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ABSTRAKT 

Äriühingute valitsemine on keeruline ja mitmetahuline teema. Omanikele pakub Eesti 

äriseadustik välja raamistiku, milles tegutseda. Konkreetsed valikud teevad omanikud 

iseseisvalt. Raske on leida uurimistöid äriühingute valitsemisest kahetasandilises Mandri-

Euroopa mudelis. Seda enam on olukord keeruline Eesti äriühingute valitsemisega seotud 

uurimustega. Uuritud on üksikult äriühinguid ja kontserne, kuid kogumina uurimised on väga 

piiratud. 

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli välja töötada töövahend ehk meetod äriühingute 

valitsemise uurimise kõige mahukamate tööetappide lihtsustamiseks.  Peaeesmärk oli töötada 

välja andmemudel äriühingute valitsemisega seotud andmestiku süstematiseerimiseks ja 

analüüsiks. Kõrvaleesmärk oli andmemudeli testimine, viies läbi uurimuse Tallinna 

Tehnikaülikooli tudengite poolt äriühingute valitsemisega seotud ainetes tehtud kodutööde 

põhjal. Valimisse sobis 66 ettevõtet, millest kodutöödes oli antud põhjalik ülevaade. 

Töö peaeesmärk sai täidetud ja koostati relatsiooniline andmemudel. Andmemudel 

koosneb 7 tabelist: isik, äriühingu, seotud isik, omanik, valitseja, allikas ja abitabel. 

Andmemudel on esitatud täpse skeemina vastavas töö alajaotuses. 

Andmemudeli testimine oli edukas. Andmemudel on igati kasutatav vastavasisuliste 

uurimistööde läbiviimiseks. Kodutööde põhjal saadi tulemuseks, et 68% valitsemises 

osalevatest isikutest on omanike esindajad. Väikeomanike puhul kokku on esindatus 

valitsemises 64% ja suuromanike puhul on vastav number 84%. 

 

Töö pealkiri on: Meetodi väljatöötamine ja testimine omanike osalemise uurimiseks äriühin-

gute valitsemises. 

 

Võtmesõnad: äriühingute valitsemine, omanikud, juhatus, nõukogu, andmemudel 
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SISSEJUHATUS 

Äriühingute valitsemine ja omanikuks ehk ettevõtjaks olemine on väga huvitav ja eriti 

viimasel ajal üha rohkem populaarsust koguv valdkond. Äriühingute valitsemisel puudub 

tänaseni üheselt tunnustatud alusteooria. Omanikud peavad enda jaoks ise selgeks mõtlema 

küsimused, kui suurel määral ja mis moodi nad soovivad ettevõtte valitsemises osaleda. 

Erinevaid tahke selle probleemi uurimisel on palju. Omanike tahe, kontrolli ja efektiivsuse 

suhe, valitsemiskulud on ainult mõned valdkonnad, mis suunavad omanike valikuid 

äriühingute valitsemise korraldamisel. Seadusandlus  seab raamistiku, millised valikud on 

omanikel äriühingute valitsemises osalemisel. Valikuid omanikele on palju. Erinevaid 

valitsemisprobleeme või ka -eelised, mis tänu neile valikutele tekivad on raske uurida, 

kuivõrd on keeruline tehniliselt kirjeldada äriühingute valitsemise struktuure ja võimalusi. 

Seda eriti kui uurida paljude äriühingute valitsemist tervikuna ja ühe kogumine. 

Tallinna Tehnikaülikoolis on üliõpilastest poolt tehtud palju kodutöid äriühingute 

valitsemisega seotud ainetes. Käesolev magistritöö teema on välja pakutud töö juhendaja 

poolt seoses nende kodutööde ja seal sisalduva informatsiooni kasutamisega. Aastail 2000-

2012 õppeainetes „Äriühingute valitsemine“ , „Juhtimine“ , „Ettevõtte organisatsioon ja 

juhtimine“  koostatud kodutööd sisaldavad informatsiooni, mille alusel on oletatavasti 

võimalik teha üldistatud järeldusi äriühingute valitsemise kohta.  Käesolevas töös oli autoril 

kasutada unikaalne infomaterjal – 109 kodutööd. Sellest tulenevalt ongi käesoleva töö 

probleemiks nende materjalide analüüs ja meetodi välja töötamine äriühingute valimisega 

seotud informatsiooni süstematiseerimiseks, talletamiseks, analüüsiks ning järelduste 

tegemiseks. 

On selge, et selle probleemi lahendamine nõuab mitte ainult majandusvaldkonna 

tundmist vaid ka piisavaid teadmisi infotehnoloogiast. Seetõttu on tegemist põneva 

interdistsiplinaarse teemaga. Kahtlemata lihtsustab meetodi väljatöötamine, äriühingute 

valimisega seotud andmestiku uurimiseks ka edaspidiste sama valdkonna uurimistööde 

tegemist. 
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Käesoleva uurimistöö peaeesmärk on meetodi väljatöötamine äriühingute valitse-

misega seotud andmestiku, uurimiseks ja analüüsimiseks ehk andmemudeli loomine. 

Kõrvaleesmärk on selgitada välja kodutööde valimi põhjal, kuidas omanikud osalevad 

äriühingute valitsemises ja kontrollida selle tegevusega väljatöötatud andmemudeli 

kasutatavust. 

Uurimistöö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis antakse äriühingute 

valitsemise ja omanikuks olemise temaatika esmane ülevaade.  Uuritakse äriühingute 

valitsemise üldist tausta, selgitatakse välja detailne olukord, mis seda valdkonda 

iseloomustab. Tuvastatakse, kuidas on äriühingute omanike valikuid seoses äriühingute 

valitsemisega uuritud.  Tutvustatakse äriühingute valitsemise teoreetilisi seisukohti.  Peatüki 

lõpus sõnastatakse uurimistöö probleem ja eesmärk ning selgitatakse selle lahendamiseks 

kasutatavaid metoodikaid ja koostatakse täpne kava. 

Teine peatükk tegeleb juba probleemi lahendamisega. Täpsustatakse konkreetne 

olukord Eestis, selgitatakse välja omanike valikuvõimalused ja tagamaad. Seatakse nõuded 

(requirements) andmemudeli loomiseks. Tuvastatakse infoallikad ja süstematiseeritakse ja 

täpsustatakse äriühingute uurimiseks vajalik andmestik. 

Kolmandas peatükis viiakse läbi vastavalt kavale andmemudeli koostamise protse-

duur. Andmemudeli väljatöötamiseks laentakse metoodikaid infotehnoloogia valdkonnast. 

Abstraktne äriühingute valitsemine, lihtsustatakse ainult oluliseni, ning jõutakse 

kontseptuaalsest mudelist tulemuseni – andmemudelini. Andmemudeli testimiseks töötatakse 

välja reaalselt toimiv prototüüp infosüsteemist, mille abil viiakse läbi analüüs üliõpilaste 

kodutööde põhjal ja püütakse jõuda samuti soovitud tulemuseni. Sisestatakse kõik vajalikud 

andmed ning töötatakse välja sobivad päringud omanike osalemise uurimiseks äriühingute 

valitsemises. Eeldusel, et õnnestub vastavad päringud välja töötada, saab ka kinnituse 

andmemudeli kasutatavuse kohta. Peatüki lõpus antakse kinnitus andmemudeli kasutatavuse 

kohta ning analüüsitakse prototüübi loomisel käigus leitud täiendavaid aspekte. Töö 

lõpetuseks antakse soovitused võimalikeks edasisteks uurimistöödeks. 
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1. ÄRIÜHINGU VALITSEMINE JA SELLE UURIMINE 

1.1. Är iühingute valitsemise olemus 

Inglisekeelses kirjanduses võttis valitsemise mõiste (governance) kasutusele kirjanik 

ja filosoof Chaucer (1343-1400), kuigi ta polnud veel kindel, kuidas peaks olema korrektne 

kirjapilt (gouernance või governaunce). Termin „äriühingute valitsemine“  (corporate 

governance) on aga uus, see võeti kasutusele eelmise sajandi kaheksakümnendatel aastatel, 

kui teaduslikus kirjanduses hakati äriühingute valitsemist iseseisvamalt käsitlema (Tricker 

2012).  

Reaalsuses taandub äriühingute valitsemise kontseptsioon omandi ja kontrolli 

lahutamisele. Esimesena käsitlesid seda teemat Columbia Ülikooli professorid Adolf Berle ja 

Gardiner Means oma 1932. aastal esmakordselt ilmunud raamatus The Modern Corporation 

and Private Property (The Modern… 2012). Berle ja Means tõestasid, et 1930. aastateks oli 

ettevõtlik kapitalism, kus omanikud ja juhid olid samad isikud, muutunud 

finantskapitalismiks, kus omanikuks olemine ei tähendanud enam tingimata ettevõtte 

juhtimist, vaid ettevõtte juhtimisega tegelesid professionaalsed juhid. (Berle, Means 1932) 

Äriühingute valitsemine käsitleb võimu teostamise mehhanismi, mille abil omanikud 

viivad ellu oma tahte, kontrollivad äriühingu tegevust, saavad tagasi tehtud investeeringud ja 

teenivad dividende (Gerndorf 2009). Äriühingute valitsemine on omanike tahte realiseerimise 

õpetus, sest äriühingute valitsemise keskseks tegelaseks on omanik. Omanikud investeerivad 

ja võtavad riske, nende tahtest sõltub äriühingu, erinevate sidusgruppide  käekäik. Omanikud 

on väärtuslik vara ning äriühingud peavad parimate omanike pärast võitlema. On arusaam, et 

omanikud on suutelised andma äriühingule enamat kui vaid kapitali. (Wahl 2011) 

Äriühingute valitsemine on tihedalt seotud juhtimisega, kuid samas ei tohiks neid 

mõisteid segamini ajada. Valitsemine on suunatud äriühingu välimisele, juhtimine sisemisele 

olemusele (Wahl 2011). Valitsemine on suunatud strateegia loomisele, juhtimine selle 

elluviimisele. Juhtimine on seotud igapäevase äritegevuse korraldamisega nagu tootmine, 
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hankimine, turustamine, finantseerimine personalijuhtimine jne (Õunapuu 2003). Üldistatult 

võiks jaotada valitsemise ja juhtimise struktuuriliselt. Omanike ja omanike esindusorgani töö 

või ülesanne on sellisel juhul valitsemine ning juhtimine oleks juhatuse ja tippjuhi 

ametipositsioonil töötavate isikute töö. Seos äriühingute valitsemise ja juhtimise vahel 

kirjeldab hästi Joonis 1. 

 

Joonis 1. Äriühingu valitsemise ja juhtimise mõistete maht ja kattuvus 

Allikas: Gerndorf 2009 

Äriühing on organisatsioon, mida võib defineerida kui kindlat inimrühma ühiste 

eesmärkide saavutamiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendust (Üksvärav  

2008). Saavutatud eesmärk ehk tulemus on äriühingu kõige üldisem näitaja ja samas ka 

olemasolu põhjus. Käesolevas töös uuritakse äriühinguga seotud kindlat inimrühma – 

omanikke. Omanikud ehk omanikkond ei kuulu äriühingusse, neid võib vaadelda kui ühte 

huvirühma (stakeholder). Äriühing on seotud erinevate huvirühmadega, sealhulgas omanikud, 

juhid, töötajad, hankijad, kliendid, partnerid, ühiskond tervikuna ning kõik teised huvitatud 

osapooled (Yocam, Choi 2010, 5).  



9 
 

1.2. Är iühingute valitsemise teoor iad 

Äriühingus, kus omanik ise on ka juht, on kogu tema tegevus suunatud ettevõtte 

väärtuse kasvatamisele, kuna see suurendab juhi enda sissetulekuid. Äriühingu valitsemise 

teemad tulevad päevakorda siis, kui omanik ja äriühingut reaalselt kontrolliv isik ei ole enam 

üks ja see sama. See juhtub näiteks professionaalse juhi palkamisel või kui äriühingul on 

rohkem kui üks omanik (Õunapuu 2003).  

Äriühingute valitsemisel puudub üheselt tunnustatud alusteooria (Tricker 2012; Wahl 

2011). Äriühingute valitsemise alusteooria loomine tähendaks „must kasti” , mida nimetatakse 

äriühinguks, ühest lahendamist ehk saada aru, kuidas organisatsioonid toimivad ja kuidas neid 

valitsetakse ja juhitakse (Wahl 1011).  

Erinevaid lähenemisi äriühingute valitsemise uurimiseks peamiselt läbi kirjeldamise 

on mitmeid, kuid enamus tulenevad kolmest järgnevast teooriast: agenditeooria (agency 

theory), huvigruppide teooria (stakeholder theory), käsundajateooria (stewardship theory). 

1.2.1. Agenditeoor ia (agency theory) 

Agenditeooria formuleerisid Michael Jensen ja William Meckling oma 1976. aastal 

ajakirjas „Journal of Financial Economics“  ilmunud artiklis järgmiselt: „Kui mõlemad pooled 

maksimeerivad oma kasulikkust, siis on olemas põhjus uskuda, et agent ei tegutse alati 

volitaja parimates huvides“ . Äriühingu kontekstis on volitajaks omanikkond, kes delegeerivad 

kontrolli äriühingu tegevuse üle agendile, kelleks on firma juht või juhid. Agenditeooria on 

äriühingute valitsemise baasteooria ja see lähtub seisukohast, et omanike poolt volitatud juhid 

ei tegutse alati omanike huvides, vaid eelkõige enda isiklikku kasu silmas pidades (Õunapuu 

2003). 

Agenditeooria üritab lahendada probleeme, mis tekivad agendisuhtes. Äriühingute 

valitsemise kontekstis ilmneb kaks probleemi. Esiteks juhi ja omaniku huvid on teatud osas 

erisuunalised ja teiseks on omanikul järelevalve teostamine nii kulukas kui keeruline. 

Agenditeooria kohaselt eeldatakse põhimõtteliselt, et nii agendid kui ka esindatavad käituvad 

ratsionaalselt lähtudes enda huvidest. (Yocam, Choi 2010) 

Omanikud on huvitatud pigem suuremast kasumist, mainest ja jätkusuutlikkusest. 

Juhid seevastu suuremast palgast, vahetututest hüvedest, suurest organisatsioonist, kasvust ja 

isiklikust mainest. Tegevused mitteomanike (vt. huvigruppide teooria) huvides on 
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agenditeooria kohaselt tõlgendatavad kui juhtide oma võimu ja isikliku maine tugevdamiseks 

suunatud tegevused. Lisaks kerkib esile riski jagamise probleem. Kui omanikel ja juhatajal on 

erinev suhtumine riski, võivad nad eelistada erinevaid tegevusi. 

Sageli erinevad omanike ning juhtide lühi- ja pikaajalised huvid. Teatud juhtudel, kui 

äriühingu juhtide tegevust hinnatakse lühiajaliste näitajate baasil, on juhid keskendunud vaid 

lühiajalisele tegevusele. Samuti võib olukord olla ka vastupidine, kus omanikud soovivad 

kiiresti äriühingust kasumit saada ja jätavad kõrvale pikaajalise juhtide poolt koostatud 

tulevikku suunatud strateegia ja plaanid.  

Majanduslikust seisukohast on oluline jälgida seda, et agendiprobleem tekitab kulusid. 

