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Magistritöö eesmärk oli välja selgitada, milliseid juhtimisarvestuses kasutatavaid 

meetodeid rakendatakse Eesti põllumajandusettevõtetes. Juhtimisarvestuse valdkonnad 

on eelarvestamine, kuluarvestus ja tulemuslikkuse mõõtmine. Nendes valdkondades 

kasutatakse erinevaid meetodeid. Eesti põllumajandusettevõtete hulgas ei ole seni läbi 

viidud uuringut, kus uuritakse juhtimisarvestuses kasutatavaid meetodeid. Varasemalt on 

läbi viidud eraldiseisvana kuluarvestuse, eelarvestamise ja tulemuste hindamisega seotud 

aspektide uuringuid. Töös kasutatakse andmekogumise meetodina ankeetküsitlust, mis 

koostati Google Formsis, saadeti e-maili teel põllumajandusettevõtetele ning tagasi laekus 

72 vastust. Valimi moodustasid Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt päringu teel 

saadud põllumajandusettevõtted (1026 ettevõtet). Andmete analüüsimisel kasutatakse 

kvalitatiivset analüüsimeetodit, kus kasutatakse kirjeldavat analüüsi. 

Eesti põllumajandusettevõtted kasutavad juhtimisarvestuse meetoditest kõige rohkem 

pikaajalist eelarvet ja tegevuspõhist eelarvestamist, otsest kuluarvestust ning enda loodud 

tulemuste mõõtmise süsteemi. Ettevõtted peavad oluliseks kätte saada arvestussüsteemist 

informatsiooni, kuid uuringu tulemused näitavad, et tegelikkuses ei saada seda 

informatsiooni kätte, mida soovitakse (näiteks info, mis annab ülevaate tulemuslikkuse 

kujunemisest). Selgus, et juhtimisfunktsioonidest peetakse väga oluliseks organiseerimist. 

Lisaks finantsnäitajatele, analüüsitakse teadlikult ka mittefinantsnäitajaid. 

Märksõnad: kuluarvestus, eelarvestamine, tulemuslikkuse mõõtmine, finantsnäitajad, 

mittefinantsnäitajad 
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far there has not been any studies regarding the usage of management accounting methods 

among Estonian farms. Previous studies have been conducted separately on cost 

accounting, budgeting and evaluation of results. The data was collected as a questionnaire 

survey, which was compiled in Google Forms and sent to farms by e-mail, to which 72 

farms replied. The sample of 1026 enterprises was received from the Centre of Register 

and Information Systems. Data analysis is based on a qualitative analytical method using 

descriptive analysis. 

As the main management accounting methods, Estonian farms mostly use the long-term 

budget and activity-based budgeting, direct cost accounting and self-made systems. 

Companies consider it important to get information from the accounting system, but the 

results of the study indicate that in practice they do not receive the information they 
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out that organizing is considered to be very important management function. In addition 
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SISSEJUHATUS 

Ettevõtted puutuvad igapäeva tegevuses kokku ettevõtte mineku ja oleviku 

informatsiooniga. Juhtimisarvestuse eesmärk on toetada juhtkonda kiirelt ja hästi ette 

valmistatud informatsiooniga lühi- ja pikaajaliste otsuste langetamiseks, mis on vajalikud 

põllumajandusettevõtete pikaajaliseks edukaks toimimiseks ja konkurentsivõime 

säilimiseks. Sõltumata ettevõtte vormist, on iga ettevõtte edukaks toimimiseks vajalik 

juhtimine, eesmärkide püstitamine, juhtimisinfoga kindlustamine. 

Juhtimisarvestus on võimeline parandama ettevõtte tõhusust ja tulemuslikkust (Hopwood 

1983: 292). Lisaks on mitmed empiirilised uuringud kirjeldanud juhtimisarvestuse teabe 

positiivset mõju ettevõtete tegevusele (Chong, Chong 1997: 272; Ittner, Larcker 1998: 227–

228; Baines, Langfield-Smith 2003: 693). Seega, et ettevõtted oleksid edukad, on vaja 

arendada olemasolevaid juhtimisarvestuse süsteeme (Atkinson et al. 1997: 100–101). 

Juhtimisarvestus liigitub mitmeks ühendatud valdkonnaks, milleks on eelarvestamine, 

kuluarvestus ja tulemuslikkuse mõõtmine. Neis valdkondades kasutatavad erinevad 

meetodid ehk juhtimisarvestuse meetodid loovad ettevõtte juhtidele võimaluse saada 

juhtimise põhifunktsioonide täitmiseks paremat informatsiooni. 

Näiteks juhtimisotsuste tegemiseks ei piisa ainult kulude liigitamisest kasumiaruannete 

kirjete jaoks. Rakendades kuluarvestuses traditsioonilisi üldkulude jaotamise baase, ei 

pruugi toodete või tootegruppide tasuvuse kohta saada õiget tulemust. Sellest tulenevalt 

näiteks tegevuspõhise kuluarvestuse põhimõtete rakendamine peaks andma suurte üldkulude 

osakaaluga ettevõttes reaalsema pildi erinevate toodete ja teenuste rentaablusest. Erinevat 

liiki eelarved ning erinevatel meetoditel koostatud eelarved aitavad kaasa nii 

finantsplaneerimisel kui ka füüsiliste ressursside planeerimisel. Näiteks pideveelarvestamise 

rakendamine parandab tehtavate prognooside kvaliteeti, tegevuspõhise eelarvestamise 

põhimõtete kasutamine annab võrreldes traditsioonilise eelarvestamisega enam teavet 

ettevõtte tegevustega seotud kuludest jne. Tulemuslikkuse mõõtmise valdkonnas on välja 

töötatud erinevaid tulemuslikkuse mõõtmise meetodeid ehk võttes kasutusele mõni 

strateegiline tulemuslikkuse mõõtmise süsteem, on võimalik näha, kas ja kuidas püstitatud 
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sihid on saavutatud. Juhtimisarvestuses erinevate meetodite ja põhimõtete rakendamine loob 

võimaluse, et ettevõtte juhid saaksid olulist informatsiooni juhtimiseks. 

Juhtimisarvestuse erinevate meetodite kasutamist on uuritud erinevate riikide 

põllumajandusettevõtetes. Näiteks Zarda (2009) uuris oma doktoritöös erinevate 

juhtimisarvestuses kasutatavate meetodite kasutust Ungari põllumajandusettevõtetes ning 

võrdles juhtimisarvestust rakendatavate ja mitterakendatavate ettevõtete tulemuslikkust. 

Tulemusena tõi ta välja, et juhtimisarvestust rakendatavad ettevõtted on tõhusamad ja 

kasumlikumad võrreldes juhtimisarvestust mitterakendatavate ettevõtetega. Jonsson ja 

Sandlund (2017) viisid läbi ulatusliku uurimistöö Rootsi piimatootmise ettevõtetes, milles 

selgitati välja, milliseid juhtimisarvestuse meetodeid kasutatakse ja millest lähtuvad juhid 

otsuste tegemisel. Eestis on kuluarvestuse, eelarvestamise ja tulemuslikkuse mõõtmise 

erinevaid meetodeid uuritud näiteks teenindus- ja tootmisettevõtete hulgas (Lääts et al. 

2011). 

Eesti põllumajandusettevõtete hulgas ei ole seni nii laiaulatuslikku uuringut läbi viidud, kus 

uuritakse juhtimisarvestuses kasutatavaid meetodeid s.t. et mis hõlmaks terviklikult nii 

kuluarvestuse, eelarvestamise kui ka tulemuste hindamisega seotud aspekte. Kuna 

põllumajandusettevõtted on ka Eestis oma toodangu müümisel pigem hinnavõtjad ehk 

piimahinna määravad pigem töösturid (Värnik 2018: 16), siis selle tõttu on just 

põllumajandusettevõtete hulgas vaja uurida erinevate juhtimisarvestuse praktikaid ning 

selgitada välja, kas ja kuidas arvestussüsteemist info kasutamisega muuta ettevõtte tegevust 

efektiivsemaks. 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada, milliseid juhtimisarvestuses kasutatavaid meetodeid 

rakendatakse Eesti põllumajandusettevõtetes. 

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. Teoreetilisele kirjandusele tuginedes esitada juhtimisarvestusega seotud mõisted ja 

valdkonnad. 

2. Anda ülevaade erialakirjanduses käsitletavatest juhtimisarvestuses kasutatavatest 

meetoditest. 

3. Selgitada välja, milliseid juhtimisarvestuse meetodeid kasutatakse Eesti 

põllumajandusettevõtetes. 



6 

 

4. Selgitada välja, kas olemasolevast arvestussüsteemist saadakse kätte juhtimiseks 

vajalik informatsioon. 

Magistritöö on jaotatud kaheks peatükiks, mis omakorda jagunevad alapeatükkideks. 

Esimene peatükk annab ülevaate juhtimisarvestusest ja selle olulisusest ning 

juhtimisarvestuse valdkondadest. Teadusartiklite põhjal esitatakse ülevaade 

juhtimisarvestuse teooriast, tuuakse näited põllumajandusettevõtetes läbiviidud 

temaatilistest uuringutest ning esitatakse ülevaade juhtimisarvestuses kasutatavatest 

erinevatest meetoditest. 

Teine peatükk hõlmab endas empiirilist osa, mis annab ülevaate uuringu metoodikast, 

valimist ja ankeetküsitluse struktuurist. Seejärel esitatakse ankeetküsitluse teel saadud 

tulemuste analüüs ning järeldused. Magistritöös kasutatakse kvalitatiivset uurimismeetodit, 

andmete kogumiseks viidi läbi ankeetküsitlus. Empiirilises osas selgitatakse välja, millistele 

juhtimisarvestuse valdkondadele Eesti põllumajandusettevõtted eelkõige keskenduvad ning 

milliseid meetodeid kasutatakse eelarvestamisel, kuluarvestuses ja tulemuste mõõtmisel. 

Samuti selgitatakse välja, milliseid näitajaid peetakse ettevõtetes oluliseks mõõta ning kas 

olemasolevast süsteemist saadakse kätte see info, mida soovitakse teada saada juhtimise 

funktsioonide täitmiseks. 

Magistritöö teoreetiline osa baseerub erinevate välisautorite ja Eesti juhtimisarvestuse 

spetsialistide (Lääts, Haldma, Tikk jt) teadustöödele ja raamatutele. 
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1 JUHTIMISARVESTUSE TEOREETILINE KÄSITLUS 

1.1 Juhtimisarvestuse mõiste ja valdkonnad 

Ettevõtte juhtimine lähtub inimestest ja on suunatud inimestele. Juhtimine on tulemuste 

saavutamine teiste inimeste kaasabil. (Üksvärav 2003: 24) Juhtimine koosneb erinevatest 

funktsioonidest, mis jagunevad klassikalisteks ning kaasaegseteks. Juhtimise 

põhifunktsioonideks on planeerimine, organiseerimine, kontroll ja otsustamine (Alver, 

Reinberg 1998: 7). Kaasajal on lisandunud nendele funktsioonidele otsustamine. Joonisel 1 

on esitatud erinevad juhtimisfunktsioonid, mis näitab nende omavahelist seost. 

 

Joonis 1. Planeerimise ja kontrolli tsükkel (Wiedemann 2014: 12). 

Planeerimise eesmärgiks on tulevikus mõjutada väliskeskkonda või sellega kohaneda ning 

kasutada ära väliskeskkonnast tulenevad võimalused. Planeerimise kaasabil toimub 

väliskeskkonna ja ettevõtte sisekeskkonna sidumine läbi strateegia. Strateegilised plaanid 

hõlmavad kogu ettevõtte, panevad paika üldeesmärgid ning püüavad kindlaks määrata nende 

seisundi keskkonna suhtes. Strateegiliste plaanide koostamisel on ettevõtte juhil vaja 

eelkõige ettevõtet terviklikult peegeldavaid näitajaid. (Pärl 2004: 8) 

Planeerimisel on väga oluline omada ka väliskeskkonda puudutavaid näitajaid, sest 

strateegilise plaaniga seotakse ettevõtte väliskeskkonna oodatavad suundumised ettevõtte 

sisekeskkonna võimalustega. Sise- ja väliskeskkonna koosmõju analüüsimiseks on vajalik 

integreerida ühtsesse infosüsteemi mõlemat keskkonda peegeldavad ja neid mõjutavad 
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andmed. (Pärl 2004: 9) Teoreetiliselt on planeerimine ülesanne parandada otsustusprotsessi 

kvaliteeti, võttes arvesse kõiki asjasse puutuvaid tegureid, tagades nõnda, et otsused oleksid 

kooskõlas ettevõtte tulevikku kujundavate strateegiatega (Glautier, Underdown 2001: 383). 

Organiseerimine kehtestab ettevõtte ressursside kasutamise kindla korra (Üksvärav 2004: 

97). Organiseerimine kujutab endast vastastikust organisatsioonisisest sõltuvuse ja 

ebakindluse lahendamist. Organiseerimine sisaldab endas teavet selle kohta, kuidas osalejad 

teavet tõlgendavad ja edasi annavad ning kuidas nad valivad tegevuste kooskõlastamiseks 

asjakohased tegevused ja rutiinid. (McEvily et al, 2003 : 92) 

Organiseerimise käigus moodustatakse allüksused. Organiseerimisel vajab ettevõtte juht 

detailseid, tavaliselt lühiperioodi kajastavaid näitajaid allüksuste tegevustulemuste või 

nende planeeritavate näitajate kohta. Organiseerimistegevuseks kasutatavaid näitajaid on 

vaja vastavalt vajadusele, kindlat perioodi siin tavaliselt välja tuua ei saa. (Pärl 2004: 9–10) 

Kontrollimise abil saab välja selgitada tehtava vastavust planeeritule või kindlaksmääratule. 

Kontrollimise eesmärk on tulemuste kindlaksmääramine ja muudatuste vajaduse 

põhjendamine. Kontrollimise objekt on inimese tegevus, mingi tegevusvaldkond, toodete 

omadused, teenuste tase või midagi muud. (Pärl 2004: 10) Kontrollimine aitab piirata 

isepäiseid käitumisviise ja hoiavad neid kooskõlas ettevõtte plaanidega. Lisaks on kontrolli 

ülesanne viia tegevused vastavusse ettevõttesiseste nõuetega, et saavutada ettevõtte 

lõppeesmärgid. (Tannenbaum 1962: 237) 

Otsustamine on ratsionaalse valiku tegemine alternatiivide vahel (Alver, Reinberg 2002: 

13). Otsustamine on vajalik planeerimisel, organiseerimisel ja kontrollimisel. Otsused 

põhinevad tavaliselt tõsiasjade ja arvamuste kogumil. Tõsiasjad on tegelikele oludele 

vastavad ning neid hästi iseloomustavad sündmused, olukorrad, andmed, näitajad ja muu 

taoline. Tõsiasjad peegeldavad tegelikkust moonutamata ja on võrreldes põhjendamata, 

suvaliste arvamustega otsustamisel kõige kindlamaks aluseks. (Pärl 2004: 10) 

Teadlikult planeerimise, organiseerimise, kontrollimise ja otsustamisega tegelemine aitab 

ettevõtte juhtidel saavutada ettevõttes seatud eesmärke. Kuid selleks, et saaks nimetatud 

funktsioone täita, vajavad ettevõtte juhid informatsiooni, mis saadakse majandusarvestuse 

infosüsteemist. Ettevõtte majandusarvestust kui infosüsteemi saab kõige üldisemalt jaotada 

kaheks alamsüsteemiks: finantsarvestus (inglise keeles financial accounting) ja 
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juhtimisarvestus (inglise keeles management accounting, managerial accounting) (Tikk 

2014: 28) ehk juhtimisarvestus on ettevõtte infosüsteemi üks koostisosa. 

