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Eleringi keskkonna- ja sotsiaalse mõju ning vastutustundliku juhtimise 

(ESG) põhimõtted ja fookussuunad  
 

 

Sissejuhatus, eesmärk ja mõisted 
Eleringi ESG (keskkonna-, sotsiaalse mõju ja vastutustundliku juhtimise) põhimõtted ja fookussuunad 

2022-2023 (edaspidi: Põhimõtted) on Elering AS ülene raamdokument, mis juhindub ettevõtte 

missioonist, visioonist ja Eesti riigi kui omaniku ootusest ettevõttele. Põhimõtted on integreeritud 

Elering AS juhtimisse ja annavad sisendi ettevõtte strateegiasse. Põhimõtted on avaldatud Elering AS 

kodulehel ning on kinnitatud ettevõtte juhatuse poolt. 

Dokumendis on kasutusel järgmised mõisted ja lühendid:  

• Elering AS – edaspidi Elering 

• ESG (environmental-social governance) – ettevõttega seotud keskkonna-, sotsiaalne mõju ning 

vastutustundlik juhtimispraktika.   

• SDG (Sustainable Development Goals) – ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid, mis võeti 

vastu 2015. aastal toimunud ÜRO tippkohtumisel 193 liikmesriigi poolt ning mille peamiseks 

eesmärgiks on kaotada vaesus ja tagada väärikus ja hea elukvaliteet kõigile, arvestades samal 

ajal looduskeskkonna võimekusega. 

Põhimõtete eesmärgiks on: 

• mõtestada lahti Eleringi roll ühiskonnas ja kirjeldada Eleringi seost vastutustundliku ettevõtluse 

kontseptsiooniga; 

• tuua esile Eleringi jaoks olulised rahvusvahelised jätkusuutlikkuse ja ESG raamistikud, millest 

ESG teemade juhtimisel lähtutakse; 

• sõnastada Eleringi vastutustundliku ettevõtluse fookusteemad keskkonna- (E), sotsiaalse mõju 

(S) ning vastutustundliku juhtimispraktikaga (G) seonduvates teemades.  

 

Eleringi roll ja vastutus ühiskonnas  
Eleringi põhivastutus ühiskonnas on tagada Eesti energiatarbijate varustuskindluse kõrge tase, toetades 

Eesti majanduse konkurentsivõimet ja aidates täita kliimapoliitika eesmärke. Põhimõtted aitavad täita 

Eleringi missiooni - hoida tuled põlemas ja kodud soojad. 

Elering juhib oma mõju ja vastutust ühiskonnas, lähtudes järgmistest rahvusvaheliselt tunnustatud 

raamistikest ja kokkulepetest: 

• ÜRO üleilmsed säästva arengu eesmärgid (SDG) 

• Pariisi Kliimakokkulepe 

• Hea Juhtimise Tava (HÜT) 
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Panus ÜRO säästva arengu eesmärkidesse 
Eleringi tegevusel on oluline mõju pea kõikide ÜRO üleilmsetele säästva arengu eesmärkidele, kuid 

tulenevalt Eleringi põhitegevuse eesmärgist tagada varustuskindlus kliimaneutraalsel moel, on Eleringi 

põhifookus kahel eesmärgil:  

 

SDG 7: jätkusuutlik energia: Töötada selle nimel, et tagada juurdepääs 

taskukohasele, usaldusväärsele, jätkusuutlikule ja kaasaegsele energiale. Me usume, 

et sotsiaalmajanduslikult odavaima energia saab tagada vaid tõhusalt toimiv 

läbipaistev regionaalne energiaturg, mis tugineb töökindlal ja targal energiavõrgul. 

Meie visioon on tagada varustuskindlus kliimaneutraalsel moel ja digitaalsete 

tööriistade toel. 

 

SDG 13 kliimamuutuste vastased meetmed: Eleringi kliimapoliitika eesmärk on 

tagada Eesti varustuskindlus kliimaneutraalsel viisil, et saavutada kliimaneutraalsele 

majandusele üleminekul Eleringi strateegilised eesmärgid. Mõtleme kaasa ja 

panustame Pariisi kliimakokkuleppega seatud Euroopa kliimaeesmärkide 

saavutamisse. Oleme eestvedajaks, et muuta elektri- ja gaasisüsteemid 

kliimaneutraalseks. Oleme ettevõttena süsiniku jalajälje vähendamises võtnud 

Euroopa liidust ambitsioonikama eesmärgi: muuta Elering 2030. aastaks kliimaneutraalseks. See 

võimaldab ka meie klientidel saavutada kliimaneutraalsust varem, kuna elektrienergia ja energia 

transport lõppkliendini mõjutab suuresti kõikide ühiskonnas pakutavate toodete ja teenuste jalajälge. 