Volitamiskulud (agency costs) on kulud, mis seisnevad lisaks juhtide tegevuse jälgimise ja 

kontrollimise kuludele ka alternatiivkuludes, mis tulenevad sellest, et teatud juhtudel on juhi 

tegevuse väga põhjalik jälgimine kulukam kui kasu, mis sellest saadakse. (Jensen, Meckling 

1976) 

Kuigi ideaalse agendilepingu sõlmimine pole võimalik, püütakse reaalsuses seda 

probleemi lahendada just lepingutega (teenistusleping). Kokkulepetes reguleerimata 

küsimustes on otsustusõigus äriühingu omanikel (delegeerija). Sõltuvalt omanike struktuurist 

on aga kontrolli- ja otsustamismehhanism erinev. Ühe omaniku puhul on tal kõik võimalused 

ettevõtte tegevuse korraldamise juhtimiseks ja ka agendi kontrollimiseks. Paljude omanike 

olemasolu korral tuleb otsuseid teha aga lähtuvalt enamuse arvamusest ja efektiivne kontroll 

juhtide töö üle on juba raskendatud. Eraldi teema on siinjuures veel omanikevaheline 

problemaatika. Kui äriühingul on palju omanikke, kellel kõigil on vaid vähemusosalus (kuni 

50%), siis võib tekkida olukord, kus omanikupoolset kontrolli ja järelvalvet äriühingu juhtide 

üle praktiliselt ei toimu (vt. ka omanikkond, kui väline huvigrupp). Majanduslikult saab seda 

seletada, et kuna investeeringu suurusest ja tulemist lähtuvalt, ületavad omanike poolt 

tehtavad kulutused kasu, mida nad saavutatakse kontrolli suurendamise tulemusel. (Õunapuu 

2003) 

Agenditeooria suudab seletada väga suurt osa äriühingute valitsemise problemaatikast, 

kuid reaalsuses ei lähtu juhtide käitumine ainult agendilepingust, vaid on mõjutatud ka 

inimestevahelistest suhetest (nii vertikaalselt kui lateraalselt), grupidünaamikast, poliitilisest 

olukorrast jpm. Agenditeooriat on teravalt kritiseeritud, kuna selle kohaselt eeldatakse, et igal 

juhul eksisteerib huvide konflikt, ka võetakse arvesse vaid omanike ja juhtide tahe, jättes 

kõrvale näiteks töötajate ja klientide soovid. Samuti ei käitu inimesed alati täielikult 
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ratsionaalselt. Enamust juhtidest tegutseb suuremal või vähemal määral ikkagi omanike huve 

silmas pidades, seadustest ning äriühingu enda huvidest tulenevalt. Sellist lähenemist pooldab 

ka agenditeooriale alternatiivne käsundajateooria, mille peamine mõte seisneb eeldusel, et 

agent sisimas tahab teha alati head tööd. Kõiki eelloetletud puudusi on püütud lahendada 

agenditeooriat täiendades või kombineerides nt. käsundaja või huvigruppide teooriatega. 

(Tricker 2012; Wahl 2011). 

1.2.2. Huvigruppide teoor ia (stakeholder theory) 

Kui traditsiooniliselt lähtutakse omanikust (shareholder), siis huvigruppide teooria 

määratleb täiendavad äriühingut ja selle tegevust mõjutavad seotud huvigrupid: 

valitsusasutused, parteid, erialaliidud, ühiskonnagrupid, töötajad, finantsasutused, kliendid 

jne. Mõnikord loetakse ka konkurendid huvigruppide hulka. Huvigrupiks olemine tuleneb 

selle mõjust äriühingule või teistele äriühinguga otseselt või kaudselt seotud huvigruppidele 

(Freeman 2004). 

Erinevate huvigruppide olemasolu tekitab konkureerivad huvid ja keerulise 

kauplemisprotsessi. Konkureerivad huvid on olemas äriühingu kõikidel juhtimistasanditel, 

sealhulgas ka nõukogu ja juhatuse tasemel. Huvigruppide teooria üheks põhiküsimuseks on 

„väärtuse”  tähenduse väljaselgitamine teatud sidusgrupile ja see, kuidas äriühingud seda 

erinevat tüüpi „väärtust”  huvigruppidele loovad. Tulenevalt erinevate huvide ja huvigruppide 

konkureerimisest sama hüve nimel võib loodav „väärtus“  olla väiksem kui teoreetiline 

maksimaalne tulemus. (Yocam, Choi 2010)  

Huvigruppide teooria annab kasuliku perspektiivi, kuid praktikas on teooria 

rakendamine problemaatiline (Wahl 2011). 

1.2.3. Käsundajateoor ia (stewardship theory) 

Käsundajateoorias juht või juhid maksimeerivad „väärtust“  äriühingu jaoks. Sellisel 

juhul ühtivad juhtide ja omanikkonna eesmärgid. Agenditeoorias lähtuvad valitsemisorganid 

omanikkonnast, kuid käsundajateoorias lähtutakse juhtidest. Äriühingute valitsemise puhul 

tähendab käsundajateooria seda, et juht või juhid on täielikult motiveeritud tegema head tööd 

omanikkonna nimel, kuivõrd juhid on head käsundajad. (Yocam, Choi 2010) 
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Teaduslikes uurimustes on tänaseni äriühingute valitsemiseks enim rakendatud 

teoreetiline vaatenurk agenditeooria. Agenditeooria esindab tüüpiliselt omaniku vaadet 

väärtusloomele. Varajased omanikkonna uurimistööd on kirjeldavad (Berle, Means 1932). 

Uuringute muutumisel süstemaatilisemaks toetusid uurijad põhiliselt agenditeooriale (Wahl 

2011). Käesolevas töös on peamiseks lähtealuseks samuti agenditeooria, kuivõrd see aitab 

suhteliselt hästi mõista omanike kontrollivajadust ja valikuvõimalusi ning teisi huvigruppe ei 

käsitleta. 

1.3. Omanikuks olemine, õigused ja vastutus 

Käsutusõigus (property rights) loob aluse omanikuks olemisele, vastavalt 

majandusteoorias Demstezi poolt 1967 loodud käsutusteooriale (property rights theory). 

Käsutusõiguste all peetakse silmas igat liiki õigusi seoses ressurssidega (mitte üksnes 

omandiõigust). Käsutusõigus koosneb kasutusõigusest (usus), muutmisõigusest (abusus), 

tulemi (viljade) omastamise õigus (usus fructus), võõrandamisõigus. Olemasolevaid ressursse 

käsutavad ikka mingid indiviidid – sõltumata parasjagu kehtivast omandiõigusest. Eeldatakse, 

et indiviidid käituvad (keskmiselt) ratsionaalselt ja seega püüavad käsutusõigusest saada nii 

palju kasu kui võimalik (Sepp 2012). 

Äriühingute piiratud vastutuse kasutuselevõttu on tüüpiliselt peetud üheks tähtsamaks 

töösutsrevolutsiooni ajastu uuenduseks. Olgugi emotsionaalselt, kuid siiski ütles N.M. Butler, 

Columbia Ülikooli president 1911. aastal, et piiratud vastutusega äriühing on ajastu kõige 

tähtsam avastus, isegi elekter ja aur on oluliselt vähemtähtsad. (Smart 1996, 3) 

19. sajandil viidi Suurbritannias läbi kaks suurt ettevõtlusega seotud seadusandluse 

reformi. Esiteks 1844 võeti vastu seaduse (The Registration Act), mis võimaldas laialdast 

ettevõtete aktsiate omamist ja võõrandamist, kuid säilis aktsionäride piiramata vastutus 

ettevõtte kohustuste ees. Teiseks oli 1865. aastal vastu võetud seadus (The Joint-Stock 

Companies Act), mis võimaldas äriühingutel piirata aktsionäride vastutust nende esialgse 

investeeringu ulatuses. Piiratud vastutus oli tasuline teenus, millele lisaks allutati äriühingud 

täiendavatele info avalikustamise reeglitele. (Ibid.) 

Eestis on Äriseadustik defineerinud järgmised äriühingu liigid: täisühing, 

usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Kapitaliühinguteks on osaühing ja 
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aktsiaselts. Osaühingul on osadeks jaotatud osakapital, aktsiaseltsil aktsiateks jaotatud 

aktsiakapital. (Äriseadustik) 

Äriühingu varad kuuluvad ühingule endale, antud kontekstis kapitaliühingule. 

Kapitaliühingu omanikud on osaühingu osa ja aktsiaseltsi aktsiate omanikud ehk investorid. 

Seega saab kapitaliühingu omanikust rääkida vaid ülekantud tähenduses. Omanikud (erinevalt 

laenuandjatest) paigutavad oma vara äriühingusse, andmata sellele omandit üle. Omanikud 

kannavad riski, neil on õigus saada oma varalt kasu, s.t osa kasumist (usus fructus). Kui 

äriühingul on mitu omanikku, võib rääkida äriühingu omanikkonnast ja moodustub omanike 

struktuur. Omanike struktuuri defineeritakse vastavalt häälte ja omakapitali jaotusele. (Wahl 

2011) 

Vaieldamatult on kapitaliühingu piiratud vastutus võrreldes piiramatu vastutusega 

ettevõtlusvormide puhul üks atraktiivseimaks omaduseks. Ilma selle võimaluseta vastutaksid 

äriühingu omanikud kogu oma varaga äriühingu kohustuste ees. Piiratud vastutus võimaldab 

vähendada investori riske ja samuti neid hajutada. Teoreetiliselt on siiski tegemist riski teise 

kohta paigutamisega, mitte aga riski hajutamisega. Majandusteoorias on see seletatav 

tehingukuludega. Piiramatu riskiga investeerimine muudaks investorile vajalikuks kontrollida 

ja jälgida nii äriühingu kui ka teiste investorite kohustusi ja varasid. On lihtne mõista, et 

selline tegevus osutud kulukamaks, kui kõrgemat riskpreemiat äriühingu kreeditoridele, kes 

peavad aktsepteerima omanike piiratud vastutust ja võtavad riski äriühingu maksejõuetusest 

selles määra enda kanda. (Jensen, Meckling 1976) 

1.4. Är iühingute valitsemise mudelid 

Eri riikides on kasutusel erinevad süsteemid äriühingute valitsemiseks. Ei ole ühte 

kindlat kõige paremat ja kõigile sobivat mudelit. Reeglina on igas äriühingute valitsemise 

mudelis valitsemisorganil kaks peamist ülesannet:  

• juhtkonna valimine, tagasikutsumine ja kontroll ning järelevalve ettevõtte kõige 

kriitilisemate funktsioonide üle; 

• määrata ettevõtte strateegiline suund. 
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Igas valitsemismudelis on kaks peamist omadust mis määravad kuidas valitsemisorganid 

omavahel suhtlevad ja struktuuri paigutuvad: 

• valitsemisstruktuur (board structure): milline on ettevõtte valitsemise 

organisatsiooniline raamistik, 

• valitsemisorgani koosseis (board composition): kes on valitsemisorganis 

esindatud. 

Valitsemisstruktuuri järgi võib jaotada süsteemid kaheks: ühetasemeline  või kahetasemeline. 

Kõige enam on uuritud maailmas väga levinud ühetasandilist Anglo-Ameerika mudelit. 

Mandri-Euroopa ehk Saksa mudelit (kasutusel Saksamaal, Austrias, Hollandis, Eestis ja veel 

mõnel pool Euroopas) on oluliselt vähem uuritud. (Ping, Wing 2011; Mendez 2009) 

1.4.1. Anglo-Ameer ika mudel 

Anglo-Ameerika mudel baseerub äriühingu välisel kontrollil ja suurel omanike arvul. 

Enamus suurtest ettevõtetest on noteeritud börsil. Omanike huvid on suhteliselt hästi kaitstud 

ja üha enam on omanikeks ehk institutsionaalsed investorid (investeerimis- ja pensionifondid 

jne). Pangad ei mängi otsest rolli direktorite nõukogu töös, vaid mõjutavad ettevõtteid kui 

kreeditorid..Kasutusel on ühetasandiline valitsemissüsteem. Direktorite nõukogusse (Board of 

Directors või ka lihtsalt Board) kuuluvad nii siseliikmeid (tippjuhtkond) kui ka välisliikmed 

(omanikud, omanike esindajad, huvigruppide esindajad). Rahastajad (pangad) ei mängi erilist 

rolli direktorite nõukogu töös, kuid mõjustavad äriühinguid kui kreeditorid. Direktorite 

nõukogu liikmete juriidilised kohustused on määratud seadusega. (Iskander, Chamlou 2000) 

Tippjuht (CEO – Chief Executive Officer kasutusel USA-s või MD – Managing 

Director kasutusel UK-s) on alati direktorite nõukogu liige. Direktorite nõukogu esimees 

(Chairman of the Board) ja CEO võivad olla ühes ja samas isikus. Selle isiku võim ja mõju 

firmas on äärmiselt suur (võrreldavalt Mandri-Euroopa mudelis, kui nõukogu esimees, 

juhatuse esimees ja tegevjuht oleksid ühes isikus). Sisuliselt võib olla täielik võim ühe isiku 

käes. Tekib olukord, kus väga keeruline on eraldada valitsemise ja järelvalve rolli direktorite 

nõukogu tasemel ja operatiivjuhtimise rolli igapäevase majandustegevuse tasemel. Lisaks 

CEO-le on direktorite nõukogus tüüpiliselt veel mitmed tippjuhid (Chief Financial Officer, 

Chief Operating Office jne), mis kirjeldatud valitsemise vastuolu veelgi süvendab. Järjest 

rohkem teadvustavad seda probleemi äriühingu omanikud ning paljudes ettevõtetes on 
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direktorite nõukogust tagasi kutsutud igapäevases tegevuses osalevaid  liikmeid ja asendatud 

isikutega väljastpoolt äriühingut. Üha enam arutletakse direktorite nõukogu esimehe ja 

tegevjuhi (CEO) rollide kohustusliku lahutamise üle ning mitmetes äriühingus on seda ka 

tehtud. (Suchan 2004) 

1.4.2. Mandr i-Euroopa mudel Saksamaa näitel 

Mandri-Euroopa mudel on kahetasandiline valitsemissüsteem, kus on eraldiseisvad 

nõukogu kui ka juhatus. Kuivõrd Eestis kasutusel olev äriühingute valitsemissüsteem on 

detailselt kirjeldatud järgmises peatükis, siis siinkohal on kahetasandilise valitsemismudeli 

taust avatud Saksamaa näitel. Tegemist sisemise kontrolliga mudeliga, kus aktsionärid, 

pangad ja teatud juhtudel ka töötajad määravad need isikud, kes kontrollivad juhatuse 

tegevust. (Iskander, Chamlou 2000) 

Saksa ettevõtted saavad valida mitmete juriidiliste ettevõtlusvormide vahel, 

enamlevinud on osaühingud (Gesellschaft mit beschränkte Haftung ehk GmbH), mis ei ole 

börsil noteeritud ja aktsiaseltsid (Aktiengesellschaß ehk AG), mis võivad olla noteeritud börsil 

(analoogselt Eestis Osaühing ja Aktsiaselts). Äriühingut juhib enamasti kollektiivne organ – 

juhatus (Vorstand) ja järelvalvega tegeleb nõukogu (Aufsichtsrat), mis peab seaduse kohaselt 

olema aktsiaseltsidel. Väiksemates osaühingutes (töötajaid vähem kui 500) on ainult juhataja 

(Geschäftsführer), kes on kohe järgmine juhtimislüli pärast osanike koosolekut ning kes 

annab oma tegevusest aru otse osanikele. Suurematel osaühingutel (töötajaid 500 või enam) 

nagu ka aktsiaseltsidel peab olema nii juhatus kui ka nõukogu. Isegi siis, kui ettevõte kuulub 

ühele omanikule. 

Kuni 2000 töötajaga äriühingu nõukogus on 2/3 omanike esindajaid ning 1/3 peab 

olema töötajate ja ametiühingute esindajad. Üle 2000 töötajaga ettevõttes peab see 

proportsioon olema 50:50. Töötajate esindajatest pooled peavad olema tavalised palgatöötajad 

ja pooled juhtivtöötajad. Nõukogu esimees on alati omanike esindaja ja temal on ka otsustav 

hääl, kui nõukogu liikmete hääled jagunevad pooleks. Ajaloolistel põhjustel sütt, rauda ja 

terast tootvad töötlevad äriühingud moodustavad aga eraldi ettevõtete kategooria, kus 

nõukogu esimees ei ole omanike esindaja, vaid peab olema neutraalne. Nõukogu koosolekud 

toimuvad tavaliselt kord kvartalis. Nõukogule seadusega pandud ülesanded on äriühingu 

finantsaruannete läbi vaatamine ja kinnitamine (sealhulgas ka ettevõtte aastaaruande 

kinnitamine), suuremate investeeringute kinnitamine, juhatuse valimine ja dividendide 
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kinnitamine. Lisaks võib ettevõtte põhikirjaga panna nõukogule veel ka teisi ülesandeid, kuid 

enamasti on need juhatuse poolt tehtud ettepanekute heakskiitmine või tagasilükkamine 

(Charkham 1995). Seega on nõukogu tegelik roll olnud seni ja on ka praegu rohkem 

tseremoniaalne, jättes suurema tegutsemis- ja otsustamisvabaduse juhatusele. See muudab 

enamuse Saksa ettevõtteid rohkem lähedasemaks ühetasandilisele valitsemissüsteemile.  

Saksa äriühingu juhatus on kollektiivne juhtimisorgan, millel on väga suur võim. 

Juhatus võib valida (ja tavaliselt seda ka tehakse) enda liikmete hulgast juhatuse esimehe 

(Sprecher), kuid see ei ole kohustuslik ja kõikide ettevõtete juhatustes teda valitud ei ole. 