Finantsarvestus on kui protsess, mille käigus võetakse raamatupidamisedokumentidest 

kokku ettevõtte finantsandmed ja avaldatakse need majandusaasta aruannetes väljaspool 

ettevõtet olevatele inimestele (Sutton 2004: 2). Sloani (2001: 335–336) sõnul on 

finantsarvestus tegevus, mis annab rahastajatele esmase allikana olulist informatsiooni 

juhtidele täitmiseks. 

Finantsarvestuses kasutatakse kuluarvestuse infot finantsaruannete koostamisel. 

Finantsarvestuses on oluline tulude ja kulude õige vastandamine, kuid ettevõtte juhtkonnale 

on palju olulisem on teada, kuidas mõjutab kulusid üks või teine juhtimisotsus. (Alver, 

Reinberg 2002: 21–22) 

Finantsarvestus põhineb raamatupidamisaruannetel (näiteks kasumiaruanne, bilanss, 

rahavoogude aruanne). Finantsarvestuses on finantsaruanded mõeldud peamiselt ettevõtte 

välistele isikutele nagu näiteks aktsionärid, võlausaldajad jne. Erinevalt juhtimisarvestusest, 

mis on ettevõttele vabatahtlik ja vastavalt vajadusele, on finantsarvestus kohustuslik. 

(Banerjee 2010: 7).  

Juhtimisarvestust on erinevates allikates defineeritud erinevalt. Näiteks Horngren et al. 

(2002: 6) on öelnud, et juhtimisarvestuse meetodid mõõdavad finants- ja mittefinantsteavet, 

mida juhtkond kasutab ettevõtte eesmärkide saavutamiseks vajalike otsuste tegemiseks. 

Samas Hansen ja Mowen (2003: 4) on öelnud, et juhtimisarvestus on konkreetselt seotud 

sellega, kuidas kuluinformatsiooni ja muud finants- ning mittefinantsinformatsiooni 

kasutatakse kontrollimiseks, pidevaks ettevõtte arendamiseks ja otsuste tegemise 

planeerimiseks. Hiltoni (2009: 4) sõnul on juhtimisarvestus ettevõtte eesmärkide 

saavutamiseks teabe tuvastamine, mõõtmine, analüüsimine, tõlgendamine ja edastamine. 

Eestikeelses majandusleksikonis on sõnastatud juhtimisarvestus kui otsusepõhjenduslik 

majandusarvestus (raamatupidamine), mis tegeleb finantsplaanimisega ja mille tulemusi 

kasutatakse ettevõtte töö parandamiseks. Juhtimisarvestus peab tagama sellise info 

kogumise, analüüsi ja tõlgendamise ning selliste aruannete koostamise, mis võimaldaksid 

majandusüksuse juhtkonnal teha põhjendatud märkusi (Mereste 2003: 294). 
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Juhtimisarvestuse olemust ja tegevust saab määratleda ka professionaalsete 

raamatupidamisbüroode poolt kasutatavate definitsioonide abil. Suurbritannia 

juhtimisarvestuse spetsialiste ühendav organisatsioon CIMA defineerib juhtimisarvestust 

kui praktilise väärtuse loomist nii era- kui ka avaliku sektori organisatsioonides, mis ühendab 

raamatupidamise, finantseerimise ja juhtimise erinevate juhtimisvõtetega, mis on vajalikud 

edukaks ettevõtluseks. Juhtimisarvestust kasutatakse nii finants- kui mittefinantsvaldkonna 

ettevõtetes, pakkudes neile ülevaadet nende ettevõtete tegevusest. (What is CIMAs 

definition ..., 2009) 

Juhtimisarvestuse esmane eesmärk on aidata juhtkonda ettevõtte igapäevases töös ning anda 

erinevatele juhtimistasanditele õigel ajal asjakohaseid raamatupidamisandmeid tegevuste 

planeerimiseks, otsuste langetamiseks ja kontrollimiseks. (Banerjee 2010: 5). 

Lähtudes juhtimisarvestuse mitmetest erinevatest eesmärkidest, saab kokkuvõtlikult tuua 

välja valdkonnad, millega juhtimisarvestus tegeleb. Anderson ja Lanen (1999: 379) esitavad 

juhtimisarvestuse valdkonnad järgmiselt: 

1) kuluarvestus; 

2) planeerimine ja eelarvestamine ning kontroll; 

3) tulemuslikkuse mõõtmine ja hindamine. 

Kuluarvestust peetakse finantsarvestuse ja juhtimisarvestuse ühisosaks. Kuluarvestust saab 

defineerida ka kui projekti, protsessi või asjaga seotud kulude kindlaksmääramise tehnikana 

või meetodina. (Alver, Reinberg 2002: 21) Kuluarvestusest saab infot planeerimiseks, 

analüüsimiseks, hinnakujunduseks, tulemuste mõõtmiseks. 

Juhtimisarvestuse osategevuseks nimetatakse ka eelarvestamist (Alver, Reinberg 2002: 21). 

Lähtudes eelarvestamise definitsioonidest on Tikk (2014: 30) oma doktoritöös välja toonud 

eelarvestamise dimensioonides duaalsuse: esiteks, juhtimisarvestuslikel põhimõtetel 

koostatud eelarve, edastades mineviku kuluarvestuse infot finantsaruandluse põhjal; ning 

teiseks, finantsjuhtimise eesmärgil koostatud eelarve, mis on eelkõige kulude juhtimisest ja 

kulutuste efektiivsusest informeeriv plaan. 

Ka Horngren et al. (1996), Mereste (2003) ja Karu et al. (2007) käsitlevad eelarvestamist 

pigem finantsjuhtimise aspektist tulevikku suunatud planeerimissüsteemi osana, Jones ja 

Pendlebury (2000) käsitluses on eelarvestamine seostatud juhtimisarvestusega ja suunatud 
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minevikku (tulemuste mõõtmine, eelarve täitmine, kontroll). Hansen ja Van der Stede (2004) 

ja Bergmanni (2009) käsitlustes on integreeritud mõlemad aspektid. 

Kolmanda juhtimisarvestuse valdkonnana on käsitletav tulemuslikkuse mõõtmine ja 

hindamine. Tulemuslikkuse mõõtmine on strateegiliste eesmärkide ja tulemuste hindamine, 

mida rakendatakse terves ettevõttes (Kaplan 2010: 30). Tulemuslikkuse mõõtmiseks on 

soovitatav luua mõõtmissüsteem, et teha kindlaks: milliseid tulemusi tahetakse saavutada; 

kes, mida ja kui palju tulemuste saavutamiseks tegema peab; kas soovitud tulemused 

saavutatakse ja kui ei saavutata, siis mida teha, et tulemusi saavutada (Karu, Zirnask 2004: 

91). 

Tulemuslikkuse mõõtmist saab rakendada sotsiaalsete uuenduste edasiarendamiseks. See 

aitab välja selgitada erinevaid võimalusi, et parandada ettevõtte lähenemisviise sotsiaalse 

mõju saavutamiseks ning see võib anda teavet nii igapäevase kui ka pikaajalise 

otsustusprotsessi kohta. (Wolk 2009: 4) 

Juhtimisarvestuse meetoditena käsitletakse magistritöös erinevaid kuluarvestuse, 

eelarvestamise ja tulemuslikkuse mõõtmisel kasutatavaid meetodeid, millest antakse 

detailsem ülevaade magistritöö alapeatükis 1.3. 

Juhtimisarvestuse süsteemide näol on tegemist eesmärkide saavutamiseks süstemaatilise 

juhtimisarvestuse kasutamisega (Jonsson, Sandlund 2017: 2). Juhtimisarvestuse süsteemi 

puhul on tegemist ettevõtte eesmärkide saavutamisele kaasaaitava infosüsteemiga, mille 

ülesandeks on mõjutada ettevõtte juhtide otsuste langetamist (Gerdin 2005: 103). 

Lisaks traditsioonilistele juhtimisfunktsioonidele (otsuste langetamine, planeerimine ja 

kontroll), on oluliste juhtimisarvestuse eesmärkidena loetletud ka pidev ettevõtte 

arendamine, tulemuslikkuse mõõtmisega seotud asjaolud ning ettevõtte sihtide või 

eesmärkide täitmise roll. Definitsioonid rõhutavad selgelt laiemale ettevõtte 

juhtimisküsimuste kogumile, tuues esile teabe kasutamise pidevaks ettevõtte arenguks ja 

eesmärkide täitmiseks ning ulatusliku majandusarvestusteabe, mis võib hõlmata endas nii 

finants- kui mittefinantsteavet. (Lääts 2011: 30) Sellest hoolimata on juhtimisarvestuse 

definitsiooni aluse peamiseks eelduseks, et hästi informeeritud juhid teevad otsuseid, mis 

teenivad nende ettevõtte eesmärke (Williams, Seaman 2001: 454). 



12 

 

Üha enam olulisemat rolli mängivad juhtimisotsuste langetamisel lisaks rahalistele 

näitajatele kui mitterahalised näitajad. Vastavalt Senftlechner ja Hiebl´i (2015) 

seisukohtadele ettevõtte ellujäämiseks ning jätkusuutlikena püsimiseks peavad arvesse 

võtma lisaks finantsinformatsioonile ka mittefinantsinformatsiooni. Sellest tulenevalt 

nähakse juhtimisarvestusest saadavat informatsiooni kui lisandväärtusega 

raamatupidamisandmeid (Senftlechner, Hiebl 2015: 574). 

Varasemalt on uuritud mitterahaliste näitajate kasutamist ja ettevõtte edukuse seoseid, milles 

tehti kindlaks, et ettevõtted, kes kasutavad mitterahalisi näitajaid, nendel on (Ittner, Larcer 

2003: 2): 

1) märgatavalt kõrgemad varade ja kapitali tootlikkus;  

2) tugev turupositsioon või püüavad konkurentsipositsiooni turul parandada;  

3) tooted on varajases või kasvustaadiumis. 

Eelnevast saab järeldada, et ettevõtted, kes kasutavad rohkem tänapäeva juhtimisarvestuse 

ja infotehnoloogia võimalusi, on edukamad. 

Juhtimisarvestus aitab luua ettevõtte väärtust parema otsustusprotsessi ning ettevõtte 

liikmete juhtimise kaudu. Näiteks kasutatakse juhtimisarvestuse andmeid lisaks 

strateegiliste ja rahaliste otsuste hindamiseks ka ettevõtte juhtkonna tegevuse hindamiseks. 

(Morse et al. 2008: 4) 

Juhtimisarvestuse puhul ei ole tegemist staatilise protsessiga, vaid see kohandub pidevalt 

koos ettevõttega. Ettevõttesiseseid muutuseid toovad kaasa peamiselt kolm tegurit – 

tehnoloogilised muutused, globaliseerumine ja klientide eelistused. Ettevõte, kes ei suuda 

nende teguritega kohaneda, ei suuda tõenäoliselt pikas perspektiivis ellu jääda. Lisaks 

klientide rahulolule peavad ettevõtted arvestama ka teiste huvigruppide vajadustega (näiteks 

töötajad ja osanikud). (Morse et al. 2008: 4) Ettevõtete jaoks on oluline, et juhtimisarvestus 

annaks teavet dünaamilises keskkonnas. Kui juhtimisarvestuse süsteemi areng jääb ettevõtte 

arengust maha, võib süsteem toimida ankruna ning takistada ettevõttel edukalt muutuva 

keskkonnaga toime tulla. Ettevõtted peavad kohanema muutuvate keskkondadega ning 

juhtimisarvestus peab kohanema muutuvate ettevõtetega. Seetõttu on juhtimisarvestuse 

protsess seotud ettevõtte eripäradega, mis on pidevas muutumises. (Morse et al. 2008: 4) 
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Hopwoodi (1983: 292) sõnul on juhtimisarvestus võimeline parandama ettevõtte tõhusust ja 

tulemuslikkust. Sõltumata sellest, kas ettevõtte on kasumile orienteeritud või mitte, tootja 

või teenusepakkuja, mängib juhtimisarvestuse teave olulist rolli tulemuslikkuse juhtimise 

toetamises. See on oluline kõigi ettevõtete jaoks, kes soovivad vastu võtta tõhusaid, 

säästlikke ja ratsionaalseid otsuseid. (Lääts 2011: 29) Eelnevast võib järeldada, et edukaks 

juhtimiseks on vajalik just olulise info kättesaadavus. 

 

 

1.2 Juhtimisarvestus teaduskirjanduses 

1970ndatel aastatel kujunes juhtimisarvestus paljudes ettevõtetes otsuste tegemisel 

keskpunktiks ning eelarvestamine kujunes üheks olulisemaks vahendiks, mistõttu üheks 

oluliseks uurimisteemaks, millele teadusartiklites keskenduti, oli eelarvete kasutamine. 

Juhtimisarvestuse valdkondade arenemisel kümnend hiljem hakati kajastama tegevuspõhise 

kuluarvestusega seonduvat ning 1990ndatel, peale Kaplan ja Cooper tasakaalus 

tulemuskaardi kontseptsiooni esitamist 1992. aastal, said populaarseks tulemuslikkuse 

mõõtmise ja hindamisega seotud teadusartiklid. (Otley 2016: 45–46) 

Keskkonna (avanenud turud, suurenev konkurents, tehnoloogilised muutused) ja 

organisatsiooniliste tegurite muutuste tõttu 21. sajandil on muutunud juhtimisarvestuse 

spetsialistide roll ettevõttes s.t. neilt oodatakse koostööd kõigi ettevõtte tasandite juhtidega, 

andes neile arvestusalast informatsiooni otsuste tegemiseks (Zainuddin, Sulaiman 2016: 

469). Ehk juhtimisarvestuse valdkonnas on pidevalt toimunud arengud. Lähtudes ettevõtte 

tegevusalast, suurusest, tegevuse eesmärkidest ning lühi- ja pikaajalistest vajadustest, võib 

erinevates ettevõtetes juhtimisarvestuse süsteem üles ehitatud olla erinevalt ning kasutatakse 

erinevaid meetodeid. 

