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Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ nõukogu aruanne üldkoosolekule 
osaühingu 2020. majandusaasta kohta 

 
 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ töö juhtimist korraldab neljaliikmeline nõukogu. 
Osaühing kuulub 100 % riigile, osa valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja osaniku 
ainuesindajaks osanike koosolekul on keskkonnaminister. 
 
Keskuse tööd koordineeris ja kontrollis nõukogu koosseisus: esimees Andrus Saare (01. 
jaanuar – 03. mai) ja Raili Kärmas (04. mai – 31. detsember) ja liikmed Karin Kroon, (01. 
jaanuar – 03. mai), Rain Vipper (01. jaanuar – 03. mai), Kristi Talving (04. mai – 31. 
detsember), Alar Konist (04. mai – 31. detsember) ning Ilmar Jõgi (01. jaanuar – 31. 
detsember). Majandusaasta lõpuks on nõukogu neljaliikmeline. 
 
Aruandeaastal toimus neli nõukogu koosolekut: 
 

I. koosolek  27. märts 2020.a.   Koosoleku peamised arutelu teemad olid: 
1. Oma nõusoleku kinnitamine nõukogu otsuste vastu võtmiseks koosolekut 

kokku kutsumata. 
2. 31.12.2019 lõppenud majandusaasta kohta koostatud juhatuse aruande, 

majandusaasta auditeeritud aastaaruande heaks kiitmine. 
3. Nõukogu aruande heaks kiitmine. 
4. Juhatuse eesmärkide täitmise ja tulemustasu otsustamine. 
5. 31.12.2019 lõppenud majandusaasta kasumi jaotuse ettepaneku heaks kiitmine. 

 
 

II. koosolek  28. mai 2020.a.  Koosoleku peamised arutelu teemad olid: 
1. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse tegevuse tutvustamine. 
2. Nõukogu liikmete tutvustus ja nende ootused Eesti Keskkonnauuringute 

Keskuse OÜ arenguks. 
3. Nimetamiskomitee ettepanek Keskkonnaministrile. OÜ Eesti 

Keskkonnauuringute Keskuse nõukogu esimehe valimine. 
 

 
III. koosolek  21.september 2020.a.   Koosoleku peamised arutelu teemad olid: 

1. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 2020. aasta 8 kuu majandustulemused 
ja 2020. aasta prognoos. 

2. Ülevaade Geoloogia Teenistuse koostööst OÜ Eesti Keskkonnauuringute 
Keskusega. 

3. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Marja 4D laborikompleksi 
tutvustamine. 

4. Meditsiini- ja kaitsemaskide katselabori tutvustamine. 
5. Kohapeal algatatud küsimused. 

 
 

 



IV. koosolek  8. detsember 2020.a.  Koosoleku peamised arutelu teemad olid: 
1. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 2020. aasta esialgsed 

majandustulemused ning info OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 
peamistest tegevustest 2020. aastal ja 2021. aasta tegevuse eesmärkidest. 

2. Info siseaudiitori tööst OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuses 2020. aastal ja 
2021. aasta tööplaan. 

3. Ülevaade OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juhtimissüsteemist, 
kvaliteedikontrollist ja riskiohjest. 

4. Jooksvad ja kohapeal algatatud küsimused.  
 
Kõik osaühingu nõukogu liikmed osalesid aktiivselt Keskuse juhtimises. Juhatuse ülevaated 
majandus- ja finantstegevusest olid nõukogule aluseks otsuste tegemisel Keskuse 
tegevussuundade ja töökorralduse optimeerimisel. Keskuse sisekontrollisüsteemi 
rakendamisel on järgitud kehtivaid õigusakte ja rahvusvaheliselt üldtunnustatud standardeid. 
Keskuse siseaudiitori ametikohal töötab Heino Vollrat. Aruandeaastal jätkati ettevõtte riskide 
hindamisega. Võimalikele kriitilistele riskifaktoritele pööratakse Keskuse tegevuse 
eesmärkides ja strateegias erilist tähelepanu. 
Keskus on tänu koostatud ja kinnitatud strateegile perioodiliselt täpsustanud tegevuse 
eesmärke ning sihipärase juhtimise tulemusel suutnud tagada ettevõtte stabiilse töö ja arengu. 
Suurenenud on koostöö Keskkonnaministeeriumi osakondade ja allasutustega. Keskuse juurde 
loodud projektide büroo töötab edukalt ja viib ellu Keskkonnaministeeriumile olulisi 
suuremahulisi ja pikaajalisi projekte koostöös mitmete erinevate projektipartneritega. Büroo 
koordineerib siseriiklike ja rahvusvahelisi keskkonnaprojekte, mis eeldavad tihedat koostööd 
erinevate ülikoolide teadlastega ja piiriülest koostööd institutsioonide vahel. 
 
