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HEA LUGEJA!
Eesti suurima ettevõttena mõjutab Eesti Energia tegevus
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paljusid. Eesti Energia otsused puudutavad vahetult meie
6 000 töötajat, aga ka inimesi Ida-Virumaal, kus asub
meie tootmise süda. Tähtsad on ka kliendid, keda meil
on Baltikumis kokku üle poole miljoni. Pikaajalise kliendisuhte aluseks on usaldus ja rahulolu ning selle nimel
teeme tööd iga päev.
Tööstusettevõttena jälgime igal sammul oma tegevuse
mõju keskkonnale ja töötame selle vähendamise nimel.
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Saame öelda, et energiatootmine on tänasel päeval
Eestis puhtam ja keskkonnahoidlikum kui kunagi varem.

Hando Sutter

2016. aastast karmistusid Euroopa Liidus märgatavalt

Eesti Energia juhatuse esimees

suurtele põletusseadmetele kehtivad keskkonnanõuded.

SISUKORD

kümnendil renoveerisime kaks Narva elektrijaamade
energiaplokki. Teised energiaplokid on praeguseks varustatud tahkete osakeste õhku jõudmist takistavate filtritega
ning lämmastik- ja väävelühendeid püüdvate seadmetega. Narva elektrijaamad on õhuheitmete alandamiseks

Saame öelda, et energiatootmine on tänasel päeval Eestis
puhtam ja keskkonnahoidlikum
kui kunagi varem.

alates 2010. aastast investeerinud 134 miljonit eurot,
mille tulemuseks on kordades vähenenud õhuheitmed.
Kokku oleme keskkonnasäästlikuma tehnoloogia kasutuselevõtmiseks ja otseselt keskkonnaheitmete vähendami-

Põlevkivi parem väärindamine ja suurema lisandväärtuse

seks viimase 10 aastaga investeerinud üle 1 miljardi euro.

loomine on Eesti Energia üks olulisemaid eesmärke ja ka

Uuringute kohaselt on Eesti õhupuhtuse poolest Euroopas

omaniku poolt seatud ootus.

esimeste seas.
Eesti Energia püsis 2015. aastal kindlalt elektri jaeturu
Senisest rohkem soovime kasutusele võtta energia-

liidrikohal ning klientide rahulolu teenusega oli suur.

tootmise kõrvalsaadusi, et põlevkivi võimalikult hästi ja

Kodutarbijate jaoks on turg avatud olnud nüüdseks kolm

keskkonnahoidlikult väärindada. Oleme kontsernis ener-

aastat ning ka turukonkurentsis usaldab enamik eesti-

giatootmise kõrvalsaaduste suurema kasutuselevõtu mää-

maalasi Eesti Energiat oma partnerina elektriasjades. Tee-

ratlenud prioriteetse arengusuunana. Põlevkivi rikasta-

nuste mugavamaks ja nutikamaks kasutamiseks pakume

misest üle jääv aheraine on sisuliselt lubjakivi, millest

klientidele võimalust elektriasju ajada ka mobiilirakenduse

saab toota killustikku, mis on väärtuslik ehitusmaterjal.

abil, millel oli 2015. aasta lõpus juba 25 000 kasutajat.

Põlevkivituhka saab samuti edukalt kasutada nii ehitus-

Tulenevalt klientide eelistusest loobuda elektriasjade

materjali kui ka mullaparandajana, kuna aluselise koostise

ajamisest teeninduskontorites, korraldasime kliendi-

tõttu sobib see hästi neutraliseerima happelisi muldasid.

teeninduse 2015. aastal ümber.

JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE

jooksul palju pingutanud ja investeerinud. Möödunud
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Oleme loodust säästvama energiatootmise nimel aastate
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Hea meel on tõdeda, et Eesti
Energiat hinnatakse jätkuvalt
väga hea ja atraktiivse tööandjana, kelle juures inimesed
soovivad töötada.

talentide leidmiseks mitmeid programme, mida pidevalt
täiustame ja uuendame. Ettevõtte ja Eesti energiasektori tulevik laiemalt on paljuski seotud sellega, kui paljud
andekad noored valivad insenerikutse oma erialaks ning
soovivad tulevikus energeetika valdkonnas töötada. 2015.
aastal käivitasime lisaks senistele stipendiumiprogrammidele uue projektina noorte inseneride arenguprogrammi
Insenergia, mille käigus töötasid insenerialade tudengid
reaalseid ülesandeid lahendades koos Eesti Energia praeguste tippinseneridega.

Eesti Energia vaieldamatult kõige olulisem vara on meie

JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE
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Eesti Energial on oma töötajate arendamiseks ning uute
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töötajad, kes iga päev ettevõtte hea käekäigu eest pingu-

2015. aasta ei olnud kergete killast ning madalad hinnad

tavad. Hea meel on tõdeda, et Eesti Energiat hinnatakse

elektri- ja ka õliturgudel sundisid kõiki energiaettevõt-

jätkuvalt väga hea ja atraktiivse tööandjana, kelle juures

teid kulutusi üle vaatama ning tegevusi efektiivsemaks

inimesed soovivad töötada. Selle kinnituseks on kõrged

muutma. See hõlmas nii uusi tehnoloogilisi lahendusi kui

kohad mitmetes töövõtjate eelistusi näitavates uuringu-

ka töötajate arvu vähendamist.

tes. Samuti omistati meile 2015. aasta lõpus toimunud
konkursil vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgis. See

Kahjuks ei möödunud 2015. aasta ilma väga raskete

tunnustus antakse ettevõttele, mis väärtustab jätkusuut-

tööõnnetusteta. Jaanuaris hukkusid Estonia kaevanduses

likku arengut ja pöörab oma põhitegevusega kooskõlas

kaks pikaajalise töökogemusega kaevurit. Teeme uuri-

strateegilist tähelepanu nii keskkonnasõbralikule toimi-

misasutustega igakülgset koostööd, et õnnetuse põhjused

misele, töötajatele, klientidele kui ka kogukonna kaasa-

välja selgitada. Võin kinnitada, et ohutuse arvelt Eesti

misele. Varem on Eesti Energiat samal konkursil korduvalt

Energias järeleandmisi ei tehta, ohutus on meie põhi-

hinnatud hõbemärgisega. Meie ambitsioon on juhtida

väärtus ning teeme kõik endast sõltuva, et meie töötajad

ja arendada Eesti Energiat viisil, mis oleks eeskujuks ka

oleksid terved ja püsiksid tervetena. Lisaks tavapärastele

kõigile teistele ettevõtetele.

ohutuskoolitustele ja -nõudmistele lõime möödunud aastal Tööohutuse Nõukoja, mis aitab kaasa ohutuskultuuri
tõstmisele ettevõttes.

SISUKORD

Suuresti just põlevkivitööstus on paaril aastal järjest teinud meist Euroopa Liidu kõige energiasõltumatuma riigi.
Oleme põlevkivist energiat tootnud praeguseks juba 100
aastat ning korraldame selle väärika daatumi tähistamiseks 2016. aastal septembris rahvusvahelise põlevkivikonverentsi. Oleme selle 100 aasta jooksul väga palju
laadseid teadmisi hinnatakse kõrgelt ka mujal maailmas.
Eesti Energia toetustegevuste põhifookus on Ida-

Olemasoleva kogemuse edasiarendamine, ressursi mõist-

Virumaal, kus asub Eesti rikkus – põlevkivi – ja sellest

lik kasutamine ning inimestele kasulikuks muutmine loob

tulenevalt meie tootmisüksused. Möödunud aastast

suure väärtuse, mille nimel pingutame ettevõttes iga päev.

tooksin ühe märgilise sündmusena esile Kohtla-Nõmmel

Hoolivus ja vastutustunne nii enda tegevuse kui ka teiste

endisele põlevkivi rikastusvabrikule uue elu andmise muu-

ees kuuluvad lahutamatult selle pingutuse juurde.

seumi näol, mille rajamisele Eesti Energia õla alla pani.
Kokku panustas Eesti Energia 2015. aastal erinevatesse
toetustegevustesse üle 500 000 euro.

HANDO SUTTER
Eesti Energia juhatuse esimees

JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE

õppinud ja muutunud oludega kohandunud. Meie ainuEesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015

Suuresti just põlevkivitööstus
on paaril aastal järjest teinud
meist Euroopa Liidu kõige
energiasõltumatuma riigi.
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MÜÜGITULUD

KULUMIEELNE ÄRIKASUM

776,7

(EBITDA) mln eurot

-103,2
-11,7%

INVESTEERINGUD

245,6
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-46,5
-14,9%

40,5

-118,8
-74,6%

ELEKTRIENERGIA MÜÜGIMAHT
TWh

-30,2
-11,0%

VÕRGUTEENUSTE MÜÜGIMAHT
TWh

6,3

265,8

PUHASKASUM
mln eurot

KREDIIDIREITINGUD

mln eurot

LÜHIDALT
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mln eurot

+0,04
+0,7%

BBB/
Baa2

reiting ülevaatusel,
tõenäosus langetamiseks

VEDELKÜTUSTE MÜÜGIMAHT
tuh t

315,0

+84,4
+36,6%

7,2

-1,9
-21,1%

SISUKORD

SOOME

NORRA

VENEMAA
EESTI
ROOTSI

Eesti Energia pakub energialahendusi alates elektri, soo-

LÄTI

juse ja kütuste tootmisest kuni müügi, klienditeeninduse
ja energiaga seotud lisateenusteni. Eesti Energia müüb

LEEDU

elektrit Baltimaade jaeklientidele ja hulgiturule ning
kontserni kuuluv Elektrilevi pakub Eesti klientidele võrguteenust. Väljaspool Eestit tegutseme Enefiti kaubamärgi all.

LÜHIDALT

Eesti Energia on rahvusvaheline
energiaettevõte, mis tegutseb
Balti- ja Põhjamaade ühtsel
elektriturul. Eesti Energia
100% aktsiate omanik on
Eesti Vabariik.
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VALGEVENE
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Oma ligikaudu 6 300 töötajaga on Eesti Energia üks Eesti
suuremaid tööandjaid.

POOLA
SAKSAMAA

UKRAINA
TŠEHHI
SLOVAKKIA

AUSTRIA
UNGARI
PRANTSUSMAA

RUMEENIA

SISUKORD

Korraldame traditsioonilised talgud
Pähklimäe terviseradadel, et korrastada
rajad sportimiseks ja Narva Energiajooksuks valmistumiseks.
Saavutame CV Keskuse poolt korraldatavas Eesti ihaldatuima tööandja
uuringus esikoha.
Pälvime vastutustundliku ning sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt jätkusuutliku
indeksi hindamisel kvaliteedimärgise.

JAANUAR

LÜHIDALT
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2015. aasta tähtsamad
sündmused
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VEEBRUAR

Loome tulevaste tippinseneride arenguprogrammi Insenergia, mille raames
anname 15 tudengile võimaluse insenertehnilisi ülesandeid lahendades saada
ainulaadne praktiline kogemus.

Kolime seni eri pindadel olnud Eesti
Energia 500 Tallinna töötajat kokku
ühte kontorihoonesse, mis parandab
koostöövõimalusi. Uus büroohoone on
kuluefektiivne ja energiamärgisega B.

MÄRTS

APRILL

Ühiselt Viru Keemia Grupi ja firmaga
Eastman Specialities sõlmime Jõhvi riigigümnaasiumiga hea tahte kokkuleppe.
Selle raames panustame tegevustesse, mis
aitavad koolis suurendada noorte huvi insenertehniliste erialade omandamise vastu.
Kohtla Kaevanduspark-muuseumis avab
uksed kunagine põlevkivi rikastusvabrik,
kuhu oleme aidanud luua põneva
põlevkivitööstust tutvustava väljapaneku.

Looduse Omnibussiga koostöös tunnustame Eesti suurima loodusfoto konkursi
„Looduse Aasta Foto 2015" osalejaid.
Kuulutame välja noorteprogrammi
ENTRUM viienda, Virumaa hooaja parimad
idufirmad. Konkursi võidab Aseri savist
seepe tootev start-up Viru Ilu.

MAI

JUUNI

Anname välja Ida-Virumaa Andekate
Noorte Energiafondi stipendiumid.
Pälvime taas esikoha EMORi tööandjate
maine uuringus.
Korraldame juba viiendat aastat
Narva Energiajooksu, kus osaleb
rekordarv – 4 000 – tervisesportlast.
Jooksule järgneb Energiapäev
Narva linnuse hoovis.
Loome Tööohutuse Nõukoja, mille
kaudu loodame veelgi tõsta ettevõttesisest ohutuskultuuri.
Viime Tallinna büroohoones läbi tervisespordi aktsiooni, mille raames innustame
töötajaid käima trepist ja liikuma terviseradadel. Kokku osaleb aktsioonis üle
300 inimese ning kuu ajaga läbime
ühiselt pea 13 000 km.

Elektrilevi viib läbi traditsioonilise
üleriigilise ohtuskampaania, mille
raames koolitab elektriohte märkama
ligi 3 000 last.

JUULI

AUGUST

Elektrilevi alustab koostööd Järvamaa
vabatahtlike päästjatega.
Meie endisesse Aidu karjääri rajatud
veespordikeskuses toimuvad veespordivõistlused ja veematk
sadadele huvilistele.
Eesti Energia Kaevandused kingib taas
oma töötajate lastele esimesse klassi
mineku puhul koolikoti.
Viime Kohtla-Kaevanduspargis läbi
Ida-Virumaa kogukonna armastatud
suursündmuse – kaevurite päeva, kus
tunnustame ka parimaid kaevureid.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale
pühendatud „Eesti 100 aaret" valimisel
saavutab meie Aidu karjääri alale rajatud
veespordikeskus 8. koha.

SEPTEMBER

OKTOOBER

Toimub Eesti Energia Keskkonnapäev,
kus tõdetakse, et Eesti Energia
elektritootmine on uuteks keskkonnanõueteks valmis.
Leidmaks kasulikku rakendust tootmises
tekkivale aherainele, korraldame oma
töötajatele ideekonkursi. Samuti otsivad
aherainele kasutusvõimalusi Maaülikooli
tudengid, keda meie töötajad koos Põlevkivi Kompetentsikeskusega suunavad.

Energiasäästu nädala raames viime läbi
videokonkursi, kus kutsume osalejaid
üles jagama oma energiasäästu nippe.
Konkursile esitatakse üle 20 video ja
neid vaatab kokku rohkem kui 100 000
inimest.
Eesti Energia Kaevandused annab
stipendiumi kuuele geotehnoloogia
tudengile.

NOVEMBER

DETSEMBER

Anname välja Ida-Virumaa Andekate
Noorte Energiafondi stipendiumid.

LÜHIDALT

Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga
alustame loengukursust, kus tutvustatakse strateegilise juhtimise väljakutseid energeetikas.
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STRATEEGIA
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paarisdraglainide (sammuvate ekskavaatorite) kasuta-

2013. aasta detsembris. Strateegia tegevuskavade põhja-

mise abil, 2016. aastal võetakse kasutusele suuremad

lik ülevaatus toimus 2015. aasta kevadel oluliselt muutu-

kopad ja tõhusam kamberlaava meetodil kaevandamine.

nud turuolude tõttu. Tegevuskavade ülevaatamise järel

Seoses tootmise efektiivsuse ja paindlikkuse tõstmiseks

sihib kontsern senisest suuremat efektiivsust, aga tegeleb

tehtud muudatustega vähendati töötajate arvu 2015.

ka arendusprojektidega, mille panus ärituludesse avaldub

aastal kaevandustes ca 200 töötaja võrra.

juba lähima viie aasta jooksul.
Kontserni õlitoodang kasvas 2015. aastal 336,5 tuhande
tonnini, toodangu edasiseks järkjärguliseks kasvatamiseks

Eesti Energia strateegia põhineb
energiaressursside efektiivsel
väärindamisel, eelkõige läbi
efektiivse elektri ja õli koostootmise, aga ka taastuvenergia
ressursside väärindamise,
energia ja teenuste müügil
ning võrguteenuse pakkumisel.

plaanitakse tulevikus vähendada tööseisakuid ja suurendada Enefit280 õlitehase koormust. Lisaks tegeletakse
õlitoodangut kasvatatavate arendusprojektidega, nagu
raske kütteõli puhastamine ja põlevkivigaasist bensiini
eraldamine. Põlevkivigaasist bensiini eraldamise investeerimisotsus on plaanis teha 2017. aasta alguses ja positiivse
otsuse korral peaksid seadmed tööd alustama 2018. aastal.
Esimesed katsed raske kütteõli puhastamiseks toimuvad
2016. aastal. Elektri ja õli tootmiseks otsitakse ja katsetatakse erinevaid konkurentsivõimelisemaid kütusesegusid.
2015. aasta augustis kuulutati välja hange Eesti elektrijaama 8. plokis põlevkivigaasi osakaalu suurendamiseks 50

Suurema kuluefektiivsuse saavutamiseks tegeletakse

protsendile. Uuendus aitab kasutada õlitehastes toodetavat

põlevkivi omahinna kasvu peatamisega, viies kaevan-

gaasi efektiivsemalt, vähendada keskkonnaheitmeid ja

duste tootmismaht vastavusse kontserni konkurent-

käitada elektrijaamu paindlikumalt. Tööd on plaanis lõpule

sivõimega. Kaevandamisel on tööefektiivsust tõstetud

viia 2018. aasta lõpuks.

