
Vastutustundliku Ettevõtluse
Sertifikaat ja Märgis

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
viib igal aastal läbi Eesti kõige põhjalikuma
Vastutustundliku Ettevõtluse hindamise (Indeks),
mille raames tunnustatakse edukamaid ettevõtteid:

 • Vastutustundliku Ettevõtluse Sertifikaadiga;

 • Vastutustundliku Ettevõtluse Pronks-,Hõbe-, ja
    Kuldtaseme märgistega;

 • Kutsega galale, mis toimub peale tulemuste
    selgumist.

Ootame osalema ettevõtteid, kes:

• soovivad saavutada ettevõtte pikaajalist,
  jätkusuutlikku kasvu;

• ekspordivad või plaanivad siseneda välisturgudele;

• mõistavad ettevõtte usaldusväärse ja läbipaistva
  tegevuse tähtsust tugeva meeskonna ja
  brändi kujundamisel;

• Soovivad teistele turuosalistele oma
  usaldusväärsust tõendada.

Uus võimalus hindamisel osaleda algab 
jaanuaris 2019.

Vastutustundliku
Ettevõtluse Foorum

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on 2005. 
aastal loodud ettevõtete liit, kelle oluliseks eesmärgiks 
on terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku loomesse 
panustamine. Töötame eesmärgiga, et vastutustundlik 
ettevõtlus oleks ettevõtetele lihtne, mainekas ja 
kasulik. 

Täna on Foorumil 67 liiget, nende seas on erineva 
suurusega ettevõtted, sotsiaalsed ettevõtted ning 
mõned eraisikud. Foorumi koostööpartneriteks on 
mitmed tuntud ettevõtete liidud ja võrgustikud, 
ministeeriumid ning avaliku sektori organisatsioonid.

Soovid osaleda? Võta meiega ühendust!

Vaata jooksvalt infot:  www.indeks.csr.ee

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum

Kristiina Esop
tegevjuht
kristiina@csr.ee
Tel. 566 58 505
Kodulehekülg: www.csr.ee
Facebook: vastutustundlik ettevõtlus

Sertifikaadi ja märgise taotlemise koostööpartnerid:

Trükise valmimist toetas Tallinna Ettevõtlusamet.



Mis on vastutustundlik ettevõtlus?

Vastutustundlik ettevõtlus tähendab, et ettevõtte 
tegevuses võetakse arvesse mõju ümbritsevale 
elukeskkonnale, sh looduskeskkonnale, klientdele ja 
partneritele, oma töötajatele ning turukeskkonnale. 
Vastutustundlik ettevõte on turul usaldusväärne 
koostööpartner ning turvaline toodete ja/või 
teenusepakkuja oma klientidele.

Loe lähemalt Foorumi koduleheküljelt: www.csr.ee.

Rahvuslaveliselt kasutatakse terminit
CSR – Corporate Social Responsibility,
ehk ettevõtte sotsiaalne vastutus.

Vastutustundliku ettevõtluse
kolme-astmeline mudel:

 

Sertifikaadi ja märgise taotlemise sammud

1. Ankeeti täites kaardistatakse ettevõtte peamised
   vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkusega seotud
   tegevused (benchmark);

2. Märgise saamine otsustatakse hindamise tulemuse
   (skoori) põhjal, mis väljastatakse personaalses
   tagasisideraportis. Lisaks on võimalus saada infot,
   millistes valdkondades on saavutatud edu ja millistele
   valdkondadele võiks ettevõte veel tähelepanu
   pöörata. Ettevõtte vastuseid hindab ekspertide
   meeskond (igat ankeeti vähemalt 2 hindajat).

3. Peale hindamisperioodi lõppu väljastatakse märgis
    ja sertifikaat ettevõttele eesti ja inglise keelsena. 

Mida hinnatakse?

Ankeet, mille ettevõte täidab, on koostatud kooskõlas 
rahvusvaheliste ja siseriiklikult tuntud vastutustundlikku 
ettevõtlust puudutavate alusdokumentidega.

Hindamisel võetakse arvesse ettevõtte eripärasid, 
näiteks suurust ja tegutsemisvaldkonda. 

Ankeedi täitmine toetab ettevõtet muu hulgas CSR 
teemade kaardistamisel ning aitab ette valmistada sisu 
näiteks raamatupidamise aastaaruandesse või CSR 
aruandesse. Olulisemaid vastutustundlikkuse 
põhimõtteid kasutatakse üha enam ettevõtte sise-ja 
väliskommunikatsioonis. 

Kus ettevõtted sertifikaati ja märgist
kasutavad?

Ettevõtte usaldusväärsust jälgivad üha rohkem 
koostööpartnerid, investorid ja kliendid, aga ka avalik 
sektor ja teised ettevõtte tegevusest huvitatud 
osapooled. Vastutustundlik tegutsemine aitab enneta-
da ettevõtlusega kaasnevaid riske, tugevdada oma 
väärtust turul ja hoida parimaid töötajaid.  

Vastutustundliku Ettevõtluse Sertifikaadi ja 
märgise omamine võimaldab ettevõttel oma 
usaldusväärsust tõendada nii sise-kui välistur-
gudel.

Märgist ja sertifikaati kasutatakse ettevõtte dokumen-
tidel (näiteks lepingud) ja  turundus- ning kommunikat-
sioonimaterjalides (näiteks kodulehel, toodetel ja 
teenuse reklaammaterjalidel jne.)

Jälgi infot:  www.indeks.csr.ee

Ettevõtlusega kaasne-
vate negatiivsete 

mõjude pidev jälgimine 
ja vähendamine

Võimaluste loomine
 positiivsete mõjude

suurendamiseks

Eeskujuks olemine ja 
usaldusväärsuse 

kommunikeerimine 
teistele turuosalistele

”Globaalse juhtiva personaliettevõtte Manpower võtmekli-
entide seas  läbiviidav uuring näitab vastutustundliku 
ettevõtluse (CSR) tähtsuse  kiiret kasvu.
Kui 2000-ndate alguses nõudis või eeldas CSR programmi 
olemasolu potentsiaalsetelt partneritelt ca 10% rahvusva-
helistest klientidest, siis täna on see kasvanud üle 90%. 
Ilma selleta ei saa kvalifitseeruda teenuse pakkujaks,
koostööst rääkimata.”

Heigo Kaldra - Manpower Baltikumi tegevjuht 

”Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi märgis võimaldab 
BaltCapil anda selge sõnum nii oma kohalikele kui 
rahvusvahelistele klientidele, investoritele ja portfellifirmad-
ele, et meie jaoks on jätkusuutlik ja vastutustundlik 
tegevus prioriteediks ning oleme integreerinud selle oma 
põhitegevusse.”

BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdar
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