Keskuse igapäevast majandustegevust juhtis aruandeaastal juhatus koosseisus: Margus Kört,  
Priit Alumaa ja Tarmo Pauklin (01. jaanuar – 29. juuni). 
 
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus nõukogu ja juhatuse liikmetele 2020. majandusaasta 
jooksul makstud tasude summa oli järgmine: 
 
 
 
 
 
 

Ametikoht 
 

Ametiisiku 
nimi 

 

Põhitasu 
kuus 

 
Lisatasu 

 

Muud 
tasud 

 
KOKKU 

 
Perioodi 

algus 
Perioodi 

lõpp 

Teenistus- 
või 

töösuhte 
vorm 

Nõukogu esimees Andrus Saare 500,00 0,00 0,00  2 000,00  1.01.2020 03.05.2020 Määratud 
Nõukogu liige Karin Kroon 300,00  0,00 0,00  1 200,00  1.01.2020 03.05.2020 Määratud 
Nõukogu liige Rain Vipper 300,00  0,00 0,00  1 200,00  1.01.2020 03.05.2020 Määratud 
Nõukogu liige Ilmar Jõgi 300,00  0,00 0,00  3 600,00  1.01.2020 31.12.2020 Määratud 
Nõukogu esimees Raili Kärmas 500,00 0,00 0,00  4 000,00 4.05.2020 31.12.2020 Määratud 
Nõukogu liige Kristi Talving 300,00 0,00 0,00  2 400,00 4.05.2020 31.12.2020 Määratud 
Nõukogu liige Alar Konist 300,00 0,00 0,00  2,400,00 4.05.2020 31.12.2020 Määratud 
Nõukogu kokku:     16 800,00    



Ametikoht 
 

Ametiisiku 
nimi 

 
Põhitasu 

 
Lisatasu 

 

Muud 
tasud 

 
KOKKU 

 
Perioodi 

algus 
Perioodi 

lõpp 

Teenistus- 
või 

töösuhte 
vorm 

Juhatuse esimees Margus Kört 4 800,00 4 800,00 0,00  62 400,00 1.01.2020 31.12.2020 
Juhatuse 
leping 

Juhatuse liige Tarmo Pauklin 4 400,00 4 400,00 11 256,59 42 061,59 1.01.2020 29.06.2020 
Juhatuse 
leping 

Juhatuse liige Priit Alumaa 4 400,00 4 400,00 0,00  57 200,00 1.01.2020 31.12.2020 
Juhatuse 
leping 

Juhatus kokku:     161 661,59    
KOKKU:     178 461,59    

 

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse äritulud aruandeaastal olid kokku 9 463 042 eurot 
(2019. aastal 7 734 886 eurot), seega suurenesid äritulud 22% võrdluses eelmise 
majandusaastaga. 
EKUK-i äritulud moodustusid müügitulust 4 229 120 eurot, sihtfinantseeringutest 798 661 
eurot, rendi- ja üüritulust 78 797 eurot, Halduslepingust 4 355 935 eurot ning muudest 
tuludest 630 eurot. Olulisematest äritulu komponentidest moodustasid: 

• müügitulud teenuste osutamisest aruandeaastal 4 229 120 eurot (2019. aastal 4 702 
295 eurot), võrreldes eelmise majandusaastaga on müügitulu vähenenud 11%. 
Müügitulude näiline vähenemine tuleneb Keskkonnaministeeriumi ja viimase 
allasutustega sõlmitud lepingute kaasamisest Halduslepingu koosseisu.  

• Halduslepingu tulud 4 355 935 eurot (2019. aastal 1 962 527 eurot). Halduslepingu 
alusel antav eraldis suurenes 118% (2 345 862 eurot), mis tulenes varasemate 
Keskkonnaministeeriumiga ja viimase allasutustega sõlmitud lepingute arvelt (st 
muutus lepinguline vorm, 1 025 102 eurot) ning täiendavatest võetud ülesannetest (1 
320 760 eurot). Täiendavalt 23 773 eurot kandus üle 2019. aasta halduslepingu 
tuludest 2020. aastasse. 