STRATEEGIA

Eesti Energia strateegia kinnitati ettevõtte nõukogus

Eesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015

STRATEEGIA
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Kontserni kulude kokkuhoiu eesmärgil pöörati 2015.

2015. aastal teeniti seoses
elektri ja õli tuletistehingutega
tulu 72 mln eurot.

aastal suurt tähelepanu investeeringute veelgi mõistlikumale jaotamisele eri ajaperioodide vahel. Suurema
kuluefektiivsuse saavutamiseks astuti 2015. aastal samme
kontserni kesksete teenistuste suuremaks tsentraliseerimiseks: kontserni hankefunktsioonide ühendamiseks
funktsioonide liitmisel loodi haldusteenistus ning kontserni

Muutlikest elektri börsihindadest tulenevalt jätkab kont-

personalitöötajad viidi ühe teenistuse alla.

sern Narva elektrijaamade paindlikku alla- ja üleskoormamist, planeerides koormust võimalikult täpselt vastavalt

Kuigi 2015. aastaks oli Eesti Energia suurte keskkon-

turuhinnale. Taastuvenergia tootmise valdkonnas tegeleb

nainvesteeringute ajajärk lõppenud, siis jätkuvalt tege-

kontsern Pärnumaale tuulepargi rajamise eelarendusega,

letakse põlevkivi ümbertöötlemise efektiivsemaks ja

investeerimisotsus tehakse kõige varem 2017. aastal.

keskkonnasäästikumaks muutmisega. Suurt rõhku pannakse energiatootmisel tekkivate kõrvaltoodete kasutuse

STRATEEGIA
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loodi hanketeenistus, kinnisvara äriüksuse ja sekretariaadi

2015. aastal teeniti seoses elektri ja õli tuletistehingutega

suurendamisele ning on algatatud mitmeid uuringuid

tulu 72,0 mln eurot. Lähiaastatel lõppevad varasemalt

ja arendusprojekte, et kasutada aherainet ja põletatud

sõlmitud riskimaandamistehingud ning juhul kui turu-

põlevkivituhka ulatuslikumalt, näiteks aheraine kasuta-

hinnad püsivad ka edaspidi madalal, avaldab see mõju

mine teede ehituses või põlevkivituha kasutamine mulla

kontserni tulemustele.

kvaliteedi parandamisel põldudel ja metsastamisel.

Elektri jaemüügi ärivaldkonnas tegeleti 2015. aastal
äriprotsesside efektiivsemaks muutmisega. Üha roh-
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kem kliente ja ostuotsuseid liigub e-kanalitesse, mistõttu
kontsern keskendub enam veebi ja mobiililahendustele.
2015. aastal tehti klienditeeninduses muudatusi ja nende
tulemusel toimub edaspidi klientide kontoripõhine teenindus vaid Eesti suuremates keskustes.

Kõik Elektrilevi kliendid saavad
kaugloetavad elektriarvestid
2016. aasta lõpuks.

SISUKORD

turuosalistele võrdse juurdepääsu võrguteenusele ja regulaatori kehtestatud kvaliteedinõuete täitmise.

Elektrilevi elektrivõrgu rikete arv
ja katkestuste kestus
SAIDI / minutit kliendi kohta

rikete arv / tuh tk

1 000

30

800

24

kaugloetavad elektriarvestid 2016. aasta lõpuks. Projekti

600

18

käigus paigaldab Elektrilevi klientidele ligikaudu 620 000

400

166

200

213

2015. aastal jätkus Elektrilevi kaugloetavate arvestite
paigaldamise projekt. Kõik Elektrilevi kliendid saavad

nutikat elektriarvestit, mis mõõdavad elektrikoguseid iga
tunni kohta. Uute arvestitega vabanevad kliendid näiduteatamise kohustusest ning saavad oma tarbimist ja elektripakettide valikut teadlikumalt juhtida.
Elektrilevi investeerib jaotusvõrgu töökindluse tõstmisse
pidevalt. Ehkki rikete arvu mõjutab suuresti ilmastik, viitab
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Plaaniväline SAIDI (v.a tormid)

Elektrilevi rikete arv (parem sk.)

viimaste aastate katkestuste kestuse ja rikete arvu vähenemine sellele, et elektrivõrk on muutunud töökindlamaks.
vähendavad võrgu mahtu ehk liinide pikkust ja alajaamade
Elektrilevi soovib ka edaspidi tagada kliendi ootustele

arvu ning efektiivistavad investeeringuid. Hõreda asustu-

vastava tarnekindluse, suurendades elektrivõrgu tormi-

sega piirkondades plaanitakse arendada hajaenergeetika

kindlust ja vähendades katkestuste kestust. Töötatakse

lahendusi, mis võiksid olla majanduslikult efektiivsemad

teenusekvaliteeti parandavate lahendustega, mis samas

ja asendada tarbimiskohas elektrivõrku.

STRATEEGIA

haldamine ja kliendirahulolu kasvatamine. Elektrilevi tagab
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		Eesti põlevkivi
tekkis madalas meres

450 miljonit 			
aastat tagasi

STRATEEGIA
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Eesti Energia kontserni Eestis makstud maksud* (mln €)
EESTIS 2015

EESTIS 2014

MUUTUS

MUUTUS

Tööjõumaksud (sotsiaalmaks, tööandja
töötuskindlustus)

39,5

40,2

-0,7

-2%

Keskkonnatasud: ressursitasud

28,6

25,9

2,7

10%

Keskkonnatasud: saastetasud

28,9

28,3

0,6

2%

Äriühingu tulumaks

0,4

28,8

-28,4

-99%

Tollikäibemaks

0,4

0,5

-0,1

-20%

Maamaks

0,3

0,4

-0,1

-25%

98,1

124,1

-26,0

-21%

Aktsiisid

30,1

29,2

0,9

3%

Tööjõumaksud (kinnipeetud tulumaks,
töötaja töötuskindlustus, kogumispension)

23,8

25,5

-1,7

-7%

Käibemaks (saldo)

19,0

25,1

-6,1

-24%

KOGUTUD MAKSUD KOKKU

72,9

79,8

-6,9

-9%

171,0

203,9

-32,9

-16%

TASUTUD MAKSUD KOKKU
MAKSUJALAJÄLG

Eesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015

TASUTUD MAKSUD
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KOGUTUD MAKSUD

MAKSUD KOKKU
* kassapõhine arvestus
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ja õigeaegselt, andes selle kaudu oma õiglase panuse

makse. Tasutud maksud on maksud, mille maksukoor-

nende riikide majandusse, kus ta tegutseb. Kontsern

muse kandja on Eesti Energia kontserni kuuluv äriühing.

tähtsustab avatust, ausust ja läbipaistvust oma suhetes

Kogutud maksud on maksud, mille puhul Eesti Energia

maksuhalduritega.

täidab vahendaja rolli, kogudes maksud kokku tarbijatelt
ja töötajatelt ning kandes need üle maksuhaldurile. Eesti

63,3 miljoni euroga on Eesti Energia kontsern suurim

Energia peab oma kohustuseks tasuda kõiki makse õigesti

tööjõumaksude maksja Eestis tegutsevate ettevõtjate
hulgas. Suurim maksukulu tööjõumaksude kõrval on Eesti
Energia kontserni jaoks keskkonnatasud ehk -maksud.
Keskkonnatasude arvelt finantseeritakse muu hulgas siht-

63,3 miljoni euroga on Eesti
Energia kontsern suurim tööjõumaksude maksja Eestis
tegutsevate ettevõtjate hulgas.

otstarbeliselt keskkonnaseisundi hoidmist, loodusvarade
taastootmist ja keskkonnakahjustuste heastamist.
Eelneva aastaga võrreldes mõjutab tasutud maksude suurust peamiselt äriühingu tulumaks. Kuna 2015. aastal maksti
kontsernis dividendid välja detsembris, kajastub tasumisele
kuuluv äriühingu tulumaks kassapõhiselt 2016. aastas.

MAKSUJALAJÄLG

Maksujalajälje koostamisel eristame tasutud ja kogutud

Eesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015
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ÜHINGU- JA RISKIJUHTIMINE
Eesti Energia nõukogu ja juhatuse ühine ambitsioon on
eeskujuks nii strateegilise selguse, heade juhtimistavade,
efektiivse tegevuse, tõhusate majandustulemuste kui ka
kõikide asjakohaste osapooltega koostöö poolest.
Vastutustundlikkuse eesmärke seades toetume kindlatele
tegevuspõhimõtetele neljas kategoorias: töötaja, klient
Eesti Energia ainuomanik on Eesti Vabariik, kes omab
osalust Eesti Energias selleks, et:
•

väärtustada maksimaalselt Eesti peamist loodusvara
– põlevkivi ning sellega seonduvat oskusteavet;

•

kasvatada ettevõtte väärtust ning tagada stabiilset
dividenditulu;

•

tagada elektri varustuskindlus Eestis;

•

rakendada piirkondlikku tööjõuressurssi;

•

vähendada negatiivseid keskkonnamõjusid.

keskkond, kogukond. Meie tegevuse väljundid on vahetult
seotud meile seatud ootustega. Nende mõõtmiseks ja
igapäevaseks teadvustamiseks oleme juurutanud eritasemelised siseprotsessid.

ÜHINGU- JA RISKIJUHTIMINE

arendada ja juhtida Eesti Energiat selliselt, et see oleks
Eesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015

Eesti Energia juhtimispõhimõtted lähtuvad eesmärgist tagada
kontserni ühtne ja läbipaistev
juhtimine.

21

SISUKORD

JURIIDILINE STRUKTUUR
100% Eesti Energia ASi omanduses
EESTI ENERGIA AS

Eesti Energia allüksused
100% Eesti Energia ASi tütarettevõtja omanduses

Vähemusosalus

ÜHINGU- JA RISKIJUHTIMINE
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Eesti Energia enamusosalusega ettevõte
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EAO Real Estate Corp

Eesti Energia
Õlitööstus AS

Enefit SIA
(Läti)

Energiamüük

Enefit Outotec
Technology OÜ

Elektrilevi OÜ

Enefit UAB
(Leedu)

Energiakaubandus

Pogi OÜ

Orica Eesti OÜ

Eesti Energia
Kaevandused AS

Eesti Energia Aulepa
Tuuleelektrijaam OÜ

Iru
elektrijaam

Eesti Energia Tabasalu
Koostootmisjaam OÜ

Narva Soojusvõrk AS

Eesti Energia
Narva Elektrijaamad AS

Attarat Holding OÜ

Taastuvenergia ja
koostootmine

Enefit Power and Heat
Valka SIA

Enefit American Oil Co.

Enefit US LLC

Kesksed
teenistused

Attarat Power
Holding Company BV

Eesti Energia
Testimiskeskus OÜ

Eesti Energia’
Tehnoloogiatööstus AS

EAO Federal Lease LLC
EAO State Leases LLC
EAO Technology LLC
EAO Orion LLC

Eesti Energia
Hoolduskeskus OÜ

Jordan Oil Shale
Energy Company

Enefit Jordan B.V

Attarat Power
Company

Attarat Mining
Company BV

Attarat Operation
and Maintenance
Company BV

SISUKORD

Põhimõtted

Me usume, et eetikakoodeksi järgimine aitab kasvatada
kontserni väärtust nii, nagu selle eiramine võib kahjustada
meie mainet.
Eesti Energia eetikakoodeks põhineb Eesti Energia visioo-

Vastutustundlikkuse põhimõtteid saame esitada kahel

nil, väärtustel ja heal äritaval.
1. Oleme ausad ja usaldusväärsed ning nõustume ainult
seaduslike kokkulepete ja tehingutega.

ja tegevus.

2. Kasutame vara heaperemehelikult ja säästlikult.
Ettevõtte põhiväärtused on kokkulepitud põhimõtted, millest oma tööalastes otsustes lähtume. Need põhimõtted
aitavad meil teha valikuid nii investeerimisotsuste puhul
kui ka igapäevases töös.

3. Kohtleme kõiki viisakuse, lugupidamise ja tähelepanuga.
4. Hoidume avalikkuse, klientide, partnerite, konkurentide
ja kolleegidega suhetest, mis mõjutavad või näivad
mõjutavat meie erapooletust.

Eesti Energia eetikakoodeksi eesmärk on tööalaste käi-

5. Me ei paku oma tegevusega tööandjale konkurentsi

tumisreeglite kindlaksmääramine. Eetikakoodeksi põhi-

ega tekita ettevõtlusega tegelemisega tööandjale

mõtete järgimist ootame kõikidelt töötajatelt, juhatuse
ja nõukogu liikmetelt ja ka koostööpartneritelt.

kahju.
6. Juhindume igapäevatöös eetikakoodeksist.
2015. aastal uuendasime Eesti Energia toetuspõhimõtteid.

Eesti Energia eetikakoodeks
põhineb Eesti Energia visioonil,
väärtustel ja heal äritaval.

Selle kaudu määratleti valdkonnad, mida Eesti Energias

ÜHINGU- JA RISKIJUHTIMINE

deks. Teisel tasandil on protsessid ehk ettevõtte toimimine
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tasandil. Esmatasandil on meie väärtused ja eetikakoo-

toetatakse, ja toetusprojektide valiku kriteeriumid, kirjeldati toetuse saamise protseduur ning reglementeeriti
ettevõtte sponsorluskomiteede töökord.
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KEERULINE LIHTSAKS

VÄÄRTUST
KASVATAV
Keskendume ennekõike
tegevustele, mis loovad
suuremat väärtust.
ÜHINGU- JA RISKIJUHTIMINE
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Muudame keerulise lihtsaks ja
arusaadavaks.
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KLIENDILE
KASULIK
Saame olla edukad
ainult siis, kui loome
kliendile väärtust.

OHUTUS EELKÕIGE
Meie tegevus on alati seotud
riskidega keskkonnale ja inimeste
tervisele. Seetõttu arvestame
alati tööohutuse, tervise ja
keskkonnaga.

MINUST SÕLTUB
Minu energia, tahe ja
vastutustunne tagavad
ühiste eesmärkide
saavutamise.

SISUKORD

struktuuri lihtsana ning juhtimisel lähtuda eelkõige kontserni eesmärkidest ja vajadustest. Kontserni võimalikult
tõhusa juhtimise eesmärgil eristame juhtimisstruktuuri
ja juriidilist struktuuri. Eesti Energia juhtimisorganid on
üldkoosolek, nõukogu, juhatus ja auditikomitee. Üldkoosolek on ettevõtte kõrgeim juhtimisorgan, kes määrab
ametisse ettevõtte nõukogu. Nõukogu määrab ametisse
ettevõtte juhatuse ning teostab juhatuse tegevuse üle
järelevalvet. Nõukogule annab järelevalveküsimustes nõu
auditikomitee.

Üldkoosolek

Eesti Energia nõukogu on juhtimisorgan, mis planeerib
kontserni tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
Eesti Energia nõukogu koosneb kaheksast liikmest, kes
määratakse ametisse rahandusministri kui ainuaktsionäri
esindaja otsusega. Nõukogu liikmetest pooled määrab
rahandusminister ametisse majandus- ja taristuministri
ettepanekul.
Eesti Energia nõukogu liikmetele seatud nõuded ja ootused on sätestatud äriseadustikus ja erinõuded riigivaraseaduses. Lisaks juhindub nõukogu oma tegevuses Eesti
Energia ASi põhikirjast ning ainuaktsionäri poolt kinnitatud
nõukogu töökorrast.
Nõukogu peamised ülesanded on:

Aktsionäride üldkoosolek on Eesti Energia kõrgeim juhtimisorgan, kes muu hulgas otsustab uute ettevõtete

•

likvideerimise, nõukogu liikmete ametisse määramise

ainuaktsionäri poolt kinnitatud strateegia esindamine
ja järelevalve selle elluviimise üle,

asutamise ja omandamise, olemasolevate ettevõtete
•

Eesti Energia tegevuse planeerimine, kontserni olu-

ja tagasikutsumise, oluliste investeeringute tegemise,

lisemate strateegiliste otsuste vastuvõtmine, aktsia-

audiitori määramise ja majandusaasta tulemuste kinni-

seltsi juhtimise korraldamine ja järelevalve teostamine

tamise jms üle.

juhatuse tegevuse üle. Järelevalve tulemused teeb
nõukogu teatavaks ainuaktsionärile.