 

 

Eleringi ESG fookusteemad ja nende juhtimine 
Elering juhib oma ühiskondlikku mõju läbi ESG valdkondade ja fookusteemade. Fookusteemad on 

valitud lähtuvalt Eleringi tänastest mõjukohtadest ja potentsiaalist ühiskondlikke mõjukohti mõjutada.   

Fookusteemad on jaotatud alateemadeks ning nende juhtimiseks on loodud ESG tegevuskava (ei ole 

käesoleva dokumendi osa) ning täpsemad valdkondlikud tegevuskavad ja suunised (ei ole käesoleva 

dokumendi osa). Lisaks juhitakse ESG teemasid läbi valdkondlike poliitikate ja strateegiate. ESG 

tegevuskavas on välja toodud aastapõhised eesmärgid, vastutavad isikud, eraldatud ressursid ning 

dokumenti uuendatakse pidevalt. ESG tegevuskava kinnitatakse ettevõtte eelarve osana ka Eleringi 

nõukogus. 
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Valdkonnad ja fookusteemad 

Keskkonnamõju juhtimine (E) 

Eleringi jaoks on oluline hinnata ettevõtte tegevuse mõju erinevatele meid ümbritseva keskkonna 

valdkondadele, suurendada tegevuste positiivset mõju ning vähendada võimalikku negatiivset mõju. 

Näeme, et meie kõige suurem võimalus on panustada keskkonnamõju juhtimisse läbi viie alateema: 

 

1. Kliimamõju vähendamine 

Eleringi eesmärk on saavutada aastaks 2030 kliimaneutraalsus ehk olukord, kus ettevõtte toote või 

protsessiga/teenusega seotud inimtekkeliste kasvuhoonegaaside netoheitkogus on null ning see 

saavutatakse täiendava ning vältimatu heite kompenseerimise abil. Elering on võtnud eesmärgiks, et 

aastaks 2025 peab Eleringi kasvuhoonegaaside heide olema vähenenud 50% ning aastaks 2030 

peab olema saavutatud neutraalsus.  

Eleringi teostab oma kliimamõju juhtimist läbi Eleringi kliimapoliitika, mille eesmärgiks on aidata kaasa 

Eesti varustuskindluse kliimaneutraalsuse saavutamisele (lähemalt: https://elering.ee/eleringi-

kliimapoliitika). 

 

2. Taastuvenergiale orienteeritud võrgu arendamine 

Kliimaneutraalse varustuskindluse tagamiseks peab Elering tagama, et ülekandevõrguga saaks liita 

võimalikult palju taastuvenergiat. Soovime muuta Eesti elektrisüsteemi tootmis- ja salvestusvõimsuste 

jaoks atraktiivseks.  

 

3. Keskkonnareostuse ärahoidmine ja jäätmed 

Elering töötab selle nimel, et minimeerida ja leevendada varustuskindluse tagamiseks vajaliku taristu 

otsest keskkonnamõju. Tagame ohtlike- ja tavajäätmete nõuetekohase käitlemise. Väldime õhu ja 

pinnase reostust ning vähendame jäätmeteket, rakendades selleks parimat võimalikku tehnoloogiat. 

 

4. Elurikkuse suurendamine ja negatiivse mõju vähendamine elusloodusele 

 

Strateegiliste otsuste ja tegevuste planeerimisel lähtume põhimõttest, et hoida ja suurendada liigirikkust 

ja looduslikku mitmekesisust. Lähtume keskkonnahoiu ja keskkonna taastamise põhimõtetest.  

 

 

5. Kontoritegevusest tuleneva keskkonnamõju vähendamine 

Mõistame, et keskkonnamõjude vähendamine algab meie igapäevasest otsustest ja sammudest oma 

töökorralduses. Meie eesmärk on hoida Eleringis töötamise keskkonnamõju võimalikult väiksena ja 

keskkonda säästvana, seetõttu mõõdame oma kliimamõju ja rakendame Rohelise Kontori põhimõtteid 

oma igapäeva töödes.  
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Sotsiaalse mõju juhtimine (S) 
Eleringi sotsiaalse mõjuga seotud fookusteemad on eraldatud kahte gruppi – ettevõttevälised ning -

sisemised fookusteemad. 