Kokkuvõttes hõlmasid riigi hallatavatele üksustele osutatud teenused kogu EKUK-i äritulust 7 
777 615 eurot, ehk 82%. Keskkonnaministeeriumile ja selle allasutustele osutas EKUK 
aruandeaastal teenuseid ja täitis halduslepingust tulenevaid ülesandeid kokku 5 787 195 euro 
väärtuses (2019. aastal 3 680 545 eurot), mis moodustas äritulust 61,4% (2019. aastal 47,6%). 
Halduslepingu alusel täideti ülesandeid ja saadi tegevustoetust 2020. aastal 4 332 162 eurot 
(2019. aastal 1 986 300 eurot). Maksu- ja Tolliametile osutati teenuseid aruandeaastal 96 085 
euro eest, mis vastab ca 2,3%-le müügitulust (2019.a. 100 531 eurot 2,1% müügitulust). 
Majandusaasta kahjum oli 2020. aastal 220 421 eurot (2019. aastal oli kahjum 467 769 eurot). 
Raamatupidamisliku kahjumi põhjustavad põhivarade sihtfinantseerimise tulude arvestuse 
(periodiseerimise) eripärad riigi arvestus- ja aruandluspõhimõtetes. Neto 
sihtfinantseerimismeetodi arvestuses oli majandusaasta kasum 42 556 eurot (2019.a. kasum 
37 153 eurot). 
EKUK investeeris aruandeaastal kokku põhivarasse 1 535 376 eurot (2019. aastal 731 225 
eurot). Kõik planeeritud investeeringud said teostatud Keskuse põhikirjaliste kohustuste 
täitmise eesmärgil. Peamised 2020. aasta investeeringud teostati vee-, kütuse ja õhukvaliteedi 
valdkonnas. Investeeringud olid suunatud erinevate rahvusvaheliste ja riiklike ülesannete 
täitmiseks: riiklike seirealade ajakohastamine, laborite analüüsikvaliteedi tõstmine, riiklike 



kohustuste täitmiseks vajalike amortiseerunud analüüsiseadmete välja vahetamine ning IT 
valdkonna ja selle turvalisuse arendamine.  
Lisaks investeeriti koroonapandeemia puhkemisel uude Vabariigi Valitsuse korraldusel 
loodud meditsiini- ja kaitsemaskide katselabori ruumide renoveerimisse ning uutesse 
katseseadmetesse. Laiendati ja arendati tahkekütuse mõõtelaborit, mis on oluline uurimislabor 
NEC ja KHG aruandluse riigispetsiifiliste eriheite koefitsientide määramisel. Kõik planeeritud 
investeeringud said teostatud ja investeeringute plaan täideti. Seadmetesse investeerimine on 
toimunud EKUK-i strateegiliste plaanide alusel, mis lähtuvad labori seadmete võimalikku 
kasutusea prognoosidel. Investeeringute eesmärgiks on tagada EKUK-i tegevuse 
jätkusuutlikkus EL määruste ning direktiivide täitmiseks vajalike andmete kogumisel. EKUK 
ei ole võimeline kõiki investeeringuid katma omavahenditest ja vajalikud on 
sihtfinantseeringud organisatsiooni jätkusuutlikuks arenguks. 
Osaühingu nõukogu hindas oma 26. märtsi 2021.a. koosolekul Eesti Keskkonnauuringute 
Keskuse OÜ 2020. majandusaasta kordaläinuks ja edukaks. Ilmekalt avaldus 2020. a jooksul 
ka EKUKi riigi omandis olemise eelised – EKUK kujundas kriisi tekkimisel kiiresti ja 
paindlikult oma teenused ümber, pakkudes riigile olulist strateegilist tuge koroonaviiruse 
leviku tuvastamiseks ja selle vastu võitlemiseks reoveest proovivõtmiste ning kaitsemaskide 
labori ülesehitamise kaudu.  
 
 
Lisa: Riigile kuuluva äriühingu Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ 2020. majandusaasta 
aruanne. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 
Raili Kärmas       Kristi Talving 
NÕUKOGU esimees 
 
(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 
Alar Konist       Ilmar Jõgi 
 