Eesti Energia ainuaktsionär on Eesti Vabariik, keda aktsionäride üldkoosolekul esindab rahandusminister.

ÜHINGU- JA RISKIJUHTIMINE

Meile on oluline pidada Eesti Energia organisatsiooni

Nõukogu
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Organisatsiooni
struktuur
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ERKKI RAASUKE

VÄINO KALDOJA

VEIKO TALI

MEELIS VIRKEBAU

ANTS PAULS

DANEL TUUSIS

RANNAR VASSILJEV

MÄRT VOOGLAID

nõukogu esimees

ÜHINGU- JA RISKIJUHTIMINE
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EESTI ENERGIA NÕUKOGU

nõukogu liige

nõukogu liige

nõukogu liige
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nõukogu liige

nõukogu liige

nõukogu liige

nõukogu liige
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otsustati nõukogust tagasi kutsuda liige Kalle Palling.
Lisaks otsustati nõukogust tagasi kutsuda liige Toomas
Luman ja määrata uueks nõukogu liikmeks Väino Kaldoja.
Oktoobris otsustati määrata uuteks nõukogu liikmeteks
Ants Pauls ja Veiko Tali ning kutsuda nõukogust tagasi
Randel Länts. Detsembris otsustati nõukogust tagasi kutsuda Peep Siitam ning uues nõukogu liikmeks määrati

Tütar- ja sidusettevõtjate
nõukogud
Eesti Energia tütar- ja sidusettevõtjate nõukogude volitused ja vastutus tulenevad nende põhikirjast. Nõukogud on
üldjuhul moodustatud Eesti Energia juhatuse liikmetest.
Tütar- ja sidusettevõtjate nõukogude töökorraldust on

Rannar Vassiljev.

täpsemalt kirjeldatud 2015. aasta aastaaruandes.

Eesti Energia nõukogusse kuulusid 2015. aasta lõpu sei-

Juhatus

suga nõukogu esimees Erkki Raasuke ning liikmed Meelis
Virkebau, Danel Tuusis, Märt Vooglaid, Rannar Vassiljev,

Tegevjuhtimise eest vastutab Eesti Energia juhatus. Juha-

Väino Kaldoja, Ants Pauls ja Veiko Tali.

tuse liikmed valib nõukogu. Juhatuse esimehe, kellel on
ka tegevjuhi ülesanded, määrab nõukogu eraldi.

Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul üks kord kuus,
v.a suvekuudel.

2015. aastal toimusid Eesti Energia juhatuse koosseisus
muudatused. Veebruaris kutsuti juhatusest tagasi Mar-

Ülevaade nõukogu liikmetest, nende volitustest, osalemi-

gus Rink ning määrati uueks juhatuse liikmeks ettevõtte

sest nõukogu töös, tasudest ning majandusaastal vastu-

finantsdirektor Andri Avila. Eesti Energia juhatusse kuu-

võetud otsustest on esitatud 2015. aasta aastaaruandes

lusid 2015. aasta lõpu seisuga juhatuse esimees Hando

ja Eesti Energia kodulehel.

Sutter ning liikmed Andri Avila, Raine Pajo, Margus Vals
ja Andres Vainola.

Eesti Energia nõukogu liikmetele seatud nõuded ja ootused on sätestatud äriseadustikus ja erinõuded riigivaraseaduses.

Juhtimispõhimõtted
Kontserni juhtimispõhimõtted ja -poliitika vaadati üle ja
kinnitati 2015. aasta novembris. 2016. aastal keskendutakse nende põhimõtete juurutamisele.

ÜHINGU- JA RISKIJUHTIMINE

musid Eesti Energia nõukogus muudatused. Septembris
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Nõukogu tööd juhib nõukogu esimees. 2015. aastal toi-
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HANDO SUTTER

ANDRI AVILA

MARGUS VALS

ANDRES VAINOLA

juhatuse esimees

ÜHINGU- JA RISKIJUHTIMINE
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EESTI ENERGIA JUHATUS

juhatuse liige
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MARGUS RINK

juhatuse liige kuni 28.02.2015

juhatuse liige

juhatuse liige

RAINE PAJO
juhatuse liige
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Eesti Energia kontserni juhtimisel lähtutakse omaniku

Kõikide tasemete juhid korraldavad oma otsealluvatega

ootustest, kontserni visioonist, kokkulepitud strateegilis-

regulaarseid neljasilmavestlusi. Me usume, et avatud

test eesmärkidest, väärtustest ning kontserni ja kontserni

kahepoolne kommunikatsioon on loomulik ja aitab kaasa

ettevõtjate tegevusi reguleerivatest dokumentidest.

firma eesmärkide täitumisele. Võtmeroll inimeste juhtimise põhimõtete täitmisel on kõikidel kontserni juhtidel.

Eesti Energia edukuse tagavad motiveeritud töötajad, sest

Energia töötajaid ühendab soov teha Eestile vajalikku tööd.
Meie inimesed peavad oluliseks põhiväärtusi: kliendile
kasulik, väärtust kasvatav, keeruline lihtsaks, minust sõltub
ja ohutus eelkõige.
Eesti Energia juhid kannavad hoolt selle eest, et nende
inimesed:
•

teavad, millised on ettevõtte püüdlused, ja usuvad

•

teavad, mida neilt oodatakse, ja annavad endast

ettevõtte eesmärkide täitumisse,
parima, tehes tööd, milles nad on kompetentsed.
Eesti Energias hoitakse motivatsiooni inimeste tugevusi
tunnustades ja arendades. Juhid peavad oluliseks jälgida,
et iga meeskonnaliige täidab tööülesandeid, milles ta on
hea. Kogu kontsernis on rakendatud tulemustele orienteeritud eesmärgistamine, mis hõlmab kõiki protsesse ja
juhtimistasandeid, jõudes iga töötajani. Kriitilistele eduteguritele oleme seadnud tegevusmõõdikud.

Omaniku ootused
Omaniku ootused koosnevad põhimõtetest, millest nõukogu ja juhatus peavad lähtuma ettevõtte strateegia ja
tegevuskava kujundamisel, ning strateegilistest ja finantseesmärkidest. Eesti Energia omaniku ootuste dokumendi
vaatas rahandusminister üle 2015. aasta detsembris.
Eesti Energia omaniku strateegilised ootused ettevõttele
sisaldavad järgmiseid aspekte:
•

olulise turuosa säilitamine regionaalsel elektriturul,

•

CO2 heitmete vähendamine elektritootmisel,

•

õlitootmise ja teiste põlevkivi väärindamise viiside

•

Eesti põlevkivienergeetika rahvusvahelise kompetentsi-

arendamine,
positsiooni tugevdamine,
•

võrguteenuse kvaliteedi tõstmine,

•

äritegevuse keskkonnamõju minimeerimine.

ÜHINGU- JA RISKIJUHTIMINE

mis on kliendile kasulik ja täidab omaniku ootused. Eesti
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nende pühendunud tegevuse tulemusena luuakse väärtus,
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Toetavad funktsioonid
Vastutustundliku tegevuse
mõõtmine kajastub tegevuseeldusena ja otsuseid läbiva
põhimõttena.

Kontserni ühtse, efektiivse ja strateegiliselt selge ülesehituse tagamiseks on ärieesmärkide saavutamist toetavad
funktsioonid korraldatud kontserniüleselt. Need funktsioonid on finantsjuhtimine, personalijuhtimine, riskijuhtimine
äriinfotehnoloogia juhtimine, keskkonnajuhtimine, haldusjuhtimine, hankejuhtimine ja õigusnõustamine.

ÜHINGU- JA RISKIJUHTIMINE
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ja siseaudit, kommunikatsiooni- ja turunduse juhtimine,
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Jaotusvõrgu ettevõtja juhtimist
puudutavad erisused

Kokkulepitud
aruandluspõhimõtted

Juhtimisalase erisusena on elektrituruseadusest lähtuvalt

Adekvaatse ja õigeaegse informatsiooni saamine on

Elektrilevil võrguettevõtjana muu hulgas kohustus tagada

kvaliteetsete juhtimisotsuste aluseks. Oluline on tagada,

turuosaliste võrdne kohtlemine ja võrguettevõtja infor-

et aruandlus oleks faktipõhine, aga ka prognoosiv. Nii

matsiooni kaitsmine.

on parimate teadmiste põhjal võimalik ennetada riske ja
pöörata need võimalusteks konkurentide ees.

Kontsernis kehtivad konfidentsiaalse info käsitlemise
põhimõtted turuosaliste võrdse kohtlemise tagamiseks.

Juhtimisaruandlus on valdavalt suunatud kontsernisiseseks
kasutuseks. Juhtimisaruandlus jaguneb mitmekülgseid

Eesti Energia on korraldanud juhtimisalased erisused,

tegevusnäitajaid käsitlevaks aruandluseks, mis kajastab

tagamaks igakülgse vastavuse õigusaktidele ja parima-

kontserni ja ettevõtjate tulemuslikkust, ning projektide

tele tavadele. Need sätted tagavad sõltumatuse inves-

realiseerimist käsitletavaks aruandluseks, mis analüüsib

teerimisotsuste vastuvõtmisel, hangete teostamisel ja

investeeringute ja arenduste realiseerimist. Aruandluse

turuosalisi ning kliendilepinguid puudutava informatsiooni

täiustamine on pidev protsess, mille käigus vaadel-

konfidentsiaalsuse hoidmisel. Elektrilevi nõukogul on

dakse kokkulepitud eesmärkide saavutamist mõjutavaid

õigus kinnitada osaühingu iga-aastane rahastamiskava

näitajaid.

ja võlgade ülempiir.
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Toimiv järelevalve

Siseaudit

Eesti Energia kontsernis on mitmetasandiline ja tasakaa-

Siseauditi korraldamisel on lähtutud rahvusvahelistest

lustatud järelevalve ahel, mille eesmärk on keskenduda

siseauditeerimise kutsetegevuse standarditest (Interna-

kõige olulisematele riskidele. Riskide põhjal tuleb tagada

tional Professional Practices Framework) ning töö hõlmab

suutlikkus kohandada oma tegevust ja aidata maksimaal-

kogu kontserni tegevust.
Siseauditi toimimise eest vastutab siseauditi osakond.

ja otsuseid läbiva põhimõttena.

Osakonnal on aruandluskohustus auditikomitee ja nõukogu ees. Siseauditi tegevusplaane ja tegevusaruandeid

Auditikomitee
Eesti Energia nõukogu on moodustanud auditikomitee
ning andnud sellele volitused ja kohustused vastavalt
kinnitatud töökorrale. Auditikomitee juhindub oma tegevuses eelkõige auditikomitee töökorrast ja audiitortegevuse seadusest. Komitee peamine ülesanne on nõukogu
nõustamine järelevalvega seotud küsimustes.
Auditikomitee töökorraldust on täpsemalt kirjeldatud
2015. aasta aruandes ja Eesti Energia kodulehel.

hindab ja kinnitab auditikomitee. Siseauditi ülesanne on
kaasa aidata sisekontrollikeskkonna, riskide juhtimise ja
ärijuhtimise kultuuri parandamisele.
Juurutatud on majanduslike huvide aruandluse süsteem,
mille kohaselt töötajad, kes tööülesandeid täites võivad
sattuda huvide konflikti, esitavad oma majandushuvid ja
kinnitavad korrapäraste enesehindamistega oma sõltumatust.
Siseteabe käsitlemine on Eesti Energias reguleeritud siseteabe käsitlemise nõudega, sest kontsern on emiteerinud
ja Londoni börsil noteerinud eurovõlakirjad. Siseteabe
nõuetekohane käsitlemine on oluline, et kaitsta võlakirjainvestorite huve ning tagada võlakirjade aus ja õiglane
kauplemine.

ÜHINGU- JA RISKIJUHTIMINE

tundliku tegevuse mõõtmine kajastub tegevuseeldusena
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selt kaasa kontserni eesmärkide saavutamisele. Vastutus-
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RISKIJUHTIMISE RAAMISTIK
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Riskijuhtimine

Riskiaruandlus

Kontserni riskijuhtimise peamine eesmärk on tagada, et

Olulistest kontserni eesmärke mõjutatavatest riskidest

jõuab.

komiteele. Kontsernis on tagatud juhtkonna kohene teavitamine kõikidest suure olulisusega riskidest ja nende
riskide kajastamine kontserni riskiprofiilis.

Riskijuhtimise valitsemine
Riskijuhtimist koordineerib kontsernis riskijuhtimise osakond, mille ülesanne on arendada välja, juurutada ja hoida

Riskid ja riskivalmiduse neli
põhikategooriat

töökorras protsess kõikide Eesti Energia tegevust ja tulemusi mõjutavate oluliste riskide juhtimiseks.

STRATEEGILISED RISKID

Iga kontserni ettevõtja ja äriüksus peab tagama, et lähtu-

TURURISKID

Kontsern võtab kaalutletud riske
eesmärgiga kasvatada tulusid

valt talle seatud eesmärkidest on riskid juhitud. Seejuures tuleb olla veendunud, et riski realiseerumisel oleks
endiselt tagatud ettevõtja ja äriüksuse eesmärgipärane
ja jätkusuutlik tegevus.

FINANTSRISKID

Riskide hindamine
ja käsitlemine

TEGEVUSRISKID

Igas riskide kategoorias on välja arendatud riskijuhtimise

Kontsern kontrollib ja hoiab neid riske võimalikult madalana, sest need on kontserni
äritegevusega paratamatult kaasnevad
riskid. Samas ei kaasne nende võtmisega
kontsernile täiendavaid tulusid või ei ole
nende võtmine kontserni põhitegevus

KESKKONNAOHUTUSE RISKID

TERVISE JA
OHUTUSE RISKID

Kontsern ei ole valmis neid riske võtma,
sest sellega ohustaks
ta keskkonda, elanikkonna ja töötajate
tervist ning kontserni
mainet

põhimõtted, loodud riskide mõõtmise aruandlus ning
määratud nende juhtimise eest vastutavad kontsernisisesed osapooled.

Kontsern kontrollib ja hoiab neid riske
võimalikult madalana, sest need on
kontserni äritegevusega paratamatult
kaasnevad riskid

ÜHINGU- JA RISKIJUHTIMINE

rohkem, kui ta oma eesmärkide täitmiseks neid kanda

antakse regulaarset aru kontserni juhatusele ja auditi-
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kontsern ei võtaks ega hoiaks endal maandamata riske

33

Põlevkivitööstuse
		selgroog on

insener

ÜHINGU- JA RISKIJUHTIMINE

Eesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015

SISUKORD

35

EESTI ENERGIA TÖÖANDJANA

Eesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015

SISUKORD

36

SISUKORD

EESTI ENERGIA TÖÖANDJANA
Eesti Energias töötas 31.12.2015 seisuga ca 6 000 tööta-

ja tegevuste tõhustamine, aga ka töömahtude vähenemine ja muutlik turuolukord.

2%

Pühendumuse
ja rahulolu uuring
Selleks, et paremini mõista oma töötajate motivatsiooni,

Kesk-Eesti

5%
1%

Virumaa

Tallinn ja
Harjumaa

Lõuna-Eesti

Välismaa:
Läti, Leedu, Saksamaa,
Jordaania, USA

saada tagasisidet nende pühendumuse ning oluliste
pühendumust kujundavate tegurite kohta, teeme üle
aasta töötajate pühendumuse ja tööga rahulolu uuringu.

kommunikatsiooni kõrval on vahetu juhi tagasiside oma

Uuringu tulemused annavad sisendi töötajaid puudutavate

töötajatele. Paljud töötajad andsid uuringus märku, et

juhtimisotsuste tegemisel, tegevusplaanide koostamisel

tunnevad puudust vahetu juhi regulaarsest tagasisidest,

ja eesmärkide saavutamise mõõtmisel.

mis aitaks neil oma tööd paremini teha ja areneda.