Selleks, et selgitada, milline juhtimisarvestuse süsteem ning kasutatavad meetodid on 

ettevõttele sobivad, võib kasutada juhtimisarvestuse alastes teadustöödes domineerivaks 

saanud olukorra teooriat (Ferreira, Otley 2009: 265). Olukorra ehk situatiivne teooria (inglise 

keeles contingency theory) põhineb Burns ja Stalker´i (1961) sõnastanud organisatsioonide 

olukorra teooriale. Olukorra teooria lähtub konkreetsest situatsioonist ning kohandades 

teooria juhtimisarvestuse konteksti, siis eeldatakse, et juhtimisotsuste tegemisel õpitakse 

kõigepealt olukorda tundma ning sellega arvestatakse. See tähendab, et ettevõtteid 
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vaadeldakse kui avatud süsteemis tegutsevaks ning ettevõtte tegevust mõjutavad mitmed 

tegurid. (Otley 2016: 46) 

Olukorra teooria kohaselt ei ole ühte ja õiget kõigile sobivat juhtimisarvestuse süsteemi, 

mida saab kasutada kõigis ettevõtetes, vaid see sõltub konkreetsest ettevõttest ja selle 

vajadustest. Ehk olukorra teoorial põhinev lähenemine eeldab, et juhtimisarvestuse 

süsteemid kohandatakse vastavalt ettevõtte juhtide vajadustele. (Otley 2016: 46) 

Teoreetilise kirjanduse põhjal selgub, et ettevõtte juhtimisarvestust mõjutavad tegurid saab 

jagada kõige üldisemalt kaheks: sisemised tegurid, milleks on näiteks ettevõtte suurus ja 

struktuur, strateegia, informatsioonisüsteemid, psühholoogilised tegurid (näiteks sallivus 

ebaselguse suhtes), turupositsioon; ning välimised tegurid, milleks on näiteks tehnoloogia, 

turukonkurents, keskkondlik ebakindlus (Otley 2016: 48). Vastavalt Cadez ja Guilding 

(2008: 857) hinnangule, on strateegia üks olulisemaid olukorrast tulenevaid faktoreid, mis 

määrab kasutatava juhtimisarvestuse tööriista ning selle efektiivsuse. 

Juhtimisarvestuse teema on leidnud kajastust paljudes teadusartiklites ning mitmed 

empiirilised tulemused toetavad juhtimisarvestusest saadava teabe positiivset mõju ettevõtte 

tegevusele (Baines, Langefield-Smith 2003: 693). Põllumajandusettevõtete hulgas on viidud 

läbi hulganisti juhtimisarvestust käsitlevaid uuringuid, kus on teadvustatud 

juhtimisarvestuse tähtsust. Galanopoulus et al. (2006: 127) toovad välja, et suurenenud 

konkurents põllumajandussektoris erinevate ettevõtete vahel ajendab 

põllumajandusettevõtete juhte tähelepanu pöörama näiteks kuluarvestusele ning määrama 

sisendite efektiivsust. 

Erialase kirjanduse põhjal saab välja tuua, et vaatamata sellele, et põllumajandusettevõtte 

juhtimisel paljude otsuste tegemine sõltub ettevõttevälistest teguritest, saab 

arvestusinformatsiooni teadliku kasutamisega suurendada ettevõtte efektiivsust (Puig-

Junoy, Argiles 2004: 62). Näiteks Manevska-Tasevska et al. (2016: 21) viisid Rootsi 

seakasvatajate hulgas läbi uurimistöö, milles analüüsiti juhtimistavade mõju tehnilisele 

efektiivsusele ning jõudsid järeldusele, et strateegiliste juhtimisarvestuse vahendite 

kasutamine ning tehniline efektiivsus on positiivses korrelatsioonis.  

Zarda (2009) käsitles oma doktoritöös Ungari põllumajandusettevõtetes juhtimisarvestuse 

rakendamisega seonduvat. Uurimistöös selgitati välja, milliseid kuluarvestuse, 
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eelarvestamise ja tulemuste mõõtmisega seotud erinevad põhimõtteid kasutatakse ning toodi 

välja seosed ettevõtte tulemuslikkuse vahel. Töös kasutati kombineeritult nii kvalitatiivset 

kui ka kvantitatiivset uurimismeetodi, kus ankeetküsitluse tulemusi võrreldi ettevõtete 

finantsnäitajatega. Zarda (2009: 19) tõi doktoritöö tulemustes välja, et juhtimisarvestuse 

erinevaid tööriistu rakendavad ettevõtted on tõhusamad ja kasulikumad võrreldes 

juhtimisarvestuse põhimõtteid mitterakendatavate ettevõttega. 

Rootsi piimatootmise ettevõtete hulgas läbiviidud juhtimisarvestuse alases uurimistöös 

(Jonsson, Sandlund 2017) kasutati kvalitatiivset uurimismeetodi. Autorid viisid ettevõtete 

juhtidega läbi intervjuud, eesmärgiga selgitada välja, milliseid juhtimisarvestuse tööriistu 

nemad kasutavad ning kuidas tajutakse nende kasutamist otsuste tegemisel ja kontrollimise 

funktsiooniga seoses. 

Uurimistöö tulemusena selgus, et neis ettevõtetes on pigem olulisemad töötajate juhtimisega 

seotud aspektid ning informatsiooni juhtimiseks saadakse pigem operatiivsest nii öelda 

mitteametlikust infobaasist ning väga oluliseks peetakse otsuste tegemisel erinevaid 

mittefinantsnäitajaid. Nende hinnangul on need eelkõige aluseks ettevõtte kõrge 

tulemuslikkuse saavutamiseks. Traditsioonilisi juhtimisarvestuse tööriistu (näiteks 

eelarveid) otsuste tegemiseks peetakse pigem teisejärgulisteks. Samuti vastajad märkisid, et 

piimatootmise ettevõtetes tootja pigem ei saa määrata müügihinda ehk ettevõtete kasumi 

kujunemisel mängivad rolli ettevõttest mittesõltuvad tegurid, mitte niivõrd kasutatavad 

arvestusmeetodid. (Jonsson, Sandlund 2017). 

Eestis on juhtimisarvestuses kasutatavate erinevate meetodite kasutamist põhjalikumalt 

uuritud Eesti teenindus- ja tootmisettevõtete hulgas (Lääts et al. 2011). Rahvusvaheline 

uurimisgrupp viis Haridusministeeriumi kaasrahastatud kaheetapilise uurimistöö käigus läbi 

küsitluse Eesti teenindus- ja tootmisettevõtete seas, kus võrreldi erinevate eelarvestamise, 

kuluarvestuse ja tulemuslikkuse mõõtmise meetodite kasutamist kahel aastal (2004 ja 2007). 

Nimetatud uurimistöö teoreetilises osas selgitati samuti olukorra teooriat, kus toodi välja, et 

ei ole ühtset kõigile ettevõtetele sobivat süsteemi. Uurimistöö tulemusena selgus, et 

uuritavates teenindus- ja tootmisettevõtete hulgas erinevate meetodite kasutamises oli palju 

sarnasusi ning võrreldes kahte perioodi, siis aja jooksul on kasutusele võetud uusi meetodeid. 
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Järgmises peatükis käsitletaksegi erinevaid juhtimisarvestuse valdkonda kuuluvate 

osategevustes (kuluarvestus, eelarvestamine, tulemuslikkuse mõõtmine) kasutatavaid 

meetodeid. 

 

 

1.3 Juhtimisarvestuses kasutatavad meetodid 

1.3.1 Eelarvestamise meetodid 

Eelarvestamiseks nimetatakse eelarve koostamise protsessis tehtavaid tegevusi (Karu, 

Zirnask 2004: 29). Eelarvete koostamist nimetatakse finantsplaneerimist või 

eelarvestamiseks (Mereste 2003: 129). Réka et al. (2014: 575) sõnul tähendab eelarve 

koostamine strateegiliste sihtide ja eesmärkide seadmist ning tulude, kulude, tootmise, 

rahavoogude ja muude oluliste tegurite prognooside väljatöötamist. Eelarve koostamise 

eesmärgiks on panna ettevõtte ja selle allüksuste juhte planeerima oma tegevusi 12-ks kuuks, 

et saada teada, kuidas ettevõttel läheb. (Hänninen 2013: 6) 

Eelarvestamise protsess algab visiooni ja missiooni täpse sõnastamisega ja strateegiliste 

eesmärkide püstitamisega. Sellele järgneb strateegiline planeerimine ja eelarvestamine. 

Strateegilise planeerimise ja eelarvestamise käigus täpsustatakse strateegilised eesmärgid ja 

viiakse läbi strateegiline eelarvestamine. (Karu, Zirnask 2004: 29–30) Kuna eelarveperiood 

võib ulatuda ühest päevast paljude aastateni, siis eristatakse järgimisi eelarveid: 

strateegilised eelarved (püstitatakse ettevõtte üldised eesmärgid), pikaajalised eelarved 

(tulemused kavandatakse 5–10 aasta peale) ja lühiajalised eelarved (koostatakse kuni 1 aasta 

kohta) (Alver, Reinberg 2002: 186). 

Kui eelarve koostamise tehniline osa viitab prognoositavate kulude ja väljaminekute 

matemaatilisele arvutusele, keskendub käitumuslik komponent võimele saavutada 

eelarvestamise tehnilist aspekti läbi inimese kasutamise. Eelarve käitusmuslikud ja 

sotsiaalsed aspektid on eelarveprotsessi lahutamatud osad ning neid ei tohiks tehnilise poole 

pealt eraldada. Juhtimisstiil, kultuur ja suhtumine töötajatesse määravad kindlaks eelarve 

koostamise põhimõtted igas ettevõttes. Lisaks sellele on juhtide ja töötajate aktiivne 

kaasamine eelarveprotsessis olulise tähtsusega, et taga eelarveprotsessi tõhusus. (Réka et al. 

2014: 575) 
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Eelarvestamissüsteemi moodustavad eelarve koostamisel kasutatavad protseduurid ja 

tegevused. Planeerimise ja eelarvestamise süsteem on süsteemid, millega ettevõtte piiratud 

rahalised vahendid suunatakse ettevõtte eesmärkidele kõige paremini vastavate tegevuste 

arendamisele. (Karu, Zirnask 2004: 29–30) 

Lähtudes eelarvestamisel aluseks võetavatest näitajatest, on eelarve koostamiseks kaks 

põhilist meetodit: traditsiooniline ehk baasiline eelarvestamine ja nullbaasiline 

eelarvestamine. Baasilise eelarvestamise puhul võetakse järgnevate perioodide 

eelarvestamise aluseks baasperioodi tegelikud tulemused. Aluseks võetud tegelikke tulemusi 

kasutatakse eelarvestamisel „baasina“. Korrigeerides vastavat baasperioodi näitajat, leitakse 

baasist lähtuva meetodi puhul eelarveperioodi näitajad. (Karu, Zirnask 2004: 40) 

Kõige levinumaks eelarve koostamise meetodiks on baasiline eelarvestamine, kus 

kasutatakse eelmise aasta näitajaid, mis on korrigeeritud vastavalt juhtide poolt seatud uue 

aasta eelduste ja eesmärkidega. Baasiline eelarvestamine sobib pigem ettevõtetele, kelle 

tegevus on suhteliselt stabiilne ja ettearvatav. (Réka et al. 2014: 576) Baasiline 

eelarvestamise meetodi kasutamine on aeganõudev ja kulukas, keskendub harva strateegiale 

ja on sageli vastuoluline ning annab vähe lisandväärtust. Lisaks keskendub see pigem kulude 

vähendamisele kui väärtuse loomisele. 

Ehkki baasiline eelarvestamine on aastate jooksul arenenud, ollakse seisukohal, et see 

eelarve meetod ei suuda kohaneda majandus- ja ettevõtluskeskkonna muutustega ning selle 

jaoks tuleb eelarvestamise meetodit ümber kujundada ja luua alternatiivseid eelarvestamise 

meetodeid. Peamiseks tugevuseks baasilise eelarvestamise puhul on planeerimine, kontroll 

ja tulemusjuhtimine. (Réka et al. 2014: 574, 576) 

Nullbaasiline eelarvestamise korral on iga tegevuse ja/või ressursi esialgne eelarve null. 

Enne nullbaasilise eelarvestamise meetodi kasutamist, tuleb hinnata konkreetsete tegevuste 

ja ressursside vajadust, mille järel lisatakse need eelarvesse. (Karu, Zirnask 2004: 41) 

Nullbaasiline eelarvestamine ei alga eelmise aasta eelarve tasemest, vaid eelarve koostamist 

alustatakse nullist. Olemasolevad toimingud ja juhtimisalased tegevused määratakse ja 

hinnatakse nõuetekohaselt kindlaks ning toiminguid ja tegevuste osas tuleb põhjendada, 

kuidas on nad ettevõttele kasulikud ning mille poolest on nad vajalikud. (Réka et al. 2014: 

576) 



18 

 

Nullbaasilise eelarve koostamisel on kaks põhietapi. Esimene etapp on otsuste pakettide 

väljatöötamine, mille käigus analüüsitakse ja kirjeldatakse iga eraldiseisvat tegevust, nii 

praegust, kui ka uut, ühes või mitmes otsustuspaketis. Teine etapp on otsustuspakettide 

pingeritta sättimine, mis sisaldab endas prioriteetses järjekorras väljatöötatud pakettide 

hindamist ja edetabelisse liigitamist, kasutades selle tarbeks kulude-tulude analüüsi või 

subjektiivset hindamist. (Wilhelmi, Kleiner 1995: 78) 

Nullbaasilise eelarve koostamise protsess nõuab, et ettevõtte juhtidel oleks oma plaanide 

osas ajakohane ülevaade ja ka nägemus, milline oleks nende eesmärkide saavutamiseks 

kõige sobivam viis. Tavaliselt ei ole tegemist lihtsa protsessiga, sest see nõuab ettevõtte 

tegevuse süvaanalüüsi. Seetõttu ei ole nullbaasiline eelarvestamine väga tõhus meetod 

eelarvete koostamiseks. (Réka et al. 2014: 576) 

Nullbaasilise eelarvestamise puudusteks on suuremad kulud ning suurem töömahukus 

võrreldes baasilise eelarvestamise meetodiga. Eelisteks on see, et nullbaasiline 

eelarvestamine loob analüüsiva, kliendi vajadustele ja uuendustele suunatud suhtumise. 

Lisaks tekitab nullbaasiline eelarvestamine olukorra, kus enne ressursside jagamist tuleb 

juhtidel oma otsused mitu korda läbi analüüsida ja kaaluda. (Karu, Zirnask 2004: 42) 

Eelarvestamist on võimalik alustada ettevõtte juhtkonnast või allüksustest. Sellest lähtuvalt 

on võimalik eristada: „ülevalt alla“ eelarvestamist, „alt üles“ eelarvestamist ja 

vastassuunalist („ülevalt alla/alt üles“) eelarvestamist. „Ülevalt alla“ meetodi puhul 

alustatakse eelarvestamist kogu ettevõtte koondplaanist ja seejärel koostatakse järgmiste 

juhtimistasandite plaanid. (Karu, Zirnask 2004: 43) 

„Ülevalt alla“ eelarvestamise meetod eeldab algusest peale, et tippjuhtkonnal on täpne 

nägemus, milline peab olema ettevõtte suund, selleks et saavutada oma eesmärgid ning saada 

veelgi edukamaks (Florin 2011: 163). „Ülevalt alla“ meetodi eeliseks on 

eelarvestamiseprotsessi lihtsustamine ja kõigi ettevõtte eesmärkidega arvestamine, kuid 

puuduseks on see, et see meetod eeldab, et tegevjuhtkonnal on laialdased teadmised ettevõtte 

erinevate üksuste tegevusest ja on olemas andmed, mida on vaja eelarve koostamiseks. 