Kuigi Saksa äriühingu juhatuse esimehel on veidi rohkem võimu kui teistel juhatuse liikmetel, 

on vahe tema ja teiste vahel suhteliselt Sellist võimutäiust nagu on võimalik luua Anglo-

Ameerika mudelis kombineerides Chairman’ i ja CEO rolli, Saksamaal tekitada ei ole 

võimalik. Juhatuse esimehe mõjuvõim sõltub palju ka sellel kohal olevast persoonist ja tema 

juhtimisstiilist. Kõik juhatuse liikmed on solidaarselt vastutavad äriühingu juhtimise eest ning 

kuigi iga liige on enamasti mingi valdkonna juht, ei tegele ta ainult oma osakonna tööga, vaid 

peab olema hästi kursis ka teiste juhatuse liikmete vastutusvaldkonnaga. Juhatuse koosolekud 

toimuvad enamasti korra nädalas ja on kaugel lihtsalt formaalsest kooskäimisest. Koosolekul 

arutatakse ettevõtte juhtimise sisulisi küsimusi ja koosolekud võivad kesta terve päeva. 

Juhatuse liikmed võivad end oma ametis tunda üsna kindlana, kuna enamasti valitakse nad 

viieks aastaks (see on ka maksimaalne seadusega lubatud aeg ühekordseks 

valitsemisperioodiks, kuid juhatuse liikmeid võib ka uuesti tagasi valida) ja neid saab 

erakorraliselt ametist vabastada vaid väga tõsiste rikkumiste korral. (Ibid.) 

Eestis on kasutusel üldjoontes Saksamaaga sarnane Mandri-Euroopa äriühingute 

valitsemise mudel.  

1.5. Lahendatav probleem ja metodoloogia 

Kapitalism on eraomandusel ja vabaturumajandusel põhinev ühiskondlik süsteem, 

mille eelduseks on kasumit taotlev ettevõtlus ehk äriühingute olemasolu (Capitalism 2012). 

Äriühingu olemasolu põhjus on aga tulemus ehk omanike elluviidud tahe (Wahl 2011). 

Äriühingute omanikud tähtsad nii äriühingute valitsemise teooriates kui ka praktikas. 

Arvestades nende olulisust nii üksikisikuna kui ka majanduse seisukohalt, on neid selgelt liiga 

vähe uuritud. 
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Üldised äriühingute valitsemise uurimistööd põhinevad valdavalt agenditeoorial. 

Omanike tahet, võimu ja järelevalve teostamist äriühingu üle on uuritud peamiselt lähtudes 

Anglo-Ameerika mudelist. On raske leida uurimistöid, mis käsitleksid omanike valikuid Eesti 

kahetasemelises valitsemissüsteemis. Kuivõrd äriühingute valitsemise problemaatika on väga 

keeruline ja mitmetahuline on uuritud peamiselt üksikute ettevõtete valitsemist. Kogumina on 

uuritud börsiettevõtteid, kuid börsiettevõtete puhul on aga suhteliselt rangelt ette kirjutatud, 

kuidas peaks äriühingut juhtima ja valitsema (HÜT, Börsi reglement). Vajaka jääb aga 

teadmisest, kuidas mitte-avalike ettevõtete omanikud äriühingute valitsemises osalevad. On 

raske hinnata millised omanike valikud valitsemise korraldamisel millist mõju avaldavad 

omanikule endale, teistele omanikele ja ka äriühingule. 

Käesoleva uurimistöö probleem seisneb selles, et Eestis pole äriühingute valitsemist 

kogumina piisavalt uuritud, mistõttu on ka raske omanikele soovitusi anda, mis moodi 

olenevalt nende eesmärkidest ja äriühingu iseloomust peaksid nad valitsemist korraldama. 

Äriühingut uuritakse „musta kasti“  meetodil, mis aitab mõista kuidas organisatsioonid 

toimivad ja inimesed neis tegutsevad (Wahl 2011). Lihtsustamaks seda, kuidas omanike 

valikud äriühingute valitsemisel mõjutavad seda „musta kasti“  ja omanike endi eesmärkide 

saavutamist, oleks hea kasutada kindlat metoodikat. Sellist metoodikat, mis aitaks kogumina 

uurida omanike valikuid Eesti äriühingute valimises autor  kirjanduses ei leidnud.  

Uurimistöödes on töö maht kõige suurem eelkõige andmete kogumise ja nende 

analüüsis etapis. Andmed, mida äriühingute valitsemise uurimiseks koguda ja analüüsida, on 

pigem struktuurilise iseloomuga – olulised on seosed erinevate valitsemisorganite, omanike ja 

muude oluliste valitsemist iseloomustavate näitajate vahel. Andmetele seab raamistiku Eestis 

seadusandlus, kuid ainult sellest ei piisa andmete edukaks kirjeldamiseks. Omanike valikute 

paljusus, kriteeriumite mitmetahulisus muudab äriühingute valitsemise kogumina uurimise 

keeruliseks. Autorile teadaolevalt ei ole loodud standardiseeritud meetodit (andmemudelit) 

kogutud andmetest andmebaasi loomiseks. 

Käesoleva uurimistöö eesmärk on äriühingute omanike ja äriühingute valitsemise 

uurimiseks kogutavate andmete süstematiseerimiseks, salvestamiseks ja analüüsimiseks 

andmemudeli koostamine. Loodavat meetodit on võimalik kasutada uurimistöödes, mis 

käsitlevad omanike osalemist äriühingute valitsemises. 

Tulenevalt käesoleva töö eesmärkidest uurib autor omanikke ja juhte. Teised välised 

osapooled jäävad problemaatikast kõrvale. Ülejäänud osa organisatsioonist, mida omanikud 
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valitsevad ja juhid juhivad käsitletakse edaspidi iseseisva tervikliku organisatsioonilise 

üksusena. Äriühingute valitsemise all mõeldakse käesolevas töös peamiselt erinevaid 

juhtimisstruktuure, juriidilisi valikuid, sotsiaalseid vahendeid ja sellega seotud meetodeid ja 

protsesse.  Nende abil äriühingu omanikud suunavad äriühingu tegevust enda poolt püstitatud 

eesmärkide poole ja teostavad järelvalvet juhtide ja äriühingu enda üle. 

Andmemudel on üks töövahenditest suurema probleemi lahendamisel. Infotehnoloogia 

kontekstis nimetatakse sellist töövahendit või meetodit mustriks. Muster on üldine 

taaskasutatav lahendusviis tihtiesinevale ühetaolisele probleemile. Muster ei ole kindlasti 

valmis „ toode“ , mida saab üks-ühele lihtsalt kasutusele võtta, vaid pigem lahenduse kirjeldus 

või šabloon, mille abil on lihtne tihtiesinevat probleemi lahendada. (Software … 2012) 

Käesoleva töö eesmärgiks oleva andmemudeli näol ongi tegemist sellise mustri ehk 

meetodiga. Seda saab äriühingute valitsemise uurimisel lihtsasti kasutada. 

Tarkvaraarendusmetoodikaid või –mudeleid on väga palju. Enamus neist põhinevad 

suuremal või vähemal määral 1970. Winston W. Royce poolt kirjeldatud kose (Waterfall) 

mudelil. Kose mudel kirjeldab järjestikulist tarkvaraarendusprotsessi, kus eelmine etapp on 

alati selgelt lõpuni viidud enne järgmise alustamist. Üldistatult on etapid järgmised: nõuete 

analüüs (requirements analysis), kujundamine (design), arendus (implementation), 

kontrollimine (verification) ja hooldus (maintenance).  Andmebaas on tarkvaraline süsteem ja 

andmemudel on andmebaasi loomise aluseks. Kuivõrd käesolevas töös luuakse vaid meetod 

äriühingute valitsemisega seotud andmestiku analüüsimiseks, siis kasutatakse autori 

kohandatud metoodikat selle väljatöötamiseks. Käesoleva töö fookus ei ole tarkvaraarendusel 

vaid äriühingute valitsemise uurimisel siis Occami habemenoa printsiibist lähtudes 

lihtsustatakse klassikalist tarkvaraarenduse metoodikat maksimaalselt, et saavutatud tulemus 

oleks veel ootuspärane. Andmebaasi loomine kätkeb endas inimesele arusaadavate objektide 

kirjeldamiseks kasutatavate parameetrite ja nende väärtuste salvestamise metoodika 

väljatöötamist ehk andmemudeli loomist. 

Andmemudeli koostamise tüüpilised etapid seisnevad andmestiku kontseptuaalses 

kirjeldamises, millele järgneb andmemudeli koostamine ja normaliseerimine (Coronel et al 

2011).  Kombineerindes andmemudeli koostamise protsessi eelnevalt kirjeldatud tarkvara-

arenduse metoodikaga saab koostada käesolevas töös loodava andmemudeli koostamiseks 

sobiva protsessi. See koosneb järgmistest loogilistest etappidest: nõuete analüüs, 
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kontseptuaalse mudeli loomine, andmemudeli koostamine ja normaliseerimine, testimiseks 

andmebaasi füüsiline realiseerimine. 

Nõuete analüüsi etapis kirjeldatakse, kuidas toimub Eestis äriühingute valitsemine. 

Määratletakse omanike valikud, mis vajavad andmebaasis kirjeldamist. Tuvastatakse 

andmebaasi seisukohast vajalikud objektid ehk olemid (entity). Täpsustatakse minimaalne 

nõutav andmestik ning kvantifitseeritakse kõik vajalikud andmeväljad. Kontseptuaalne 

mudel  kirjeldab seosed erinevate olemite vahel. Luuakse olem-seose diagramm (entity 

relationship diagram – ERD). Andmemudeli koostamine ja normaliseerimine tähendab 

olem-seose diagrammist andmemudeli koostamist. Andmemudel on andmete struktureerimise 

viis, millega üritatakse kirjeldada reaalse maailma andmeobjekte. Andmemudel koostatakse 

kõikide väljadega ja viiakse see normaliseeritud kujule, et vältida andmete dubleerimist 

(Coronel et al 2011).  

Testimise etapis koostatakse reaalselt toimiva infosüsteemi prototüüp, millega 

kontrollitakse andmemudeli rakendatavust. Andmemudeli testimiseks kasutatakse Tallinna 

Tehnikaülikooli tudengite poolt tehtud kodutöid, mis on tehtud äriühingute valitsemisega 

seotud ainetes. Testimise etapis selgitatakse välja, kuidas Eestis omanikud osalevad 

valitsemises. Uuritakse milliste valitsemisorganite töös omanikud osalevad. Omanike valikute 

põhjused jäävad käesoleva uurimistöö problemaatikast välja, kuivõrd testimise ülesanne on 

kontrollida andmemudeli kasutatavust. 
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2. ÄRIÜHINGUTE VALITSEMINE EESTIS JA NÕUETE 

ANALÜÜS 

2.1. Är iühingute valitsemine Eestis 

Kapitaliühingute tegevust reguleerivad Eestis peamiselt Äriseadustik ja 

Väärtpaberituruseadus. Kuna Eesti ettevõtlusalase seadustiku koostamisel oli aluseks Saksa 

vastavad seadused, on Eestis kehtiv õiguslik raamistik suhteliselt sarnane Saksamaa omaga 

(Mereste 2000). 

2.1.1. Üldpõhimõtted 

Vastavalt Äriseadustikule on kapitaliühing äriühing, mille osa- või aktsiakapital on 

koosneb osade või aktsiate nimiväärtuse kogusummast. Osaühingu puhul on tegemist suletud 

ettevõttega (private company) ehk selle osad ei ole avaliku kauplemise objektiks.  

Aktsiaselts on avalik ettevõte ja selle aktsiad võivad olla vabalt kaubeldavad. Eestis on 

kõikide aktsiaseltside aktsiad registreeritud Väärtpaberite keskregistris (EVK) s.o. 

aktsiaraamatu pidamine on delegeeritud EVK-le. Osaühingu osanike nimekirja pidamine on 

osaühingu juhatuse ülesanne, kuid selle võib samuti delegeerida edasi. Osaühing võib oma 

osad samuti registreerida EVK-s, see muudab osaühingute osade võõrandamise sama lihtsaks 

kui aktsiaseltside aktsiatega tehingu tegemist. Praktikas tähendab see lihtsat 

väärtpaberitehingut. Seega on vahe tegemine suletud ja avaliku äriühingu vahel läinud 

suhteliselt „uduseks“ . Vaikimisi on osaühingu osa võõrandamisel eelisostu õigus teistel 

osanikel. Sellest õigusest võivad aga osanikud põhikirjas loobuda. Juriidiliselt on aktsiate arv 

põhikirjas määratud ja kaubeldakse reeglina aktsiate täisosadega, osaühingul on aga alati 

sama palju osasid kui on osanikke ning kaubeldakse osade murdosadega. Suurem osa Eestis 

tegutsevatest kapitalühingutest on registreeritud osaühingutena. Aktsiaseltse oli registreeritud 

EVK andmetel 3966, EVK-s vabatahtlikult registreerituid osaühinguid oli 2419 (Eesti 
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väärtpaberiturg … 2012). Kokku on äriregistri andmetel Eestis 2012. aasta märtsi lõpu 

seisuga registreeritud 123899 kapitaliühingut (so. aktsiaseltsi ja osaühingut kokku) 

(Äriregister … 2012).  

Vastavalt äriseadustikule on kapitaliühingu kõrgeimaks juhtorganiks osanike või 

aktsionäride üldkoosolek. Osaühingu puhul võib osanike koosolekut asendada osanike otsus. 

Aktsiaseltsi puhul on nõukogu moodustamine kohutuslik, osaühingu puhul on nõukogu 

moodustamine vabatahtlik. Kui juhatus koosneb ainult ühest juhatuse liikmest, nimetatakse 

teda juhatajaks. Tüüpiline äriühingu valitsemisskeem on toodud joonisel 2. 

 

 

Joonis 2. Äriühingute valitsemisorganid ja nendevahelised seosed 

Allikas: Gerndorf 2009 

2.1.2. Üldkoosolek 

Üldkoosolek aktsiaseltsi puhul ja osanike koosolek või osanike otsus osaühingu puhul 

(edaspidi üldkoosolek) on äriühingu kõrgeim juhtimisorgan, mille kaudu saavad kõik 

omanikud teostada oma õigus ettevõttes. Üldkoosoleku pädevusse kuuluvad nii äriühingu 

endaga seotud otsused kui ka juhtimisega seotud otsuseid. Ettevõtte juhtimisega seotud 

otsused on eelkõige nõukogu liikmete valimine, tagasikutsumine ja nende tasustamine. 

JUHATUS 

JUHATAJA 
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NÕUKOGU 
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JUHATAJA 

OSANIKE KOOSOLEK 
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Osaühingu puhul millel ei ole nõukogu juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine. 

Äriühinguga seotud otsuste hulka kuulub põhikirja muutmine, toimingud äriühingu kapitaliga, 

äriühingu tegevuse lõpetamine või ümberkujundamine jne. Lisaks on aktisaseltsil 

üldkoosoleku põdevuses ka ettevõtte väärtpaberitega seotud toimingud (emissioon, 

tagasivõtmine vms). Üldkoosolek kinnitab majandusaasta aruande. Dividendi suuruse 

kinnitab samuti üldkoosolek. Nõukoguga kooskõlastatud ettepaneku esitab juhatus. Lisaks 

kuulub üldkoosoleku pädevusse audiitori, kontrolleri või likvideerija valimine ning tagasi 

kutsumine, audiitori tasu suuruse otsustamine, äriühingu nõukogu või juhatuse liikme vastu 

nõude esitamine, samuti äriühingu esindaja määramine nende nõuete osas. Teistes küsimustes 

võtab üldkoosolek vastu otsuseid kui seda nõuab seadus (nt. tehingud kinnisvaraga). Osanike 

koosolek võib võtta vastu otsuseid ka nõukogu või juhatuse pädevuses. Aktsiaseltsi 

üldkoosolek võib seda teha ainult nõukogu või juhatuse nõudel. (Äriseadustik) 

Äriseadustikus on määratud täpselt, koosolekutel osalemine ja otsustamine. Käesoleva 

töö kontekstis on võib aga öelda, et üldkoosolek on reeglina otsustusvõimeline kui seal 

osalevad vähemalt pooled omanikest. Otsustamiseks on üldjuhul vaja, et vähemalt pooled 

koosolekul osalejad annaksid oma poolt hääle. Mõningatel juhtudel on nõutav ka 2/3 

koosolekul osalenud osanike või aktsionäride häältest (nt. põhikirja muutmine). 