Viimane uuring toimus 2014. aasta sügisel. Sellest selgus,

2015. aastal alustasime tegevuskavade koostamisega,

et peame tegema rohkem tööd juhtidega, et info jõuaks

et panna paika kava, mida on vaja teha töötajate rahul-

neilt tõhusamalt töötajateni. Samuti tuleb välisüksuste

olu hoidmiseks ja tõstmiseks. Eelnevalt välja toodud

suunal tegeleda veelgi aktiivsemalt kommunikatsioo-

põhiprobleemide lahendamiseks oleme alustanud mit-

niga. Oluline teema üldise muudatuste juhtimise ja sise-

meid koolitussarju.

EESTI ENERGIA TÖÖANDJANA

17%

Eelkõige avaldasid sellele mõju töökorralduse muutmine
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75%

jat. Töötajate arv on võrreldes 2014. aastaga vähenenud.
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Töötaja ametiprofiil (%)

Tööstaaž (%)

9

11
Juht

alla 1 a

Spetsialist

1–10 a

Teostaja

55

11–20 a

Töötajate
keskmine staaž
14,74 a

21

21–30 a

46

31–40 a
41–50 a

35
18

Töötaja vanus (%)
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2 2

8

29

Nais- ja meestöötajad (%)

13

Töötajate
keskmine vanus
45,33 a

20
20–30 a

Naised

31–40 a

Mehed

41–50 a

21

51–60 a
61 ja enam

38
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Parema tagasiside saamiseks käivitus sügisel Narva elekt-

viimases kvartalis kehtestasime üle kogu Eesti Energia

rijaamades tagasisidesüsteem, mille üldine eesmärk on

ühtsed projektijuhtimise põhimõtted, millest tuleb edaspidi

saada töötajatelt tagasisidet tööprotsessi ja -keskkonna,

lähtuda kõikide meie kontserni projektide algatamisel ja

vastastikuste suhete või muu olulise kohta. Süsteem võe-

juhtimisel. Ühtlustatud põhimõtete eesmärk on tagada,

takse kasutusele õlitööstuse eeskujul, kus see toimib

et kõik projektid oleksid hästi juhitud ja nende kaudu

edukalt juba 2013. aastast.

loodav väärtus oleks Eesti Energia jaoks maksimaalne.

guks, et saada teada, kuidas on läinud eelmises uuringus
tuvastatud arenguvajadustega.

2016. aastal täiendame käsiraamatut, arendame eelkõige
uutest projektijuhtimise põhimõtetest tulenevaid teadmisi
ja oskusi ning panustame olulisel määral ka projektijuhtide

Töötajate arendamine
Projektijuhtimise
arendamine
2014. aastal viisime ellu laiahaardelise projektijuhtide arenguprogrammi. Täismahus läbis programmi 85
Eesti Energia projektijuhti, kes jagunesid kahte gruppi –

järelkasvu arendamisse.

Juhtide arendamine
2015. aastal viisime läbi mitu juhtidele suunatud koolitusprogrammi: „Juhtimise võtmeoskused“, „Juhtimine Eesti
Energias“, „Arendava juhtimise koolitused“ ning „Elektrilevi
arendava juhtimise programm“. „Arendava juhtimise koolitustel“ osales näiteks ligi 160 kontserni juhti.
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sisaldab projektijuhtidele vajalikke abimaterjale.
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Lisaks panime aluse projektijuhtimise käsiraamatule, mis
2015. aasta sügisel valisime välja partneri uueks uurin-

mammutprojektide juhid (projekti väärtus vähemalt
600 000 eurot) ning suurprojektide juhid. Programm
koosnes kolmest moodulist – projektijuhtimine, inimeste
juhtimine ja enesejuhtimine.
2015. aastal analüüsisime arenguprogrammi mõju projektijuhtimise kvaliteedile ja jätkasime oma sisekogemuste
jagamisega projektijuhtide töötubade formaadis. Aasta

Meie ühe põhiväärtuse – ohutus
eelkõige – tagamiseks, läbisid
ettevõtete juhid ohutusalase
teadlikkuse tõstmise koolituse.
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Meie ühe põhiväärtuse – ohutus eelkõige – tagamiseks,

Peamised koolitusvaldkonnad

läbisid ettevõtete juhid ohutusalase teadlikkuse tõstmise
koolituse. Riskijuhtimis- ja siseaudititeenistuse eestvedamisel hakkasime alates detsembrikuust läbi viima kor-

2013

2014

2015

Energeetika ja tootmisõpe

39%

33%

35%

esinevaid võimalikke eetilisi probleeme. Selleks et Eesti

Organisatsioon ja asjaajamine

25%

14%

12%

Energia kõneisikutel oleks oskused ja teadmised edastada

Juhtimine

12%

20%

18%

organisatsiooni maine ja kuvandi kinnistamiseks vajalikke

Keskkonnakaitse
ja töökeskkond

7%

7%

10%

Keeleõpe

6%

3%

8%

2015. aastal alustasime Eesti Energia sisekoolitajate

Infotehnoloogia ja arvutiõpe

5%

13%

9%

kaardistamisega ning programmi põhimõtete kirja-

Teenindus

3%

5%

3%

Muu (juriidika ja seadusandlus, isiksuse areng)

2%

5%

5%

ruptsioonivastaseid koolitusi, mille eesmärk on parandada
töötajate riskiteadlikkust ja oskusi lahendada igapäevatöös

sõnumeid, alustasime meediasuhtluse koolitustega.

panemisega. Meie tublisid sisekoolitajaid on märgatud
EESTI ENERGIA TÖÖANDJANA
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osakaal kõikidest koolitustest

ka väljaspool ettevõtet – Eesti Sisekoolituse Arendamise

VALDKOND

Liit tunnustas Elektrilevi töötajat Tõnis Tajurit tiitliga aasta
sisekoolitaja 2015.

Töötajate arengu
toetamine

Koolitustundide keskmine arv töötaja
kohta soo ja töötajakategooriate kaupa
keskmine tundide arv

2013

2014

2015

Juhid

20,8

10,2

36,6

Spetsialistid

16,1

9,2

33

9,6

23

9,6

Mehed

12,5

12,7

16

Naised

14,7

8

20

SEGMENT
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2015. aastal valmis uus Eesti Energia inimeste juhtimise
poliitika. Ühe punktina selles seisab, et me peame loomulikuks, et töötaja tegeleb pideva erialase enesearendamisega ja hoiab end kursis oma valdkonna arengusuun-

Teostajad

dumustega. Inimeste arendamine ja koolitamine Eesti
Energias on eesmärgipärane ja süstemaatiline tegevus.
Teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamisel lähtume
Eesti Energia eesmärkidest.
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Mehed läbisid keskmiselt 16 tundi koolitusi, naised 20
tundi.
Juhid viibisid keskmiselt 36,6 tundi koolitusel, spetsialistid
33 tundi ja teostajad 9,6 tundi.
2015. aastal jätkasime 2013. aastal uuendatud Eesti

Tööandja side lojaalsete töötajatega ei pea katkema ka
töösuhte lõppedes. Meie endisi
töötajaid, kes panustasid ettevõttesse pikka aega ja on nüüd
pensionil, ühendavad veteranide klubid.

Energia põhiväärtuste juurutamist. Laiendasime varem
kasutatud väitluse formaadi üle kogu kontserni. Väitluste
kaudu suunati töötajaid mõtestama väärtusi lahti igapäevatöö kontekstis ning arutlema nende rolli üle juhtimises.

Meie väärtuspakkumine töötajatele
Töötajate väärtustamine tähendab Eesti Energia kui tööandja jaoks, et:
•

pakume töötajatele tööd, milleks neil on ettevalmistus
ja huvi ning mis pakub neile arenguvõimalusi,

•

tasustame töötajaid õiglaselt, arvestades nende panust
ettevõtte eesmärkide saavutamisse,

•

tunnustame kokkulepitud eesmärgid saavutanud või
neid ületanud töötajaid.

Tööandja side lojaalsete töötajatega ei pea katkema ka
töösuhte lõppedes. Meie endisi töötajaid, kes panustasid
ettevõttesse pikka aega ja on nüüd pensionil, ühendavad veteranide klubid. Toetasime ka 2015. aastal nende
klubide koosviibimisi ja kohtumisi juhtkonnaga, et jagada
neile informatsiooni ettevõttes toimuva kohta.
2015. aastal toimusid ühisüritused: uusaastapidu töötajatele, energiapäev koos Narva Energiajooksuga ja kaevurite päev nii töötajatele koos peredega kui ka kogu
Ida-Virumaa piirkonnale, jõulupeod töötajate kuni
13-aastastele lastele.
Uusaastapeol tunnustame meie parimaid töötajaid. Kuldja hõbemärke jagati sel aastal neljas kategoorias: elutöö
Eesti Energias, edukas start, tubli mentor ja hooliv kolleeg. Kokku andsime välja 5 kuldmärki ja 37 hõbemärki.
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vesteering töötajate arendamisse oli 1,1 miljonit eurot.

Eesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015

2015. aastal oli koolitusmaht 113 000 tundi. Koguin-
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Aasta insenerlahenduse tiitli pälvisid sel korral EE Hoolduskeskus tehnoloogiatööstuse grupist ja Narva karjäär
sammuva ekskavaatori elektriseadmete moderniseerimise
eest. Aasta saavutus 2015 oli põlevkivigaasi põletamise
osakaalu suurendamine Eesti elektrijaama elektrienergia
tootmisprotsessis. Lisaks otsustas juhatus anda kategoovõlakirjade refinantseerimist korraldanud meeskond.
Pühendumuse ja tööga rahulolu uuringu tulemus näitab, et 80% töötajaid peab ettevõtte poolt pakutavaid
lisahüvesid oluliseks, kusjuures teostajate jaoks on need

pakkumiseks loonud toetusfondi, mis võimaldab vastavalt

mõnevõrra olulisemad kui spetsialistide ja juhtide jaoks.

pensionini jäänud aastatele ja tööstaažile taotleda ettevõttepensioni või ümberõppestipendiumi.
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riateväliselt välja ühe eriauhinna, mille pälvis Eesti Energia

Pühendumuse ja tööga rahulolu uuringu tulemus näitab, et
80% töötajaid peab ettevõtte
poolt pakutavaid lisahüvesid
oluliseks.
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Lisahüvede pakett ei ole kõigis Eesti Energia ettevõtetes
samasugune, ent lisaks eelnevalt mainitud ühisüritustele hõlmavad töötajatele pakutavad hüved näiteks vabu
päevi või toetust perekondlike sündmuste puhul, meelespidamist tööjuubelil, spordiklubi toetust, lisapuhkusi,
tervishoiuga seonduvaid teenuseid jmt.

Töösuhte lõpetamine

Spordiklubi
Eesti Energias tegutseb kolm spordiklubi – Eesti Energia,
Eesti Energia Kaevanduste ning Eesti Energia Narva Elektrijaamade spordiklubi. Spordiklubi liikmeid on kokku ligi
3 000, kellest ca 2 700 on Eesti Energia töötajad, ülejäänud spordihuvilised on meie töötajate perekonnaliikmed.
Lisaks iganädalastele treeningutele on väga populaarseks

2015. aastal toimus Ida-Virumaal mitmeid suuremaid

saanud töötajate osalemine rahvaspordiüritustel, Eesti

koondamisi, millest ei jäänud puutumata ka Eesti Energia

Energia sisestel ja firmadevahelistel võistlustel, millel

Kaevandused. Koondamised tulenesid nii ebastabiilsest

osalemist spordiklubid toetavad. 2015. aastal investeerisid

olukorrast naftaturul kui ka tööstusprotsesside efektiivis-

Eesti Energia ettevõtted töötajate tervisespordi edenda-

tamisest. Oleme koondatavatele töötajatele kindlustunde

misse ja populariseerimisse ligi 350 000 eurot.
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teadmistega inimesi, kes oskavad luua ja ellu viia innovaatilisi lahendusi. Noore tööjõu vajadust tingib ka olulise
osa praeguste inseneride pensionile suundumine lähima
10 aasta jooksul. Meie järelkasvutegevused on suunatud
eelkõige a) noorte seas insenertehniliste erialade atraktiivsuse tõstmisele ning b) Eesti Energia tutvustamisele
juba selles valdkonnas õppivatele noortele, pakkudes
võimalusi praktiliseks tegevuseks koos meie inimestega.
Üks mõjusamaid järelkasvutegevusi on praktikavõimalused õppuritele Eesti Energia ettevõtete heade spetsialistide juhendamisel. Praktikaid läbitakse aasta ringi, ent
suurim hulk noori on Eesti Energias praktikal ikkagi suvel.
Peamiselt ootame praktikale insenertehniliste erialade
(mäendus, ehitus- ja mehaanika, elektroenergeetika jne)
õppureid, kuid igal aastal on praktikante ka näiteks Eesti
Energias peakontoris. 2015. aastal pakkusime praktikakogemust 319 noorele – 251 neist meie Ida-Virumaa
ettevõtetes ja 68 Tallinnas.
Praktikavõimaluste loomise kõrval toetame insenerierialade järelkasvu Eesti Energia stipendiumiprogrammide
kaudu. 2015. aastal andsime stipendiumi viiele Viru KHK
mäetööde eriala õpilasele ning kuuele TTÜ geotehnoloogia tudengile.

praktilise kogemuse saamiseks kutsume õppureid meie
objektidele ekskursioonidele. 2015. aastal võtsime vastu
64 õppekülastust ja ekskursiooni, kus kokku osales
1 464 õpilast ja üliõpilast.
2015. aastal viisime endises Aidu karjääris juba teist aastat läbi „Tarkuse retke“. Selle raames said Saue gümnaasiumi 9. klassi õpilased kuulata põlevkiviteemalist loengut
ning teha kanuumatka Aidu kanalil.
2015. aastal sõlmisime ettevõtetega Viru Keemia Grupp
ja Eastman Specialities Jõhvi riigigümnaasiumis hea tahte
kokkuleppe, et ühiselt suurendada noorte huvi insenerieriala omandamise vastu Ida-Virumaal. Hea tahte kokkuleppe raames aitame luua, rakendada ja arendada koolis
insenerialade valikaineid ning arendada matemaatika
ja loodusainete süvendatud õpet. Lisaks soovime tõsta
teadlikkust praktika- ja töövarjuks olemise võimalustest.
2015. aasta sügissemestril toimus juba viiendat korda
Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonnaga koos-

EESTI ENERGIA TÖÖANDJANA

Eelkõige vajab põlevkivitööstus tulevikus insenertehniliste

Erialaõppurite õppetöö mitmekesistamiseks ning parema

Eesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015

Tulevased töötajad
ja järelkasv

töös loengukursus „Energiasüsteemi strateegiline arendamine“. Kursuse raames rääkisid Eesti Energia ja teised
energeetika valdkonna tippjuhid energeetika juhtimise
väljakutsetest ja valdkonna arengusuundumustest. Oma
teadmisi andsid edasi 15 valdkonna tipptegijat, sh kolm
väliseksperti Soomest. Kursusele registreerus 95 osalejat. Kursusel vabakuulajana osalemine oli avatud kõigile
huvilistele, mille tõttu kasvas osalejate arv ligi 150ni.
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Inseneriõppe edendamise ja järelkasvu tagamise ees-

nägid lähemalt ka ühe suurettevõtte toimimist. Mitmed

märgil toetasime 2015. aastal seitset projekti summas

neist tulid meile ka hiljem praktikale. Samasuguse prog-

13 400 eurot. Näiteks toetasime mitme energeetika-

rammi korraldame ka 2016. aastal.

valdkonna õpiku koostamist, aga ka Põlevkivi Kompetentsikeskuse teadusringi korraldamist, insenerialasid

Inseneride arenguprogramm
Põlevkivitööstuse jätkusuutlikkuses on olulisel kohal

Tegevused ohutu
töökeskkonna
tagamiseks

insenertehniline kompetents ja järelkasv. 2015. aasta

EESTI ENERGIA TÖÖANDJANA
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tutvustavate konverentside korraldamist jne.
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alguses lõime noorte arenguprogrammi Insenergia, mille

Eesti Energia üks põhiväärtustest on „Ohutus eelkõige“.

eesmärk on populariseerida inseneriharidust, leida üles

Suur osa Eesti Energia töötajatest puutuvad kokku nii

valdkonna talendid ning toetada nende arengut. Viie-

füüsikaliste, füsioloogiliste kui ka psühholoogiliste ohute-

kuulise pilootprogrammi jooksul lahendasid tudengitest

guritega, töid teostatakse rasketes väli- ja sisetingimustes.

moodustatud meeskonnad reaalseid tipptehnoloogiaga

2015. aastal pöörasime tööohutusele varasemast veelgi

seotud inseneriülesandeid. Tudengeid juhendasid Eesti

enam tähelepanu.

