Omaniku ootused osaühingule Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Riigi osalemise põhjused OÜ-s Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Riik vajab oma ülesannete täitmiseks parimat teadmist keskkonna seisundi ja seda
mõjutavate tegurite kohta. Keskkonna seisundi, selle muutuste ja probleemide põhjuste
väljaselgitamiseks vajalike analüüside ja uuringute kõrge kvaliteedi tagamiseks kasutab riik
kompetentsikeskuse mudelit.
Eesti Vabariik omab 100 %-list osalust OÜ-s Eesti Keskkonnauuringute Keskus järgmistel
põhjustel:
- riigi strateegiliste funktsioonide kindlustamine ja rahvusvaheliste kohustuste
täitmne keskkonnakaitse- ja järelevalve valdkonnas;
- elutähtsa teenusena välisõhu seire ja kõrgendatud saastest tingitud võimalikest
ohtudest varajase hoiatamise süsteemi toimimise tagamine;
- tollilabori teenuse tagamine Maksu- ja Tolliametile;
- kõrgekvaliteediliste laborianalüüside võimekus ka valdkondades, millele tavaturul
puudub nõudlus, so keskkonnauuringute kompetentsikeskus.
Strateegilised eemärgid
Riigi kui omaniku valdkonnapõhised ootused OÜ-le Eesti Keskkonnauuringute Keskus on:
- olla riigile kompetentsikeskuseks keskkonnauuringute valdkonnas, sh
keskkonnaseisundi komplekshindamisel;
- tagada riiklike ja rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks vajalikes valdkondades
akrediteeritud laboriteenus;
- tagada elutähtsa teenusena välisõhu seire ja kõrgendatud saastest tingitud
ohtudes varajase hoiatuse süsteemi toimimine;
- rakendada pidevalt kõik vajalikud kvaliteedijuhtimisüsteemid, mis tagavad
tegevuse usaldatavuse ja jälgitavuse;
- arendada ja hoida võimekust kõikides keskkonnakaitse valdkondades
laboratoorsete analüüside teostamiseks;
- pakkuda riigile kvaliteetset teenust keskkonnaseisundi kiireks, optimaalseks ja
efektiivseks hindamiseks ning põhjuste ja seoste analüüsimiseks.
Finantseesmärgid
Strateegiliste eesmärkide saavutamist ja tegevuse jätkusuutlikkust peavad tagama järgmised
finantseesmärgid:
• Ressursisäästlikkus - riik ootab äriühingult efektiivset ressursside kasutust, tagades
seejuures teenuse kvaliteedi säilimise.
• Tegevusvaldkondade efektiivsus – äriühingu eesmärgiks on tagada kõikide
tegevusvaldkondade iseseisev tasuvus ja mõõdetavus ning selle tagamiseks tarvilik
perioodiline ja järjepidev teenuste hinnastamise ülevaatus.
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Põhivara refinantseerimine ja täiendavad investeerimisvajadused – äriühingu
jätkusuutlikkuseks tarvilikud investeeringuvajadused kaetakse reeglina äriühingu
sihtfinantseerimise ja võimalusel põhitegevuse rahavoogude abil.
Riskijuhtimine – äriühing tagab finantsvahendite olemasolu kõikide riigi poolt võetud
kohustusteks vajalike seadmete töö tagamiseks ja kvaliteedi nõuete täitmiseks ning
järgib omaniku riskide maandamisel konservatiivset (st mitte agressiivset)
kapitalistruktuuri, st. võõrkapitali osa kogukapitalis (omakapital + võõrkapital) on
minimaalne.
Dividendipoliitika – äriühing ei tegutse täielikult vabal turul ning riigisisene teenuste
vaba turu müügipotentsiaal on marginaalne. Riik ootab äriühingult ressursisäästlikku
jätkuvust ja teenuste kvaliteedi püsimist, mida toetab stabiilne ja konservatiivne
omanikutulu jaotamise poliitika, mis võtab arvesse ettevõtte tulevaste perioodide
investeerimisvajadust kvaliteetsete teenuste säilitamiseks ning konservatiivse
kapitalistruktuuri eesmärke.