(Äriseadustik) 

2.1.3. Nõukogu 

Nõukogu puhul on tegemist põhimõtteliselt järelevalve organiga. Võib öelda, et 

nõukogu esindab omanike huve üldkoosolekutevahelisel perioodil. Nõukogu koosolekud 

toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku 

kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja 

selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks päev, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud 

pikemat tähtaega. Nagu eelpool mainitud ei ole nõukogu olemasolu kohustuslik osaühingute 

puhul. Nõukogu peamiseks ülesandeks on teostada järelevalvet äriühingu juhatuse üle, et 

ettevõtte tegevus toimuks vastavauses kehtiva seadusandlusega, ettevõtte põhikirjaga, 

üldkoosoleku ja nõukogu otsustega. Nõgukogul ei ole õigust teha otsuseid teiste 

valitsemisorganite pädevuses (juhatus, üldkoosolek). Nõukogu kohustuste hulka kuulub 

määrata ka üldkoosoleku päevakord. (Äriseadustik) 
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Nõukogul on kolm liiget, kui põhikiri ei näe ette suuremat liikmete arvu. Nõukogu 

liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Nõukogu liikmeks ei saa olla sama äriühingu 

juhatuse liige, audiitor või prokurist. Samuti ei saa olla äriühingu tütarettevõtja juhatuse liige 

emaettevõtte nõukogu liikmeks. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi tema nõusolekul 

üldkoosolek. Erandjuhtudel võib seaduse või põhikirjaga ette näha, et mitte rohkem kui 

pooled nõukogu liikmed valitakse või määratakse ja kutsutakse tagasi mitte üldkoosoleku 

otsusega (nt. valitusse otsusega). Nõukogu liige valitakse kuni viieks aastaks. Nõukogu liige 

võib nõukogust tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest üldkoosolekule. Nõukogu 

liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. 

(Äriseadustik) 

Seaduses on määratletud nõukogu liikmete õigus saada juhatuselt informatsiooni ja 

kontrollida selle tegevust, nõukogu töökorraldus, otsuste vastu võtmine ja koosolekute 

protokollimine, nõukogu liikmete vastutus ja tasustamine. Samuti on nõukogul kohustus 

majandusaasta aruanne läbi vaadata ja kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise 

ettepanek (või teha selles muudatusi). Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse 

raamest, vajab juhatus nõukogu kooskõlastust. Nõusolek on vajalik seaduses sätestatud 

juhtudel, kuid põhikirjaga võib juhatusele anda õiguse ise otsustada nende küsimustes. 

(Äriseadustik) 

2.1.4. Juhatus 

Juhatus on ettevõtte juhtimisorgan, mis esindab ja juhib äriühingut. Juhatus vastutab 

ettevõtte igapäevase majandustegevuse eest, sh. varade kasutamise ja raamatupidamise 

korraldamise eest. Oma tegevuses peab juhatus lähtuma seadusest, põhikirjast, üldkoosoleku 

ja nõukogu otsustest. Esindusõigus on igal juhatuse liikmel. Samas põhikirjaga võib olla 

määratud ka teistsugune esindusõigus, näiteks anda esindusõigus teatud juhtudel kahele 

juhatuse liikmele koos, juhatuse liikmetele koos prokuristiga vms. Ühisesinduse puhul on 

lubatud ka see, et juhatuse liikmed valivad ise endi hulgast ühe mitu liiget teatud tehingu või 

teatud liiki tehingute tegemiseks. Juhatuse esindusõigust kolmandate isikute suhtes ei saa 

piirata. (Äriseadustik) 

Juhatuse liikmeks saab olla teovõimeline füüsiline isik. Sarnaselt nõukogu liikmetele 

on seadusega sätestatud siingi teatud piirangud. Nimelt ei saa juhatuse liikmeks olla ettevõtte 

nõukogu liige, äriühingu audiitor ning isik, kellelt on seadusega ära võetud õigus olla 
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ettevõtja. Täiendavaid piiranguid siingi ette näha põhikirjaga. Äriühingul peab olema 

vähemalt üks juhatuse liige (juhataja). Juhatuse liikmete maksimaalset arvu kapitaliühingutes 

seadusega piiratud ei ole. Nõukogu võib juhatuse liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. 

Kõik juhatuse liikmed on võrdsed. Juhatuse koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui 

sellel on esindatud vähemalt pooled juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolek langetab otsuseid 

lihthäälteenamuse põhimõttel, kuid loomulikult suurema häälteenamuse nõuet ette näha 

põhikirjaga. Juhatuse koosolekud peavad olema protokollitud vastavalt seaduse nõuetele. 

Protokollile kirjutavad alla juhatuse esimees ja kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed. 

Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes 

korraldab juhatuse tegevust. Kui osaühingul on nõukogu, võib osaühingu põhikirjas ette näha, 

et juhatuse esimehe määrab nõukogu. Seega on juhatuse esimehel pigem täiendavad töö-

ülesanded juhatuse töö korraldamisel, suuremat otsustusõigust see roll aga ei anna. 

(Äriseadustik) 

2.2. Omanike valikud är iühingu valitsemisel 

Nagu eelpool mainitud mõeldakse käesolevas töös äriühingute valitsemise all eelkõige 

seda, kuidas omanikud hoiavad oma äriühinguid kontrolli all ning saavutavad oma tahtmise 

ehk teostavad võimu. Sisuseliselt tähendab see seda, kui suurt mõjuvõimu omavad omanikud 

äriühingu otsustele. Äriseadustik annab teatud juhtudel juhatusele õiguse keelduda teabe 

andmisest omanikele. Autori hinnangul on aga äriühingu kohta käiva teabe omamine ja 

kättesaadavus äriühingu valitsemise korraldamise seisukohast väga oluline. 

Äriseadustik annab valitsemisorganitele (juhatus, nõukogu) erinevatel tasemetel 

ligipääsu otsustamisele ja informatsioonile. Ettevõtte töötajatel ei pea üldse olema ligipääsu 

otsustamisele ja ka täielikule informatsioonile. Praktikas juhtivtöötajatel siiski see on olemas.  

Seega on valitsemisele ligipääs teoreetiliselt: nõukogu liikmel, juhatuse liikmel ja teatud 

mööndustega töötajal. Kuna aga töötajatel ei ole tingimata ligipääs informatsioonile ja 

otsustamisele ja tegemist on organisatsiooni sees vabatahtlikult tekitavatele võimalustele, siis 

käesolevas töös töötajaid ei käsitleta valitsemises osalejatena. Füüsiline isik saab ise osaleda 

valitsemises. Juriidiline isik tegutseb läbi oma esindaja kaudu. Kuivõrd võib eeldada, et 

juriidilisest isikust omaniku esindaja on tema kontrolli all, siis käesoleva töö kontekstis 

nendel vahet ei tehta. 
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Sisuliselt on tegemist agendiprobleemi praktilise lahendamisega. Agendiprobleemi 

teooriast lähtub, et mida suurem võim ja kontroll seda suuremad ka sellega seotud kulud (vt. 

joonis 3). 

 

Joonis 3. Äriühingu valitsemiskulude ja kontrolli ulatuse seos 

Allikas: autori koostatud 

Täielik võim (joonisel 100%) on saavutatav sellisel juhul kui omanik ja juhataja on 

äriühingul üks ja see sama isik – st. siis kui agendiprobleemi ei teki. Eesti seaduste alusel saab 

selline olukord tekkida ainult siis kui ettevõtlusvormiks on osaühing, millel on ainult üks 

omanik ja see sama omanik on üheagselt ka juhataja. Kusjuures peab olema ühtasandilise 

valitsemisega, st. sellel osaühingul ei saa olla nõukogu. Nagu jooniselt näha, on selline 

valitsemisviis omaniku jaoks ka kõige kulukam. 

Teist absuluutset äärmust ei ole võimalik teoreetiliselt konstrueerida. Mingi võim on 

omandile säilib omanikul alati. Mida väiksem on omaniku osalusemäär äriühingus, seda 

väiksem reeglina on ka tema ligipääs kontrollimehhanismidele. Samuti on raskendatud 

väikeosanike ligipääs võimule, kui äriühingute omanikkonnas on enamusosalus koondunud 

ühe isiku kätte. Seega võiks teine äärmus olla aktsiaseltsi väikeaksjonär, kes ei ole valitud 

nõukokku, juhatusesse ega ei ole ka ettevõtte juhtivtöötaja. Sellisel puhul on nii kontrolli ulus 

kui ka valitsemiskulud kaduvväikesed. Näitena võib siin tuua mõne väikse erainvestori, kes 

on ostnud börsilt mõne ettevõtte, mille vabalt kaubeldav aktsaite hulk on alla poole, aktsiaid. 

Tal puudub peaaegu igasugune kontroll aktsiaseltsi tegevuse üle ja samuti puuduvad tal ka 

selle aktsiaseltsi kontrollimisega kaasnevad kulud. Tema reaalsed kulud on seotud ainult 

väärtpberitehingutega. 

 

0%                  Kontrolli ulatus                  100% 

K
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Kõik ülejäänud variandid mahuvad sinna vahele. Mida keerukam on ka omanike 

struktuur, seda keerulisemad on omanike valikud. Seda enam, et praktikas ei piirdu omanike 

valikud joonisel 3 toodu kõveral sobiva punkti leidmisega. Valikuid mõjutavad lisaks kulu-

dele veel võimule ligipääsu keerukus, omanike tahe, valikuvabaduse ja äriühingu efek-

tiivusese soesed, investorkaitse problemaatika, mõju huvigruppidele jpm. Neid kõiki aspekte 

saab uurida, käesolevas töös koostatava meetodi alusel. 

2.3. Sisulised nõuded ja parameetr id är iühingute valitsemise uur imisel 

Äriühingute valitsemise uurimiseks sobiva metoodika väljatöötamisel lähtutakse Eesti 

õiguslikust raamistikust. Kuigi on mitmeid sarnasusi Anglo-Ameerika mudelil Mandri-

Euroopa mudelil põhineva Eesti süsteemiga, ei ole võimalik neid ühe ja sama meetodiga 

uurida. Peamine põhjus seisneb valitsemist kirjeldava andmestiku spetsiifilisusest, mis 

tuleneb iga konkreetse riigi õigusruumist.  See aga ei sega tulevikus Eestis põhjal saadud 

uurimistulemuste võrdlemist erinevate teiste riikide sarnaste uurimustulemustega. 

2.3.1. Äriühingute valitsemisest parameetr id meetodi väljatöötamiseks 

Ei saa anda ühest vastust küsimusele, kuidas omanikud osalevad äriühingute 

valitsemises. Küll on aga hulgaliselt parameetreid, mis aitavad kirjeldada omanike käitumist 

ja tehtud valikuid. Need parameetrid saab loogiliselt jaotada kaheks grupiks: äriühing ja 

valitsemine ning omanik ja omaniku osalemine valitsemises. Andmemudelist peab saama teha 

päringuid, mis annaksid vastuse kogumi kohta vähemalt järgnevalt toodud parameetrite järgi 

eraldi ja samuti neid kombineerides:  

1. äriühing ja äriühingu valitsemine 

a) äriühingu juriidiline vorm; 

b) äriühingu tegevusala; 

c) äriühingu suurus (näiteks töötajate arv); 

d) äriühingus on moodustatud nõukogu; 

e) nõukogu liikmete arv; 

f) nõukogu koosseis (omanike esindajad, välised spetsialistid vms); 

g) nõukogu kohustused ja töökorraldus; 
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h) juhatuse liikmete arv; 

i) juhatuse kohustused ja töökorraldus; 

j) nõukogu otsustusjõuetus (enamusomanik juhatuses); 

k) tegemist on tütarettevõtjaga; 

l) nõukogu liikme osalemine organisatsioonis ka töötajana (ametinimetus); 

 

2. omanik ja valitsemises osalemine 

a) omanike struktuur (arv, osaluste jaotus); 

b) omaniku juriidiline vorm; 

c) omaniku sugu; 

d) omaniku vanus või vanusegrupp; 

e) omaniku tüüp lähtuvalt osaluse suurusest (enamusomanik, vähemusomanik 

vms); 

f) omaniku osalemine valitsemises (nõukogu liige, juhatuse liige, 

juhtivtöötaja või ei osale); 

g) omanike aktiivsus valitsemises osalemises (nt. koosolekutest osavõtt, 

osalemine valitsemisorganis); 

h) vähemusomanike ligipääs valitsemisele; 

i) omanike töötamine äriühingus (juhtivtöötaja, spetsialist); 

j) juriidilisest isikutest omanike iseloomustus (tavaettevõtted, isiklikud 

haldusfirmad). 

 

Andmebaas peab võimaldama ka enda usaldusväärsuse kontrollimist ja tulenevalt 

headest tavadest sisaldama ka nõutavaid metaandmeid: 

- kust on andmed pärit (allikas, koguja andmed,  kogumise aeg); 

- metaandmed iga välja kohta (täidetuse määr, valikuvariandid). 

2.3.2. Minimaalne vajalik andmestik 

Eestis on ettevõtjatega seotud andmed avalikult kättesaadavad. Andmeid hoitakse 

Äriregistris. Äriregister sisaldab järgmisi äriühingute valitsemise seisukohalt olulisi andmeid: 

ühingu ärinimi ja registrikood, juhatuse liikmete andmed, ühingu liik, juhatuse liikmete 

volitused ühingu esindamisel, märge ühingu osade või aktsiate registreerimise kohta Eesti 
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väärtpaberite keskregistris. Omanike nimekirja pidamine on juhatuse kohustus, kuid 

aktsiaseltside puhul on see kohustuslikult ja osaühingute puhul valikuliselt delegeeritud EVK-

le (Väärpaberituru seadus). Osanike ega ka nõukogu liikmete nimekiri ei ole registrikartoteegi 

kohustuslik osa. Äriühingu juhatusel on nõue esitada viivitamatult info äriregistrile osanike 

nimekirjas või nõukogu liikmete hulgas toimunud muudatuste kohta, seega  on need andmed 

siiski kättesaadavad äriregistrist. (Äriseadustik) 

Avalikest registritest kättesaadavad andmed on piisavad, et anda pädev ülevaade 

äriühingu valitsemist. See on ka minimaalne nõutud andmete tase andmemudelile. 

Andmemudeli väljatöötamisel võib arvestada, et vähemalt avalikest allikatest kättesaadavad 

andmed on iga äriühingu kohta olemas. Tänu Eestis valitsevale suhtelisele avatusele 

äriühingute omanike, nõukogu ja juhatuse liikmete kohta ei teki siin ka probleemi 

isikuandmete kaitsega. Nagu nimetus ütleb, on andmed avalikult kättesaadavad. 

Terviklikku ülevaate saamiseks äriühingu valitsemisest, ei piisa ainult avalikest 

kättesaadavatest juriidilistest andmetest. Puudu jääb konfidentsiaalsete lepingute sisust 

(omanikeleping, teenistuslepingud, juhatuse ja nõukogu töökorraldusest) ning „pehmest“  

poolest – kõik informatsioon, mis praktikas valitsemises rakendatakse, kuid registrites ei 

kajastu. Avalikult on lihtsasti kättesaamatu info ka nt. ettevõtte töötajate arvu kohta. Selleks, 

et saada terviklikum ülevaade tuleks ettevõtte kohta saada teada lisaandmeid. Kuna tegemist 

on kogumi analüüsiga, siis peaksid kõik andmed olema kvantifitseeritavad. Seega sobiks 

täiendavate andmete kogumiseks hästi nt. struktureeritud ankeetküsitlus.  

2.3.3. Nõuded algandmetele ja tehnilised tingimused 

Andmed, mida andmebaasis kasutatakse, peavad olema selgelt vajalikud lähtuvalt 

defineeritud nõuetest ja parameetritest (vt. alajaotus 2.3.1.). Iga andmevälja andmebaasi 

lisamine peab olema põhjendatud. Andmeväljade minimaalne koosseis on määratletud 

eelmises alajaotuses. 

Kõik andmeid peab olema võimalik kvantifitseerida. Kvantifitseerimine tähendab 

kvalitatiivsete tunnuste väljendamist kvantitatiivsete näitajate kaudu (Kvantifitseerimine 

2012). Praktikas tähendab see seda, et kõik andmeid peab olema võimalik esitada tabeli kujul 

ja klassifitseeritult. See võimaldab andmete summeerimist, keskmise leidmist ja muid 

statistilisi väljavõtteid teha. Näiteks tuleks vältida vaba teksti juhatuse töö korraldamise 

kirjeldamisel, kuivõrd see võimaldab ainult üksikäriühingu analüüsi, mitte vastuseid kogumi 
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kohta kokku. Seega võimlaikult paljude andmeväljade väärtused peavad olema valikulised. 

Valikute variantide koostamisel lähtutakse eelkõige absoluutsuse põhimõttest, st. esitatakse 

kõik võimalikud variandid ja välditakse valikvariandi „muu“ kasutamist. Näiteks isiku sugu, 

peab olema igal juhul „mees“  või „naine“ . Muul juhul loetakse andmeväli määramatuks ja 

seega ka kasutamiskõlbmatuks. Kõiki andmeid peab olema võimalik esitada tabeli kujul. 