Energia ekspertidest mentorid, neile korraldati mitmeid
õppekäike tööstusettevõtetesse, nad said osaleda Eesti

Lõime Tööohutuse Nõukoja, mida juhib tootmise vald-

Energia sisekoolitustel ja -üritustel ning toetasime neid

konna eest vastutav Eesti Energia juhatuse liige ning

ka stipendiumiga. Kokku osales programmis 14 noort,

kuhu kuuluvad eri ettevõtete töökeskkonna spetsialis-

kes valiti välja konkursi korras. Osalejad said enda sõnul

tid. Tööohutuse Nõukojas arutletakse töökeskkonna ja

Insenergia programmist väärt kogemuse. Nad hindasid

tööohutuse päevaprobleemide üle, analüüsitakse toi-

võimalust täiendada praktiliste kaasuste abil ülikoolist

munud tööõnnetuste põhjusi ja vahetatakse omavahel

saadud teoreetilisi teadmisi. Olles kõik eri insenerialade

tööalaseid kogemusi. Tööohutuse Nõukoja eesmärk on

tudengid, said nad üksteist täiendada. Erialase arengu

arendada kontserni ettevõtete vahel koostööd ohutus-

kõrval märkisid noored, et on tänu programmile nüüd ka

kultuuri tõstmiseks.

palju rohkem tuttavad Ida-Virumaaga, kus toimub Eesti
Energia põhiline tootmistegevus. Lisaks võeti programmist

Selle eesmärgi nimel sõnastasime 2015. aastal ka 12

kaasa julgus luua ja arendada edasi ideid, mis tunduvad

ohutusreeglit. Reeglite väljatöötamiseks analüüsiti toi-

esmapilgul täiesti võimatud ja utoopilised, ning noored

munud õnnetusi ja ohtlikke olukordi. Reeglid hõlmavad

SISUKORD

situatsioone, millega meie tegevuses kõige sagedamini

Eesti Energia 12 ohutusreeglit

kokku puututakse. Õnnetuste ärahoidmiseks on nende
reeglite täitmine äärmiselt tähtis. 2015. aastal valmisid
ja võeti kasutusele ka ettevõtte ohte tutvustavad filmid
Estonia kaevanduses, Narva karjääris ja logistikaettevõttes.

Eesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015

tusalased koolitused, mis annavad teadmised ja oskused
ohtude ennetamiseks, analüüsimiseks ning kõige sobivamate tehniliste ja majanduslike lahenduste leidmiseks.
Tööohutusalaste teadmiste kontrollimiseks ja kinnistamiseks korraldatakse tootmisettevõtetes ohutusalaseid
lisajuhendamisi ja perioodilisi teadmiste kontrolle. Juurutasime tootmisettevõtetes ka kord kvartalis toimuva tööohutuse päeva, mis toimub ettevõtete juhtide osavõtul
ja korraldusel. Töökohtadel on läbi viidud töökeskkonna
ja tööohutuse riskianalüüsid.
Kõik uued töötajad (sh kontoritöötajad) läbivad tööle
asumisel tööohutuse koolituse. 2015. aasta kevadel toimusid tuleohutuse koolitused Eesti Energia AS peakontori
töötajatele. Sarnased koolitused on lähiajal plaanis ka

EESTI ENERGIA TÖÖANDJANA

Regulaarselt toimuvad töötajate töötervishoiu- ja tööohu-

teistes kontserni ettevõtetes. 2015. aasta sügisel toimus
tööohutuskoolitus kontserni tippjuhtidele. Pärast koo-
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lituse läbimist sooritasid kontserni ettevõtete tippjuhid
tööohutuse eksami.
Kõigis Eesti Energia tootmisettevõtetes on juurutatud

Teavitame oma koostööpartnereid meie ettevõtetes

töötervishoiu ja tööohutuse juhtimisstandard OHSAS

kehtivatest eetika-, tuleohutus- ja tööohutusnõuetest

18001. Selle põhimõtted ja nõuded on võetud aluseks töö

ning ootame nende täitmist meie objektidel töötavate

korraldamisel töökeskkonna ja tööohutuse valdkonnas.

lepingupartnerite töötajatelt.

Põlevkivielektrijaamas saab toota 		

taastuvenergiat

		raiejäätmetest
			ja väheväärtuslikust puidust

EESTI ENERGIA TÖÖANDJANA
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KLIENDISUHTED
2015. aastal panustasime pakkumuste vastavusse viimisesse
kliendi vajadustega, lihtsustasime pakettide ja hindade
kujundamise põhimõtteid ning
muutsime hinnad konkurentsivõimeliseks.

parandamise. 2015. aastal panustasime pakkumuste
vastavusse viimisesse kliendi vajadustega, lihtsustasime
pakettide ja hindade kujundamise põhimõtteid ning
muutsime hinnad konkurentsivõimeliseks. Lisaks keskendusime sellele, kuidas lahendada tõhusamalt äriklientide
arveldusprobleeme ja kuidas leida viise teeninduskvaliteedi tõstmiseks.
2015. aasta kliendisuhtluse fookused:
•

kliendikeskne nõustamine ja pakkumuste muutmine
kliendi vajadustele vastavaks,

ka kliendirahulolu erakordse tulemuse püsimise 2015.

•

pakettide ja hinnakujunduse lihtsamaks ja arusaada-

aastal, kus tulemused on viimase kuue aasta parimad.

vamaks muutmine,
•

äriklientide arveldusprobleemide lahendamine.

2015. aasta tähtsaima arenguna võib kindlasti välja tuua

Meie tegevused 2015. aastal eesmärkide saavutamiseks:
•

selle, et esiteks on meile laekuvad mõõteandmed muutunud oluliselt korrektsemaks (kauglugemise teel saadud

•

mõõteandmete kasv) ja nende edastamine õigeaegseks.
Suur areng on kindlasti ka turumuutusest tulenev ümber-

jätkasime e-teeninduse arendamist mugavamaks
kasutamiseks,

•

korraldus, mille raames oleme muutnud oma teenindusmudeli rohkem nõustavamaks. See kõik on taganud

arendasime elektrimüüjate vahetuse protsessi kliendisõbralikumaks,

jätkasime elektrilepingute pikenemise protsessi arendamist.

•

lõime äriklientidele personaalse teenindusmudeli,

KLIENDISUHTED

klientide rahulolu kasvatamise, toodete- ja teeninduse

Eesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015

Kliendisuhete hoidmiseks oleme võtnud oma eesmärgiks
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•

lahendasime arveldusteemalisi kliendipöördumisi kii-

vutatud kolmepunktiline tõus igati arvestatav tulemus.

remalt ja efektiivsemalt,

Koduklientide poolt meile antud hinnangud on tõusnud

•

arendasime klientidele väärtuspakkumiste tegemist,

peaaegu kõigis kliendisuhete võtmeküsimustes. Oleme

•

lihtsustasime teenindusprotsessi,

jõudnud tasemele, kus Euroopa elektriettevõtete kesk-

•

arendasime kliendikeskset nõustamisoskust mehitatud

mine on meie jaoks liiga madal võrdlusalus ja võrdleme

kanalites,

end seetõttu esmakordselt Euroopa elektrifirmade TOP

võtsime kasutusele mobiiliäpi.

33%-ga, kelle hulka saamise piiriks on 62-punktine TRI*M
indeks.
2015. aasta uuringu tulemustest selgub, et ka meie äri-

Viimase kuue aasta
suurim kliendirahulolu

kliendid on muutunud rahulolevamaks ja nende antud
hinnangud on paranenud või püsinud samal tasemel
eelmise aastaga kõigis kliendisuhete võtmeküsimustes.
Suuräriklientide poolt anti jätkuvalt kõrgeid hinnanguid

KLIENDISUHTED
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Äriotsuste tegemisel, tegevusplaanide koostamisel ja ees-

kliendihaldurite poolt pakutavale personaalsele teenin-

märkide mõõtmisel on meile suureks abiks iga-aastane

damisele. Lisaks paranes hinnang ka haldurite initsiatii-

klientide rahulolu mõõtmine. Selleks viime igal aastal

vikusele ja nende poolt küsimuste lahendamise kiirusele

koostöös TNS EMORiga läbi kliendirahulolu-uuringuid.

ning energeetika valdkonna tundmisele. Hea tulemus
saadi ka hinnangutes pakkumiste- ja hinnakujunduse

2015. aastal olid kliendiuuringu tulemused viimase kuue

läbipaistvusele ning arusaadavusele ja arveldusküsimuste

aasta parimad! Ka uuringupartneri hinnangul on saa-

lahendamisele.

Kliendisuhte indeks (Tri*M)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Koduklientide kliendisuhte (ehk Tri*M) indeks

49

31

45

42

61

64

Äriklientide kliendisuhte (ehk Tri*M) indeks

39

29

36

38

53

57

Suuräriklientide kliendisuhte (ehk Tri*M) indeks

39

49

50

42

64

66
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Klientide hinnangul on meie tugevused:

neid prognoosida. Kvaliteetse, mugava ja professionaalse
teeninduse nimel arendame oma töötajaid.

sujuv lepingu sõlmimise ja uuendamise protsess,

•

toodete lihtsus ja arusaadavus,

•

korrektne arveldamine,

•

teenindajate kliendikeskne nõustamine ja küsimuste
asjatundlik lahendamine.

Ettevalmistused professionaalse nõustamiskeskuse
loomiseks
2015. aasta jooksul tegime ettevalmistusi selleks, et luua
alates 2016. aastast senise kõnekeskuse, e-kirjade tee-

Teenindame kliente
vastavalt teenindusstandarditele
Teeninduskvaliteedi kõrge taseme tagamiseks lähtume
oma töös Eesti Energia teenindusstandardist, mis on
kokku pandud klientide ootuste ja meie ettevõtte spetsiifika põhjal. Tegevuskvaliteedi ja tegevusefektiivsuse
hindamiseks klienditeeninduskanalites oleme kokku leppinud teeninduseesmärgid, mis aitavad meil hinnata seda,
kui rahul on kliendid teenindajate asjatundlikkusega ja
pakutud lahenduste sobivusega.

nindusgrupi ja esinduste asemele täielikku teeninduslahendust pakkuv nõustamiskeskus.
Meie teenindusstandardi kohaselt vastame 70–80%
kõnedele 25 sekundiga. Aastal 2015. moodustas 25
sekundi jooksul vastu võetud kõnede osakaal klienditelefoni puhul 74% ja rikketelefoni puhul 75%. Kõnekeskuse sujuvamaks teeninduseks rakendasime alates
veebruarist tagasihelistamise teenuse, kus ootejärjekorda
pandud klient saab valida tagasihelistamise ega pea kõne
vastuvõtmist pikalt ootama. Lisaks pöörasime kõnekeskuse sujuvamaks teeninduseks rohkem tähelepanu ka

KLIENDISUHTED

sujuv asjaajamine ja sõbralik teenindus,

•

Eesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015

•

efektiivsele järelteenindusele, et kindlustada vastused
klientide küsimustele.
Kui 2014. aastal pöördus meie poole aasta jooksul nii

Meie jaoks tähendavad rohkem kui 560 000 tarbi-

elektrilepingu kui ka võrguteenusega seotud küsimus-

miskohta, millele me elektrit müüme, et peame oma

tes 115 451 klienti, siis 2015. aastal langes see arv

teeninduskanalitega iga päev valmis olema tuhandete

98 211 kliendini. Selline kliendipöördumiste arvu langus

kliendipöördumiste teenindamiseks. Selle jaoks jälgime

on leidnud aset eeskätt tänu protsesside ladusamale

pidevalt kliendipöördumiste mahtu ja sisu ning püüame

toimimisele ja vastuskirjade suuremale personaalsusele.
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Klientide hinnang meie telefonikanalile
5 palli skaalal*

Kliendi paremaks nõustamiseks ja parima lahenduse pakkumiseks lahendatakse kliendi pöördumisi ka telefoni
teel. E-kirja eelistatakse teiste kanalite kõrval jätkuvalt

5

eeskätt kiiruse ja mugavuse tõttu.

4

E-kirja teeninduse kvaliteedi tagamise nimel on võetud eesmärgiks vastata 80%-le kirjadest 24 tunniga ja

2

99%-le kirjadest 72 tunniga. 2015. aasta kuu keskmised

1

tulemused näitavad, et oleme standardi täitmisel peaaegu
maksimaalse tulemuse saavutanud – 75% kirjadest said

0

4,0
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4,2

2012

4,3

2013

4,4

2014

4,4

vastuse 24 tunni jooksul ja 99% kirjadest 72 tunniga.

2015

*Hinnangute aluseks on Eesti Energia igakuine tagasiside küsitlus eelneval kuul
meiega kontaktis olnud klientidelt.

Eesti Energia klienditelefoni 1545 kõnede arv ja teenindustase*
KLIENDISUHTED
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*Sisaldab ka Elektrilevi võrguteenusega seotud päringuid.
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Hinnangud teenindus@energia.ee
5 palli skaalal*

Kiirema teeninduse pakkumiseks kasutame jaotatud töögraafikut, mis võimaldab planeerida teenindusmeeskonna
tööd rohkemate pöördumistega perioodidel. Selle abil

5

saame valmistada kiireimateks perioodideks ette optimaalse arvu teenindajaid.

4
3

kliendid kiiruse ja mugavuse tõttu üha enam kasutada
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4,3

2014

e-teenindust või klienditelefoni. Esinduste külastatavuse

4,4

vähenemine on tingitud ka sellest, et seoses kauglugemi-

2015

sele üleviimisega väheneb iga päev esindustes elektrinäitu

*Hinnangute aluseks on Eesti Energia igakuine tagasiside küsitlus eelneval kuul
meiega kontaktis olnud klientidelt.

teatavate klientide arv ning elektrilepingute automaatse

E-posti aadressile teenindus@energia.ee saabunud kirjad ja teenindustase*
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*Sisaldab ka Elektrilevi võrguteenusega seotud kliendipöördumisi.
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võrgus, kuna esinduste külastamise asemel eelistavad

1
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2015. aastal toimus muudatusi ka Eesti Energia esinduste

2
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Vastused küsimustele
e-teenindusest

Kliendirahulolu esindustega
5 palli skaalal*
5

Eesti Energia e-teenindus on meie kõige populaarsem

4

teeninduskanal. Meie klientide seas kasutab e-teenindust
iga teine klient.

2

Eesti Energia pakub oma klientidele võimalust kasu-

1
0

tada e-teenindust terve ööpäeva jooksul. Klientidel on
4,3

2011

4,4

2012

4,4

2013

4,5

2014

4,6

2015

*Hinnangute aluseks on Eesti Energia igakuine tagasiside küsitlus
eelneval kuul meiega kontaktis olnud klientidelt.

e-teeninduse abil võimalik mugavalt elektrilepingut
sõlmida, kliendi tarbimiskohale pakutavat elektrihinda
vaadata, elektripaketti vahetada, elektrinäitu teatada,
saabunud arveid vaadata ja tasuda, volitusi vormistada,
oma tarbimisgraafikut analüüsida või energiaprofiili täita.
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pikenemise tõttu pole klientidel enam vaja ka lepingu

Lisaks näeb klient e-teeninduses ka talle mõeldud soo-

pikendamiseks esindusse pöörduda. Vähese külastata-

duspakkumisi ja saab soovi korral rohkem infot Eesti

vuse tõttu tegime esinduste töös 2015. aasta jooksul

Energia tegemiste kohta.

ümberkorraldusi, mille tulemusel teenindab Eesti Energia
kliente edaspidi e-posti ja telefoni teel nõustamiskeskus,
Elektrilevi kliendid saavad aga oma küsimusi kohapeal
lahendada ka Tallinna, Tartu, Jõhvi ja Pärnu esindustes.

Klientide elektritoimingud ja
tarbimine nüüdsest mobiilis

Lisaks jääb kõigile Elektrilevi klientidele võimalus saada
igas maakonnas kohapealset nõustamist spetsialistidelt.