(Karu, Zirnask 2004: 44) 

„Alt üles“ meetod algab ettevõtte alumiselt ehk tegevustasandilt ja tugineb ettevõtte 

allüksuste eesmärkidele, kuid siiski tuleb tagada ka üldiste eesmärkide arvestamine 

erinevatel ettevõtte tasanditel (Karu, Zirnask 2004: 44). „Alt üles“ meetodi puhul peaks 
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eelarve koostamise alustamiseks projekti eest vastutav isik silmas pidama põhilisi samme, 

mis on vajalikud kogu projekti läbiviimiseks ja seostama kõik tehtud sammud kulude või 

arvutustega (Florin 2011: 160). Selle meetodi peamiseks puuduseks on ajamahukus (Karu, 

Zirnask 2004: 44; Florin 2011: 162). 

Kõigepealt peavad kõik tasemete juhid eraldi koostama oma eelarved, võttes arvesse 

varasemaid eelarveid ja kulutusi, et need integreerida järgneva aasta kuluprognoosidesse. 

Seejärel peavad tippjuhid üle vaatama kõik esitatud eelarved ja kokku arvutama eelarvete 

kogusummad. Viimases etapis on kas heakskiit või tagasiside, millega nõutakse eelarvetes 

ümberarvutusi, mis tähendab, et kogu protsess võib korduda mitu korda enne eelarve lõpliku 

vormi. (Florin 2011: 162) „Alt üles“ meetod on hea meetod suurtele, keerukatele ja 

detsentraliseeritud ettevõtetele, kus madala taseme juhid teavad klientide käitumist, nende 

peamisi eelistusi, sisendeid ja väljundeid paremini, kui tippjuhtkond (Florin 2011: 161). 

Vastassuunalise meetodiga antakse tippjuhtkonna tasandilt alla kontrollarvud, millest 

lähtuvalt koostavad alumised juhtimistasandid oma juhtimistasandite eelarved. Selle 

meetodi puhul kasutavad allüksused alt-üles meetodit, et jagada juhtkonnale informatsiooni. 

Juhtkond kasutab ülevalt-alla meetodit, et anda omakorda tagasisidet ja heakskiitu. Osad 

eesmärgid seatakse ettevõtte üleselt ning esitatakse ülevalt-alla meetodit kasutades 

allüksuste juhtkonnale, kes kasutavad seatud eesmärke oma eelarvete täitmiseks. Seejärel 

esitavad allüksuste juhid, kasutades alt-üles meetodit, oma eelarved tippjuhtkonnale. (Karu, 

Zirnask 2004: 45) 

Traditsioonilised eelarvestamise meetodid ei ole nüüdisaegsed konkurentsikeskkonnas enam 

piisavad, mistõttu läheb järjest rohkem ettevõtteid üle pideveelarvestamisele. 

Pideveelarvestamise meetodi kasutamisel uuendatakse pidevalt erinevate perioodide 

eelarveid, lisades uue ajaperioodi ja jättes kõrvale just lõpetatud periood. (Karu, Zirnask 

2004: 302) Pideveelarvestamine ei pruugi olla kõige suurem muutus traditsioonilise 

eelarvestamise suhtes, kuid kindlasti on see üks kõige populaarsem alternatiividest, 

tõenäoliselt seetõttu, et seal puuduvad olulised muudatused. (Hänninen 2013: 29) 

Pideveelarvestamisel on üheks väljakutseks see, et prognoosid võivad koguaeg muutuda, 

eriti kui ettevõtte tegevus on ettearvamatu. Kuigi pideveelarvestamise meetod peaks suutma 

muudatustega toime tulla, suurendab see juhtkonna ebakindlust. Pideveelarvestamise 

kasutamisega paraneb tehtavate prognooside kvaliteet, sest juhtidel on pidev andmete 
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prognoosimise vajadus. See püsiv nõudlus parandab esitatud andmete kvaliteeti, mis 

omakorda parandab prognooside kvaliteeti. (Hänninen 2013: 29–30) 

Tegevuspõhiline eelarvestamine on eelarvestamise meetod, kus ettevõtte strateegilistest 

eesmärkidest lähtuvalt määratakse kindlaks ja eelarvestatakse eelarveperioodi vajalike 

kulukandjate kogus ning seejärel nende kulukandjate saavutamiseks vajalike tegevuste ja 

ressursside kogus ning selleks tehtavad vajalikud kulutused (Karu, Zirnask 2004: 275). 

Tegevuspõhise eelarvestamise üks eesmärke on vähendada bürokraatiat ja ajakulu, mis on 

traditsioonilises eelarvestamises (Hansen 2011: 317). 

Hansen et al. (2003) eelistavad traditsioonilisele eelarvestamisele tegevuspõhist 

eelarvestamist, mis keskendub rohkem tegevustele. Tegevuspõhine eelarvestamine toob 

esile mistahes mittevastavused ja ebaefektiivsused ning seda teavet saab kasutada tegevuse 

parandamiseks. Tegevuspõhise eelarvestamise puhul väidetakse, et eelarve koostamine 

täidab peamiselt planeerimise rolli ning seetõttu kannatab kogu eelarvestamise protsess, 

kuna finantsile orienteeritud kõrgetasemeline eelarvestamise protsess ei ole piisavalt seotud 

ettevõtte tegevuse aluseks oleva mudeliga. (Hansen et al. 2003: 98–99) 

Kui esialgne ettevõtte rahaliste vahendite planeerimine ettevõtte põhieesmärgi 

saavutamiseks (finantsplaneering) ei ole tasakaalus, võimaldab tegevuspõhine 

eelarvestamine ettevõttel kohandada eelarve saavutamiseks viit võimalikku elementi 

(Hansen et al. 2003: 99): 

1) tegevuste ja ressursside tarbimise määrad; 

2) ressursside tootlikkus; 

3) ressursikulud; 

4) toote/teenuse nõudluse kogus; 

5) toote/teenuse hind. 

Eelarvestamisel kasutatavaks üheks arvestusmeetodiks on sihtkuluarvestus ehk 

sihteelarvestamine, mille eesmärgiks on pakkuda teatud omadustega tooteid/teenuseid 

prognoositud nõudlusest, turuhindadest ja sihtkasumist lähtuva sihtkuluga. 

Sihteelarvestamine oma tähtsust eesmärkide püstitamise, hinnakujunduse ja uute 

toodete/teenuste väljatöötamisega seotud otsuste tegemisel. Sihteelarvestamises 

keskendutakse sihtkulu leidmisele ja selle võrdlemisele eelarvestatud kuludega. 

Sihtkuluarvestuse olulisus ilmneb uute toodete või teenuste väljatöötamise või täiustamisega 
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seoses, sest põhiline osa kulude kokkuhoiust tehakse uute toodete või teenuste 

väljatöötamise staadiumis. (Karu, Zirnask 2004: 296) 

Eelarvestamisel on võimalik eelarvestada jääktulu, sihtkulu ja toodete/teenuste kulusid ning 

seejärel kasutada saadud tulemusi juhtimisotsuste vastuvõtmisel (Karu, Zirnask 2004: 296).  

Sihtkuluarvestuse koosneb seitsmest sammust (Karu, Zirnask 2004: 297): 

1) ühiku hinna kindlaks tegemine; 

2) sihtkasumi eelarvestamine; 

3) sihtkulu eelarvestamine toote/teenuse ühiku ja kogu prognoositud müügimahu kohta; 

4) toote/teenuse kulu eelarvestamine; 

5) sihtkulu võrdlemine hetkekuluga, otsustamaks, kui palju on kulusid vaja vähendada; 

6) toodete ja protsesside ümberkorraldamine, et toote/teenuse kulud oleksid sihtkulust 

väiksemad; 

7) toodete ja protsesside pidev täiustamine, et luua kliendile lisandväärtust või 

vähendada kulusid. 

Eelarvestamise meetodeid on palju, valik oleneb tegevusvaldkonna iseärasusest kui ka 

ettevõtte huvidest. Igal meetodil on omad eelised ja puudused. „Alt üles“, „ülevalt alla“ ja 

vastassuunaline meetod on pigem suunatud suurettevõtetele, kus on erinevad 

juhtimistasandid, kus on võimalik neid meetodeid kasutada. Autori arvates on sobilikum 

meetod mikro- ja väikeettevõtetes tegevuspõhine eelarvestamise meetod, kuna see meetod 

keskendub tegevustele. 

 

 

1.3.2 Kuluarvestuse meetodid 

Kulude juhtimise üheks olulisemaks komponendiks on kulude arvestus (Karu 2008: 72). 

Kulude arvestus on ettevõtte ressursside omandamise või kasutamisega seotud 

informatsiooni mõõtmine ja aruandlus, mis varustab infoga nii juhtimis- kui ka 

finantsarvestust (Horngren et al. 2002: 892). Sõltumata tegevusvaldkonnast, vajavad kõik 

ettevõtted kuluarvestusest saadavat informatsiooni (Vanderbeck 2012: 2) 

Igas ettevõttes peab olema kulude liigitus vähemalt selline, et see tagaks korrektse 

kasumiaruande koostamise. Ehk kohustuslike finantsaruannete koostamiseks on vaja näiteks 

eristada varude soetusmaksumusse lülitatavad kulud perioodikuludest (RTJ 4 Varud 2016, 
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§10). Kuid juhtimisotsuste tegemiseks ainult esitatud informatsioonist üldjuhul ei piisa ning 

juhtimisarvestuses liigitatakse kulusid veel täiendavalt. 

Kulude arvestuseks luuakse kuluarvestussüsteem, mille all mõistetakse kulude arvestuses 

kasutatavaid meetodeid, põhimõtteid, eeskirju, juhendeid, protseduure, reegleid ja tegevusi, 

mis on vajalikud kulude juhtimiseks ja arvestuseks (Karu 2008: 79–80). 

Kulude arvestust võib liigitada erinevate kriteeriumite alusel. Liigitus lähtuvalt kulu 

mõõtmise meetodist: tegelikel kuludel põhineb arvestus, normkuludel põhinev arvestus ja 

standardkulu arvestus. Tegelikel kuludel põhinev arvestuses kasutatakse toote kulude 

arvestusel kõikide toodete tegelikke kulusid. (Karu 2008: 85) Tegelikel kuludel põhinev 

arvestus annab üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas kuluarvestused toimivad. Põhikulud 

(näiteks materjalid ja tööjõukulu) arvestatakse toodetele sel hetkel, kui nad on toodetud ning 

üldkulud arvestatakse aruandeperioodi lõpus, kui tegelikud kulud on teada. (Farkas et al. 

2016: 58) 

Selle arvestuse eeliseks on töökulude tegelikkusele vastav ja täpne mõõtmine ning 

puuduseks asjaolu, et täpne kuluinformatsioon ei ole tegevusperioodil kättesaadav, vaid 

täpsustab ja selgub tegevusperioodi lõpus (Karu 2008: 204). 

Normkuludel põhinev arvestuses kasutatakse toote kulude arvestusel tegelikke otseseid 

materjali- ja tööjõukulusid ja eelarvestatud normatiivseid üldkulu määrasid (Karu 2008: 

205). Kui kasutatakse ühtset kulupõhist kogumit, rakendatakse kuluartiklitele tavapärase 

kuluarvestuse meetodiga seotud kulusid, mis põhinevad eelnevalt kindlaksmääratud 

üldkuludel ja valitud kulukäiturite kasutamisele. Tootmise lisakulude väljundite jagamine 

tehakse seega tootmise hetkel, mitte arvestusperioodi lõpus, nagu tehakse tegelikel kulude 

põhineva arvestusega. (Farkas et al. 2016: 59) 

Normkulu arvestuse eeliseks on see, et saadakse pidevat ja operatiivset informatsiooni toote- 

ja töökuludest ning puuduseks on perioodi lõpus tekkib üldkulude üle- või alajaotamine 

kuluobjektidele. Normkulu arvestus sobib kasutamiseks stabiilses majanduskeskkonnas 

(Karu 2008: 205) 

Standardkulu arvestus on kuluarvestuse meetod, mille puhul kasutatakse tootmisüksuste 

kulude hindamiseks eelnevalt kindlaksmääratud standardkulusid ja kindlaksmääratud 

standardseid ressursisisendeid ühiku kohta (Rao 2013: 2). Standardkulud on standardina 
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kehtestatud eesmärkkulud, mille suurus on varem kindlaks määratud. Standardkuludel 

põhinevad kuluarvestussüsteemid võimaldavad hästi kulusid kontrollida, hinnata 

tulemuslikkust ja täiustada protsesse. Üldkulude arvestusel on aluseks vastav standard 

üldkulu määr või standard üldkulud. (Karu 2008: 206) 

Liigitus lähtuvalt üldkulude jaotamise meetodist: traditsiooniline kuluarvestus ehk 

täiskuluarvestus ja tegevuspõhine kuluarvestus. Traditsiooniline kuluarvestus ehk 

täiskuluarvestus on kulude meetod, mille kasutamisel liigitatakse kulud otsekuludeks ja 

kaudkuludeks ning arvestatakse kõik kulud kuluobjektidele. Otsekulud on kulud, mida saab 

otse arvestada kuluobjektile ning kaudkulud on kulud, millel puudub vahetu seos 

kuluobjektiga ja nende otsene arvestamine kuluobjektile ei ole põhjendatud. Traditsioonilise 

kuluarvestuse eeliseks on lihtsus ja sobivus kulupõhiste hindade kujundamiseks. Üks 

olulisematest põhjustest, miks traditsiooniline kuluarvestus ei ole otstarbekas, on see, et see 

ei anna muutuvas keskkonnas piisavat ülevaadet kulude kujunemisest ettevõttes. Lisaks on 

üheks põhjuseks veel ka see, et traditsiooniline kuluarvestus ei arvesta, kuidas spetsiifilised 

tegevused ja operatsioonid mõjutavad toote kulusid. (Karu 2008: 87, 259, 281–282) 

Tegevuspõhine kuluarvestus on kulude arvestuse meetod, mille abil arvestatakse kulud 

kuluobjektidele (toodetele, teenustele), lähtuvalt nende kulude seosest ühe või teise 

tegevusega. (Karu 2008: 250) Ettevõtte kulusid ja üldist konkurentsieelist saab tugevdada 

tegevuspõhise kuluarvestuse kontseptsiooni rakendamisega. See on kõikehõlmav meetod, 

mis võib olla osa nii kulude arvestustest kui ka masstoodangust. Tegevuspõhise 

kuluarvestuse lähenemisviis on loodud selleks, et anda täpset teavet ettevõtte juhtimisega 

kaasnevate kulude kohta. (Kaličanin, Knežević 2013: 97) 

Tegevused on tegevuspõhise kuluarvestuse tuumaks. Oluline lähtepunkt on see, et tegevused 

põhjustavad kulutusi, samal ajal kui väljundid tarbivad tegevusi. Tegevuspõhise 

kuluarvestuse esimeses etapis määratakse tegevuskulude kogusumma kindlaksmääramiseks 

vajaminevad tegevuskogumikud. Järgmise sammuna määratakse tootekulude, teenuste 

kulude või mõne muu kuluobjekti kulu, lähtudes vastavatest kulude teguritest. (Kaličanin, 

Knežević 2013: 102) 

Tegevuspõhisel kuluarvestusel on mitmeid eeliseid ja ka puuduseid. Eeliseks on näiteks see, 

et tagab täpsema info protsesside väljatöötamiseks ja ümberkujundamiseks ning võimaldab 

täpsemat kulude mõõtmist. Samas puuduseks on näiteks see, et tegevuspõhine kuluarvestus 
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on keerukas ning võib tekkida vajadus täiendava info ja mõõtmissüsteemide järele. (Karu 

2008:261) 

Kulude käitumise alusel saab ettevõtte kulusid liigitada muutuv- ja püsikuludeks. 

