
 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

Sotsiaalse mõju mõõtmine 

 

Sotsiaalse mõju mõõtmine 

Sotsiaalse ettevõttena on teie tegevuse tuumaks positiivse sotsiaalse või keskkondliku mõju 
avaldamine ning te peate suutma oma tegevuse mõju täielikku väärtust mõõta, mõista ja 
kasutada. 

Tõenäoliselt on teie organisatsioonil juba välja kujunenud mõjukäitumine mingite muutuste 
esilekutsumiseks kohalikus kogukonnas ning selle käigus arutate, mõtlete, räägite ja küsite 
pidevalt, millist mõju te avaldate. Sellel alusel edasi tegutsemine ja oma mõju läbimõeldum 
planeerimine, mõõtmine ja edastamine aitab teil oma organisatsiooni saavutusi mõista ja 
jälgida. 

Oma ettevõtte mõjule mõeldes peaksite kõigepealt küsima endalt järgmist: 

• Milliseid pikaajalisi muutusi tahame inimeste, keskkonna või majanduse jaoks esile 
kutsuda? 

• Millised on kõige olulisemad näitajad, mida peame teadma? Milliste mõjutegurite 
saavutamata jätmine takistaks meie eesmärkide täitumist? 

• Kas on muid mõjutegureid või tulemusi (tahtlikud või tegevusest tulenevad), mida 
peame teadma, ning kas need on positiivsed või negatiivsed? 

• Kellele peame neist rääkima ja millises vormis (nt aruanne, rahastamisraamistik, video, 
flaier, sotsiaalmeedia postitus)?  

Neile küsimustele vastates peaksite suutma kokku panna lühikese nimekirja mõju mõõtmise 
tähtsamatest meetmetest. Mõned levinumad mõõdikud on mõjutatud elud, tööloome või 
geograafiline katvus. 

Mida täpsem te mõjutatavate kogukondade/rahvastikurühmade (sotsiaalselt tõrjutud 
rahvastikurühmad, madala sissetulekuga pered, vähemused, naised, põgenikud) suhtes olete, 
seda parem. Kui teie organisatsioon on pühendunud keskkonnale, on enamlevinud mõõdikuteks 
prügist puhastatud maahektarite arv, ringlussevõetud riiete või plasti kogus, säästetud energia 
hulk ja ökoloogilise jalajälje suurus. 

Sotsiaalsed ettevõtted peaksid mõistma, et nende laiaulatuslikku nägemust on võimalik jagada 3 
kuni 5 arvudes väljendatavaks põhimeetmeks. Nad peaksid suutma sõnastada, kuidas näeb edu 
nende meetmete tõttu välja 10 aasta pärast, olgu siis tegu istutatud puude, loodud töökohtade 
või tehtud investeeringute arvuga. 

 

  



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

 

Näitajate valimine mõju mõõtmiseks 

Mõju mõõtmiseks tuleb kõigepealt teha kindlaks esialgne olukord, et seejärel oleks võimalik 
mõõta, mis on muutunud ja milline on olnud konkreetselt teie ettevõtte mõju. 

 

Mis? – Mis on mõju ja mis ajaperioodil? Kui oluline on see mõju inimeste või keskkonna jaoks? 

Kes? – Kes seda mõju kogeb? 

Kui palju? – Millises ulatuses mõju esineb? Mõjutegurite arv, kestus, ulatus ... 

Panus – Milline on teie ettevõtte panus mõju tekkimisse, arvestades seda, mis oleks ka nagunii 
juhtunud?  

Risk – Milline on risk inimestele ja keskkonnale, kui mõju ei avaldu ootuspäraselt? 

 

Allikas: https://impactmanagementproject.com/impact-
management/impact-management-norms/ 

Võimalik on kasutada mitmeid erinevaid mõjunäitajaid, mistõttu peate valima välja oma 
ettevõtte jaoks sobivaimad, arvestades ettevõtte visiooni, eesmärke ja muutusi, mida soovite 
oma kogukonnas esile kutsuda: 

  

1. Tehke uurimistööd 

Leidke aega lahendatava probleemi ja võimalike lahenduste uurimiseks. Kas A = B või 
mängivad rolli ka muud tegurid? 