Lisaks veebile ja nõustamiskeskusele saavad kliendid oma

Kui 2014. aastal pöörduti meie esindustesse elektrile-

elektriküsimustele vastuseid ka Eesti Energia mobiiliäpist,

pingu ja võrguteenusega seotud küsimustes 136 033

mis kogus 2015. aasta lõpuks 24 761 kasutajat. Mobiiliäpi

korda, siis 2015. aasta jooksul vähenes pöördumiste arv

abil on võimalik jälgida ja juhtida oma elektritarbimist,

57 453-ni. See näitab, et kliendid eelistavad kiiruse ja

saada infot turuhindade kohta ning näha elektrilepinguga

mugavuse tõttu kasutada pigem e-kanaleid ja kliendi-

seotud andmeid – lepinguperioodi pikkust, elektripaketti

telefoni.

ja hinda. Need tarbijad, kelle kodu pole veel kaugluge-
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Kliendirahulolu e-teenindusega
5 palli skaalal*

misele üle viidud, saavad äpi abil hõlpsasti elektrinäitu

5

sid soovi korral omavahel võrrelda. Iga äpikasutaja näeb

4

rakendusest ka pidevalt uuenevaid soodsaid partner-

teatada. Lisaks on alates 2015. aastast võimalik äpis ka
elektriarveid näha ja tasuda ning eelmiste kuude saldo-

pakkumisi ning leiab soovi korral Eesti Energia kliendi-

3
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4,5 / 3,9

4,1 / 4,1

2012**

3,9 / 4,2

2013

Elektrilepingu sõlmimine
iseteeninduses, kanal

4,2 / 4,2

2014

Iga kliendi vajadustele
vastav toode

2015

Tootepakkumise juures peame oluliseks, et iga klient leiaks

Elektrilepingu sõlmimine
iseteeninduses, protsess

meie toodete seast oma vajadustele vastava parima lahen-

*Hinnangute aluseks on Eesti Energia igakuine tagasiside küsitlus eelneval kuul
meiega kontaktis olnud klientidelt.
** 2012. aasta nov ja dets keskmine, kuna lepingute sõlmimine algas novembris.

duse. Kolmas aasta avatud turul kinnitas, et kliendid eelistavad jätkuvalt lihtsaid tooteid, mille abil on neil võimalik
end kindlustada börsihinna muutlikkuse vastu.

E-teeninduse klientide arv

Eesti Energia tootepakkumine põhineb kolmel lihtsal valikul:

400 000

hinnaga toode ning kombineeritud toode, mis sisaldab

fikseeritud hinnaga toode, börsihinnal põhinev muutuva
50% ulatuses fikseeritud hinda ja 50% ulatuses muutu-

300 000

vat hinda. Nende kolme valiku sees saab klient otsustada

200 000

lepinguperioodi ning ka selle, kas ta soovib ööpäevaringset
või eraldi öö- ja päevahinda (kahetariifne hind).
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Elektrikulude mugavaks kontrolli all hoidmiseks täiendas
Eesti Energia 2015. aastal oma mobiiliäppi arvete tasumise võimalusega ning lisas äpile teavitused, mille abil
saab klient teateid oma tarbimise muutuse, elektrihinna
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teeninduse kontaktid.
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Kolmas aasta avatud turul
kinnitas, et kliendid eelistavad
jätkuvalt lihtsaid tooteid, mille
abil on neil võimalik end kindlustada börsihinna muutlikkuse
vastu.

Rohkem kui 70% klientidest
eelistab elektrihinna
fikseerimist
Eesti Energia eesmärk on nõustada kliente toodete
valikul ning pakkuda lihtsat ja läbipaistvat elektrihinda.
Seetõttu on igal meie kliendil võimalik sobival hetkel
e-teenindusest kontrollida, missuguse hinnaga elektripakett on talle soodsaim. Hindadest ülevaate saamiseks
tuleb kliendil e-teenindusse sisse logida ning tarbimis-

kõikumise ja arvete tähtaegade kohta. Äriklientidele jätkas

kohale pakutav hinnatabel üle vaadata. Kui klient tahab

aga Eesti Energia peale elektri ka gaasi müüki. Toodetega

sõlmida uut lepingut või vahetada oma senist elektrimüü-

seotud uuenduste kohta jagame oma klientidele infot

jat Eesti Energia vastu, saab ta seda teha täiesti tasuta.

e-teeninduse, uudiskirjade ja turuülevaadete kaudu.

KLIENDISUHTED
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Kliendi personaalne
tarbimisel põhinev hind

Automaatne elektrilepingute pikenemine
Pakume klientidele ühe võimalusena automaatset

Sarnaselt varasemaga oli ka 2015. aastal elektripakettide

elektrilepingu pikenemist. See tähendab, et enne lepingu-

hinnastamisel olulisimaks määrajaks kliendi elektritarbi-

perioodi lõppu saadame klientidele pakkumise uueks

mine. Seetõttu soovitame klientidel erinevate avalike hin-

lepinguperioodiks. Kui kliendile pakkumine sobib, ei pea

nakirjade ja üldinfot pakkuvate portaalide kõrval tutvuda

ta ise rohkemat ette võtma – leping pikeneb pakkumise

siiski alati ka oma tarbimismahust sõltuva pakkumisega

tingimustel automaatselt. 2015. aasta jooksul pikendas

meie e-teeninduses. Tarbimispõhise pakkumise nägemi-

oma lepingut automaatselt ligikaudu 98% Eesti Energia

seks tuleb kliendil e-teenindusse sisse logida.

klientidest.
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Roheline Energia kogub
populaarsust

Energiaprofiili täitnud klientide arv
20 000

tiliselt üle ning paljud Rohelise Energia kliendid loobusid

12 000

seoses kasvavate kuludega toote kasutamisest. Nüüd, kui

8 000

elektri turuhind on muutunud kliendi jaoks harjumuspäraseks, hinnatakse jälle taastuvatest energiaallikatest
loodussõbralikult toodetud elektrit ja selle ostmise võimalust. Lisaks 2015. aasta suurematele taastuvenergia
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13 000
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14 300
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15 700
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müügimahtudele on märkimisväärne ka see, et paljud
Rohelise Energia kliendid on loodussõbralikult toodetud elektrile truuks jäänud algusest peale. 2015. aasta
lõpuks eelistas Rohelist Energiat 2 192 koduklienti ja 170
äriklienti. Kokkuvõttes tarbisid Rohelise Energia kliendid
2015. aastal Eestis 78,1 GWh taastuvat elektrit.

Jagame nõuandeid
nutikamaks tarbimiseks
2015. aastal külastas Eesti Energia energiasäästu veebi
aadressil energia.ee/kokkuhoid 17 000 unikaalset külastajat. Meie energiasäästuveebi praktilisim tööriist on ener-

Rohelise energia tarbimine

giaprofiil, mis aitab välja selgitada, kuhu ja kui palju elektrit,

GWh

vett ja kütet kliendil kulub ning millised on tema välja-

80

minekud kõigi energialiikide lõikes. 2015. aasta lõpuks
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16 000
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Turu avanemisel vaatasid kliendid oma elektrihinna krii-

on meie e-teeninduses energiaprofiili täitnud ligi 1 400
60

klienti. Lisaks energiaprofiilile leiab energiasäästuhuviline
meie veebist säästuvõimalusi näitavad 3D-kodumudelid,

40

soovituste rubriigi ja energiasäästu blogi.

20

2015. aasta jooksul tegeles Eesti Energia aktiivselt

0

38,8
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50,9
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37,9

2013

42,1

2014

78,1

2015

teadliku tarbimise mõtteviisi levitamisega ning korraldas
selle raames ka energiasäästu videokonkursi. Konkursil

57
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kutsusime kõiki mõtlema energia kokkuhoiule ja nuti-

saadavad igale kliendile. Teavituskirjad saadame alati välja

kamale tarbimisele ning saatma Eesti Energia Facebooki

kliendi poolt eelistatud suhtluskeeles – kas eesti või vene

lehele üleslaadimiseks video nutika energiatarbimise

keeles. Teavituskanalitena kasutame e-posti ja paber-

nõuandest. Konkursile laekus kokku 23 videot energia-

kirju, e-uudiskirja, turuülevaadet, lühisõnumeid, teateid

säästunippidega, mida vaadati Facebookis kokku üle

e-teeninduses, arvele lisatavat kaaskirja ja arve esilehte.

kustutamine enda järel ja elektriseadmete vooluvõrgust

Ennetamaks olukorda, kus kliendi postkast on täis ja meie

eemaldamine, kui neid ei kasutata.

e-teavitused temani ei jõua, põhjustades sel viisil kliendile ebamugavusi, kasutasime ka 2015. aastal varem

Väärtustame kliente põnevate
sooduspakkumiste kaudu
2015. aastal jätkasime oma klientidele partnerpakkumiste
tegemist. See tähendab, et meie kliendid said näiteks
suvel osaleda soodsamalt Narva Energiajooksul ning
külastada aasta lõpuni Energia Avastuskeskust soodushinnaga. Klientidele mõeldud soodsaid pakkumisi Eesti
KLIENDISUHTED
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100 000 korra – videote läbivaks sõnumiks oli valgustite
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Energia partneritelt võib leida nii Eesti Energia veebilehelt
energia.ee/pakkumised kui ka meie mobiiliäpist.
Lisaks partnerpakkumistele käivitasime 2015. aasta
lõpus koduklientidele mõeldud kampaania, mille raames
loosisime detsembris kokku 50 kodukliendile tasuta
elektri terveks aastaks.

Klientide teavitamine

kokkulepitud tööprotsessi. Selle alusel vaatasime üle
iga tagasitulnud e-kirja, selgitasime välja tagasitulemise
põhjuse ning kasutasime kliendiga suhtlemiseks vajadusel
alternatiivseid kanaleid.

Arveldusprobleemide
lahendamine
2015. aastal koostasime igal kuul ligikaudu 530 000 arvet
ning suutsime väljastada arveldusperioodidel probleemideta 99,8% arvetest. Ühtlasi jätkus 2015. aasta jooksul
töö arveldusprobleemide kõrvaldamise nimel, mille käigus
korrastasime andmeid ja arendasime välja infotehnoloogilisi täiendusi. Vajadusel pakkusime klientidele, kelle arvete
koostamisel oli pikema aja jooksul tõrkeid tekkinud, tasuta
maksegraafiku sõlmimist. Klientidele mugavuse pakkumiseks lisasime Eesti Energia mobiiliäpile arvete saldo ja
ajaloo kuvamise ning arvete tasumise võimaluse. Lisaks

Klientidele muutustest teatamisel lähtume alati lihtsuse

sai iga äpikasutaja soovi korral tellida telefonile teavituse

põhimõttest. Meie sõnumid peavad olema ühtmoodi aru-

arve saabumisest või maksetähtaja kättejõudmisest.
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Võlamenetlus
Ajutisse makseraskusesse sattunud kliendiga leiame
üldjuhul võlaküsimusele mõlemaid osapooli rahuldava
lahenduse. Seejuures kutsume kliente üles makseraskuste korral meie poole pöörduma juba enne, kui saabub
arve maksetähtaeg. Püüame makseraskustega klientidele
võimalusel vastu tulla või pakkuda arvete tasumist mak-
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4,3 / 4,2
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4,3 / 4,3
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4,3 / 4,3
2015

Protsessile antud hinne

juba esimese pöördumise korral, ilma et tuleks oodata
võlahalduri toimingute järele. Alates sellest muudatusest
on võlahaldurite töölauale jäänud igapäevane võlaportfelli
haldamine, keerukamate probleemide ennetamine ja
tõsisemate makseraskustega seotud klientide küsimuste
lahendamine.

Kliendikaebused

59

segraafiku alusel, samuti võimaldame lühiajalisi maksepikendusi.
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Kliendirahulolu võlamenetluses
5 palli skaalal
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Kliendirahulolu arvelduses
5 palli skaalal

Meie eesmärk on saavutada olukord, kus meile kliendikaebusi ei esitata. Praegu tuleb meil nendega aga veel

2015. aastal astusime võlaprotsessis sammu edasi, suu-

tegeleda. Kliendikaebusi lahendame samas andmebaasis

nates osa lihtsamatest küsimustest lahendamiseks otse

koos pöördumistega, mida teenindajal ei ole võimalik

teeninduskanalitesse. Selle muudatuse eesmärk on tagada

kliendiga esmakontaktis olles lõpuni lahendada. Kui 2014.

hea maksedistsipliiniga kliendile kiire ja kohene lahendus

aastal oli teisele tasandile jõudnud kliendipöördumiste

SISUKORD

Kliendikaebused
2012 2013 2014 2015

Pöördumiste lahendamiseks kulunud
aeg (päevades)
Pöördumiste
lahendamise
tähtaegsus (%)

3 105

1 717

807

3 901

8

5

4

2

Kontserni võrguettevõtte Elektrilevi tähtsaimad eesmärgid
on kvaliteetse võrguteenuse ja kliendile ladusa asjaaja-

88

94

99

100

mise tagamine.
Võrguteenuse arendamiseks investeeris Elektrilevi 2015.
aastal 93 miljonit eurot. Keskmiselt ehitati möödunud

(sh kaebuste) arv 807, siis 2014. aastal on see tõusnud
3 901-ni. Tõus on tingitud töökorralduse muudatusest
viia järeltegevused ühtsesse jälgitavasse baasi. Jälgime
iga päev aruandeid teisele tasandile jõudnud pöördumiste
KLIENDISUHTED
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2. tasandile
jõudnud kliendipöördumiste arv

Elektrilevi panustab
ilmastikukindlale
elektrivõrgule
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kohta ja määrame nende küsimuste eest vastutajad nii,
et klientide pöördumised ei jää seisma, vaid et nendega
hakataks kohe tegelema. Sel moel suutsime 2015. aastal
100%-le pöördumistest tähtaja jooksul vastuse anda.

Kliendiandmete kaitse

aastal viis kilomeetrit elektriliini ja üks alajaam päevas,
kuid tormisem aasta, mis suurendas tuuleenergia tootmist
ligi viiendiku võrra, tõi tagasilöögi Elektrilevi töökindlusnäitajates. Ilmastikumõjudest haavatavat elektrivõrku
ehitati ümber kaabelliinideks kokku 1 773 kilomeetri
ulatuses, kuid rikete arv kasvas 8% võrra 19 583-ni, mille
tagajärjel tekkis majapidamistele keskmiselt 187 minutit
kestev elektrikatkestus. Ühtegi elektrikatkestust ei olnud
eelmisel aastal ligi 290 000 majapidamisel ja ettevõttel.
Iga aastaga kasvava ilmastikukindla võrgu osakaal aitab
jõudsalt vähendada rikkeid ja elektrikatkestuste kes-

Kliendiandmeid hoiame terviklikena, ajakohastena ja kor-

tust. Elektrilevi eesmärk on uuendada elektrivõrku nii, et

rektsetena. Kliendiandmete kaitse tagab juhatuse otsu-

aastaks 2025 on 90% majapidamistest ja ettevõtetest

sega kinnitatud dokument „Kliendiandmete töötlemise

ilmastikukindlas võrgus. Viimase viie aasta jooksul on

põhimõtted Eesti Energia ASi kontsernis“.

Elektrilevi võrguteenuse osutamiseks kokku investeerinud
472 miljonit eurot ja rikete arv on langenud ligi 33%, mis
kinnitab, et investeerimisel on tehtud mõistlikke otsuseid.

SISUKORD

2015. aastal jätkus ulatuslik kaugloetavate arvestite pai-

teedelt ja hoonetelt puude eemaldamiseks. Vajadusel

galdamine. Aasta lõpuks oli paigaldatud 498 000 arvestit.

kasutatakse sõidukit kõigil Järvamaa väljakutsetel, kuid

Üleminek kaugloetavatele elektriarvestitele jõuab lõpule

uue päästeauto põhiline tööpiirkond on Lõuna-Järvamaal

käesoleva aasta lõpuks. Uute arvestitega vabanevad kliendid

Türi, Väätsa ja Imavere vallas.

näiduteatamise kohustusest, saavad oma tarbimist ja elektripakettide valikut teadlikumalt juhtida ning seeläbi säästa.

Pidades silmas, et Elektrilevi hallatavad elektriliinid on

Tuletõrje Ühinguga koostööprojekti, mis sobib ettevõtte

2015. aasta elektriohutuskampaania käigus koolitasid

eesmärkidega elektriohutuse sõnumi levitamisel ja loob

Elektrilevi töötajad ja Elektrijänes elektriohte märkama

võimalusi piirkonna tormikahjude kiiremaks likvideerimi-

kokku 6 000 last ja lapsevanemat. Põhikoolilapsi õpe-

seks. Koostööleppe raames kinkis Elektrilevi Türi vaba-

tasime elektriohte vältima kokku 14 ohutuslaagris, mida

tahtlikele päästjatele maasturi Isuzu D-max ja korraldas

Elektrilevi korraldas koostöös Päästeametiga. Avalikel

ohutuse tagamiseks edasises koostöös elektriohutuse

pereüritustel, piirkondlikel ohutuspäevadel ja lasteaedades

koolituse. Varem Elektrilevi rikkemeeskonna sõidukina

käis lapsi õpetamas elektriohutusmaskott Elektrijänes.

kasutatud maastur paikneb peamiselt Türi Vabatahtliku
Tuletõrje Ühingu Oisu komandos, kus seda kasutatakse

Elektriohutuse soovitusi jagab Elektrilevi ka oma kodu-

varustuse transpordiks, metsa- ja maastikutulekahjude

lehel elektrilevi.ee/ohutus ja sotsiaalmeedias aadressil

tõrjumiseks, inimeste otsingutel ning tormiolukordades

facebook.com/elektriohutus.