Kõikide selliste andmeväljade puhul, kus valikvariantide nimistu ei ole lõplik, tuleb lähtuda 

sobivatest kriteeriumitest . Sobivust hinnata kasutusulatuse järgi, et tulemusi oleks võimalik 

kõrvutada võimalikult paljude andmekogudega. 

Visuaalne analüüs on meetod keerukate andmekogude uurimiseks, kasutades selleks 

peamiselt interaktiivseid visualiseerimise tööriistu (graafikud, joonised, infograafikud jne). 

Äriühingute valitsemise uurimisel on väga oluline osa visuaalsel analüüsil (Visual … 2012). 

Korrektselt ja selgelt koostatud äriühingu valitsemise skeem annab uurijale lihtsamini selge 

ülevaate millise organisatsiooniga on tegemist. Seega koostatav andmemudel peab 

võimaldama ka visuaalset analüüsi. Valitsemisskeemid peavad olemea ühetaolised ja selgesti 

mõistetavad, et oleks lihtne visuaalselt analüüsida ettevõtte valitsemises toimuvat. 

Käesoleva metoodika väljatöötamisel lähtutakse ühest äriühingust. Kontserni 

valitsemise uurimine on kahtlemata väga oluline, tuleb see selguse ja mahu määratlemise 

huvides kõrvale jätta. Küll aga peab loodav metoodika olema laiendatav struktuuriliselt, et 

tulevikus oleks võimalik kasutada seda alusena ka kontsernide uurimisel. 

Võimautu on ette näha täpselt kõiki uurimistöid, mis võiksid põhineda väljatöötataval 

andmebaasimudelil. Minimaalne andmeväljade valik on küll ette antud, kui maksimaalne võib 

kergesti muutuda tulenevalt rakendatavast kontekstist. Seega on oluline jälgida, et ei oleks 

piiratud andmemudeli horisontaalne laiendamine. 

Uurimistöö baseerub konkreetselt Eesti seadustele siis on sellega määratud täieliku 

valimi ehk üldkogu suurus. Tagamaks mõistliku varu peab iga käesoleval uurimistööl 

baseeruv andmebaas suutma toimida vähemalt 2-kordse maksimaalse ettevõtete arvu so. 250 

tuhande korral. Hinnanguliselt on reaalselt tegutsevate ettevõtete, mis valitsemise uurimist 

vääriksid,  arv umbes pool kogumahust (Mullu … 2012). Seega eelnevalt seatud mahunõue 

on piisava varuga ja tagab metoodika mõistliku vastupidavuse „ajahambale“ . 
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2.3.4. Vajalike andmeväljade tuvastamine ja kvantifitseer imine 

Andmemudeli väljatöötamise seisukohast koosneb äriühingu valitsemisega seotud 

andmestik seostest nelja erinevat tüüpi isiku (andmemudeli seisukohast olemi) vahel:  

äriühingu omanik (füüsiline või juriidiline isik), äriühing ise (juriidiline isik), nõukogu liige 

(füüsiline isik) ja juhatuse liige (füüsiline isik). Siin ei välistata, et erinevat liiki seotud isikud 

võivad olla üks ja see sama, välja arvatud juhatuse liige ja nõukogu liige, kelle puhul vastavalt 

äriseadustikule on isikute samasus välistatud. Joonisel 4 näidatud, millisel viisil võivad 

andmemudelis toodud isikud olla omavahel seotud. 

 

 

Joonis 4. Äriühingu valitsemisega seotud olemid ja seosed 

Allikas: autori koostatud 

Vastavalt eeltoodud nõuetele peavad iga äriühingu kohta andmebaasis sisalduma ka 

järgmised metaandmed: andmete allikas (valikud vastavalt konkreetsele uurimistööle), autor 

(nimeliselt) ja andmete kogumise aeg (aastaarv). 

Kodutöödest kättesaadav andmestik vastab üldjoontes toodud nõuetele. Andmemudeli 

seisukohast on puudulik omanikke iseloomustavate parameetrite olemasolu. Selleks, et 

äriühingute valitsemisega seotud uurimusi seostada teiste majandus-sotsioloogiliste 

uurimustega oleks oluline rohkem andmeid omanike kohta (nt. sugu, vanus, residentsus jms). 

Need väljad on lisatud isikuid kirjeldavate andmete juurde. 

Järgnevalt on toodud seotud isikute kaupa andmebaasis defineeritavad andmeväljad, 

vastavalt eeltoodud tunnustele ja nõuetele. Äriühingu defineerimisel lähtutakse eelkõige 

äriregistrist saadavatest andmetest. 

Omanik 

Äriühing 

Nõukogu liige 

Juhatuse liige 
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Tabel 1. Äriühinguga seotud andmestik 

Andmeväli Võimalikud  väärtused, selgitus 

Nimetus Ametlik ettevõtte nimetus (vabatekst) 

Registrikood 
Vastavalt äriregistri standardile, andmete kõrvutamiseks teiste 
andmekogudega 

Äriühingu liik Absoluutne valik: osaühing, aktsiaselts 

Töötajate arv 
Valikvariantidena andmete kõrvutamiseks teiste andmekogudega 
(täpsemalt vt. allpool) 

Tegevusala 
Valikvariantidena andmete kõrvutamiseks teiste andmekogudega 
(täpsemalt vt. allpool) 

Põhikirjaline nõukogu suurus Arvuline näitaja, kui see on defineeritud ettevõtte põhikirjas 

Nõukogu reglement 
Kas on olemas nõukogu tööd korraldav dokument? Absoluutvalik: 
olemas/puudub 

Põhikirjaline juhatuse suurus Arvuline näitaja, kui see on defineeritud ettevõtte põhikirjas 

Juhatuse reglement 
Kas on olemas juhatuse tööd korraldav dokument? Absoluutvalik: 
olemas/puudub 

Omanike leping 
Kas on sõlmitud omanike vahel täiendavaid lepinguid? 
Absoluutvalik: jah/ei 

Allikas: autori koostatud 

 

Äriühinguga seotud andmestiku juures jäi kvantifitseerimata ettevõte nimetus. 

Kuivõrd tegu on ainult informatsioonilise väljaga ja see ei ole oluline ettevõtte valitsemise 

uurimise seisukohast, võib see jääda vabatekstina. Absoluutvalikut ei olnud võimlalik 

defineerida tegevusala kohta ja samuti ka töötajate arvu kohta. 

Tegevusalade määramiseks on autori hinnangul kõige sobivam kasutada Eesti 

Majanduse Tegevusalade Klassifikaatorit (EMTAK). EMTAK on rahvusvaheliselt ühtlustatud 

klassifikaatori NACE Eesti rahvuslik versioon. EMTAK on oma ülesehituselt hierarhiline, 

jagunedes viieks tasemeks. Neli esimest taset vastavad NACE-le ning viies tase on rahvuslik, 

mille loomisel on arvestatud Eesti majanduse eripära ning vastavat seadusandlust (EMTAK 

… 2012). EMTAK tegevusala on vajadusel kättesaadav äriregistrist. Käesoleva metoodika 

raames piisab täiesti EMTAK-i esimesest tasemest, mis on toodud lisas 3. 

Töötajate arv on hea näitaja mille järgi on võimlaik ettevõtte suurust määrata. 

Töötajate arvu valikvarianteide alumise defineerimiseks sobib Euroopa Komisjoni poolt 

defineeritud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) jaotus (COMMISSION … 

2003). Ainult töötajate arvust ei piisa selle määratluse kohaselt ettevõtte suuruse täpseks 

klassifitseerimiseks, kuid see annab hea baasi teiste andmekogudega võrdlemiseks. Suuremate 
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töötajate arvu määratlemiseks ei leidnud autor laialdaselt kasutatavat vahemike jaotust ja 

defineeris ekstrapoleerides VKE-de jaotusest. Tulemusena näeks valikvariandid järgmised: 

1) mikroettevõte (töötajaid kuni 10), 

2) väikeettevõte (töötajaid kuni 50), 

3) keskettevõte (töötajaid kuni 250), 

4) suurettevõte (töötajaid rohkem kui  250), 

a) väike suurettevõte (töötajaid vähem kui 500), 

b) keskmine suurettevõte (töötajaid vähem kui 1000), 

c) suur suurettevõte (töötajaid vähem kui  2500), 

d) ülisuur  (töötajaid rohkem kui  2500). 

Mike Wahl on oma doktoritöös koostanud omaniku kirjeldamiseks klassifikaatorid: 

investeerimishorisont, omaniku roll ja kas on tegemist asutajaga või mitte. Need aitavad 

paremini mõista omanike valikuid lähtuvalt tuvastatud nõuetest. 

Tabel 2. Omanikuga seotud andmestik 

Andmeväli Võimalikud  väärtused, selgitus 

Nimi/nimetus Ametlik ettevõtte nimetus (vabatekst) 

Isiku tüüp: Absoluutvalik: füüsiline/juriidiline 

Registrikood / isikukood 
Vastavalt äriregistri standardile, andmete kõrvutamiseks teiste 
andmekogudega 

Vanus Numbriliselt määratud isiku vanus 

Sugu Absoluutvalik: mees/naine 

Osaluse määr Protsentuaalselt näidatud osaluse suurus 

Investeerimishorisont Absoluutvalik: lühiajaline/pikaajaline 

Omaniku roll Absoluutvalik: strateegiline investor, finantsinvestor 

Austaja Absoluutvalik: jah/ei 

Reidentsus Absoluutvalik: Eesti/välismaa 

Allikas: autori koostatud 

 

Eesti maksusüsteem, ei soodusta kasumi reinvesteerimist ettevõtlusesse vaid 

maksustab dividendid igakordselt olenemata sellest, kas dividendi saaja reinvesteerib saadud 

dividendid või mitte (Tulumaksuseadus). Seetõttu on paljud ettevõtjad loonud endale isikliku 
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investeerimisfirma. Tänu sellele oleks oluline lisaks isikute samasusele määrata, kas nõukogu 

või juhatuse liige esindab mõnda juriidilisest isikut omanikku. Mõistmaks paremini nõukogu 

liikme motivatsiooni on oluline teada, kas tegemist on aktiivses igapäeva juhtimises osaleva 

isikuga. Seda aitab määrata info tema tasustatuse ja lepinguliste seoste kohta. Kuivõrd seotud 

isik saab olla üks kahest, kas juhatuse liige või nõukogu liige, saab kirjeldada neid ühiselt 

määrates iga kirjeldava isiku kohta lisaks, millisesse valitsemisorganisse ta kuulub. 

Tabel 3. Nõukogu ja juhatuse liikmega seotud andmestik 

Andmeväli Võimalikud  väärtused, selgitus 

Nimi/nimetus Ametlik ettevõtte nimetus (vabatekst) 

Isiku tüüp: Absoluutvalik: füüsiline/juriidiline 

Registrikood või isikukood 
Vastavalt äriregistri standardile, andmete kõrvutamiseks teiste 
andmekogudega 

Vanus Numbriliselt määratud isiku vanus 

Sugu Absoluutvalik: mees/naine 

Seotud juriidilise 
omanikuga 

Absoluutvalik: juriidilistest isikutest omanike nimekiri 

Valitsemisorgani liige Absoluutvalik: nõukogu liige/juhatuse liige 

Esimees Absoluutvalik: esimees/liige 

Tasustatud Absoluutvalik: jah/ei 

Teenistusleping Absoluutvalik: jah/ei 

Staaž Numbriliselt määratud valitsemisorgani liikmeksoleku aeg (aastates) 

Allikas: autori koostatud 

 

Lisaks on oluline teada, kas omanik, juhatuse või nõukogu liige osaleb ka 

organisatsioonis töötajana ja mis on tema ametinimetus.  

Füüsiliste isikute puhul on ära märgitud vanust näitav parameeter. Kui andmestik 

pärineks Äriregistrist oleks lihtne vanust (ja ka sugu) tuletada registrist saadavast 

isikukoodist. Sotsiaalse taustaga uuringutega seostamiseks või nende täiendamiseks oleks aga 

hea kasutada mingeid konkreetseid vahemikke, nagu näiteks ettevõtte puhul sai tegevusala 

määramise aluseks võetud EMTAK-i klassifikatsioon. Vanuse puhul, leidis autor kõige 

sobivam olevat kasutada samasid vahemikke, mida kasutab Statistikaamet tehes rahvastikuga 

seotud uuringuid (Rahvastikunäitajad … 2012). Andmemudeli väljatöötamisel on võetud 
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aluseks järgmised valikuvõimaluse vanuse vahemiku määramiseks: 15...19, 20...24, 25...29, 

30...34, 35...39, 40...44, 45...49, 50...54, 55...60 ja 60 või enam. 

Käesolevaks on andmemudeli väljatöötamises kavast läbitud esimene etapp. 

Kirjeldatud on nõuded andmemudelile ja samuti on täpsustatud ja süstematiseeritud 

andmestik (olemid ja atribuudid). Järgmiseks etapis koostatakse kontseptuaalse olem-seose 

ehk E-R mudel. 
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3. ANDMEMUDELI  VÄLJATÖÖTAMINE JA TESTIMINE 

Andmemudel on andmete struktureerimise viis andmebaasis, millega üritatakse 

kirjeldada reaalse maailma andmeobjekte. Tüüpiliselt on andmed on koondatud ühte või 

mitmesse tabelisse. Täpsemalt mõeldakse andmemudeli all mitme-tabelisüsteemi erinevate 

tabeli kirjete vaheliste seoste fikseerimise moodust. Enamlevinud on relatsiooniline mudel 

(edaspidi lihtsalt andmemudel), mille pakkus välja 1970. aastal E. Codd. Andmemudelit 

kujutatakse olem-seose diagrammil (ERD) ja andmemudeli diagrammil. Andmemudeli 

koostamiseks tuleb esmalt luua äriühingute valitsemisest kontseptuaalne mudel. (Kuhi 2012) 

3.1. Är iühingute valitsemise kontseptuaalne mudel 

Kontseptuaalse mudeli (infomudeli) keskseks mõisteks on olem (entity). 

Kontseptuaalse mudeli väljatöötamiseks selgitatakse olemite tunnuseid ja olemitevahelisi 

seoseid (Andmebaaside … 2000). Kontseptuaalses mudelis kajastatakse ainult valitsemis-

struktuuri kirjeldamiseks olulisi atribuute (nt. osaluse määr ehk osalus). (Coronel et al 2011) 

Sisuliselt on iga tüüpilise äriühingu valitsemise skeemi puhul tegemist juba 

kontseptuaalse mudeliga (vt. joonis 4). Lähtudes alajaotuses 2.3.4. kirjeldatust ning joonisest 

4, on tegemist 4 erinevat liiki olemiga: äriühing, omanik, nõukogu liige ja juhatuse liige (vt. 

joonis 5). Seosed on andmemudeli seiskohast lihtsad: 

• äriühingul on üks või mitu omanikku 

• äriühingul on null või mitu nõukogu liiget 

• äriühingul on üks või mitu juhatuse liiget 
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Joonis 5. Kontseptuaalse andmemudeli esimene vaade 

Allikas: autori koostatud 

Nagu eelnevalt kirjeldatud võib nõukogu liikme ja juhatuse liikme kohta käiva 

informatsiooni kirjeldada ühiselt äriühingu valitsejana. Kõik olemid on oma iseloomult 

isikud, mida kirjeldab ühine komplekt atribuute. Tänu sellele on mõistlik koondada isikud 

„supertüüpi“ , millest tulenevad kõik ülejäänud olemid. Isikute koondamine ühte olemisse 

võimaldab ka andmemudeli struktuurilise laiendatavuse, mille abil on saab hiljem sama 

andmemudelit laiendada ka kontsernide uurimiseks. Omanik ja valitseja on omakorda 

iseloomult väga sarnased olemid, mõlemad seotud äriühinguga üks-mitmele seosega ehk 

tegemist seotud isikutega (vt. ka 2.3.4.). Erinevus seisneb andmemudeli seisukohalt ainult 

atribuutides. Vastavalt eeltoodule saab koostada järgmise täpsustatud kontseptuaalse mudeli: 

 

 

Joonis 6. Täpsustatud kontseptuaalne andmemudel äriühingu valitsemisest 

Allikas: autori koostatud 

Isik 
osalus Omanik 

valitsemisorgan Valitseja 

Äriühing 

Seotud isik 

Äriühing Nõukogu liige 

Juhatuse liige 

Omanik osalus 
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Kriipsjoon omanikust valitsejani on näitamaks seost, kui konkreetne nõukogu või juhatuse 

liige esindab mõnda juriidilisest isikust omanikku. 