Muutuvkulud on kulud, mis olulisusvahemikus muutuvad funktsionaalselt tegevusmahu 

muutumisega. Pikal perioodil on kõik kulud muutuvad ning lühiperioodil püsikulud ei 

muutu. Muutuvkulud põhjustavad muutuse kogukuludes, kui muutub ühikute arv. Püsikulud 

on kulud, mis jäävad olulisusvahemikus muutumatuks erinevate tegevusmahtude juures 

teatud ajaperioodil. (Karu 2008: 113) 

Jääktuluarvestus ehk osakuluarvestus on kulude arvestuse meetod, mille kasutamisel 

liigitatakse kulud muutuv- püsikuludeks ning mille kasutamisel arvestatakse kuluobjektidele 

ainult muutuvkulud. Kuna kuluarvestuses on oluline keskenduda järjest enam 

kasumlikkusele, siis ka osakuluarvestuses ei keskenduta niivõrd kulude, kui tulude ja kulude 

vahele, mida nimetatakse jääktuluks. Jääktulu võrdub müügitulu miinus muutuvad kulud. 

Jääktulu on tulu, mis jääb järele peale muutuvkulude katmist ja enne püsikulude 

mahaarvamist. (Karu 2008: 274, 304, 306) 

Osakuluarvestust kasutatakse (Karu 2008: 305): 

1) kuluobjektide kulude kindlakstegemisel; 

2) tasuvuspunkti leidmiseks; 

3) alternatiivide valikul; 

4) uute toodete/teenuste väljatöötamisel; 

5) uute toodete/teenuste hinnakujundamisel; 

6) seadmete ja masinate soetamisel ja asendamisel; 

7) toodete/teenuste hindade eelarvestamisel; 

8) otsustamisel, kas teha toode/teenus ise või osta; 

9) tootmisvõimsuste ja segmentide analüüsil. 
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Täiskulu- ja osakuluarvestuse erinevus on välja toodud tabelis 1. 

Tabel 1. Täiskulu- ja osakuluarvestuse võrdlus (CIMA 2000: 28) 

TÄISKULUARVESTUS OSAKULUARVESTUS 

MÜÜGITULU miinus MÜÜGITULU miinus 

 otsene materjalikulu 

 otsene tööjõukulu 

 muud otsekulud 

 tootmise üldkulu 

= MÜÜDUD TOODANGU (KAUPADE, 

TEENUSTE) KULU 

 otsene materjalikulu (muutuvkulu) 

 otsene tööjõukulu (muutuvkulu) 

 muud otsekulud (muutuvkulu) 

 muutuvad tootmise üldkulud 

 muutuvad turustuskulud 

= MÜÜDUD TOODANGU (KAUPADE, 

TEENUSTE) MUUTUVAD KULUD 

= BRUTOKASUM miinus = JÄÄKTULU miinus 

 turustuskulud 

 üldhalduskulud 

= MITTETOOTMISKULUD 

 püsivad tootmise üldkulud 

 püsivad turustuskulud 

 üldhalduskulud 

= KOKKU PÜSIKULUD 

= ÄRIKASUM = ÄRIKASUM 

Oluline erinevus täiskulu- ja osakuluarvestuse vahel on tootmise üldkuludes ja 

mittetootmiskuludes. Täiskuluarvestuses arvestatakse kõik tootmise üldkulud 

tootmiskuludesse ning osakuluarvestuses on oluline eristada muutuvad tootmise üldkulud ja 

püsivad tootmise üldkulud. (Karu 2008: 275) Tabel 1 võib kokku võtta järgmiselt: 

täiskuluarvestuse puhul müügitulu miinus müüdud toodangu kulu võrdub brutokasum ning 

osakuluarvestuse puhul müügitulu miinus müüdud toodangu muutuvad kulud võrdub 

jääktulu. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ei ole ideaalset kuluarvestuse meetodeid. Sobiliku kuluarvestuse 

meetodi valimisel tuleb lähtuda igal ettevõttel sellest, millist eesmärki soovitakse saavutada 

ning millist informatsiooni vajatakse. Kuluarvestuse meetodi valikul on ettevõtte seisukohalt 

oluline ka meetodi rakendamise keerukus ning haldamise ja arendamise kulud. Autori 

arvates võimaldab traditsiooniline kuluarvestuse meetod kõige efektiivsemat kulude 

kontrolli. 

 

 

1.3.3 Tulemuslikkuse mõõtmine 

Traditsiooniliste finantsaruannete s.t. bilansi ja kasumiaruannete näitajate abil on võimalik 

ettevõttes läbi viia finantsanalüüs, mille abil on võimalik saada ülevaade ettevõtte 

finantsseisust ehk milliseks on kujunenud möödunud perioodi finantstulemus. 

Finantsaruande horisontaalanalüüsil võrreldakse analüüsitava perioodi erinevaid näitajaid 
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baasperioodiga ning vertikaalanalüüsil hinnatakse aruande struktuuri. Suhtarvude analüüsil 

on võimalik saada ülevaade likviidsusest, käibekapitali kasutamisest, tulukusest ja kapitali 

struktuurist. (Otsus-Carpenter 2017: 23–24) 

Kuid minevikku kajastavatest aruannetest ei pruugi ettevõtte juhid saada piisavalt detailset 

informatsiooni. Selleks, et saada ülevaade, kuidas on saavutatud tulemused erinevate seatud 

eesmärkide lõikes, on otstarbekas kasutusele võtta mõni strateegiline tulemuslikkuse 

mõõtmise meetod. 

Tulemuslikkuse mõõtmise süsteem on strateegiliste eesmärkide ja tulemuste hindamise 

vahendite kogum, mida rakendatakse terves ettevõttes (Kaplan 2010: 30). 

Wolk et al. (2009: 8) usuvad, et tulemuslikkuse mõõtmine on iga ettevõtte jaoks oluline ja 

kättesaadav tööriist. Selleks, et tulemuslikkuse mõõtmisest võimalikult palju kasu saada, 

tuleb silmas pidada järgmiseid asjaolusid (Wolk et al. 2009: 8–9): 

1. Ettevõtte juhtkond peab mõõtmistulemusi kriitiliselt analüüsima ning nendest ka 

õppima, sest tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi loomine ei tasu end ära, kui selle 

tulemusi ei kasutata. 

2. Mõelda läbi, milliseid vahendeid ja ressursse on tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi 

kavandamiseks ja rakendamiseks tarvis. Algne arendusfaas võib aega võtta paarist 

nädalast kuni mitme kuuni, sõltuvalt ettevõtte suurusest ja keerukusest. Lisaks on 

tarvis vähemalt üht töötajat, kes pühendaks osa oma ajast süsteemi loomise protsessi 

ning keda panna vastutama süsteemi toimimise eest.  

3. Oluline on enne alustamist paika panna visioon ja eesmärk, kuhu soovitakse oma 

ettevõttega jõuda. 

Integreeritud tulemuslikkuse mõõtmise süsteemis peaksid tulemuslikkuse mõõdikud olema 

integreeritud kahes suunas: vertikaalselt ja horisontaalselt (Artley et al. 2001: 15; 

Franceschini et al. 2007: 121–122). 

Selleks, et saavutada tulemuslikkuse eesmärgid, peavad ettevõtte juhid välja töötama 

mõõdikud (Simons 2000: 234). Mõõdik on (majandus) näitaja tulemuslikkuse mõõtmiseks, 

mille abil mõõdetakse nii tulemusi kui ka tulemuste saavutamiseks vajalikke protsesse, 

tegevusi ja toiminguid. Olulisemaid mõõdikuid nimetatakse võtmemõõdikuteks (inglise 

keeles key performance indicators, KPI) ning kujundatakse mõõdikutest põhjus-tagajärg 

ahelad (inglise keeles cause-and-effect relationship). Mõõdikud võivad olla nii rahalised ehk 
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finantsmõõdikud (näiteks kasum, varud, omakapitali rentaablus) kui mitterahalised ehk 

mittefinantsmõõdikud (näiteks töötundide arv, turuosa, kliendi rahulolu). (Karu, Zirnask 

2004: 80, 95) 

Vertikaalsed mõõdikud parandavad tegevuse tulemuslikkust, fokusseerides kõigi töötajate 

jõupingutustele ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamisel (Artley et al. 2001: 15; 

Powell, Netland 2010: 7). Horisontaalsed mõõdikud kindlustavad optimeeritud töö 

voolavuse kõikides protsessides ja ettevõtte piirides. (Artley et al. 2001: 15; Powell, Netland 

2010: 7). Need tulemuslikkuse mõõdikud on kliendi-kesksed ja hindavad ettevõtte taset 

protsessi võimekuses pakkumaks väärtust kliendi perspektiivist lähtuvalt (Artley et al. 2001: 

15). 

Sellised näitajad nagu juhtimine, juhatus, turukogemused ja teadmised, ettevõtte struktuur, 

strateegia jms, määravad oluliselt ettevõtte staatuse ja arengu – kas siis edu või ebaedu 

(Purves et al. 2015: 282–283, 291). Ettevõtte edukust ei ole alati võimalik mõõta läbi 

finantsnäitajate. Mittefinantsnäitajad on olulised ettevõtte edu saavutamiseks. (Walker, 

Brown 2004: 583) 

Selleks, et saada terviklikku ülevaadet ettevõtte tulemuslikkusest, on üheks 

mõõtmissüsteemiks tasakaalus tulemuskaart. Selle olulisus seisneb selles, et ta kirjeldab 

strateegiat järjepidevalt ja selgepilguliselt (Karu, Zirnask 2004: 91, 97). Tasakaalus 

tulemuskaart on mõeldud selleks, et ühendada omavahel ettevõtte strateegia ja igapäevased 

ülesanded, mida peaks juurutama strateegilise juhtimisena ja kasutama praktikas kasuliku 

juhtimise vahendina (Noell, Lund 2002: 190). 

Tasakaalus tulemuskaardi abil saab ettevõtte liikmete energia, teadmised, kogemused ja 

võtmekompetentsid ettevõtte pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele, lähtudes 

ettevõtte visioonist ja missioonist. Tasakaalus tulemuskaart kasutades saab mõõta, kuidas 

allüksused klientidele (olemasolevad ja tulemas) väärtust loovad. (Karu, Zirnask 2004: 103). 

Erinevate tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide uuringutest on selgunud, et kõige enam 

kasutatav strateegiline mõõtmisvahend ongi tasakaalus tulemuskaart (Striteska, Spickova 

2012: 4). Ka põllumajandusettevõtete hulgas läbiviidud uuringutest (Brezuleanu et al. 2015; 

Lissitsa 2005; Paustian 2015) on ilmnenud, et strateegiliste tulemuslikkuse mõõtmise 

vahendistest kasutatakse põllumajandusettevõtetes eelkõige tasakaalus tulemuskaarti, mis 

aitab saada head ülevaadet erinevate tegurite mõjust ettevõtte tulemuslikkusele.  
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Kuid lisaks tasakaalus tulemuskaardile on teoorias välja töötatud veel mitmeid erinevaid 

tulemuslikkuse mõõtmissüsteeme. Nendeks on näiteks juhtimispaneel, tulemuslikkuse 

püramiid, integreeritud mõõtmissüsteem jmt. Juhtimispaneel on mõõtmissüsteem, milles 

mõõdikute analüüsil järgitakse ettevõtte struktuuri. Mõõdikute omavahelised seosed 

põhinevad ettevõtte struktuuril ja olulisemad mõõdiku on jaotatud eri tasandite juhtide vahel. 

(Karu, Zirnask 2004: 100). Juhtimisarvestust on defineeritud ka kui suhteliselt väikest 

kogumit omavahel seotud ning ühendatud võtmemõõdikuid ja põhilisi tulemuslikkuse 

näitajaid, mis peegeldavad nii lühi- kui pikaajalisi huve (Pauwels et al. 2009: 177). 

Pauwels et al. (2009: 180–181) toovad välja viis etappi, mida tuleks juhtimispaneeli 

koostamisel jälgida: 

1) võtmemõõdikute valimine; 

2) andmetega täitmine; 

3) juhtimispaneeli osade vahel seoste määramine; 

4) prognooside ja sihtväärtuste määramine; 

5) tulemuste sidumine finantstulemusteks. 

Juhtimispaneelid on seotud otsuste toetamissüsteemidega, mis toetavad juhte näiteks 

müügiedenduse arendamisel. Seega võib juhtimispaneele vaadelda kui üksikute otsuste 

tugisüsteemide kombinatsiooni, mis keskendub integreerumisele ja vastavusse viimisega 

kindlal tasemel, mitte üksikute tegevuste tasandil. Juhtimispaneel on ettevõtte erinevate 

tasandite ühildumiseks ja ühtlustamiseks. Tulenevalt eelnevalt on juhtimispaneel oluline 

roll, aitamaks ettevõttel turul toimida. Juhtimispaneel peaks abistama protsesse nagu turu 

tundmine, planeerimine ja tulemuslikkuse hindamine. (Pauwels et al. 2009: 179, 185)  

Juhtimispaneeli tugevaks küljeks on põhjus-tagajärg ahela väljatoomine ning nõrgaks 

küljeks liigne suunatus ettevõtte sisse, mille tulemusena on see vähe kasutatav kiiresti 

arenevas konkurentsikeskkonnas (Karu, Zirnask 2004: 100–101). Juhtimispaneeli 

probleemiks on ka mõõdikute vähendamine kontrollitavale tasemele (Pauwels et al. 2009: 

184). 

