtte 
põhitegevusse. Ettevõte on teadlikult vastutustundlik, näitab 

üles initsiatiivi, süstemaatilisust ja järjepidevust 
vastutustundliku käitumise tagamiseks.



Silmapaistvalt vastutustundlik ettevõte
Ettevõte on teadlikult vastutustundlik ja näitab üles initsiatiivi, 
süstemaatilisust ja järjepidevust, mis tagab vastutustundliku 
tegutsemise kõigil juhtimistasanditel ja kõigi töötajate poolt. 
Ettevõte on eeskujuks ja suunanäitajaks, et vastutustundlik 
tegutsemine leviks tema valdkonna ettevõtete või seotud 

osapoolte seas laiemalt.



Märgis kehtib 2 aastat

Kõikidele VEFi liikmetele osalemine tasuta

Väljaspool võrgustikku tuleb enne hindamist 
tasuda osalustasu 399 + km