3.2. Relatsiooniline andmemudel 

Relatsioonilises andmebaasis kujutab tabeli iga lahtri sisu endast atomaarset 

andmeelementi, so. igasse lahtrisse saab salvestada ainult ühe andmeelemendi. Viies 

andmestruktuuri sellisele kujule, et sellest kaoksid korduvad elemendid saame 

normaliseeritud andmestruktuuri. Normaliseerimisprotsess koosneb mitmesest etapist, igal 

etapil määratakse saavutatakse n.ö. normaalkuju. Üldiselt on soovitav organiseerida andmed 

relatsioonilises baasis  vähemalt kolme esimese normaalkuju nõuetele vastavalt. (Gratšjova 

2012; Coronel et al 2011) 

Kui andmeid on võimalik esitada tabeli kujul, on saavutatud esimene normaalkuju. 

Teise normaalkuju  saavutamiseks selgitatakse välja kõikide veergude omavahelised 

sõltuvused ja nende sõltuvuste jaoks eraldi tabelite loomist st. ühe tabeli lõhkumist mitmeks 

väiksemaks. Eraldades tabelid teise normaalkuju reeglite järgi võib tekkida võimalus sellest 

tabelist eraldada veel eraldi tabeleid, juhul kui on tegemist nn. ülekantud sõltuvusega 

(transitive dependencies). Kolmandal normaalkujul olevas andmetabelis sõltuvad kõik veerud 

võtmeveerust (primary key) ja ainult võtmeveerust. Andmete organiseerimine kolmandale 

normaalkujule tähendab ülekanduvate sõltuvuste likvideerimist ühe tabeli mitmeks tabeliks 

jaotamise teel (Ibid.). 

Andmestiku esimene normaalkuju saavutatud juba tänu nõuetele. Kõik andmed on 

esitatav tabeli kujul (vt. tabelid 1…3). Teise normaalkuju saame, kui jagame andmestiku  

tükkideks vastavalt kontseptuaalsele olem-seose mudelile. Kuna kontseptuaalne äriühingute 

valitsemise mudel on juba piisavalt optimeeritud, siis automaatset on saavutatud ka kolmas 

normaalkuju, eeldades, et igale olemile vastab eraldi tabel. Praktilisuse huvides tuleb lisada 

andmemudelisse veel kaks täiendavat tabelit: äriühinguga seotud tabel „allikas“ , mis hoiab 

andmeid andmete päritolu kohta ning abitabel „abitabel“ , mis hoiab endas kõikide atribuutide 

valikvariantide väärtusi, mis ei ole absoluutvalikud (andmebaasis ENUM). Vastavalt 

eelnevale ja 2. peatükis toodud nõuetele saabki koostada joonisel 7 toodud relatsioonilise 

andmemudeli (andmemudel koos kõikide atribuutide ja täpsustatud seose tüüpidega on toodud 

lisas 4). 
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Joonis 7. Relatsioonilise andmebaasi andmemudel 

Allikas: autori koostatud 

Joonisel 7 toodud relatsiooniline andmemudeliga on saavutatud tulemus vastavalt käesolevas 

töös seatud eesmärkidele. Vastavalt käesoleva töö metodoloogiale on järgmiseks töö etapiks 

andmemudeli testimine. Selleks, et veenduda andmemudeli kasutatavuses, koostatakse 

tüüpiliselt lihtsustatud, kuid reaalselt töötav prototüüp. 

3.3. Prototüübi arendus ja andmemudeli testimine 

Andmemudeli kasutatavuse testimiseks koostatakse lihtne andmebaasi- ehk tarkvara-

rakendus. Testimissrakenduse loomisel lubatakse teatud lihtsustused, kuna tegemist on just 

nimelt testimisega. See aga ei tähenda, et loodav andmebaasisüsteem ei peaks reaalselt 

töötama. Tulemuse saamiseks peab andmebaasirakendus töötama vähemalt 

miinimumandmestiku baasil ja võimaldama koostada nõuetes kirjeldatud päringuid. 
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Oluline on siiski tähele panna, et peamiseks eesmärgiks on siiski andmemudeli kasu-

tatavuse testimine. Esmatähtis on saada kinnitus, kas käesolevas töös loodud meetodi abil on 

võimalik saada soovitud tulemusi või mitte. Tegevuskava testimise etapis on järgmine: 

1) koguda vajalikud andmed (on juba kogutud kodutööde näol); 

2) luua vastavalt kirjeldatud nõuetele, andmemudelile ja soovitud tulemusele 

andmebaasisüsteem; 

3) sisestada vajalik info kodutöödest andmebaasi; 

4) teha soovitud päringud andmebaasist; 

5) tõlgendada tulemusi. 

3.3.1. Ülevaade kogutud andmetest 

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna tudengid on teinud õppeainetes 

„Äriühingute valitsemine“ , „Juhtimine“  ning „Ettevõtte organisatsioon ja juhtimine“  raames 

suure hulga kodutöid äriühingute valitsemisest. Minimaalselt sisaldab iga kodutöö 

andmestikku, mis kirjeldab äriühingu valitsemist: omanikud, vajadusel nõukogu, juhatus. 

Lisaks sellele on kodutöödes kättesaadav ka „pehme“ pool, mis aitab luua täpsemaid arusaami 

kuidas de facto valitsemine toimub (vt. Lisa 1). Kodutööd annavad hea ülevaate iga äriühingu 

kohta eraldi, kuid kogumine neis sisalduvat andmestikku uuritud ei ole. Kodutöödes kogutud 

andmed sobivad väga hästi käesolevas töös väljatöötatud andmemudeli kasutatavuse 

testimiseks. Autorile oli kättesaadav 109 kodutööd perioodilt 2007 -2012. Kuna kodutööd oli 

tehtud erinevates ainetes ja seetõttu sisaldavad rohkem infot, kui käesoleva probleemi 

lahendamiseks vajalik, siis kasutatakse ainult seda osa kodutöödest, mis kirjeldab äriühingu 

valitsemist.   

Autor töötas läbi 109 kodutööd. Esimene samm oli tuvastada konkreetse kodutöö 

sobivus valimisse. Teiseks tähendas kodutööde läbitöötamine, kogu vajaliku faktilise info 

eraldamine seletavast tekstist ja joonistest. 

Käesolevas töösse lähteandmeteks sobisid 109-st tööst 66-s (vt. Lisa 2). Kõrvale jäid 

kodutööd, mis kirjeldasid börsiettevõtteid ning kodutööd, kust ei olnud võimalik üheselt välja 

lugeda minimaalset nõutavat andmestikku. Lisaks tuli valimist välja jätta veel kodutööd, mille 

puhul ei olnud tegemist kapitaliühinguga ning välismaised ettevõtted. Kui ühel ja samal aastal 

oli ettevõtte kohta tehtud mitu kodutööd, kasutati ainult kõige värskemat. Empiirilise uuringu 

seisukohalt on siin tegemist siis valikuuringuga. 
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Sobivatest kodutöödest 24 (36%) olid tehtud osaühingutest ja 42 (64%) 

aktsiaseltsidest. Töötajate arvu põhjal otsustades oli tegemist enamjaolt väikeste ja keskmiste 

suurustega ettevõtetega (vt. tabel 4).  

Tabel 4. Valimisse sobinud äriühingute jaotus suuruse järgi 

Töötajate arvu vahemik Arv Osakaal 

...9 (mikroettevõte) 7 11% 

10...49 (väikeettevõte) 30 46% 

50...249 (keskettevõte) 18 27% 

250...499 (suurettevõte, väike) 5 8% 

500...999 (suurettevõte, keskmine) 0 0% 

1000...2499 (suurettevõte, suur) 3 5% 

2500... (suurettevõte, ülisuur) 3 5% 

Kokku 66 100% 

Allikas: autori koostatud 

 

Tegevusala määramiseks kasutati EMTAK-i 1. taset, nagu andmemudeli 

väljatöötamise nõuetes kirjeldatud. Tegevusala järgi ühtegi domineerivat valdkonda ei 

ilmnenud (tabel 5). Selle põhjal võib ka öelda, et tegemist on juhuslikul valikul põhineva 

uuringuga. 
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Tabel 5. Valimisse sobinud äriühingute jaotus tegevusala alusel 

Tegevusala nimetus Arv Osakaal 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 1 2% 

Töötlev tööstus 9 14% 

Ehitus 8 12% 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 11 17% 

Veondus ja laondus 2 3% 

Majutus ja toitlustus 2 3% 

Info ja side 6 9% 

Finants- ja kindlustustegevus 4 6% 

Kinnisvaraalane tegevus 2 3% 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 10 15% 

Haldus- ja abitegevused 7 11% 

Haridus 1 2% 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 1 2% 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 2 3% 

Kokku 66 100% 

Allikas: autori koostatud 

3.3.2. Andmebaasi koostamine 

Kodutööde näol andmed kogutud üksiku põhjaliku uurimisega (üksiku süvauuring). 

Selleks, et saaks neid kogumine analüüsida tuleb koostada andmebaas ja sisestada kõik 

vajalikud andmed. Andmeanalüüsi meetodina kasutatakse käesolevas töös loodud 

andmemudelit. Andmebaasi loomisel võtame aluseks väljatöötatud andmemudeli. Kuivõrd 

testimise käigus ei ole tegemist laiapõhjalise uurimisega, eesmärgiks on justnimelt testimine, 

võib andmebaasirakenduse loomise lihtsuse ja kiiruse huvides teha mõningaid lihtsustusi 

andmemudelis. Näidisandmebaasis on normaliseerituse tase natuke madalam, kuivõrd 

„supertüüpi“  isik ei kasutata ja vastavad andmed dubleeritakse äriühingu ja isikute juures 

eraldi (vt. joonis 8). Samuti ei ole paigutatud omaniku ja valitsejaspetsiifilisi andmeid eraldi 

tabelitesse sellepärast, et testimisebaasis ei ole oluline, et seotudisiku tabelis oleks kõik väljad 

alati täidetud. Erinevad abitabelid tulenevad konkreetsest tehnilisest lahendusest (vt. allpool). 
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Joonis 8. Lihtsustatud andmemudeli skeem 

Allikas: autori koostatud 

Sellise lihtsustuse käigus võivad tekkida järgnevad probleemid: 

- seotud isikud saavad olla dubleeritud, 

- äriühingud saavad olla dubleeritud, 

- andmebaasi edasiarendus on raskendatud, 

- andmebaasi terviklikkus ei ole garanteeritud. 

Need probleemid aga ei ole käesoleva andmemudeli testimises olulise tähtsusega, 

eelkõige seetõttu, et tegemist on just nimelt testimiseks koostatud prototüübiga. Seotud isikud 

ja äriühingud võivad olla topelt, sest testimise käigus me ei uuri äriühingute vahelisi seoseid 

(see polnud konkreetselt toodud ka andmemudeli väljatöötamise nõuetes). Struktuuriliselt 

laiendatavuse  tingimust see küll hetkel ei täida. Kuna andmebaasis on suhteliselt vähe kirjed 

ja andmed on ka suhteliselt ebaühtlased, ei ole oluline, kas justnimelt seda andmebaasi edasi 

arendatakse või mitte. Kodutööde tase oli väga ebaühtlase kvaliteedi ja detailsusega, siis 
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tõenäousus sama infosüsteemi põhjal edasi töötada on kaduvväike. Jällegi tuleb silmas 

pidada, et tegemist on testimiseks loodud lihtsustatud prototüübiga.  

3.3.3. Infotehnoloogiline lahendus ja kasutajaliides 

Lähtuvalt autori tehnilistest teadmistest ja võimalustest sai otsustatud luua prototüüp 

veebipõhise lahendusena. Seda enam, et veebipõhist lahendust on kõige lihtsam kasutada. 

Andmebaasi tarkvaraks sai valitud SQlite3 ning serveripoolseks programmeerimiskeeleks 

PHP 5.3. Lisaks HTML-ile on kliendi pool kasutatud veel mitmeid erinevaid JavaScript teeke 

(vt. tabel 6) . 

Tabel 6. Kasutatud JavaScript teegid koos kasutamise kirjeldusega 

Teegi nimetus Kasutamine 

JQuery (www.jquery.com) Üldine kasutajaliidese kliendipoolne 
manipulatsioon. AJAX-päringute koostamine. 

JQueryUI (www.jqueryui.com) Kasutajaliidese lisavõimalused (objektide 
liigutamine, suuruse muutmine) 

jNotify jQuery Plug-in (www.givainc.com/labs) Kasutajaliideses teadete edastamine kasutajale 

jsonSuggest (tomcoote.co.uk) Drop-down valikute tekitamine vabateksti 
väljadele, et oleks võimalikult palju kasutatud 
ühtesid ja samu valikuid (nt. ametinimetus) 

jsPlumb (www.jsplumb.org) Äriühingu valitsemise skeemi koostamisel 
ühenduste joonistamine. 

uiTableFilter 
(gregweber.info/projects/uitablefilter) 

Exceli-laadse filtreerimisvõimaluse tekitamine 
peatabelile. 

Allikas: autori koostatud 

 

Kõik nimetatud tehnilised vahendid on vabavaralised ja tüüpiliselt kasutatavad Apache 

License, Version 2.0 alusel. Siinkohal võtab autor vastutuse hoida loodud prototüüpi piiratud 

ligipääsuga kättesaadavana vähemalt kuni käesoleva töö kaitsmiseni internetis aadressil 

http://corpgov.crew.ee. 

Andmebaasisüsteemi kasutajaliides on infosüsteemi osa, mille abil kasutaja suhtleb 

andmebaasiga. Üldistatult koosneb andmebaasi kasutajaliides CRUD-funktsionaalsusest 

(CRUD – Create, Read, Update, Delete): loo ehk sisesta andmed, vaata ehk tee päringuid, 

muuda ja kustuta. Käesolevas andmebaasisüsteemis loodigi andmete sisestamiseks 

firmapõhine CRUD-funktsionaalsus, kuna isikute ristkasutust ei toimu (vt. lisa 5).  Analüüsi 
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lihtsustamiseks loodi rakendus, mis koostab äriühingu valitsemise skeemi (Company 

Factsheet). Erinevaid väljavõtteid saab andmebaasist teha piiramata hulgal. Lõpuni realiseeriti 

käesolevas andmebaasis andmete kasutatavuse analüüsivahend (metaanalüüs) ja eripäringute 

vaade, mis vastab käesolevas töös toodud testimise tingimustele.  

3.3.4. Andmete sisestamine 

Kui on loodud andmebaasisüsteem koos kõigi vajalike kasutajaliidestega, on andmete 

sisestamine lihtne manuaalne töö. Küsimusi võib tekitada allikast ehk kodutöödest andmete 

„väljalugemisega“. Kodutööde puuduseks võrreldes avalike allikatega seisneb selles, et info 

on kodutöödes kajastatud väga ebaühtlaselt. Tegemist ei ole homogeense infoallikaga. Üks 

põhjus oli, et kodutööd on tehtud erinevate tasemetega tudengite poolt. Alati ei olnud 

võimalik üheselt järeldada, kas mingi konkreetne isik esindab mõnda juriidilisest isikust 

omanikku või mitte. Paljud andmemudeli nõuetes toodud lisaandmed olid puudu (nt. isikute 

sugu, vanus), sellisel juhul jäi see andmebaasis määramata. Keerulisem oli tõlgendada 

kodutöödes teatud oluliste parameetrite kirjeldamata jätmist. Sellisel juhul ei olnud võimalik 

aru saada, kas see tähendas negatiivset väärtust või ei olnud see info kodutöö koostajale teada. 

Nimetatud põhjuste tõttu on andmebaasis suur osa lisaandmeid justnimelt määramata. 

Samas oli väga hea, et kodutööd sisaldasid palju taustainfot iga ettevõtte kohta. See 

andis võimaluse täpsemalt süsteemis kirjeldada omanikke ja nende osalemist äriühingute 

valitsemist. Eriti hästi tuli see välja siis, kui oli tegemist kontserni mingi ettevõtte uurimisega. 

Tihti oli siis võimalik tuvastada lõppomanik ja selle abil näidata, kuidas lõppomanik osaleb 

tütarettevõtte valitsemises. 