Tulemuslikkuse püramiidis ehk teisi sõnu tegevuspüramiidis jaotatakse mõõdikud ettevõtte 

välisest efektiivsusest ja sisemisest tõhususest lähtuvalt. Rõhk on põhimõttel, et 

tulemuslikkuse mõõdikud peavad sobima juhtimistasandite ja huvidega. Mõõdikud 

jaotatakse erinevatesse kategooriatesse ning need muutuvad igal järgmisel tasandil 
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detailsemaks. Tulemuslikkuse kujunemise lahtimõtestamisel on tulemuslikkuse püramiidi 

kasutamine otstarbekas, kuid selle kasutamist piirab selle keeruline kohandamine muutuvat 

konkurentsitingimustega. (Karu, Zirnask 2004: 99–100) 

Tulemuslikkuse püramiid ei paku mehhanismi kvaliteedi, tsükliaja, kulu ja tarnimise 

peamiste tulemuslikkuse näitajate kindlakstegemist. Tulemuslikkuse püramiid ei sisalda 

klientide ega inimressursside tulemuslikkuse näitajaid ega saa seetõttu tulemuslikkuse 

seisukohast olla tasakaalustatud. Püramiidi peamiseks nõrkuseks on see, et see on mõeldud 

peamiselt tippjuhtidele, et anda üleüldine tulemuslikkuse ülevaade. See ei paku selgesõnalisi 

juhiseid tulemuslikkuse mõõtmise tõhusaks väljatöötamiseks ja rakendamiseks. (Pun, White 

2005: 65) 

Autori arvates ei ole õiget ega valet süsteemi, mille alusel peaks ettevõtte tulemuslikkust 

mõõtma. Oluline on kõikide meetodite puhul järjepidev kasutamine ja mõõtmine, et oleks 

tagatud eesmärkidele täitmine. Kuna tulemuslikkuse mõõtmissüsteemidel omad plussid ja 

miinused, siis igal ettevõttel, kellel on plaan hakata teadlikult tulemuslikkust mõõtma, peaks 

arvestama kõikide asjaoludega, mis süsteemide kasutuselevõtuga kaasneda võivad.   
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2 EMPIIRILINE UURING JUHTIMISARVESTUSE 

MEETODITE KASUTAMISEST EESTI 

PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETES 

2.1 Metoodika ja valimi andmed 

Magistritöös kasutatakse kvalitatiivset analüüsimeetodit, et leida vastus uurimisküsimustele. 

Kvalitatiivsete uuringute tugevaks küljeks on võime rõhutada keerukust ja anda üksikasjalik 

ülevaade uuritud juhtumist (Bryman, Bell 2015: 400). Kvalitatiivse uuringu kasutamine 

puhul ei saa tulemusi üldistada, nagu seda saab teha kvantitatiivne analüüsi puhul 

(Golafshani 2003: 600). Juhtimisarvestust kajastavates teadusartiklites on tavapärane, et 

viiakse läbi kvalitatiivne uuring, mis tähendab, et ettevõtetele saadetakse ankeetküsitlus 

(Otley 2016: 47). Seetõttu peab töö autor samuti parimaks variandiks ankeetküsitluse 

saatmist. 

Magistritöö uuringu valimi moodustavad Eesti põllumajanduseettevõtted, kelle andmed on 

päringu alusel saadud Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt. 

Põllumajandusettevõtete nimekirja saamise eesmärgil tegi autor Registrite ja Infosüsteemide 

Keskusele päringu, mille päringusse seadis autod järgnevad kriteeriumid: 

1) põhitegevusala on Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK) järgi 

põllumajanduse tegevusalad (taime- ja loomakasvatus) koodidega 01111–01641 (v.a 

jahindus, metsamajandus, metsavarumine, kalapüük vesiviljelus); 

2) registreeritud käibemaksukohustuslaseks; 

3) ettevõtted, kes ei ole pankrotis, likvideerimisel või kustutatud. 

Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt saadi päringu alusel 1115 ettevõtte andmed (st e-posti 

aadress, telefoni number). Esialgselt saadud 1115-st ettevõttest välistati 89 ettevõtet, kelle 

e-posti aadressid esinesid korduvalt. Selle tulemusena saadi 1026 ettevõtet, kellele saadeti 

ankeetküsitlus. 

Uuringus on kasutatud andmete kogumiseks ankeetküsitlust (vt lisa 1). Ankeedi struktuuri 

koostamisel võttis autor aluseks analoogsed uuringud (Zarda 2009; Lääts et al. 2011; Wu 
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2009; Jonsson, Sandlund 2017) ning kohandas küsimusi vastavalt magistritöö sissejuhatuses 

seatud uurimisülesannetele. 

Ankeedis on kasutatud valikvastustega küsimusi, lisatud on ka täiendav rida vabas vormis 

vastuse jaoks. Suurem osa küsimustest on esitatud maatrikstüüpi küsimusena, kus vastaja 

valib endale sobiva vastusevariandi 5-palli Likerti skaalal (näiteks „5 – väga oluline“, „4 – 

oluline“, „3 – nii ja naa“, „2 – väheoluline“, „1 – üldse ei ole oluline“). Likerti skaala 

kasutamine analoogsetes uuringutes on üsna tavapärane. Näiteks Lääts et al. (2011), 

Durendez et al. (2016), Zarda (2009) uurimistööd, kus selgitati välja erinevate 

juhtimisarvestuses meetodite kasutust ning paluti ettevõtetel anda vastused samuti kas 5-

palli või 7-palli Likerti skaalal. Küsitlusankeedi teel kogutud andmed analüüsitakse 

tabeltöötlusprogrammis MS Excel, kus andmed korrastatakse ning võrreldakse. 

Kõigepealt paluti vastajatel vastata, kui oluliseks peavad nad ettevõttes erinevate 

juhtimisfunktsioonide (planeerimine, organiseerimine, kontroll, plaanide ja tegelike 

andmete võrdlemine) täitmist. Seejärel küsiti küsimuses nr 2, et milline on see 

informatsioon, mille peaks ettevõtte arvestussüsteemist kätte saama. Vastajatel oli etteantud 

8 informatsiooni liiki ning vaba rida täiendava teksti jaoks. 

Ankeetküsitluse nr 3, 4 ja 5 küsimused annavad ülevaate sellest, milliseid planeerimise ja 

eelarvestamise, kulude arvestuse ning tulemuslikkuse analüüsi meetodeid ettevõtetes 

kasutatakse. Vastajatel oli võimalus iga esitatud meetodi kohta anda hinnang 5-palli skaalal. 

Juhul kui valikvastuse hulgas ei olnud sobivat meetodit välja toodud, oli vastajal võimalus 

kasutatav(ad) meetod(id) ise juurde lisada. 

Ankeediküsimustes nr 6 ja 7 annavad vastajad ülevaate sellest, milliseid tulemusi ettevõttes 

mõõdetakse. Mõõdetavate tulemuste all on mõeldud enimlevinuid finants- ja 

mittefinantsnäitajaid. Küsimuste juures selgitati, et erinevaid näitajaid võidakse küll mõõta, 

kuid milliste näitajate analüüsiga tegeletakse ettevõttes teadlikult. 

Ankeediküsimuse nr 8 abil saab teada, kas ettevõtete hinnangul võivad erinevate 

juhtimisarvestuse meetodite kasutamine parandada ettevõtte finants- ja mittefinantsnäitajaid. 

Ankeediküsimuses nr 9 on välja toodud samad vastusevariandid, mis küsimuses nr 2. Kui 

küsimuses nr 2 tõid vastajad välja kõige olulisema info, mida ettevõtetes vajatakse, siis 

küsimuse nr 9 vastustest selgub, kas tegelikult vastajad saavad arvestussüsteemist selle info. 
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Ehk võrreldes küsimuste nr 2 ja nr 9 vastuseid saab teada, milline on selle informatsiooni, 

mida vajatakse, kättesaadavus arvestussüsteemist. 

Ankeediküsimus nr 10 annab ülevaate sellest, kui palju teevad ettevõtted enda hinnangul 

juhtimisalaseid otsuseid lähtudes juhtimisarvestuslikust informatsioonist. Küsimus nr 11 

annab ülevaate sellest, millised on ettevõtete hinnangul erinevate juhtimisarvestuse 

meetodite kasutamise piiravad tegurid. Küsimustes nr 12 kuni 15 keskendutakse ettevõtete 

üldandmetele (ettevõtlusvorm, töötajate arv, tegevusala, ankeedile vastaja ametikoht). 

Küsitlus koostati veebipõhises keskkonnas Google Form. Ankeetküsitlus saadeti ettevõtetele 

e-kirja teel, olles vastajate jaoks anonüümne ja vabatahtlik. Küsitlus oli vastamiseks avatud 

ajavahemikul 10.04.2018 – 20.04.2018. Ühel korral saadeti ettevõttetele ka meeldetuletus. 

Ankeetküsitlusele vastas 72 põllumajandusettevõtet. Lisaks andsid 3 ettevõtet e-kirja teel 

teada, et kaks neist ei tegele enam põllumajandusega ning üks on alles alustav ettevõtte, 

mistõttu ei ole ettevõttes veel juhtimisarvestus välja kujunenud. Võrreldes Eesti 

põllumajandusettevõtete hulka, ei ole saadud vastuste hulk suur, kuid ka näiteks Lääts et al. 

(2011: 362) uuringus tehti analoogse teema uurimisel järeldused Eesti teenindus – ja 

tootmisettevõtete kohta vastavalt 26 ja 35 ettevõttelt saadud vastuste baasil. Tabelis 2 on 

välja toodud ankeedile vastanute tegevusalade ja ettevõtlusvormide esinemissagedused. 

Tabel 2. Ankeetküsitlusele vastanud ettevõtete tegevusalad, ettevõtlusvormid ja nende 

osakaal kõikidest vastanutest 

Ettevõtlusvorm 

Osakaal (%) ja 

vastanute arv Tegevusala 

Osakaal (%) ja 

vastanute arv 

Osaühing 87,5% (63) Taimekasvatus 48,6% (35) 

Aktsiaselts 6,9% (5) Looma- ja taimekasvatus 36,1% (26) 

Muu (FIE) 4,2% (3) Loomakasvatus 12,5% (9) 

Tulundusühistu 1,4% (1) 

Muu (loomakasvatuse abitegevused, 

hobuste ülalpidamisteenus) 2,8% (2) 

Kokku 100 % (72) Kokku 100% (72) 

Tabelist 2 nähtub, et ankeedile vastas kõige rohkem osaühinguid, 87,5% kõikidest 

vastanutest. Taimekasvatuse tegevusvaldkonnal on tegevusaladest kõige suurem 

esinemissagedus, moodustades 48,6% kõikidest vastanutest. Küsitluse täitnud ettevõtted on 

töötajate arvu poolest peamiselt mikroettevõtted (1–5 töötajat). Vastanute hulgas on ka 

suurettevõtteid (101–250 töötajat), kuid vastanute hulgas ei ole selliseid ettevõtteid, kellel 
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oleks töötajaid üle 250. Ankeedile vastanute ettevõtete töötajate arvu kokkuvõttev 

informatsioonis on tabelis 3. 

Tabel 3. Ankeetküsitlusele vastanud ettevõtete töötajate arv ning nende osakaal kõikidest 

vastanutest 

Töötajate arv Osakaal (%) ja vastanute arv 

1–5 töötajat 65,3% (47) 

6–20 töötajat 18,1% (13) 

21–100 töötajat 12,5% (9) 

101–250 töötajat 4,2% (3) 

Töötajaid üle 250 0% (0) 

Kokku 100% (72) 

Ankeetküsitlusele on peamiselt vastanud kas ettevõtte omanikud või juhatuse liikmed 

(vastavalt 33 ja 22 vastajat). Samuti on ankeedile vastanud ka raamatupidajad, 15,3% 

kõikidest vastanutest ehk 11 vastajat. Ülejäänud ankeedile vastanud on oma ala spetsialistid. 

Ankeedile vastaja ametikoha esinemissagedus on välja toodud tabelis 4. 

Tabel 4. Ankeetküsitlusele vastanud isiku ametikoht ettevõttes 

Vastaja amet Osakaal (%) ja vastanute arv 

Omanik 45,8% (33) 

Juhatuse liige 30,6% (22) 

Raamatupidaja 15,3% (11) 

Tegevjuht 4,2% (3) 

Osakonnajuht 1,4% (1) 

Taimekasvatusjuht 1,4% (1) 

Kõik eelnevad 1,4% (1) 

Finantsjuht 0% (0) 

Kokku 100% (72) 

Vastavalt eeltoodule on ankeetküsitlusele vastanud 72-st ettevõttest peamiselt osaühingud, 

tegevusalaks taimekasvatus, töötajate arvu poolest mikroettevõtted ning ametikohalt 

osanikud ja juhatuseliikmed. 

 

 

2.2 Juhtimisarvestuse analüüs 

Kõigepealt küsiti vastajatelt põhiliste juhtimisfunktsioonide kohta, et kui oluliseks peetakse 

ettevõttes planeerimist, organiseerimist, kontrolli ning plaanide ja tegelike andmete 
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võrdlemist. Vastajatel paluti anda oma hinnang juhtimisfunktsioonide täitmise olulisuse 

kohta (vt joonis 2). 

 

Joonis 2. Juhtimisfunktsioonide täitmise olulisus põllumajandusettevõtetes. 

Jooniselt 2 on näha, et juhtimisfunktsioonidest peetakse väga oluliseks organiseerimist 

(ressursside korraldamine ja plaanide elluviimine). Põlumajandusettevõtetes on 

organiseerimine oluline, kuna on vajalik teada ressursside (näiteks väetiste, 

taimekaitsevahendite) varusid ja nende kasutamist ning seeläbi viia plaane ellu. Üle poole 

(56,9%) vastanutest ehk 41 vastajat peavad ettevõtte juhtimisfunktsioonidest oluliseks 

kontrolli ehk ettevõtte allüksuste jälgimist kindlustamaks tegevuse vastavust eesmärkidega. 

Vähem olulisemaks peetakse planeerimist ning plaanide ja tegelike andmete võrdlust. Ainult 

üks vastaja hindab kontrolli ning plaanide ja tegelike andmete võrdlust väheoluliseks ja üldse 

mitte oluliseks, mis näitab, et tegelikkuses peetakse kõiki juhtimisfunktsioone üsna 

oluliseks. 

Seejärel uuriti vastajatelt, et milline on üldse see informatsioon, mille peaks ettevõtte kätte 

saama arvestussüsteemist. Vastajad said autori poolt nimetatud informatsiooni liikidest 

valida Likerti 5-palli skaalal endale sobiva vastuse (vt joonis 3). Juhul kui ettevõtte 

arvestussüsteemist ei saada hetkel seda infot, siis paluti vastajatel vastata lähtuvalt sellest, 

millist informatsiooni nad sooviksid arvestussüsteemist kätte saada. 
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Joonis 3. Informatsiooni kättesaadavuse olulisus põllumajandusettevõtetes. 

Jooniselt 3 on näha, et enamus ankeedile vastanutest ehk 69 vastajat peavad toodangu 

tasuvuse teadasaamist oluliseks või väga oluliseks. Toodangu tasuvust on võimalik leida 

erinevate suhtarvude abil, kuid kõige üldisemalt näitab toodangu tasuvus tootmiskulude ja 

müügihinna seoseid. Seda, et ettevõtted on huvitatud teada saada erinevate toodangute 

liikide täpsemaid kulusid, näitab ka see, et nii otsekulude suurust kui ka kõikide 

tootmiskulude suurust toodangu liigiti soovivad teada saada enamus ettevõtteid. 

Kaks kolmandikku vastanutest ehk 49 vastajat peavad oluliseks või väga oluliseks ka infot, 

millega saab hinnata töötajate efektiivsust. Samuti peetakse vajalikuks saada teada 

informatsiooni ettevõtte tulemuslikkuse kujunemise kohta ning erinevate finants- kui ka 

mittefinantsnäitajate kohta. Seda, millist informatsiooni ei peeta üldse oluliseks, on raske 

välja tuua, kuna vastajate arv iga informatsiooni juures „üldse ei ole oluline“ on üks või kaks, 

mis näitab, et informatsiooni kättesaadavust peetakse ettevõtetes enamjaolt siiski oluliseks. 
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Kui jooniselt 3 sai teada, millist informatsiooni peavad põllumajandusettevõtted oluliseks 

või mitte, siis jooniselt 4 saab teada, kas seda informatsiooni on võimalik ka ettevõtete 

arvestussüsteemist kätte saada. 