 

Ühiskondlik mõju majandusele ja kogukonnale 

Eleringi tegevusest tulenev ühiskondlik mõju väljendub eelkõige ühiskonnale esmavajaliku taristu 

võimaldamisega, mis aitab ühiskonda hoida stabiilsena ning täita inimeste esmavajadusi. Sellega 

seonduvalt panustab Elering ka valdkonna arengusse, mis omab samuti positiivset pikaajalist mõju 

ühikonnale. Taristu haldamise ja teenuse osutamisega on seotud ka potentsiaalsed negatiivsed mõjud 

ümbritsevatele elanikele ning võrgu kasutajatele, mida võetakse pidevalt arvesse otsuste tegemisel, et 

hoida negatiivne mõju võimalikult madal. Eleringile olulisemaid ühiskondliku mõju fookusteemasid on 

viis: 

 

1. Varustuskindlus ja majanduse konkurentsivõime tugevdamine 

Eleringi eesmärk on oma tegevusega toetada Eesti majanduse konkurentsivõimet. Usume, et 

sotsiaalmajanduslikult odavaima energia saab tagada vaid tõhusalt toimiv läbipaistev regionaalne 

energiaturg, mis tugineb töökindlal ja targal energiavõrgul. Varustuskindluse kõrgetasemelisuse 

saavutamine on võimalik tänu õigetele hooldus- ja investeerimisotsustele.  

 

2. Põhitegevuseset tuleneva negatiivse mõju vähendamine ümbritsevale kogukonnale 

 

Elering uuendab ja arendab nii siseriiklikke kui rahvusvahelisi elektri- ja gaasiühendusi järjepidevalt. 

Uute arenduste planeerimisel lähtume suurimast positiivsest mõjust ühiskonnale ja vähimast 

negatiivsest mõjust kogukonnale. Suurim positiivne mõju tuleneb Eleringi põhiülesandest tagada 

varustuskindlus. Teostame alajaamade seadmetest põhjustatud müra mõõtmisi ja vajadusel rakendame 

täiendavaid meetmeid müraleviku piiramiseks. Energiataristu planeerimine ja haldamine toimub 

koostöös kohalike omavalitsustega ja kogukonnaga. 

Energiataristu arendamisel ja uuendamisel panustame avalikku ruumi taristu visuaalse sobitamisega 

ümbritsevasse keskkonda (nt disainmastid, joonistused alajaamade seintel). Meie eesmärk on tuua 

disainiga inimesed energeetika teemadele lähemale. 

 

3. Taristu ohutus  

Tagame taristu läheduses ohutu liikumise ja töötamise. Levitame teadmust ohutu käitumise kohta liinide 

ja trasside läheduses. 

 

4. Innovatsioon ja teaduse edendamine  

Otsime ja arendame kooskõlas Eleringi visiooniga uusi tegevussuundi Eesti energiamajanduse 

innovaatilisemaks ja konkurentsivõimelisemaks muutmisel läbi energeetika kompetentsikeskuse 

väljakujundamise. Panustame vähemalt 1% müügitulust teadus- ja arendustegevustele ning arendame 

koostööd TalTechiga teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, et kasvatada Eesti elektri- ja gaasialast 

kompetentsi Eleringis, TalTechis ning sealtkaudu ka TalTechis õppivates tudengites.  

 

5. Kvaliteetne klienditeenindus  

Soovime saavutada ja hoida kliendikeskset ettevõtte kultuuri. Eleringi kliendid on võrguteenuse, 

võrguga liitumise, bilansiteenuse ja taastuvenergia toetuste ning päritolutunnistuste kliendid. 
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Kliendirahulolu strateegilist eesmärki juhime läbi kliendipoliitika juhtrühma, kliendipoliitika ja 

kliendirahulolu indeksi. Eesmärk on saavutada kõrge kliendirahulolu ning hoida seda, et sidusrühmad 

näeksid meid kui usaldusväärset partnerit ja hästi juhitud ettevõtet. Oleme oma klientidega alati ausad 

ja avatud ning seeläbi edendame ühiskonna teadlikkust erinevatel olulistel teemadel. 

 

Positiivne mõju Eleringi töötajatele  e. Meie Elering 

Eleringi kõige suuremaks kapitaliks missiooni igapäevasel elluviimisel ja visiooni saavutamisel on meie 

inimesed ja nende teadmised ning oskused. Sellest tulenevalt on meile oluline tagada turvaline, 

motiveeriv, võrdseid võimalusi ja mitmekesisust pakkuv töökeskkond kõikidele Eleringi töötajatele. 

 

1. Tervist toetav ja ohutu töökeskkond 

Tagame kvaliteetse ja turvalise töökeskkonna ning töövahendid. Eleringi tegevusi töötervishoiu ja 

tööohutuse korraldamisel ja tööohutuse tagamisel reguleerib töötervishoiu ja tööohutuse tagamise kord. 

Töötervishoiu ja tööohutusega seotud riskide hindamine toimub vastavalt ettevõtte riskijuhtimise 

korrale.  

Võimaldame paindlikku töökorraldust, täiendavat puhkust ja töötajate lisasoodustusi. Juurutame üha 

tugevamalt kaugtöö parimaid juhtimispraktikaid.  