3.3.5. Testandmete metaanalüüs 

Üheks oluliseks nõudeks oli, ka andmete kasutatavuse analüüsi võimalikkus. Selleks 

otstarbeks sai prototüübis väljatöötatud lahendus andmete kasutatavuse uurimiseks. Omanike 

ja seotud isikute puhul on tulemus näha järgnevas tabelis: 
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Tabel 7. Seotud isikute andmete kasutatavuse analüüs 

Välja nimi (kategoor ia) Tüüp Kasutamis-
kõlbmatuid Kasutatavus 

Nimi (yld) tekst 0 100% 

Juriidiline vorm (omanik) valik 0 100% 

Registrikood (yld, jur) tekst 439 0% 

Vanus (yld, era) valik 439 0% 

Sugu (yld, era) valik 432 2% 

Ametinimetus (kui on) (yld, era) tekst 251 43% 

Kommentaar ettevõttega seose kohta (yld) tekst 435 1% 

Esindab seda jur. omanikku (yld) number n/a n/a 

Selgitus jur. om. esindatuse juurde (yld) tekst 392 11% 

Osalus % (omanik) tekst 0 100% 

Invest. horisont (omanik) valik 433 1% 

Omaniku roll (omanik) valik 426 3% 

Residentsus (omanik) valik 418 5% 

Asutaja (omanik) valik 420 4% 

Valitseja liik (valitseja, era) valik 0 100% 

Esimees? (valitseja, era) valik n/a 100% 

Omaniku esindaja? (valitseja, era) valik 211 48% 

Tasustatus (valitseja, era) valik 360 12% 

Teenistusleping (valitseja, era) valik 367 10% 

Vastutusala (staap/rivi) (valitseja, era) valik 354 13% 

Staaž (aastates) (valitseja, era) number n/a n/a 
Allikas: autori koostatud 

 

Käesolevast tabeli alusel on lihtne prototüübi andmete kasutatavust. Sooliste 

erinevuste uurimiseks väga oluline andmeväli „Sugu“ on kasutatav ainult 2% juhtudel (st. 

ülejäänud 98% juhtudel ei olnud algandmetes ehk kodutöödes see määratud). Osaluse suurus 

on aga määratud 100% juhtudel, mis näitab, et valimisse jäänud kodutööde puhul on täidetud 

minimaalne nõutava andmestiku nõue. 

Analoogne kasutatavus on kodutööde puhul ka firmaga seotud andmetikul. Tabelist 8 

on jällegi näha, et enamus lisaandmed on kasutamiskõlbmatud (kasutatavuse protsent on 

tublisti alla poole). 
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Tabel 8. Äriühingu andmete kasutatavuse analüüs 

Välja nimi Tüüp Kasutamis-
kõlbmatuid Kasutatavus 

Ettevõtte nimi tekst 0 100.0% 

Registrikood tekst 65 1.5% 

Äriühingu vorm valik 0 100.0% 

Allikas valik 0 100.0% 

Allikas (autor) tekst 0 100.0% 

Allikas (aeg) tekst 0 100.0% 

Allikas (kommentaar) tekst 56 15.2% 

Töötajate arv valik 0 100.0% 

Tegevusala valik 0 100.0% 

Nõukogu suurus (PK) number n/a n/a 

Nõukogu reglement valik(3) 61 7.6% 

Nõukogu töökorralduse sisu tekst 62 6.1% 

Juhatuse reglement valik(3) 61 7.6% 

Juhatuse suurus (PK) number n/a n/a 

Juhatuse töökorraldus tekst 64 3.0% 

Kommentaar ettevõtte kohta tekst 59 10.6% 

Omanike leping valik(3) 45 31.8% 

Allikas: autori koostatud 

 

Autori kasutusel olnud 109-st kodutöödest sai käesolevas prototüübis kasutada 66 ehk 

natuke üle poole. Ülaltoodud tabelist on ka selgelt näha, et andmete kasutatavus on väga 

ebaühtlane.  Kodutöödes olev andmestik võimaldab eelkõige äriühingute valitsemise uurimist 

läbi seoste erinevate seotud isikuste ja osapoolte vahel. Mis vastab minimaalselt nõutavale 

andmestikule. 

Selle põhjal võib öelda, et kodutööd ei oleks sobiv lähteandmestik äriühingute 

valitsemise probleemide uurimiseks. Peab arvestama, et kodutööd olid koostatud peamiselt 

teadmiste omandamise eesmärgil. Kaugeltki ei ole tegemist faktilise uurimusega konkreetse 

äriühingu valitsemisest. Kodutööd on tehtud pigem ühe äriühingu ja tihti kontsernide 

uurimiseks, mitte aga kogumi uurimiseks. Hoolimata sellest, on väljatöötatud andmemudel 
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sobiv töövahend äriühingute valitsemise uurimiseks. Seda enam, et see võimaldab anda 

hinnangu andmete kasutatavusele ja selle abil tulemuse pädevusele. 

3.3.6. Tulemused andmebaasist 

Uurimaks kuidas omanikud osalevad äriühingute valitsemises, tuleks esmalt 

klassifitseerida omanikud. Erinevaid omanikke on andmebaasis kirjeldatud 195, hästi sobib 

neid klassifitseerida osaluse suuruse järgi (vt. tabel 9). Suuromaniku, kellele kuulub rohkem 

kui 50% ettevõttest, kõrval eristatakse ka ainuomanikku. Eristatakse ka väikeomanikke, 

vastavalt selle järgi, kas samas ettevõttes on olemas domineeriv suuromanik või mitte. 

Väikeomanikuks loetakse kõiki omanikke, kellele kuulub 50% või vähem ettevõtte osa- või 

aktsiakapitalist (edaspidi osalus). 

Tabel 9. Äriühingute omanike jaotus osaluse suuruse grupi alusel 

Omaniku tüüp Arv Osakaal 

Suuromanik (osalus > 50%) 18 9% 

Ainuomanik (osalus 100%) 22 11% 

Väikeomanik (osalus <= 50%, suuromanikuga koos) 36 18% 

Väikeomanik (osalus <= 50%) 119 61% 

Kokku 195 100% 

Allikas: autori koostatud 

 

Omanike osalemisel valitsemises on oluline vahet teha, kas tegemist on ettevõttega, 

millel on nõukogu või on tegemist nõukoguta ehk ühetasandilise valitsemisega ettevõttega. 

Tulenevalt sellest on andmebaasist päringud koostatud eraldi nõukoguga ja nõukoguga 

äriühingute kohta. Iga omanikku võib juhatuses või nõukogus esindada mitu isikut. 

Ülaltoodud tabel on koostatud lähtudes omanikust kui isikust (st. iga juriidiline või füüsiline 

isik on loetud ühekordselt). Juhatuses ja nõukogus on tüüpiliselt kõikidel liikmetel võrdsed 

õigused, sh. ka vastava valitsemisorgani esimehel. Adekvaatse ülevaate andmiseks 

valitsemises osalevatest isikutest, tuleb lähtuda pigem juhatuse või nõukogu liikmetest, kui 

omanikest. See on põhjuseks, miks ei ole üks-üheselt võrreldavad omanike arv ja valitsemises 

osalevate või mitteosalevate isikute arv. Küll aga kirjeldab selline väljavõte selgelt omanike 

osalemist valitsemist. 
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Järgnevas 4-s tabelites on toodud ära vastavate omanikugruppide või nende esindajate 

osalemine valitsemises, vastavalt nõukoguga ettevõtetes (aktsiaseltsid ja ka osaühingud, kes 

on otsustanud endale nõukogu moodustada) ning ka nõukoguta ettevõtetes (tüüpilised 

ühetasandilise valitsemisskeemiga osaühingud). Tabelid 10-13 näitavad, mitu vastavat tüüpi 

omanikugrupi esindajat millises positsioonis osalevad valitsemises. 

Tabel 10. Suuromanike esindajate osalemine valitsemises 

Valitsemisorgani 

liige 

Nõukoguga ettevõttes Nõukoguta ettevõtetes 

Arv Arv 

nõukogu liige 4 0 

… sh. on ka töötaja 1 0 

juhatuse liige 7 6 

… sh. on ka töötaja 1 1 

ei osale valitsemises 2 0 

… sh. on ka töötaja 0 0 

Kokku osaleb valitsemises: 17 (89%) 

Kokku ei osale valitsemises: 2 (11%) 

Allikas: autori koostatud 

Tabel 11. Ainuomaniku esindajate osalemine valitsemises 

Valitsemisorgani 

liige 

Nõukoguga ettevõttes Nõukoguta ettevõtetes 

Arv Arv 

nõukogu liige 13 0 

… sh. on ka töötaja 1 0 

juhatuse liige 4 3 

… sh. on ka töötaja 1 0 

ei osale valitsemises 3 2 

… sh. on ka töötaja 0 0 

Kokku osaleb valitsemises: 20 (80%) 

Kokku ei osale valitsemises: 5 (20%) 

Allikas: autori koostatud 
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Nii suuromanik kui ka ainuomanik on mõlemad kontrollivad omanikud ettevõttes. Kokku 

osalevad suur- ja ainuomaniku esindajad valitsemises 84% juhtudest. Siin on selgelt näha, et 

kontrollivad omanikud osalevad ise valitsemises, et omada äriühingu üle võimalikult suurt 

kontrolli. 

Tabel 12. Väikeomaniku (domineeriva suuromanikuga) esindajate osalemine valitsemises 

Valitsemisorgani 

liige 

Nõukoguga ettevõttes Nõukoguta ettevõtetes 

Arv Arv 

nõukogu liige 9 0 

… sh. on ka töötaja 3 0 

juhatuse liige 6 8 

… sh. on ka töötaja 4 4 

ei osale valitsemises 10 4 

… sh. on ka töötaja 0 4 

Kokku osaleb valitsemises: 23 (62%) 

Kokku ei osale valitsemises: 14 (38%) 

Allikas: autori koostatud 

Tabel 13. Väikeomaniku esindajate osalemine valitsemises 

Valitsemisorgani 

liige 

Nõukoguga ettevõttes Nõukoguta ettevõtetes 

Arv Arv 

nõukogu liige 36 0 

… sh. on ka töötaja 12 0 

juhatuse liige 18 23 

… sh. on ka töötaja 11 16 

ei osale valitsemises 33 10 

… sh. on ka töötaja 5 1 

Kokku osaleb valitsemises: 77 (64%) 

Kokku ei osale valitsemises: 43 (36%) 

 

Kui arvutada kokku üldine valitsemises osalemine, siis saame et 68% valitsemises 

osalevatest isikutest on omanike esindajad. Väikeomanike puhul kokku on esindatus 
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valitsemises 64%. Siit võib teha järelduse, et väikeomanikud on suurusjärgult sama hästi 

esindatud äriühingute valitsemises kui iga teine keskmine omanik. See vaade on aga 

kallutatud, kuna väikeomanikke on proportsionaalselt oluliselt rohkem, kui suuromanikke. 

Otseselt võrrelda suur- ja ainuomanike valitsemises osalemist (84%) väikeomanike 

valitsemises osalemise määraga (64%) on näha, et väikeomanikel on siiski raskem ligipääs 

valitsemisele kui omanikel, kellele kuulub rohkem kui 50% äriühingust. 

Tulemused on vaatlusest tulenevad ja hetkeolukorda kirjeldavad. Arvestamata on siin 

omanike isiklikud huvid ja soovid. Põhjuste leidmine omanike sellistele otsustele on 

temaatika, mis jääb aga käesoleva töö probleemistikust välja. 

Käesolevase peatükis toodud tulemused näitavad, et töös loodud andmemudeli põhjal 

koostatud andmebaasisüsteem on täiesti võimeline tootma vajalikele päringutele vastuseid. 

Siit omakorda järeldub, et väljatöötatud andmemudel on igati kasutatav äriühingute 

valitsemise uurimiseks. 

3.3.7. Visuaalne analüüs 

Visuaalne analüüsimeetod on äriühingute valitsemise uurimisel väga oluline. Selle abil 

on lihtne näha erinevusi ja seoseid erinevates äriühingutes. Seetõttu oli nõue, et prototüüp 

võimaldaks ka visuaalset analüüsi kõikide valimis toodud ettevõtete puhul. 

Kodutööde analüüsimise käigus koostas autor kõikide valimisse sobinud äriühingute 

kohta valitsemise skeemid (vt lisa 6). 

Näitena on toodud järgnevalt Valnes AS-i valitsemise skeem (joonis 9). Paremal on 

näha valitsemisorganite vahelised alluvussuhted: üldkoosolek, nõukogu, juhatus ja 

organisatsioon. Kõik valitsemises osalevad isikud on näidatud skeemil eraldi kastides. Juhul 

kui isiku nimi on „ rasvases“  kirjastiilis on tegemist konkreetse valitsemisorgani esimehega. 

Seoste ja isikusamasuste näitamiseks on isikud ühendatud joontega. Rohelise pideva joonega 

on näidatud isikute samasus. Sinise kriipsjoonega on näidatud juriidilise isiku esindamine. 

Oluline on märkida, et kõige alumises jaotuses „Organisatsioon“  on toodud need valitsemises 

olevad isikud kelle kohta oli teada, et ta igapäevaselt osaleb organisatsiooni töös. Isiku nime 

all on toodud ametinimetus. Märkusena olgu seletatud, et rahvakeeli kasutatakse tihti nimetus 

„ juhataja“  valesti. Juhataja on defineeritud Äriseadustikus, kui üheliikmelise juhatuse liige. 

Kodutöödes oli aga kasutatud mõistet „ juhataja“  tippjuhi või tegevjuhi tähenduses. 
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Käesoleval joonisel on näha klassikaline skeem, kus suuromanik on ise juhataja. 

Kuivõrd ei ole tegemist enamusomanikuga, siis võib järeldada, et ka nõukogu on täiesti 

funktsionaalne ja juriidilises mõttes otsustusvõimeline. Kõik valimis kasutusel olnud 

äriühingute valitsemise skeemid on toodud lisas 6. 

 

 

 

Joonis 9. Valnes AS valitsemisskeem 

Allikas: autori koostatud 

3.4. Soovitused meetodi rakendamiseks edasistest uur imustes 

Prototüübi käigus tulid ilmsiks loodud meetodil mõned aspektid, millele soovitakse 

siinkohal tähelepanu juhtida. Struktuuriliselt andmemudel ei sunni kasutatavaid andmeid 

vastavusse äriseadustikuga. Andmebaasi terviklikkuse huvides näiteks oleks hea, kui iga 

ettevõtte puhul oleks kindlasti tagatud, et omanike osalusmäärade summa annaks alati kindlalt 

100%. Struktuuriliselt oleks hea, kui oleks tagatud ka igale äriühingule vähemalt üks omanik 

ja ka vähemalt üks juhatuse liige, aktsiaseltside puhul ka vähemalt kolm nõukogu liiget. 
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Prototüübi loomisel kontrollis autor nende tingimuste täitmist kodutööde andmete sisestamise 

käigus. 

Käesolevas töös väljatöötatud andmemudeli edasisel kasutamisel on soovitav nende 

probleemide lahendamiseks kasutata erinevaid andmebaasivahendeid nagu piirangud 

(contraints) ja päästikud (triggers). Sellisel juhul välditakse vigaste andmete sattumist 

andmebaasi ja ei teki hiljem probleeme või ebaloogilisi tulemusi. 

On korduvalt mainitud, et kodutöödes sisalduv info oli ebaühtlane. Kodutööde 

koostamisel oli tehtud tudengite poolt suur hulk tööd ja kogutud väärtuslik andmestik. Ei 

oleks väga töömahukas, täiendada kodutöödes sisalduvat nende puuduolevate andmetega, mis 

olid toodud minimaalse vajaliku andmestiku parameetrite väljatöötamise juures. Tehniliselt 

piisaks iga äriühingu ühene määratlemine registrikoodi järgi ja enamus andmeid oleks 

võimalik automaatselt juurde saada tehes päringuid äriregistrisse. Olemasoleva andmestiku 

puhul saab uurida isikute vahelistel seostel põhinevaid probleeme ehk kuidas tegutseb teatud 

tunnustele vastav omanik. Täiendavate andmete lisamisel oleks võimalik juba sügavamalt 

uurida nt. omanike ja valitsemisorganite liikmete sotsioloogilist tausta ja selgitada nende 

valikute põhjuseid. 

Lähtudes ainult käesoleva töö problemaatikast võiks soovitada edaspidiste 

samalaadsete kodutööde koostamiseks täiendada juhendit struktureeritud ankeediga või 

vähemalt väga täpsete lisaküsimustega iga seotud isiku kohta. See võiks tagada oluliselt 

parema kasutatavuse kodutööde andmestikule. Samas on oht, et see seaks kahtluse alla 

kodutööde koostamise algupärase eesmärgi – tudengitel teadmiste omandamine. 

Andmemudel on loodud selliselt, et vajadusel saab seda struktuurselt laiendada 

(vastavalt seatud nõuetele andmemudelile). Kuivõrd andmemudelis on juba kasutusel isiku 

supertüüp, millest tulenevad kõik ülejäänud isikute tüübid, siis nt. kontsernide uurimiseks 

sisuliselt ei peagi muudatusi tegema andmemudelis, vaid piisab kui isikute juures määrata 

millistest isikute lähtuda päringute tegemisel. 