 

Joonis 4. Informatsiooni kättesaadavus põllumajandusettevõtetes. 

Uuringust selgus, et vastajad peavad oluliseks toodangu tasuvust, infot, millega saab hinnata 

töötajate efektiivsust ning tootmiskulude suurust toodangu liigiti, siis tegelikkuses saavad 

vastajad oma arvestussüsteemist kätte kõige rohkem finantsnäitajaid erinevate perioodide 

lõikes ja toodangu tasuvust. Finantsnäitajad erinevate perioodide lõikes tulevad ettevõtetes 

tulemiaruandest ja bilansist. 

Jooniselt 4 on näha, et 29,2% vastanutest ehk 21 vastajat pigem ei saa ja 37,5% vastanutest 

ehk 27 vastajat arvab nii ja naa, et arvestussüsteemist saab kätte infot, millega saab hinnata 

töötajate efektiivsust, kuid seda peetakse oluliseks. Erinevus võib tulla sellest, et seda küll 

peetakse oluliseks, kuid väiksemates ettevõtetes on seda raske hinnata. Joonise 3 põhjal saab 

väita, et vastajate hinnangul on erinevad informatsiooni liigid küll olulised, kuid joonise 4 

põhjal saab öelda, et tegelikkuses pigem ettevõtted ei saa oma arvestussüsteemist seda 

informatsiooni kätte.  
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Selleks, et täpsemalt hinnata soovitud ja tegelikult kättesaadavat informatsiooni on esitatud 

vastuste kohta arvutatud aritmeetilised keskmised näitajad. Tabel 5 annab ülevaate joonise 

3 ja 4 oleva informatsiooni põhjal leitud keskmised hinnangud. 

Tabel 5. Informatsiooni olulisuse ja selle kättesaadavuse keskmised hinnangud 

põllumajandusettevõtetes 

Informatsiooni liik 

Info, mida soovitakse Info, mida reaalselt saadakse 

Keskmine hinnang Keskmine hinnang 

Info, mis annab ülevaate 

tulemuslikkuse kujunemisest 3,97 2,86 

Info, millega saab hinnata 

töötajate efektiivsust 3,75 2,49 

Mittefinantsnäitajad erinevate 

perioodide lõikes 4,19 3,69 

Finantsnäitajad erinevate 

perioodide lõikes 3,93 4,11 

Ressursside kasutamise 

kontroll 4,08 3,25 

Toodangu tasuvus 4,51 4,38 

Tootmiskulude suurus liigiti 4,18 3,54 

Otsekulude suurus toodangu 

liigiti 4,14 3,67 

Tabeli 5 põhjal selgub, et suuremas osas ei saa tegelikkuses ettevõtted arvestussüsteemist 

kätte seda infot, mida soovitakse. Keskmiste hinnangute alusel on näha, et peaaegu kõikide 

informatsiooni liikide puhul, v.a finantsnäitajad erinevate perioodide lõikes ja toodangu 

tasuvus, on info, mida soovitakse hinnang kõrgem, kui info, mida reaalselt saadakse. See 

põhjendab vajadust kasutada erinevaid juhtimisarvestuse meetodeid, et tagada ettevõtte 

juhtkonnale vajaminev informatsioon. See omakorda tähendab, et põllumajandusettevõtted 

peaksid panustama arvestussüsteemide tarkvarasse või töötama välja oma loodud süsteemi 

(näiteks MS Excel), mis nõuab aga tööjõu ressurssi. 

 

 

2.3 Juhtimisarvestuse meetodite kasutamise analüüs 

Uuringu käigus selgitati välja, milliseid eelarvestamise ja planeerimise, kulude arvestuse ja 

tulemuslikkuse analüüsi meetodeid põllumajandusettevõtetes kasutatakse. Küsitluses oli 

vastajatele välja pakutud 12 eelarvestamise ja planeerimise meetodit ja liiki ning paluti 

vastajatel hinnata, millisel määral ettevõtte neid rakendab (vt joonis 5). 
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Siinkohal märgib autor, et eelarvestamise ja planeerimise meetodite kasutamise küsimuse 

juures ei ole iga meetodi kohta vastajaid kokku 72, kuna kümme vastajat märkisid, et nad ei 

kasuta eelarvestamise ja planeerimise meetodeid oma ettevõttes, mistõttu võisid osad neist 

kümnest vastajast vastata ka maatriks lahendusel mõne meetodite kohta, et nad ei kasuta 

seda meetodit. 

 

Joonis 5. Eelarvestamise ja planeerimise meetodite ja liikide kasutamine 

põllumajandusettevõtetes. 

Jooniselt 5 on näha, et kõige rohkem „kasutatakse“ ja „pigem kasutatakse“ vastanute hulgas 

pikaajalist eelarvet (46 vastajat 69-st) ja tegevuspõhist eelarvestamist (46 vastajat 71-st). 

Põllumajandusettevõtted seavad pikaajalised (5–10 aasta) eesmärgid tulevikku silmas 

pidades ning lähtuvalt sellest teevad juhtimisotsuseid. Tegevuspõhine eelarvestamise abil on 

põllumajandusettevõtetel võimalik tuvastada mistahes ebatäpsused ning seeläbi kasutada 

seda teavet ning parandada oma tegevust. 

Samuti kasutatakse ka traditsioonilist ehk baasilist eelarvestamist (44 vastajat 71-st), mille 

eeliseks on lihtsus (baasiks tegelikud tulemused) ja vähene ajakulu ning strateegilist 

eelarvestamist (34 vastajat 69-st), millega abil püstitatakse ettevõtte üldised eesmärgid 

(näiteks missioon, visioon). Kõige vähem kasutatakse vastassuunalist, „alt üles“ ja „ülevalt 
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alla“ meetodi. Need meetodid on pigem suunatud suurettevõtetele, kus on erinevad 

allüksused. Suuresti võib eelarvestamise ja planeerimise meetodite või liikide 

mittekasutamise olla tingitud sellest, et vastajad on enamasti mikroettevõtted. 

Põllumajandusettevõtetel on näiteks võrreldes tootmisettevõtetega, raskem planeerida, kuna 

põllumajandus sõltub paljudest teguritest, näiteks ilmastik, kuid tootmisettevõtetel on 

kindlad lepingud. 

Järgnevalt oli küsitluses vastajatele välja pakutud erinevad kulude arvestuse võimalused 

ning paluti vastajatel hinnata, millisel määral ettevõtte kasutab neid meetodeid (vt joonis 6). 

Sarnaselt eelarvestamise ja planeerimise meetodite kasutamise küsimuse juures, ei ole ka 

kulude arvestuse meetodite küsimuse puhul iga meetodi kohta vastajaid kokku 72, kuna 20 

vastajat märkisid, et kulusid liigitatakse ainult finantsaruandluse tarbeks (kasumiaruannete 

koostamiseks). Seetõttu võisid osad vastajad 20 hulgast vastata ka maatriks lahedusel osade 

meetodite kohta, et nad ei kasuta neid. 

Kasumiaruanne (tulude ja kulude aruanne) kajastab ettevõtte majandustegevuse tulemusi 

ning on mikro- ja väikeettevõtja raamatupidamise üks kahest põhiaruandest, mis võib olla 

ka põhjuseks, et kulusid liigitatakse ainult kasumiaruannete koostamiseks ega peeta 

vajalikuks kasutada kulude arvestuse meetodit. 

 

Joonis 6. Kulude arvestuse meetodite kasutamine põllumajandusettevõtetes. 
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Jooniselt 6 on näha, et kõige rohkem kasutatakse otsest kuluarvestust (25 vastajat 69-st), kus 

kuluobjektile kantakse ainult otsekulud. Otsese kuluarvestuse eeliseks on see, et see annab 

hea ülevaate kulude liigitusest, st millise toodangu jaoks on kulutusi tehtud. 23 vastajat 70-

st märkisid, et pigem kasutavad tegevuspõhist kuluarvestust, mis annab reaalsema pildi 

erinevate toodete ja teenuste tasuvusest. Joonise 6 põhjal saab tõdeda, et kuluarvestus 

meetodite kasutamine ja mitte kasutamine jaguneb kaheks grupiks: fikseeritud ja 

muutuvkulude eraldamist, normkuludel põhinevat arvestust ning standardkuluarvestust 

pigem ei kasutata ning tegevuspõhist, traditsioonilist ning otsest kuluarvestust pigem 

kasutatakse. 

Järgnevalt oli küsitluses vastajatele välja pakutud 11 tulemuslikkuse analüüsi võimalust ning 

paluti vastajatel hinnata, millisel määral ettevõtte kasutab neid meetodeid (vt joonis 7). 

 

Joonis 7. Tulemuslikkuse analüüsi meetodite kasutamine põllumajandusettevõtetes. 

Jooniselt 7 on näha, et vastajad pigem ei kasuta esitatud tulemuslikkuse analüüsi meetodeid. 
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varieerub erinevate meetodite puhul, mistõttu ei saa konkreetselt välja tuua ühte meetodit, 

mida enamik vastajaid kasutab. Kõige rohkem „kasutatakse“ enda loodud tulemuste 

mõõtmise süsteemi (34,7% vastanutest ehk 25 vastajat). Igal vastajal oli võimalus märkida 

ka mõni muu süsteem (ka enda loodud), mis sobiks nende arvates tulemuslikkuse 

hindamiseks ning kaks vastajat märkisid, et Excel annab jooksva ülevaate hetkel toimunud 

kulutustest ja ka planeeritavast tulust. 

Ka Jonsson ja Sandlund (2017: 44) uuringus, kus analüüsiti Rootsi piimatootjaid, selgus, et 

ettevõtted kasutavad pigem otsuste langetamiseks ja kontrollimiseks mitteametlikke 

juhtimisarvestuse meetodeid. Põllumajandustootja tihe seotus igapäevaste toimingutega 

võimaldab neil teha tootmise osas kiireid otsuseid ning võimaldab ettevõttes tugineda oma 

otsustus- ja kontrollitegevusele mittefinantsilistele tulemuslikkuse mõõdikutele ning 

mitteametlikele arvutustele (Jonsson, Sandlund 2017: 44). 

Uuringust selgus, et pigem kasutatakse perioodilist aruandlust mittefinantsnäitajate kohta 

(23 vastajat) ning planeeritud ja tegelike finantsnäitajate võrdlust (21 vastajat). Tasakaalus 

tulemuskaarti kasutatakse ainult ühes ettevõttes. Ka Lääts et al. (2011: 365) uuringus leiti, 

kus analüüsiti Eesti teenindus- ja tootmisettevõtteid, et tasakaalus tulemuskaarti kasutati 

nendes ettevõtetes vähe. 

 

 

2.4 Juhtimisarvestusest saadav informatsioon 

Ettevõtete kohustuslike finantsaruannete hulka kuuluvad bilanss ja kasumiaruanne, millest 

saavad ettevõtete juhid kätte esmased finantsandmed. Bilansis ja kasumiaruannetes olevate 

näitajate baasil saab läbi viia finantssuhtarvude analüüsi. Uuringu käigus selgitati välja, 

milliseid absoluutnäitajaid ja finantssuhtarve analüüsitakse ettevõtetes teadlikult (vt tabel 6).  

Küsimuse juures oli suunatud tähelepanu asjaolule, et vastajad annaksid hinnangu näitajate 

teadlikule analüüsile. Ehk sageli ettevõtetes küll mõõdetakse erinevaid näitajaid, kuid neid 

ei pruugita teadlikult analüüsida. Näiteks kohustuslike finantsaruannete koostamise 

tulemusena on ettevõtetes olemas detailsed arvnäitajad kõigi bilansi-ja kasumiaruannete 

ridade kohta, kuid tegelikkuses neid kõiki tulemusi teadlikult ei analüüsita. Tabelis 6 on 

näidatud vastanute arvud ning viimases veerus on leitud vastajate keskmine hinnang. 

 



42 

 

Tabel 6. Finantsnäitajate analüüsimine uuringus osalenud 72 põllumajandusettevõtte 

hinnangul, vastanute arv 

Finantsnäitajad Analüüsitakse Pigem 

analüüsitakse 

Nii 

ja 

naa 

Pigem ei 

analüüsita 

Ei 

analüüsita 

Keskmine 

hinnang 

Bilansi näitajad 31 27 5 6 3 4,07 

Kasumiaruande 

näitajad 

38 22 6 4 2 4,25 

Rahavoo aruande 

näitajaid 

26 25 11 4 6 3,85 

Rentaablusnäitajad 18 23 12 11 8 3,44 

Maksevõime 

näitajad 

17 24 16 8 7 3,50 

Kapitali struktuuri 

suhtarvud 

15 19 19 12 7 3,32 

Tulemustest selgub, et kõige enam analüüsitakse teadlikult kasumiaruande näitajaid, seda 

teevad üle poole (52,7%) vastanutest ehk 38 vastajat, lisaks 22 vastajat märgivad et „pigem 

analüüsivad“. Ehk arvutades vastanute vastuste baasil keskmise hinnangu, sai võrreldes 

teiste näitajatega kasumiaruannete näitajad kõrgeima keskmise hinnangu. Saadud tulemus 

on ka igati mõistetav, arvestades seda, et ettevõtete huvi on teenida kasumit ning 

kasumiaruandest näeb kasumi kujunemist. 

Samuti suur osa vastajatest analüüsib või pigem analüüsib teadlikult ka bilansi näitajaid 

(keskmine hinnang on 4,07). Vastajad, kes pigem ei analüüsi või ei analüüsi kapitali 

struktuuri ehk finantsvõimenduse näitajaid ja tulukus- ehk rentaablusnäitajaid on mõlema 

näitaja puhul kokku 19. Kõige vähem (keskmine hinnang on 3,32) analüüsitakse teadlikult 

kapitali struktuuri suhtarve. Tabeli 6 põhjal saab väita, et vastajad pigem teadlikult 

analüüsivad autori poolt välja toodud finantsnäitajaid. 