 

2. Mitmekesisus ja võrdne kohtlemine 

Värbamisel lähtub Elering ettevõtte väärtustest, meeskondade mitmekesisusest. Peame oluliseks leida 

töötajaid üle Eesti. Meie jaoks on oluline, et kedagi ei diskrimineeritaks tema ea, soo, usu, päritolu, 

puude, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või muude asjaolude tõttu.  

 

3. Kaasav juhtimiskultuur  

Arendame kaasavat ja inimeste arengule ning tugevustele suunatud juhtimiskultuuri. Elering on kokku 

leppinud inimeste juhtimisega seotud põhimõtted, parimad praktikad ja elluviidavad fookused, mis 

aitavad tagada Eleringi missiooni täitmise ja saavutada Eleringi strateegilised eesmärgid. 

Juhtimiskultuuri toetavad juhtrühmad ja projektipõhised meeskonnad. Juurutatud on tulemuste ja 

arengujuhtimise protsess, mis aitab hoida tähelepanu eesmärkidel ja professionaalsetel standarditel. 

 

4. Koolitus ja arendustegevus 

Toetame töö ja õppimise ühendamist ning innustame spetsialistidee erialast ja isiklikku arengut.  

 

5. Järelkasv 

Töötame järelkasvu tagamise ja energeetika populariseerimise nimel ning tunnustame Eleringi töötajaid, 

kes panustavad õpilaste harimisse. Tagame eesseisvate energiasüsteemi muutuste elluviimiseks vajalike 

talentide ja kompetentside hoidmise läbi kvaliteetse juhtimise ja tugeva organisatsioonikultuuri.  
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Vastutustundlik juhtimine  
Eleringile on olulised neli vastutustundliku juhtimise fookusteemat, mis toetavad või on 

baaspõhimõtted, milleta eelnevalt esile toodud fookusteemasid on väga raske täita. 

 

1. Läbipaistvus ja avatus  

Elering tugineb oma tegevuses Hea Äriühingu Juhtimise tavale, ettevõtte sisestele poliitikatele ja 

kordadele. Kõik Eleringi strateegilised eesmärgid on avalikud ning kajastatud Eleringi aastaaruandes, 

mis on verifitseeritud välisaudiitori poolt. Välisaudiitori tegevuse üle teostab järelevalvet auditikomitee 

vastavalt audiitortegevuse seadusele.  

Meie eesmärgiks on ESG alase teabe läbipaistvuse suurendamine, viies aastaaruande vastavusse 

vastutustundliku ettevõtluse Global Reporting Initiative (GRI) standardiga ja auditi sissetoomine 

aastaaruande ESG osale. 

 

2. Aus ja eetikapõhimõtteist lähtuv juhtimine 

Elering on pühendunud Hea Äriühingu Juhtimise Tavade järgimisele, mis on eelduseks meie 

strateegiliste eesmärkide saavutamisel ja organisatsioonikultuuri kujundamisel.  

Meie jaoks on oluline, et kõik töötajad ja juhid järgiksid kõrgeimaid eetikastandardeid. Elering on 

äriühing, kus on lubamatu mistahes kujul või vormis esinev korruptsioon.  

 

3. Vastutustundlikkuse kriteeriumid tarnijatele ja koostööpartneritele  

Eleringi töövõtjad peavad täitma kõiki Eleringi töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid ning regulatsiooni, 

mis seab kõikidele riigihangete partneritele kõlbelisuse ja ametialase professionaalsuse nõuded.  

Elering valib koostööpartnereid eeskätt riigihangete tulemusena. Valitud partnerite nimed on 

avalikustatud riigihangete registris. Töötame eesmärgiga leida võimalusi hanketingimustesse 

jätkusuutlikkuse tingimusi lisada. Nõuame oma hankedokumentides tarnijatelt keskkonnateadlikku 

tegevust ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamist.  

Tarkvara arendusteenuste riigihangetes on kohustuslik arvestada lepingu maksumusse ettevõtjate poolt 

ka olelusringi kulutused. Koristusteenuse riigihangetes on kasutusel keskkonnahoidlike 

puhastusvahendite kasutamise tingimused.  

 

4. Andmekaitse  

Rakendame isikuandmete töötlemisel põhimõtteid nagu seaduslikkus, eesmärgikohasus, minimaalsus, 

õigsus, säilitamine ja turvalisus. Olemas on isikuandmete töötlemise protsessid, viime läbi regulaarseid 

koolitusi töötajatele ning auditeerimisi. 

 

5. Küberturvalisus  

Küberturvalisuse tagamiseks rakendame süsteemselt turvameetmeid eesmärgiga tagada ärisaladust 

sisaldava teabe ja isikuandmete infoturvalisus ning kaitsta elutähtsa teenuse osutamiseks vajalikke 

süsteeme küberohtude eest. 

 


