Hr. Erki Savisaar
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28. märts 2022.a.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ nõukogu aruanne üldkoosolekule
osaühingu 2021. 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 Raili Kärmas (01.
jaanuar – 31. detsember) Kristi Talving (01. jaanuar – 31. detsember), Alar Konist (01.
jaanuar – 31. detsember) ning Ilmar Jõgi (01. jaanuar – 31. detsember). Majandusaastal oli
nõukogu neljaliikmeline.
Aruandeaastal toimus neli nõukogu koosolekut:
I.

koosolek 26. märts 2021.a.
Koosoleku peamised arutelu teemad olid:
1. Juhatuse aruanne Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ 2020. majandusaasta
kohta.
2. Audiitorühingu BDO Eesti AS vandeaudiitori aruandest Eesti
Keskkonnauuringute Keskuse OÜ 31.12.2020.a. lõppenud majandusaasta
aruande kohta.
3. Nõukogu arutelu ja ettepanekud osaühingu 31.12.2020.a. lõppenud
majandusaasta aruande, puhaskasumi suuruse ja kasumi jaotamise osas.
Ülevaade Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 2020. aasta tegevuse eesmärkide
täitmisest.
4. Riigi osaluse valitsemise ja asutajaõiguste teostamise aruanne.

II.

koosolek 21. juuni 2021.a.
Koosoleku peamised arutelu teemad olid:
1. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ 2021. aasta 5 kuu majandustulemused.
Ülevaade Keskuse poolt pakutavatest olulisematest teenustest, nende
mahtudest ja hinnastamisest.
2. Ülevaade 2020. aastal juurutatud ja käesoleval aastal planeeritavatest uutest
teenustest era- ja avalikule sektorile, sealhulgas ülevaade kliima valdkonna
arendustööst „Kasvuhoonegaaside ja välisõhu saasteainete aruandluse
arendus“.
3. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ teenuste kommunikatsiooni
kavandamine.
4. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus nõukogu enesehindamine 2021.
5. Kasvuhoonegaaside ja välisõhu saasteainete riigispetsiifiliste eriheidete
määramiseks vajaliku moderniseeritud ahjulabori tutvustamine.

III.

koosolek 28.september 2021.a.
Koosoleku peamised arutelu teemad olid:
1. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 2021. aasta 8 kuu majandustulemused
ja 2021. aasta prognoos. Ülevaade teenuste pakkumisest avalikule ja
erasektorile.
2. Ülevaade OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse strateegilistest eesmärkidest
ning omaniku ootusest.
3. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 2021.a. riskide ülevaatus ja riskiohjeks
rakendatud meetmete mõjususe hindamine.
4. Kohapeal algatatud küsimused.

IV.

koosolek 21. detsember 2021.a.
Koosoleku peamised arutelu teemad olid:
1. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 2021. aasta esialgsed
majandustulemused ning info OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse
peamistest tegevustest 2021. aastal ja 2022. aasta tegevuse eesmärkides ja
investeeringute plaanist.
2. Info siseaudiitori tööst OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuses 2021. aastal ja
2022. aasta tööplaan.
3. Ülevaade OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse süsiniku jalajälje
hindamisest. Keskkonnajuhtimissüsteemi Roheline Kontor juurutamine.
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 strateegiale 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,
ja Priit Alumaa.
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus nõukogu ja juhatuse liikmetele 2021 majandusaasta
jooksul makstud tasude summa oli järgmine:
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OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse äritulud aruandeaastal olid kokku 9 581 920 eurot.
(2020. aastal 9 463 042 eurot), äritulud suurenesid 1,3% võrreldes eelmise aruandlusaastaga.
Keskuse äritulud koosnevad vastavalt taksonoomiale müügitulust summas 4 198 518 eurot,
sihtfinantseerimise tegevustulust summas 431 933 eurot, rendi ja üüritulust summas 90 944
eurot ja toetus halduslepingu täitmiseks summas 4 860 525 eurot. Olulisem osa äritulust on
müügitulu 4 198 518 eurot (2020. aastal 4 229 120 eurot), mis moodustas majandusaastal 43,8
% äritulust ja Halduslepingu tulu 4 860 525 eurot (2020. aastal 4 355 935 eurot), mis
moodustas äritulust 50,7%. Riigi hallatavatele üksustele osutati aruandeaastal teenuseid kokku
7 618 423 euro eest (2020. aastal 7 702 680 eurot), ehk 80%. Majandusaasta kasum oli 2021.
aastal 36 538 eurot (2020. aastal oli kahjum 220 421eurot).
Keskus planeeris 2021. aasta eelarves investeerida 500 000 eurot põhikirjaliste kohustuste
täitmiseks. Peamised investeeringute valdkonnad 2021. aastal olid halduslepingust tulenevad
vee-, kütuse- ja õhukvaliteedi valdkonna seadmete uuendamine, riiklike seirealade
ajakohastamine, laborite analüüsikvaliteedi tõstmine, riiklike kohustuste täitmiseks vajalike
amortiseerunud analüüsiseadmete välja vahetamine. Lisaks investeeriti infrastruktuuri
parendusse, mille käigus korrastati Marja 4d kinnistu kanalisatsioon, parkla ja rajati
prügimaja. Kõik planeeritud investeeringud said teostatud ja investeeringute plaan täideti.
Kokku investeeriti majandusaastal põhivarasse 745 798 eurot (2020. aastal 1 535 376 eurot),
seal hulgas Halduslepingu raames 553 739 eurot (2020. aastal 680 600 eurot). Seadmetesse
investeerimine on toimunud Keskuse strateegiliste plaanide alusel, mis lähtuvad
analüüsiseadmete võimalikku kasutusea prognoosidel. Investeeringute eesmärgiks on tagada
Keskuse tegevuse jätkusuutlikkus EL määruste ning direktiivide täitmiseks vajalike andmete
kogumisel. Keskus ei ole võimeline kõiki investeeringuid katma omavahenditest ja vajalikud
on EL toetused - sihtfinantseeringud tegevusvaldkondade jätkusuutlikuks arenguks.
Osaühingu nõukogu hindas oma 28. märtsi 2022.a. koosolekul Eesti Keskkonnauuringute
Keskuse OÜ 2021. majandusaasta kordaläinuks ja edukaks. Jätkuvalt avaldus 2021. a jooksul
Keskus riigi omandis olemise eelised – Keskus 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 ja operatiivse akrediteerimise kaudu. Olulisemaks Keskuse uueks
arenguvaldkonnaks on kujunenud rohepöördega seotud tegevused ning rohepöörde alase
kompetentsikeskuse välja arendamine. Selle raames alustas Keskus jätkusuutliku ja
vastutustundliku tegevuse põhimõtete järgimist ning Keskuse süsiniku jalajälje hindamist
ning leevendus meetmete kaardistamist. Keskus on kujunenud oluliseks partneriks riigile,
omavalitsustele ja erasektorile rohepöörde eesmärkide elluviimisel, kujunedes selle valdkonna
kompetentsikeskuseks KHG heitkoguste analüüsimisel ning järelduste ja tegevuskavade
väljatöötamisel.

Lisa: Riigile kuuluva äriühingu Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ 2021. majandusaasta
aruanne.
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