Investeeringud / tuh eur

Rikete arv
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traditsiooniliselt elektriohutusalasesse teavitustöösse.
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kõrgendatud ohu allikas, panustasime möödunud aastal
Aasta teises pooles alustas Elektrilevi Türi Vabatahtliku
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Ida-Virumaa on

põlevkivitööstuse keskus,
		
kus töötab üle

70%

Eesti Energia 				
		inimestest
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KESKKONNATEGEVUS
maksimaalne ärakasutamine, paindlikum ja efektiivsem
rendamine energeetiliste kõrvalsaaduste ja tootmisjääkide
kasutuselevõtu kaudu.

Õhuheitmed on
kordades vähenenud
Viimase viie aasta jooksul oleme tolmpõletustehnoloogial
töötavatele Narva elektrijaamade vanematele energia-

Alates 1. jaanuarist 2016 rakendusid Eestile kõik ELi

plokkidele paigaldanud väävli- ja lämmastikupüüdmise

keskkonnaregulatsioonid täies mahus. 2015. aasta jook-

seadmed, tänu millele on väävliheitmed vähenenud kolm

sul viisime edukalt lõpule enam kui kümne aasta jooksul

ning lämmastikuheitmed ligi kaks korda.

tehtud ettevalmistused, tänu millele vastavad meie tootmisvõimsused praegu ELis kehtivatele keskkonnanõue-

Lisaks väävli- ja lämmastikuheitmete vähendamisele

tele. Kuna aga ELi keskkonnaregulatsioonid on pidevas

moderniseerisime 2015. aastal elektrijaamade elektrifilt-

arengus, jätkame tööd selleks, et olla valmis täitma ka

rid, mille abil on oluliselt vähenemas keskkonda paisatavad

tulevasi nõudeid.

lendtuha kogused. Möödunud aastal ehitasime puhastusseadmete paigaldusega seoses Eesti elektrijaamale viis

2015. aastal tegelesime lisaks nõuetega vastavusse

uut korstnat, mis annavad võimaluse nõuetele vastavaid

viimisele ka meie tootmisvõimsuste efektiivsuse ja kesk-

energiaplokke senisest paindlikumalt ja tõhusamalt kasu-

konnasäästlikkuse suurendamisega. See tegevus peegel-

tada ning veelgi parema keskkonnaheitmete mõõtmise

dab meie strateegilisi eesmärke: põlevkivis oleva energia

abil tootmist uues turuolukorras juhtida.

KESKKONNATEGEVUS

energiatootmine ning ressursikasutuse efektiivsuse suuEesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015

2015. aastaga sai Eesti Energia
jaoks läbi oluline suuremahuliste
keskkonnainvesteeringute ajajärk. Euroopa Liiduga liitumisel
kokku lepitud keskkonnanõuete
leevendused on nüüd lõppenud.

65

SISUKORD

Keskkonnanõuete jätkuva muutumise ja karmistumisega
Narva elektrijaamade õhuheitmete vähendamisse inves-

sammu pidamiseks oleme lisaks olemasolevate seadmete

teerisime alates 2010. aastast 134 mln eurot. Tehtud

õhuheitmeid vähendavatele tehnilistele lahendustele jät-

jõupingutused ja investeeringud võimaldavad meil jät-

kanud investeerimist uutesse ja puhtamatesse tehnoloo-

kata elektri tootmist senistes mahtudes ja olemasolevate

giatesse. Uued tehnoloogilised lahendused võimaldavad

seadmetega olukorras, kus keskkonnanõuded on meie

tõsta tootmise efektiivsust ning mitmekesistada kasu-

suhtes täies mahus rakendunud.

tatavaid primaarenergia allikaid olmeprügi, biomassi ja
energiatootmise kõrvalsaaduste kasutamise kaudu.

KESKKONNATEGEVUS
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Enefit140 õlitehase keskkonnamõju vähenes märkimisväärselt
tänu mitmete tootmisprotsesside täiustamisele.

Uued tehnoloogiad
vähendavad
keskkonnamõju ja
säästavad ressurssi
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Õlitööstuses tegelesime möödunud aastal aktiivselt Enefit140 õlitehase tootmisest tulenevate võimalike lõhna-

Eesti Energia on viimase viie aasta jooksul investeerinud

häiringut tekitavate saasteainete emissioonide vähenda-

üle 1 mld euro uutesse efektiivsematesse tehnoloogia-

misega. Täiustasime selleks mitmeid tootmisprotsesse,

tesse ja keskkonnasäästlikumasse energiatootmisesse,

investeerides 2,1 mln eurot. Selle tulemusena vähenes

nagu Auvere elektrijaam, Enefit280 õlitehas, Iru jäätme-

ettevõtte keskkonnamõju märkimisväärselt. Tegevused

energiaplokk, tuulepargid ja koostootmisjaamad.

lõhnahäiringute vähendamiseks jätkuvad ka sellel aastal.
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Möödunud aastal tootis Enefit280 õlitehas rekordiliselt 137,1 tuhat tonni põlevkiviõli. Tulenevalt Enefit280
õlitehase uudsest tehnoloogiast on selle energeetiline
kasutegur nii senisest Enefit140 seadmest kui ka teistest
Eestis töötavatest õlitehastest suurem ning õhuheitmed
kordades väiksemad. Uue õlitehase ainulaadne tehnoloojääksoojusest elektrit. Sellise koostootmise tulemusena
saame põlevkivist kätte rohkem energiat ning ühtlasi
vähenevad jääksoojuse ärakasutamise ning põlevkivigaasil
põhineva elektritootmise CO2 heitmed kuni 40%.
2015. aastal hakkas elektrit tootma ning seda elektri-

Eelmisel aastal andsime olulise panuse ka taastuvenergia

võrku edastama uus Auvere elektrijaam. Selle olulise

mahu suurendamisesse. Tänu soodsatele pikaajalistele

investeeringuobjekti lõplik valmimine ja täiskoormusele

tuuletingimustele saavutasime 2015. aastal rekordilise

viimine on planeeritud 2016. aasta I pooleks. Uus Auvere

tuuleenergia toodangu – 223,3 GWh, millest piisaks ca

elektrijaam töötab efektiivsel ja keskkonnasäästlikul keev-

90 tuhande keskmise tarbimisega majapidamisele aas-

kihttehnoloogial ning kuni 50% elektrijaamas kasutatavast

taks ajaks.

põlevkivist on võimalik asendada biomassiga. Samuti on
elektrijaamal paindlikkus kasutada teisi kütuseid. Biomassi

Hüdro- ja koostootmisjaamades tootsime 2015. aastal

kasutamise võimekus vähendab elektrijaama keskkonna-

kokku ligikaudu 25 gigavatt-tundi elektrienergiat, mida

mõju ning tõstab selle konkurentsivõimet Euroopa Liidu

on 15% rohkem kui aasta varem. Lisaks tootsime Paide

karmistuva kliimapoliitika tingimustes.

ja Valka kohalikul biomassil töötavates koostootmisjaamades ka üle 63 gigavatt-tunni soojust.

KESKKONNATEGEVUS

gia võimaldab lisaks põlevkiviõlile ja põlevkivigaasile toota
Eesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015

Eesti Energia on viimase viie
aasta jooksul investeerinud üle
1 mld euro uutesse efektiivsematesse tehnoloogiatesse ja
keskkonnasäästlikumasse
energiatootmisesse.
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2011

2012

2013

2014

2015

Kaubapõlevkivi

mln tonni

15,8

14,8

17,2

17,0

13,7

Maagaas

mln m

97,7

61,1

47,3

43,7

47,1

Biokütused

mln tonni

0,4

0,5

0,1

0,1

0,1

Segaolmejäätmed

tuhat tonni

3

0,0

0,0

183,6

221,4

244,6

Jahutusvesi

3

mln m

1 522,9

1 302,2

1 475,0

1 454,5

1 365,1

Pumbatud kaevandusvesi

mln m3

224,8

203,0

138,2

117,3

103,6

Vesi karjääridest

mln m3

131,8

112,2

61,6

57,0

49,0

Vesi allmaakaevandustest

mln m3

93,0

90,8

76,5

60,3

54,7

Iru jäätmeenergia plokis kasutasime eelmisel aastal 244,6
KESKKONNATEGEVUS
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Kasutatud ressursid
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tuhat tonni segaolmejäätmeid, mis ilma põletuseta oleks
suures mahus ladestatud prügilasse. 2015. aastal tootis
Eesti Energia Irus segaolmejäätmetest 269,5 GWh soojusenergiat ja 128,3 GWh elektrienergiat. Segaolmejäätme-

Kontserni investeeringud
keskkonnamõju vähendamiseks
mln €
500

test elektri- ja soojusenergia tootmine asendab ligikaudu

400

70 mln m3 maagaasi kasutamise ning vähendab oluliselt

300

prügi ladestamisega seotud keskkonnamõjusid.

200
100
0

332

2011

348

2012

Otseselt keskkonnamõju
vähendavad

245

2013

113

2014

83

2015

Kaudselt keskkonnamõju
vähendavad

Oluline valdkond, kuhu täna panustame, on ka uue väärtuse leidmine tootmisjääkidele. Kaevandamisel tekkivat
aherainet ja sellest toodetud killustikku on seni kasutatud
peamiselt Ida-Virumaal kergliiklusteede, metsateede,

Eesti riik kui Eesti Energia
omanik ootab meilt põlevkivi
kui riiklikult olulise ressursi
maksimaalset väärtustamist ja
sellega kaasnevate keskkonnamõjude vähendamist.

teetrasside, platside ja parklate rajamiseks. Põletatud
põlevkivi ehk põlevkivituhk on väärtuslik ehitusmaterjal
teede ja sadamate ehituses, ehitusplokkides või siis hoopis
happeliste muldade neutraliseerimiseks või metsastamisel.
Täna tekib meil jääke rohkem, kui jõuame ära kasutada,
aga meie ambitsioonikas eesmärk on luua jääkidevaba
energiatootmine ja käimas on mitmed arendused, et see
visioon ellu viia.
2015. aastal taaskasutasime 2% energiatootmise käigus tekkivast 6,3 mln tonnist põlevkivituhast ning 31%
6,6 mln tonnist põlevkivi kaevandamisel tekkinud
aherainest.

Tulevikusuund: veelgi
efektiivsem ja puhtam
tootmine
Eesti riik kui Eesti Energia omanik ootab meilt põlevkivi
kui riiklikult olulise ressursi maksimaalset väärtustamist ja
sellega kaasnevate keskkonnamõjude vähendamist. Seni
on meie tootmine iga aastaga muutunud efektiivsemaks
ja puhtamaks. Selleks, et ka edaspidi vastata omaniku
ootustele ja keskkonnamõjusid veelgi vähendada, keskendume õhuheitmete kontrolli all hoidmisele, uutele
suure- ja väiksemahulistele nutikatele lahendustele tootmise efektiivsuse tõstmiseks ning tootmisjääkidele uute
kasutusalade leidmisele.

KESKKONNATEGEVUS

Rohkem energiat
jääkidest
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Iru elektrijaam
taaskasutab soojuse
		
ja elektri tootmiseks

segaolmejäätmeid

KESKKONNATEGEVUS
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ÜHISKONDLIK TEGEVUS
olulise mõjuga kaasneb vastutus. Oma igapäevases äritegevuses suhtume hoolivusega nii oma töötajatesse,
klientidesse, looduskeskkonda kui ka teistesse sidusrühmadesse ühiskonnas. Ühiskonna arengusse panustame
mõtestatud toetustegevusega, investeerides sinna raha
kõrval ka meie töötajate aega ja teadmisi.

Ühiskonna arengusse
panustame mõtestatud toetustegevusega, investeerides sinna
raha kõrval ka meie töötajate
aega ja teadmisi.

Toetuste puhul on meie eesmärk, et algatused kaasaksid võimalikult laia sihtgruppi ning et nende mõju oleks
jätkusuutlik, kutsudes ühiskonnas esile pikaajalisi posi-

2015. aastal oli Eesti Energia toetusvaldkondadesse

tiivseid muutusi.

panustatud summa kokku 525 996 eurot.

Kord aastas viime läbi elanike hoiakute uuringu, mille raa-

2015. aastal uuendasime toetustegevuste põhimõtteid,

mes uurime, kuidas eestimaalased suhtuvad Eesti Energia

mis määratlevad Eesti Energia poolt toetatavad valdkon-

toetusvaldkondadesse. 2015. aasta uuringu tulemused

nad ja toetusprojektide valiku kriteeriumid, kirjeldavad

näitavad, et üle 95% elanikkonnast suhtub Eesti Energia

toetuse saamise protseduuri ning reglementeerivad spon-

toetustegevustesse positiivselt.

sorluskomiteede töökorda. Ettevõtte juhatus on loonud
kontserniülese sponsorluskomitee, mille eesmärk on

Toetus on suur kõigi prioriteetsete valdkondade puhul:

toetustegevuste elluviimine. Ida-Virumaa kogukonna
arengu toetuseks on moodustatud lisaks Ida-Virumaa

•

haridus ja teadus,

•

keskkonnahoid,

sponsorluskomitee.

•

tervisesport,

Ettevõtte toetusvaldkondade kirjeldused ja projektid:

•

Ida-Virumaa kogukond.

https://www.energia.ee/et/toetame-teisi

ÜHISKONDLIK TEGEVUS

tegevusega meid ümbritsevat keskkonda. Me teame, et
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Suure tööstusettevõttena mõistame, et mõjutame oma
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Hariduse ja teaduse
edendaja
Ühiskonna ja Eesti Energia jaoks on vajalikud praktiline
vaatiline mõtlemine. Meie eesmärk on tekitada noortes
energiavaldkonna vastu huvi ja aidata kaasa energeetikateadmiste levikule kogu ühiskonnas.
Pikima ajaloo ja kogemustega energiakontsernina peame

Silmapaistvamateks näideteks varasemast on piirkondliku

oluliseks tegevusvaldkonna alase hariduse toetamist,

tööpuuduse vähendamiseks loodud Ida-Virumaa noorte

arendamist, populariseerimist ja selle ajaloo säilitamist.

tööbörs InSpe, Otepää Gümnaasiumi õpilaste algatatud õpilasvahetusprogramm VeniVidiVici ja Lääne-Eesti

Noore algatusvõimelise ja ettevõtliku põlvkonna kujunÜHISKONDLIK TEGEVUS
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inseneriharidus, reaalteaduslik maailmavaade ja inno-

Meie eesmärk on tekitada
noortes energiavaldkonna
vastu huvi ja aidata kaasa
energeetikateadmiste levikule
kogu ühiskonnas.
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noorte poolt arendatud interaktiivne e-õpik AndroidÕpik.

damiseks on Eesti Energia algatanud noorte arenguprogrammi ENTRUM.

ENTRUMi eestvedamisel on moodustatud mitmesajast
partnerorganisatsioonist ja Eesti oma ala tippudest koos-

Eesti Energia noorteprogramm ENTRUM on viieaas-

nev võrgustik. Lisaks panustasid mentoritena noorte aren-

tase tegutsemisaja jooksul arendanud ettevõtlikkust ligi

gusse ligi 140 tegutsevat ettevõtjat üle Eesti.

2 700 noores, kellel vanust 13–19 aastat. Ida-Virumaa,
Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja Põhja-Eesti noored on prog-

Eesti Energia panustas 2015. aastal noorteprogrammi

rammi raames ellu viinud enam kui 500 ideed sotsiaalse

ENTRUM 250 000 eurot.

ettevõtluse, tehnoloogia, inseneriala, põlevkivi ja energeetika, öko- ja loomemajanduse vallas.