Sarnaselt eelnevale, uuriti, milliseid mittefinantsnäitajaid analüüsitakse ettevõtetes teadlikult 

juhtimisotsuste tegemiseks (vt tabel 7). 
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Tabel 7. Mittefinantsnäitajate analüüsimine uuringus osalenud 72 põllumajandusettevõtte 

hinnangul, vastanute arv 

Mitte- 

finantsnäitajad 

Analüüsitakse Pigem 

analüüsitakse 

Nii ja 

naa 

Pigem ei 

analüüsita 

Ei 

analüüsita 

Keskmine 

hinnang 

Saagikus ja/või 

piimakus 

44 20 1 1 6 4,32 

Toodangu 

kvaliteet 

35 29 4 2 2 4,29 

Väetiste ja 

taimekaitse-

vahendite 

kasutamine 

29 26 11 1 5 4,01 

Arvete 

laekumise aeg 

20 23 19 5 5 3,67 

Töötajate 

rahulolu 

11 25 22 7 7 3,36 

Klientidega 

seotud näitajad 

10 21 20 9 12 3,11 

Tootmise 

efektiivsuse 

näitajad 

13 26 21 6 6 3,47 

Innovatsioon 14 27 18 6 7 3,49 

Tulemused näitavad, et põllumajandusettevõtted mõõdavad tegelikkuses ka 

mittefinantsnäitajaid. Üle poole (61,1%) ehk 44 vastajat analüüsib teadlikult kõige rohkem 

saagikust ja/või piimakust, mis on põllumajandusettevõtetes ka tavapärane. Kõige vähem 

analüüsitakse teadlikult ettevõtetes klientidega seotud näitajaid (näiteks rahulolul, uute 

klientide arv) ja töötajate rahulolu. Tabeli 6 ja 7 põhjal saab väita, et vastajad kasutavad 

ettevõtetes teadlikult rohkem mittefinantsnäitajad (kõrgeim keskmine hinnang on 4,32), kui 

finantsnäitajaid (kõrgeim keskmine hinnang on 4,25). 

Nagu teoreetilises käsitluses välja toodi, siis ka uuringu tulemused kinnitavad, et vastavalt 

Senftlechner ja Hiebl´i (2015) seisukohtadele ettevõtte ellujäämiseks ning jätkusuutlikena 

püsimiseks, peavad ettevõtted arvesse võtma lisaks finantsinformatsioonile ka 

mittefinantsinformatsiooni. Näiteks Lääts et al. (2011: 371) läbiviidud uuringus, leiti, et 

tavapärastele finantsnäitajate kõrgele kasutusele (näiteks kasum ja müügitulu), osutuvad 

uuringu tulemused ka mittefinantsnäitajate tulemuslikkuse näitajate (näiteks klientide ja 

töötajate rahulolu, jätkusuutlikkuse kasv) kasvule nii teenindus- kui tootmisettevõtetes.  

Seejärel uuriti, kas ettevõtete hinnangul saab juhtimisarvestuse rakendamisega parandada 

ettevõtte finants- ja mittefinantsnäitajaid (vt joonis 10). 
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Joonis 8. Finants- ja mittefinantsnäitajate võimalik parandamine, kasutades 

juhtimisarvestust. 

Jooniselt 8 on näha, et vastajate hinnangul juhtimisarvestuse rakendamine parandab ettevõtte 

finantsnäitajaid („kindlasti jah“ 30 vastajat, „pigem jah“ 33 vastajat). Eelnevast saab 

järeldada, et mida paremini planeerida (näiteks kulusid), seda parem on ettevõtte 

tulemuslikkus ning finantsnäitajad paremad. Neid, kelle hinnangul juhtimisarvestuse 

kasutamine pigem ei paranda või kindlasti ei paranda, ei ole. Eelnev näitab, et ettevõtted on 

pigem arvamusel, et juhtimisarvestuse rakendamisega on võimalik parandada ettevõtte 

tulemuslikkust ning see annab pigem positiivset mõju ettevõtte tegevusele. 

Ettevõtetelt küsiti, kas juhtimisalaseid otsuseid tehakse lähtuvalt juhtimisarvestuslikust 

informatsioonist. Selgus, et üle poole (61,1%) ehk 44 vastajat on seisukohal, et 

juhtimisalaseid otsuseid tehakse peaaegu alati lähtudes juhtimisarvestuslikust 

informatsioonist ning 23 vastajat (31,9%) arvavad, et mõnikord. Eelnev näitab, et vastajad 

peavad oluliseks juhtimisarvestusest saadavat informatsiooni, et teha ka vastavaid otsuseid 

juhtimiseks.  

Samas soovis autor teada, millised on need piiravad tegurid, miks ettevõtted ei kasuta 

erinevaid juhtimisarvestuse meetodeid. Selleks andis autor ette võimalikud vastusevariandid 

ning vastajad said valida etteantud valikute hulgast või kirjutada ise piiravaid tegureid (vt 

tabel 8). 
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Tabel 8. Piiravad tegurid juhtimisarvestuse meetodite kasutamiseks 

Piiravad tegurid Vastanute arv 

Ajapuudus 33 

Vähesed teadmised juhtimisarvestuse meetoditest 32 

Ebapiisav tehniline süsteem 31 

Ettevõtte suurus 26 

Rahaliste vahendite puudus 23 

Juhtimisarvestuse meetodite kasutamine on liigselt keerukas 14 

Ei ole piiravaid tegureid 6 

Negatiivne kuvand juhtimisarvestuse meetodite kasutamise kohta 2 

Omanikud välismaal 1 

Tegemist on valdkonnaga, kus riske tuleb vahel võtta pimesi 1 

On olnud aegu, kus piima hind tuleb alles kuu lõpus 1 

Organisatsiooni struktuur 0 

Tabelist 8 on näha, et kõige suuremad piiravad tegurid juhtimisarvestuse meetodite 

kasutamiseks on ajapuudus, vähesed teadmised juhtimisarvestuse meetoditest ning ebapiisav 

tehniline süsteem. 

Näiteks Zarda (2009:14) tegi uuringu Ungari põllumajandusettevõtetes seas ning uuringu 

käigus tuvastati, et ettevõtetel, kes ei kasuta juhtimisarvestuse meetodeid, on kõige 

suuremateks piiravateks teguriteks ettevõtte suurus, organisatsiooniline struktuur ja 

teadmiste puudumine. Samas uuringus leiti, et juhtimisarvestuse meetodeid kasutavate 

ettevõtete peamisteks piiravateks teguriteks on mittemõõdetavad tegurid ja ajapuudus. Ka 

käesolevas uuringus tuvastati, et suuremateks piiravateks teguriteks on ajapuudus ja vähesed 

teadmised, mis on ka mõistetav, kuna ankeedile vastasid peamiselt mikroettevõtted, mistõttu 

ei valitud piiravaks teguriks ka organisatsiooni struktuuri. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et uuringus osalenud põllumajandusettevõtted kasutavad kõige 

rohkem erinevaid kulude arvestuse meetodeid. Tulemuste põhjal saab öelda, et ettevõtted 

võiksid juhtimisarvestuse meetodeid rohkem kasutada, et ettevõttel oleks võimalik kätte 

saada ka see informatsioon, mida tegelikkuses soovitakse, kuna just olulise info 

kättesaadavus on edukaks juhtimiseks vajalik. Juhtimisarvestus annab ettevõtetele kätte selle 

info, mis aitab vastu võtta tegutsemiseks vajalikke ja häid otsuseid, olgu selleks nii finants- 

kui mittefinantsnäitajate analüüsimine. 
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KOKKUVÕTE 

Juhtimisarvestuse kui otsusepõhjendusliku majandusarvestuse esmane eesmärk on aidata 

juhtkonda ettevõtte igapäevases töös ning anda erinevatele juhtimistasanditele õigel ajal 

asjakohast informatsiooni tegevuse planeerimiseks, organiseerimiseks, kontrollimiseks ja 

otsuste langetamiseks. 

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, milliseid juhtimisarvestuse meetodeid 

kasutatakse Eesti põllumajandusettevõtetes. 

Magistritöö teoreetilises osas anti ülevaade juhtimisarvestust ja selle olulisusest ning 

juhtimisarvestuse valdkondadest. Lisaks anti ülevaade erinevatest uuringutest, milles on 

uurimisobjektiks eelkõige põllumajandusettevõtted.  

Juhtimisarvestus jaguneb mitmeks ühendatud valdkonnaks, milleks on kuluarvestus, 

eelarvestamine ning tulemuslikkuse analüüsimine. Neis valdkondades on võimalik kasutada 

erinevaid arvestuspõhimõtteid ja meetodeid. Erinevalt finantsarvestusest ei ole 

juhtimisarvestuses kindlaksmääratud põhimõtteid ehk iga ettevõtte juhtimisarvestuse 

süsteem luuakse vastavalt ettevõtte vajadusele. Juhtimisarvestuse teemat kajastatavates 

teadusartiklites tuginetaksegi sageli olukorra teooriale, mis väidab, et ei olegi ühte ja kõigile 

sobivat juhtimisarvestuse süsteemi, mida saab kasutada kõigis ettevõtetes, vaid süsteem 

kohandatakse vastavalt ettevõtte vajadustele. 

Juhtimisarvestuses on väga oluliseks osaks kuluarvestus, sest kulude oskuslikust ja 

teadlikust juhtimisest sõltub ettevõtte edukus tavaliselt kõige enam. Igas ettevõttes peab 

olema kulude liigitus selline, et oleks võimalik koostada kasumiaruanne, kuid selline kulude 

liigitus ei pruugi anda ettevõtte juhtidele piisavat informatsiooni toodangu või 

toodanguliikide tasuvuse kohta. Näiteks traditsioonilise kuluarvestuse alternatiiviks saab 

kasutada tegevuspõhist kuluarvestust, kus kulud arvestatakse kuluobjektile lähtuvalt nende 

seosest ühe või teise tegevusega. Samuti on võimalik saada ülevaadet toodangu või 

toodanguliikide tasuvuse kohta, kui kulud liigitada vastavalt jääktuluaruande ülesehitusele 

ehk kulud liigitatakse muutuvkuludeks ja püsivkuludeks. Kulude liigitus lähtuvalt kulu 

mõõtmise meetodist on veel järgmised: tegelikel kuludel, normkuludel ja standardkulul 
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põhinev arvestus. Erinevad meetodid võimaldavad kulusid kontrollida, hinnata 

tulemuslikkust ja täiustada protsesse. 

Eelarvestamise meetoditena on erialases kirjanduses toodud välja mitmeid alternatiivseid 

võimalusi. Näiteks lähtudes eelarvestamisel aluseks võetud näitajatest, saab eelarveid 

koostada kas traditsioonilisel viisil või siis nullbaasiliselt. Kaasaegsetes ettevõtetes üha 

enam ettevõtteid läheb üle ka pideveelarvestamisele, mille puhul eelarvesse lisatakse 

pidevalt juurde uus ajaperiood. Seda meetodit rakendades on võimalik parandada tehtavate 

prognooside kvaliteeti. Tegevuspõhise eelarvestamise puhul määratakse kindlaks ja 

eelarvestatakse vajalike väljundite kogus, nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja 

ressursside kogus ning selleks tehtavad vajalikud kulutused. Sihteelarvestamine pakub 

teatud omadustega tooteid/teenuseid prognoositud nõudlusest, turuhindadest ja sihtkasumist 

lähtuva sihtkuluga. 

Tulemuslikkuse mõõtmiseks on teoreetilises kirjanduses toodud välja eelkõige erinevad 

strateegilised tulemuslikkuse hindamise meetodid, milleks on näiteks tasakaalus 

tulemuskaart, tulemusprisma ehk tulemuslikkuse püramiid, juhtimispaneel. Tulemuslikkuse 

eesmärkide saavutamiseks peavad ettevõtte juhid välja töötama mõõdikud, mille abil 

mõõdetakse nii tulemusi kui ka tulemuste saavutamiseks vajalikke protsesse, tegevusi ja 

toiminguid. 

Magistritöö empiirilises osas analüüsiti, milliseid juhtimisarvestuse meetodeid Eesti 

põllumajandusettevõtetes kasutatakse ning milliseid näitajaid üldse ettevõtted soovivad 

saada arvestussüsteemist ja kas reaalselt saadakse kätte soovitud informatsioon. Andmete 

kogumiseks kasutati ankeetküsitlust. Küsitlusele vastas 72 ettevõtet, millest kaks 

kolmandikku olid 1–5 töötajaga ettevõtted ehk üldised järeldused magistritööst saab teha 

pigem mikroettevõtete kohta. 

Üle poole ankeetküsitlusele vastanud ettevõtetest kasutavad ja pigem kasutavad kõige 

rohkem pikaajalist eelarvet ning tegevuspõhist eelarvestamist. Kõige vähem kasutatakse 

vastassuunalist, „alt üles“ ja „ülevalt alla“ meetodi. Uuringust selgus, et vastanud ettevõtted 

pigem ei kasuta erinevaid teoreetilises kirjanduses esitatud eelarvestamise meetodeid, mis 

võib olla tingitud ka sellest, et vastajad olid peamiselt mikroettevõtted. 

Analüüsist selgus, et kuluarvestus meetodite kasutamine ja mitte kasutamine jaguneb kaheks 

grupiks: fikseeritud ja muutuvkulude eraldamist, normkuludel põhinevat arvestust ning 



48 

 

standardkuluarvestust pigem ettevõtted ei kasuta ning tegevuspõhist, traditsioonilist ning 

otsest kuluarvestust pigem kasutavad. Ettevõtted kasutavad kuluarvestus meetoditest kõige 

rohkem otsest kuluarvestust. 

Ankeetküsitluse tulemusena selgus, et üle 80% ettevõtetest pidasid oluliseks või väga 

oluliseks saada arvestussüsteemist informatsiooni nii kõigi tootmiskulude kui ka ainult 

otsekulude suuruse kohta toodangu liigiti. Tegelik olukord on selline, et nii otsekulude 

suurus toodangu liigiti kui ka tootmiskulude suuruse toodangu liigiti saavad kätte oma 

arvestussüsteemist ligikaudu ainult pooled vastanutest. Selle põhjal saab teha järelduse, et 

ettevõtetel on küll informatsiooni järele vajadus, kuid ei rakendata piisavalt erinevaid 

kuluarvestuse meetodeid, et saada kätte soovitud infot. Hinnates ka näiteks toote jääktulu 

analüüsi kasutamist, selgubki, et vaid veerand ettevõtetest kasutab seda meetodit ehk 

ettevõtetele saabki tuua soovituse seda meetodit enam kasutada. 

Üle poole ettevõtetest peavad oluliseks või väga oluliseks, et oleks võimalik hinnata 

ettevõttes tulemuslikkuse kujunemist. Samas ainult alla kolmandiku ettevõtetest väidavad, 

et tulemuslikkuse kujunemise kohta on neil ülevaade olemas. Tulemuslikkuse mõõtmiseks 

kasutatavate meetodite analüüsil selgus, et Eesti põllumajandusettevõtted pigem ei kasuta 

erinevaid strateegilisi tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme. Näiteks tasakaalus tulemuskaarti 

kasutab vastanutest vaid üks ettevõte. Ettevõtetes peetakse vajalikuks mõõta ja ka võrrelda 

planeeritud ja tegelikke erinevaid finants- ja ka mittefinantsnäitajaid. Ning ettevõtted 

kasutavad eelkõige enda loodud tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi. 

Tuginedes teoreetilisele käsitlusele, soovitab autor ettevõtetel kasutada erinevaid 

kuluarvestuse, eelarvestamise ja tulemuslikkuse mõõtmise meetodeid ning lisaks 

finantsnäitajate analüüsile keskenduda ka mittefinantsnäitajate analüüsile. 

Põllumajandusettevõtte eripärast, ettevõtte eesmärkidest ning juhtkonna infovajadusest 

tulenevalt tasub läbi mõelda, milliseid juhtimisarvestuse meetodeid on ettevõttes otstarbekas 

kasutada. Magistritöö edasiarendamise üheks võimaluseks on juhtimisarvestuse meetodite 

kasutamise mõju hindamine ettevõtte majandustulemustele. 
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