Käesolevas töös väljatöötatud meetod äriühingute valitsemise uurimiseks annab aluse 

uuringutes kogutavate andmete talletamiseks ja analüüsiks. Tänapäeval on lihtsaid tarkvaralisi 

lahendusi mitmeid, mille abil saab hõlpsasti rakendada käesolevas töös loodud metoodikaid 

mitmeid. Kättesaadavaim kommertstarkvara on ilmselt Microsofti poolt toodetav Access, 

kuid samas on ka palju alternatiivseid ja tasuta lahendusi (Crowder 2011). Näitena kasutati 

käesolevas töös prototüübi loomiseks ainult vabavaralisi vahendeid. 
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Äriühingute valitsemisega seotud korrastatud info on Eestis avalikest allikatest 

kättesaadav. Andmete saamiseks tuleb küll tasuda teenustasusid ja riigilõive (e-äriregistri ... 

1998; Hinnakiri 2011), kuid reeglina ei ole ka muudest allikastest saadav andmestik tasuta 

kättesaadav. Seega on autori soovitus kasutada vähemalt alusetuseks avalikest allikatest 

saadavaid andmeid. Vastavalt vajadusele täiendada saadud andmeid siis tüüpiliste 

uurimistöödes kasutatavate andmekogumismeetodite abil – ankeetküsitlus, intervjuu vms. 
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KOKKUVÕTE 

Äriühingute valitsemine on väga mitmepalgeline ja keeruline teema. Omanikud 

peavad enda jaoks selgeks mõtlema küsimused, kui suurel määral ja mis moodi nad soovivad 

ettevõtte valitsemises osaleda. Omanike tahe, kontrolli ja efektiivsuse suhe, valitsemiskulud 

on ainult mõned valdkonnad, mis suunavad omanike valikuid äriühingute valitsemise 

korraldamisel. Probleemi kohta, kuidas omanikud osalevad äriühingute valitsemisel, on aga 

uurimustöid leida väga raske. On uuritud üksikjuhtumeid, tehtud süvauuringuid ühe 

konkreetse äriühingu või kontserni kohta. Teema keerukuse ja mitmepalgelisuse tõttu on 

kogumi alusel tehtud uurimustöid vähe või väga raske leida.  

Äriühingute valitsemiseks tausta mõistmiseks ja kirjeldamiseks töötati läbi teooriad, 

millest äriühingute kirjeldamisel lähtutakse: agenditeooria, huvigruppide teooria ja käsundaja 

teooria. Lähtudes kõige enamkasutatavast, agenditeooriast mõtestati lahti ka äriühingute 

valimises omanike valikute alused lähtuvalt valitsemiskuludest ja kontrolliulatusest. 

Äriühingute valitsemise korraldamisel on maailmas enamlevinud Anglo-Ameerika 

ühetasandiline mudel. Seda on erialases kirjanduse oluliselt rohkem uuritud, kui Mandri-

Euroopa kahetasandilist mudelit, mis on kasutusel ka Eestis. Eesti seadusandlus on koostatud 

saksa seaduste eeskujul, mille tõttu anti ka täpsem ülevaate Saksamaa äriühingute valimise 

mudelist. 

Eesti seadusandlus annab omanikele ette juriidilise raamistiku ja valikuvõimalused 

äriühingute valitsemises osalemises ja korraldamises. Kõikidel omanikel on tüüpiliselt õigus 

osaleda äriühingu omanike üldkoosolekul (osanike koosolek osaühingu puhul või üldkoosolek 

osaühingu puhul). Teistes valitsemisorganites osalemine on juba valikuline ja sõltub omanike 

tahtest ja vajadusest. Omanik võib olla passiivne ja mitte osaleda äriühingu valitsemises või 

olla hoopis väga aktiivne ja tegutseda näiteks juhatajana (juhatuse liige, üheliikmelise 

juhatuse korral), kes korraldab ka igapäevast äriühingu tegevust. Sinna vahele mahub veel 

nõukogu, millel on järelevalve ja strateegia seadmisega seotud ülesanded. Asja teeb veel 

keerulisemaks, et osaühingu osanike koosolekul on vajadusel õigus astuda ise juhatuse 
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pädevusse ja teha vastavaid otsuseid. Nagu näha on juba üksiku äriühingu lahtiseletamine 

suhteliselt keeruline ja töömahukas. 

Selleks, et uurida kuidas omanikud tegelikus äriühingute valitsemises osalevad, tuleks 

uurida äriühinguid kogumina ja vaadelda ühetaolisi omanikke koos. See võimaldaks teha 

kasutatavaid järeldusi. Käesoleva töö peaeesmärgiks oligi andmemudeli väljatöötamine 

äriühingutega seotud andmestiku süstematiseerimiseks, salvestamiseks ja analüüsimiseks. See 

lihtsustaks uurimistöödes kõige mahukama osa – andmete kogumise ja analüüsi – läbiviimist. 

Kõrvaleesmärgiks oli selgitada välja üliõpilaste kodutööde põhjal, millistes 

äriühingute valitsemisorganites osalevad erinevat tüüpi omanikud. Selleks jaotati omanikud, 

osalusese suuruse järgi neljaks grupiks. Edasi uuriti, kuidas millistes valitsemisorganites 

(juhatus või nõukogu) tegutsevad konkreetset gruppi esindavad isikud. 

Andmemudeli loomisel lähtuti klassikaliselt insener-tehnilisest kose (Waterfall) 

metoodikast. Seda lihtsustati ja täiendati andmebaasisüsteemide loomisel kasutatavate 

metoodikatega, et töötada välja tegevuskava töö eesmärgiks oleva andmemudeli loomiseks. 

Andmemudeli testimiseks ja kodutööde põhjal uuringu läbiviimiseks, loodi reaalne 

andmebaasisüsteemi prototüüp. Andmebaasisüsteemi aluseks oli käesolevas töös 

väljatöötatud prototüüp. Andmebaasisüsteemi sisestati kõik autorile kättesaadavad kodutööd. 

Andmebaasisüsteemi realiseeriti päringud, mille abil sai teha eesmärgiks soovitud tulemuste 

saamiseks väljavõtte. Lisaks realiseeriti metaanalüüsisüsteem, et hinnata andmete 

kasutatavust. 

Kodutööde andmete ebaühtlase kvaliteedi ja täidetavuse tõttu sai tänu metaanalüüsile 

selgeks, et antud kodutööd ei sobi hästi spetsiifiliste omanikkonnaga seotud uurimiste 

tegemiseks. Küll aga oli piisavas hulgas kodutöödes (66-s 109-st) kodutöödes olemas 

minimaalne vajalik andmestik, et visualiseerida äriühingu valitsemise skeemid ja mõtestada 

lahti omanike valitsemises osalemine. 

Tulemuseks saadi, et 68% valitsemises osalevatest isikutest on omanike esindajad. 

Väikeomanike puhul kokku on esindatus valitsemises 64%. Otseselt võrrelda suur- ja 

ainuomanike valitsemises osalemist (84%) väikeomanike valitsemises osalemise määraga 

(64%) on näha, et väikeomanikel on ootuspäraselt raskem ligipääs valitsemisele kui omanikel, 

kellele kuulub rohkem kui 50% äriühingust. 

Visuaalse analüüsi töövahendi loomine osutus väga väärtuslikuks andmebaasisüsteemi 

lisandväärtuseks. Äriühingu valitsemise struktuur on niivõrd keeruline erinevate seostega 
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nähtus, et seda on oluliselt raskem mõista tekstist lugedes kui visuaalset skeemi analüüsides. 

Kõigi uuringus kasutatud kodutööde kohta koostatid andmestiku põhjal ühetaolised äriühingu 

valitsemise skeemid. 

Andmebaasisüsteemi koostamise käigus saadud tulemused näitavad selgelt, et loodud 

andmemudel on igati kasutatav äriühingute valitsemise uurimiseks. Seega loetakse testimine 

edukaks ja täidetuks käesoleva töö eesmärk. 

Äriühingute seotud uurimistööde läbiviijatele pakub käesolev töö välja meetodi ehk 

töövahendi äriühingute valitsemise uurimiseks. Praktikutele ehk äriühingute omanikele ja 

juhtidele pakub uurimistöö näiteid ja ideid, kuidas erinevates äriühingutes valitsemist 

korraldada. 
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SUMMARY 

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF METHOD FOR STUDYING 

OWNERS PARTICIPATION IN CORPORATE GOVERNANCE 

 

Sergo Ulpus 

 

Corporate governance is a complicated and multidimensional subject. The framework 

in which the owners have to operate is set by Estonian laws. Specific choices on how to 

organize corporate governance however are left up to each individual. It is difficult to find 

research on corporate governance which is based on two-tier system, prevalent in Continental 

Europe. The situation is even worse concerning Estonian specific research on corporate 

governance. One can find papers that are based on single company or even a group, but 

aggregated research is basically nonexistent. 

Students of Tallinn University of Technology have compiled a lot of term-papers 

when taking courses related to corporate governance. The topic of the work at hand was 

provided by the instructor in relation to all of those term-papers and all the information that 

these contain. The term-papers are from the year 2000 until today.  Courses include 

“Corporate Governance” , “Management” , “Company Organization and Management” . 

Information in those term-papers is the basis of this work and it is assumed that, based on that 

information one can draw conclusions of corporate governance in general. 

The author of this work had access to unique dataset – 109 term-papers. The goal of 

this work was to analyze all that material and develop a method for quantifying, storing, 

analyzing and drawing conclusions of all the data needed to describe corporate governance. 

The primary goal was to develop a data-model. Secondary objective was validation of this 

data-model by developing a working database system prototype. By developing this prototype 

author conducted a study of all those companies described in student term-papers. There were 
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66 companies that were suitable for the sample. Each of those term-papers gave in-depth 

overview of the corporate governance in a company that was term-paper’s subject. 

Methodology used for data-model development was based on the classic Waterfall 

methodology. This methodology was simplified and integrated with database development 

methodologies to develop a specific action-plan to reach the objective – detailed data-model. 

The main goal for this work was completed successfully. Data-model was developed. 

It consists of 7 tables: person, company, related person, owner, governor, source and helper 

table. Please see appendix 4 (lisa 4) for the data-model schema. 

Also the validation of data-model was successful. Author verified that the data-model 

is easily implemented in research related to corporate governance. All those 66 companies 

were thoroughly analyzed. Required data was extracted and for visual analysis author 

compiled a uniform corporate governance schemas for all companies. Validation process gave 

also meaningful results about owner participation in corporate governance. Of all the persons 

participating in the work of governing bodies (council, management board) 68% represent the 

owners. In respect 64% of the persons in governing bodies represent minority owners and the 

figure for majority owners is 84%. 

This work provides a method for researching data related to corporate governance. For 

owners of the companies this work offers ideas and examples how to specifically organize 

corporate governance in their company. 
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Lisa 1. Kodutöö juhend 

 

Allikas: Gerndorf 2009 
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Lisa 1 järg 

 

 

Allikas: Gerndorf 2009 



64 
 

Lisa 2. Analüüsiks kasutatud kodutööde nimekir i 

Ettevõtte nimetus Autor (id) Aasta 
(T) OÜ Ade Soots 2009 
(X) OÜ Stanislav Gnezdovski, Maria Vassilevskaja 2009 
ABT AS Viljar Pallo 2011 
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius OÜ Kadri Jõgi 2009 
AGE Com OÜ Margus Randma 2009 
Airot AS Merly Lillenberg, Tiia Alunurm 2008 
Alexela LogisticsAS Kärt Kuivjõgi, Jaanika Lill 2012 
Alter Media OÜ Andres Kaljo, 096843 2011 
Balti Autoosade AS Hanno Hansov, Vadim Škatov 2007 
Betoonmeister AS Maria Fedina, Sirje Saula 2007 
Bigbank AS Rainer Pihlakas 2012 
BLRT AS Kristi Urmann 2012 
Connecto AS Raivo Tender 2003 
Contimer OÜ Liina Keerberg, Silver Aiaste 2008 
DHL Estonia AS Leho Virma 2008 
E-Tehno OÜ Katrin Heinsoo 2009 
Eesti Ajalehed AS Kristjan-Jörgen Kuutok 2009 
Eesti Finantsteenuste Agentuuri OÜ Annika Mets 2011 
Elion Ettevõtted AS Sven Vabamäe 2012 
Elion Ettevõtted AS Kaido Kuusk 2011 
Elion Ettevõtted AS Jelena Kazakova, Olga Galitskaja 2007 
Enimor Met OÜ Marina Sergejeva 2008 
EOMAP AS Kristi Käär, Eve Vutt 2008 
Estanc AS Kersti Iher 2011 
Event Media OÜ Älian Papson, Kätlin Uusorg 2008 
Eventus EA OÜ Raigo Toompuu, Kristiine Urb 2009 
Flekson AS Ivo Nellis 2011 
Glamox HE AS Gertrud Errit, Liis Ruul 2012 
Hakes International OÜ Angelina Pikat, Jekaterina Ossipenko 2008 
JCDeaux Eesti OÜ Aivo Sepp 2011 
K-Projekt AS Tiina-Maria Väravas, Igor Krupenski 2008 
Kaamos Kinnisvara OÜ Jane Paukson 2008 
Kajax Fishexport AS Lilian Švetsova, Jelena Raitšuk 2011 
Kalev Chocolate Factory AS Kristina Dubrova 2012 
KLG Eesti AS Timo Pipar, Vootele Pikson, Kardo Sander 2009 
Kolmeks AS Marko Alt, Piret Orgusaar 2008 
Kopra Transport OÜ Alisa Smirnova, Aleksandra Verholašina, Victor Tkachuk 2009 
Kovek AS Jaanika Kalvik, Margus Klaan 2008 
Kruuli Trükikoja AS Anne-Mai Angerjärv, Erko Siller 2009 
LHV PANK AS Kristel Kõiv 2012 
Living.ee OÜ Anni Talts, Kairi Rais 2008 
LL Merge Grupp AS Andres Lepik 2009 
Merck Sharp & Dohme OÜ Martin Lääts, Madis Talmar 2009 
MicroLink Eesti AS Eve Miller, Märt Ridala 2008 
MSCA AS Rain Benrot 2011 
NCC Ehitus AS Kairi Sulsenberg, Indrek Kaskpeit 2008 
Olympic Casino Eesti AS Anastassia Trufanova, Vadim Vohmjanin 2009 
Optimus Systems AS Teele Aija, Berthe Valdaru 2012 
Peppersack AS Martin Tordik 2012 
Primus Ehitus OÜ Raimo Heinam, Veikko Kuusk 2008 
Rakennuskeskus OÜ Marika Minlibajeva 2012 
Raunopol AS Andrus Kullamaa 2009 
Realister OÜ Eve Raag 2009 
Redgate Capital AS Valeria Stulova 2012 
Saare Kütus AS Helina Laidla-Rang 2008 
Soudal AS Priit-Hendrik Sumeri 2009 
Spin TEK AS Mari Pultsin 2012 
Svensky Kaubanduse AS Ave Paavo 2009 
Swedbank AS Meeli Kask 2009 
Tallinna Teede AS Kelly Poopuu 2009 
TTÜ Sport OÜ Terttu Kadarpik 2009 
Vagodent OÜ Anu Nigul, Kirsty Laidvee 2008 
Valnes AS Marko Reinhold, Katrin Laast-Laas 2008 
Vigala Piimatööstus AS Sergei Gladkov, Marianne Kallaste 2008 
VSOP OÜ Mikk Melder 2012 
WTC Tallinna Kinnisvara AS Keiu Rõa, Annika Tooming 2009 

Allikas: autori koostatud 
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Lisa 3. EMTAK esimene tase 

Tegevusala nimetus 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 

Mäetööstus 

Töötlev tööstus 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 

Ehitus 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 

Veondus ja laondus 

Majutus ja toitlustus 

Info ja side 

Finants- ja kindlustustegevus 

Kinnisvaraalane tegevus 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 

Haldus- ja abitegevused 

Avalik haldus ja riigikaitse; Kohustuslik sotsiaalkindlustus 

Haridus 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 

Muud teenindavad tegevused 

Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata 
kaupade tootmine ja teenuste osutamine 
Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus 

Allikas: EMTAK … 2012 



66 
 

Lisa 4. Detailne andmemudel 

 

Allikas: autori koostatud 
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Lisa 5. Prototüübi kasutajaliidese ekraanitõmmis 

 

Allikas: autori koosatud 
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Lisa 6. Kodutööde skeemid (Company Factsheets) 

Järgnevalt on toodud 75-l leheküljel kõikide testimise kasutatud kodutööde väljavõtted 

andmebaasisüsteemist. Iga väljavõte sisaldab valitsemise skeemi ja samuti faktiliste andmete 

väljavõttu äriühingu ja ka kõikide seotud isikute kohta: omanikud, nõukogu- ja juhatuse 

liikmed ning mõningatel juhtudel ka omanikega seotud töötajad. 

 
























































































































