Finantseerimise kõrval panustas Eesti Energia programmi
õnnestumisse ka sisuliselt. Ettevõtte juhatus ja töötajad

Programmi läbinud noored kinnitavad, et tänu saadud

osalesid kontseptsiooni väljatöötamises juhendajatena

kogemusele ja loodud kontaktidele teadvustavad nad

ning vabatahtlike sessioonide korraldajatena ka selle

paremini oma rolli Eesti arengus ja oskavad siduda oma

elluviimisel.

tulevikku Eestiga.
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OSAVÕTJAD:
IDEED:
VÕITJA:

Ida-Virumaa
2010/2011
(1 maakond)

Lõuna-Eesti
2011/2012
(5 maakonda)

Lääne-Eesti
2012/2013
(4 maakonda)

Põhja-Eesti
2013/2014
(4 maakonda)

Virumaa
2014/2015
(2 maakonda)

644 noort

475 noort

580 noort

600 noort

322 noort

algatatud 86,
finaalis 26
(30%)

algatatud 98,
finaalis 33
(34%)

algatatud 161,
finaalis 42
(26%)

algatatud 171,
finaalis 56
(32%)

algatatud 135,
finaalis 30
(22%)

Noorte tööbörs
InSpe

Eesti
õpilasvahetus
VeniVidiVici

Elektrooniline
õppevahend
AndroidÕpik

Loodusliku
nätsu tootja
NÄTRUM

Aseri sinisavist
käsitöökosmeetikat
tootev Viru Ilu

2015. aasta, mil ENTRUM jõudis taas ringiga Ida-

Tallinna Tehnikaülikooliga oleme käivitanud süsteemi,

Virumaale tagasi, jääb ühtlasi ka viimaseks ENTRUMi

mille järgi esitab TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus

aastaks. Kogutud teadmiste ja kontaktide edasiandmiseks

kaks korda aastas kõigi teaduskondade, üksuste ja üli-

jagas Eesti Energia infot ENTRUMi lõpetamiseks minis-

õpilasorganisatsioonide toetustaotlused eriala edenda-

teeriumidele, sihtasutustele ja ettevõtetele. Infojagamise

miseks ja mitmekesistamiseks. 2015. aastal toetasime

eesmärk oli ka ENTRUMile uue korraldaja või edasiaren-

energeetikaharidust arendavaid projekte ligi 20 000 euro

daja leidmine. Vestlused andsid lootust, et ENTRUM saab

väärtuses.
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endale lähiaastatel väärilise edasiarenduse.
Aitame koolidel edendada tehnoloogia- ja loodusharidust,
Järelkasvu tagamiseks püüame äratada noorte huvi

kutsudes õpilasi õppekäikudele Eesti Energia tootmisob-

karjäärivõimaluste vastu energeetikas, loome energee-

jektidele. Aasta jooksul külastas tootmisobjekte ligikaudu

tikatudengitele koostöövõimalusi ning arendame ener-

1 600 õpilast ja tudengit.

geetikaharidust koostöös õppeasutustega.

ÜHISKONDLIK TEGEVUS

ENTRUM
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Eesti Energia algatatud või toetatud järelkasvuprojektid sihtgrupi vanuse lõikes
vanus

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Energiasäästu
õppematerjalid
Energia avastuskeskus ja Kohtla Kaevanduspark (100 000 huvilist)
Noored Kooli Sinimäel
(50 õpilast)

Noored Kooli
(30 noort õpetajat)

Tagasi Kooli külalistunnid (15 klassi)
Olümpiaadid, teaduskonkursid (500 noort)
TTÜ teadusringid õpilastele, sh Virumaa kolledž

Eesti Energia loengukursus TTÜs
(100 noort)

ENTRUM (400–600 noort)
ÜHISKONDLIK TEGEVUS
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Elektrijänese ja elektriohutuse
koolitused (5 000 last ja noort)
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Õppekäigud ja ekskursioonid (1 600 noort)
Töövarjud (10–20 noort)
Erialapraktika (270 noort)
Õpilaste ja tudengite lõputööde
juhendamine
Stipendiumid (10 tulevast inseneri)
Praktilise õppetöö edendamine
(õppevahenditega toetamine)
INSENERGIA
(15 noort inseneri)

seadmetele ning millega vastavusse on Eesti Energia

pannes välja eriauhinnad olümpiaadidele ja võistlustele.

tootmisseadmed juba ka viidud. Keskkonnapäeval osalesid

Toetasime üle-eestilist füüsikavõistlust, õpilaste teadus-

riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud, keskkonna-

tööde konkurssi ja Eesti põhikooliõpilaste tehnoloogia-

spetsialistid, teadlased ja teiste põlevkivisektori ettevõtete

laagrit koolivaheajal.

esindajad.

Praktikavõimalust pakkusime 2015. aastal 319 eriala-

2015. aasta oli Eesti Energia ja Looduse Omnibussi viies

õppurile, neist 215le meie Ida-Virumaa ettevõtetes ja

koostööaasta. Koostöö eesmärk on rahvarohkete loodus-

68le Tallinnas.

hariduslike ettevõtmiste korraldamine. Looduse Omnibussist on kujunenud Eesti loodust ja kultuuri väärtustav

Hoolime
looduskeskkonnast

liikumine. Looduse tundmaõppimiseks toimus koostöös
ligi 140 retke ja üle 30 loodusõhtu. Looduse Omnibussi
eestvedamisel toimus 2015. aasta kevadel juba viieteistkümnendat korda Eesti suurim loodusfoto konkurss
„Looduse Aasta Foto“, millest võttis osa üle 1 200 autori

Energiaettevõttena puutume iga päev kokku loodusega.

ligi 9 000 tööga.

See nõuab pühendumust, vastutustunnet ja teadmisi. Meie
prioriteet on keskkonda hoida. Tarbime loodusressursse

Sel aastal toimus ka kontsernisisene ideekonkurss, kus

vastutustundlikult, vähendame oma tegevuse keskkon-

kutsusime töötajaid üles leidma keskkonnahoidlik ja

namõjusid ja propageerime keskkonnast hoolimist kui

äristrateegiliselt mõistlik rakendus põlevkivi kaevanda-

mõtteviisi.

misel tekkivale kõrvalsaadusele aherainele – konkursile
laekus üle 50 idee, milles oli arvestatud nii kohaliku elu

Kord aastas toimuvate Eesti Energia keskkonnapäevade

edendamise võimalusi kui keskkonnasäästlikkust. Ideede

kaudu kaasame keskkonnahoiu aruteludesse ettevõtte

edasiarenduse faasis konsulteerisid töötajaid erinevate

jaoks olulisi sidusrühmi. 2015. aastal keskendus Eesti

valdkondade eksperdid, näiteks Tartu Ülikooli Ökoloogia-

Energia keskkonnapäev põlevkivisektori saavutustele

ja Maateaduste Instituudi geoloogia esindaja ning koha-

õhuheitmete vähendamisel. 2016. aasta 1. jaanuarist

liku elukeskkonna ja turismi eksperdid, samuti nõustasid

rakendusid Eestis täies mahus Euroopa Liidu tööstus-

töötajaid meie enda keskkonnaspetsialistid. Parima idee

heitmete direktiivi uued nõuded, mis näevad ette senisest

teostamist uurib ettevõtte arendusteenistus edasi.

madalamaid õhuheitmete piirmäärad suurtele põletus-

ÜHISKONDLIK TEGEVUS

Toetame õpilaste huvi loodusteaduste õppimise vastu,
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Väärtustame
tervislikke eluviise
Loome võimalusi tervisespordi harrastamiseks ja innuset tervisliku eluviisi edendamine toob parema tuleviku
nii meile kui ka tervele ühiskonnale.

meie oma töötajad. 2015. aastal osales üritusel kokku
Arendame Eesti Terviseradasid koostöös Swedbanki

ligi 460 eestienergialast koos kaaslastega.

ja Merko Ehitusega. Ettevõtete ühispanuse tulemu-

ÜHISKONDLIK TEGEVUS
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tame inimesi igapäevaselt liikuma. Oleme veendunud,

Oleme veendunud, et tervisliku eluviisi edendamine toob
parema tuleviku nii meile kui
ka tervele ühiskonnale.
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sena on 10 aasta jooksul korrastatud rohkem kui 100

Esmakordselt viisime 2015. aastal kuu enne Narva Energia-

terviserada üle Eesti. Eesti Terviseradade eesmärk on,

jooksu toimumist Eesti Energia peamajas läbi sportliku

et kõigil oleks võimalus aasta ringi sõltumata kellaajast

aktsiooni, mille käigus kutsusime töötajaid üles liftiga

nautida tervistavat liikumist värskes õhus – ükskõik,

sõitmise asemel käima trepist ning vabal ajal liikuma Eesti

millises Eesti otsas. Eesti Terviseradade kodulehelt leiab

Terviseradadel. Läbitud korrused ja kilomeetrid palusime

üle 40 õpetliku video, mis pakuvad kasulikke soovitusi

plakatitele märkida. Kui kuu sai läbi, arvutasime kokku,

treeninguteks nii algajatele kui ka kogemustega tervise-

millise korruse töötajad olid läbinud kõige rohkem kor-

sportlastele eri spordialadel.

ruseid ja kilomeetreid. Teisisõnu, selgitasime välja Lelle
büroohoone kõige aktiivsema korruse. Kokku osales

Eesti Energia kaasab terviseradade arendamisse ka oma

aktsioonis üle 300 inimese, kes läbisid kuu ajaga kokku

töötajaid. Iga-aastaseks traditsiooniks on terviseradade

pea 13 000 kilomeetrit. Ettevõtmisse olid kaasatud ka

talgud. Eesti Energia töötajad löövad koos ligi 200 lin-

samas majas tegutseva NetGroupi, Südameapteegi ja

naelanikuga kaasa Narva Pähklimäe terviseradade hea-

Tere töötajad.

korratöödel, mille tulemusena saavad rajad korda ja
jõulinnakusse püsti uued rajatised välitreeninguteks.

Töötajate tervise edendamiseks on ettevõttes kolm spordiklubi (kaks neist Ida-Virumaal), mis pakuvad võimalusi

Igal aastal korraldame Ida-Virumaa suurimat rahvaspordi

regulaarseteks treeninguteks ning korraldavad mitme-

üritust Narva Energiajooksu, kus osalevad aktiivselt ka

suguseid turniire ja spordiüritusi.
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elab valdav osa meie töötajatest ja areneb Eesti põlevkivienergeetika. Elukeskkonna arengusse panustamisega

korraldavad näiteks omavalitsused mitmeid üritusi. Ka
tänavune Kaevurite päev toimus just Kohtla Kaevanduspargis. Ainulaadne kaevanduspark-muuseum on oluline
Ida-Virumaa tõmbenumber ja tähtis turismiobjekt terve
Eesti jaoks. Kohtla Kaevanduspark valiti Põhja-Eesti 2015.
aasta atraktiivseimaks turismiobjektiks.

soovime, et piirkonnas saavad säilida olulised traditsioo-

Ühe Ida-Virumaa pikima traditsiooniga ürituse, Kaevu-

nid, leiavad aset ettevõtmised, mille üle uhkust tunda, ja

rite päeva korraldasime 2015. aastal Kohtla Kaevandus-

noortel on arenguks mitmekesised võimalused.

pargis. Üritus on pühendatud eelkõige kaevuritele ja
nende peredele, ent osa saama on oodatud kõik huvilised.

2015. aasta kevadel avasime Kohtla Kaevanduspargis

Üle 5 000 osavõtjaga sündmusel tunnustati ja tänati ka

vana põlevkivi rikastus- ehk sorteerimisvabriku, mis sai

tublimaid kaevureid.

uue elu kogu Euroopas ainulaadse põlevkivi teemakeskusena.

2014. aastal kutsus Eesti Energia kohaliku kogukonna
suursündmusena ellu kogupereürituse Energiapäeva.

1930. aastatel sajale inimesele tööd andnud põlevkivi

2015. aastal jätkasime seda traditsiooni. Mitmekülgset

rikastussvabrikus paiknevad nüüd põnevad eksponaa-

programmi pakkunud üritusest Narvas võttis osa ligi 4 000

did, millest mitmed on ehe pärand tööstusettevõtetelt.

inimest. Kõige väiksematele külalistele oli päeva jooksul

Ekspositsiooniga tutvustatakse kaevandamist, elektri- ja

avatud meelelahutusprogramm, osavõtjatel oli võimalus

vedelkütuste tootmist ning taastuv- ja põlevkivienergee-

tutvuda kohalike käsitööliste valmistatud toodetega ning

tikat läbi kogemuse ja mängu. Tutvuda saab kogu põlev-

sündmus lõppes kontserdiga.

kivitööstuse mineviku, oleviku ja tulevikuga. Eesti Energia
poolt annetatud mitmete põlevkivitööstuse masinatega

2015. aastal toetasime Ida-Virumaa Andekate Noorte

saab tutvuda hoone territooriumil. Kohtla Kaevanduspargi

Energiafondi kaudu kokku 29 koolinoort vanuses 7–18

maapealne ekspositsioon on hea näide sellest, kuidas on

aastat. Energiafondi asutas Eesti Eneriga koostöös Ida-

võimalik tööstuspärandit uuesti kasutusele võtta. Lisaks

Virumaa Omavalitsuste Liiduga ja selle eesmärk on

tööstuse ajaloo ja tänapäevaste tehnoloogiate tutvusta-

edendada piirkonna tublide noorte huvitegevuse arengut.

misele on Kohtla Kaevanduspargil oluline roll ka koha-

2015. aastal oli Energiafondi maht kokku 9 000 eurot,

ÜHISKONDLIK TEGEVUS

Meie suur tähelepanu on suunatud Ida-Virumaale, kus

liku elu arendamisel. Selle maapealse ekspositsiooni alal

Eesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015

Ida-Virumaa
kogukonna partner
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millest 5 000 eurot oli Eesti Energia panus ning 4 000

Narva Energiajooksul osalenute arv

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu panus. Enim stipendiume
läks noortele, kes tegelevad teaduse või spordiga, aga
samuti toetasime noorte arengut muusikas, kultuuri- ja
kunstivaldkonnas. Alates 2013. aastast tegutsev Energiafond on tänaseks jaganud stipendiume 93 noorele.

5 000
4 000
3 000

Koostöös Noored Kooli programmiga hoolitseme piirkonnas inseneride järelkasvu eest. Selleks kutsusime 2014.
aastal Vaivara valla Sinimäe kooli kaheks aastaks noore ja
innuka matemaatika-, keemia- ja füüsikaõpetaja, et ära-
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tada õpilastes huvi inseneriteaduste vastu juba põhikoolis.
Pakume hakkajale õpetajale programmi läbimise ajaks
6 080 euro suurust lisastipendiumi, et kompenseerida

2012. aastal pärast põlevkivi kaevandamise lõpetamist

elamise, keeleõppe ja transpordiga seotud kulusid.

Aidu karjääris asusime territooriumile uut väärtust looma,
et rajada puhke- ja veespordikeskus. Kohalikule kogu-

ÜHISKONDLIK TEGEVUS

Eesti Energia sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2015

2 000
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Väärtustamaks elanike head enesetunnet ja tervist, on

konnale perspektiivikat arendusprojekti veame tihedas

Eesti Energia pannud Ida-Virumaal aluse tervisespordi

partnerluses kohaliku vallaga. Unikaalse taaskasutus-

traditsioonile, mille tulemusena toimus 2015. aastal juba

lahendusena valmib 2017. aastal Aidus 2,5 kilomeetri

viies Narva Energiajooks. Piirkonna suurimast spordi-

pikkune rahvusvahelistele nõuetele vastav sõudekanal.

sündmusest võttis osa rohkem kui 4 000 väikest ja suurt

Loodusliku veega täitunud sõudekanal ja karjääri tranšeed

spordisõpra. Narva Energiajooksu heategevusliku panu-

pakuvad juba praegu võimsaid ja inspireerivaid loodus-

sena aitame arendada Narva Pähklimäe Terviseradade

vaateid ning häid sportimisvõimalusi. 2015. aastal toimus

harjutuslinnakut, et kohalikel oleksid mugavad võimalused

taas veespordiüritus Aidu Cup ja veematk sadade huviliste

aastaringselt värskes õhus liikuda ja tervise eest hoolt

osavõtul, pealtvaatajaid oli enam kui 600. Aidut külastas

kanda. Jooksuürituse eesmärgiks on innustada inimesi

2015. aastal üle 850 veespordisõbra ning tulevast rah-

tervisespordiga tegelema ning tõsta Ida-Virumaa tähtsust

vusvahelist võistluspaika käis ekskursioonidel uudista-

Eesti kultuuri- ja spordimaastikul.

mas üle 1 000 huvilise. Koos piirkondlike eestvedajatega
korraldame Aidus kohalikele ja ka teistele huvilistele
veematku ja spordiüritusi edaspidigi.