 

2. Määratlege enda jaoks võimalikult selgelt edu mõiste 

MIS 
• Mis mõju millal tekib? 
• Kui oluline on see mõju seda kogevate 

inimeste (või planeedi) jaoks? 
KES 
• Kes kogeb tulemusi? 
• Kui alateenindatud on mõjutatud 

huvirühmad tulemusega võrreldes? 
KUI PALJU 
• Millises ulatuses tulemus avaldub – 

tasanditel, sügavuses ja kestuses? 
PANUS 
• Milline on ettevõtte panus tulemusse, 

arvestades seda, mis oleks ka nagunii 
juhtunud? 

RISK 
• Milline on risk inimestele ja planeedile, 

kui mõju ei avaldu ootuspäraselt? 
 



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

 Kui eesmärgiks on haridusalaste 
saavutuste toetamine, võib edu 
tähendada koolilõpetamiste 
arvu suurenemist või testitulemuste paranemist tänu paremale hariduslikult toele. 

 

 

3. Nüüd kujutlege, kuidas te seda edu mõõdaksite 

Tegu ei pea olema ühe näitaja või mõõdikuga. Tegelikult on parim kasutada erinevaid 
meetmeid, mida nimetatakse teie mõjunäitajateks. Need peaksid olema konkreetsed, 
selged ja mõõdetavad.  

Lisaks peaks eelistama tulemusi väljunditele, mis tähendab, et ülaltoodud näite puhul 
peaksite pidama arvestust õpilaste hinnete ja alaealiste õigusrikkumiste, mitte ainult 
õpiabitundide ja tugiisikute arvu üle. 

 

4. Jälgige mõjunäitajaid pikema aja jooksul 

Selgitage välja, kui tihti tahate tulemusi mõõta. See peaks olema pidev protsess ja 
mõjunäitajaid peaks mõõtma regulaarselt. Kogutud andmete põhjal saate teada, millised 
algatused on olnud edukad, millistel läks kehvemini ja millistest polnud üldse abi. Valige 
keegi, kes vastutab teie andmete jälgimise ja analüüsimise eest.  

 

5. Kontrollige 

Kohtuge vähemalt kord aastas töötajatega mõju tulemuste arutamiseks. Kas oli midagi 
üllatavat? Kas meetmeid peab uuendama? Kas esineb äratuntavaid mustreid? Kuna 
töötajad on teie organisatsiooni üks tähtsamaid huvirühmasid, on oluline, et nad saaksid 
võimaluse oma arusaamade, selgituste või ideede väljendamiseks uute mõjumeetmete 
kohta. 

 

6. Teavitage enda leidudest ja palu tagasisidet 

Avaldage aruanne, milles kirjeldatakse teie sekkumiste ja programmide mõju. Laadige 
see oma veebilehele ja sotsiaalmeedia lehtedele, saatke annetajatele ja investoritele 
ning laske see siseveebis ringlusse. Miski pole kunagi täiuslik. Kaasake arutellu väljaspool 
seisvaid isikuid, kellel on tõenäoliselt mõtteid, millele te ise kunagi ei tuleks. 

 

 

 

 

 

Küsimus, mida endalt 
küsida 

Tegevused, mis on vajalikud küsimusele 
vastamiseks 



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

 

Kes muutub? Arvestage kõiki inimesi, organisatsioone ja keskkondi, mida 
on märkimisväärselt mõjutatud. 

Kuidas nad muutuvad? Keskenduge kõikidele toimuvatele olulistele positiivsetele 
ja negatiivsetele muutustele, mitte ainult neile, mida 
plaanisite. 

Kuidas te seda teate? Koguge tõendeid, et jõuda isiklikust arvamusest 
kaugemale. 

Milline on teie panus? Arvestage kõikide teiste mõjuteguritega, mis võisid asju 
paremuse (või halvemuse) poole suunata. 

Kui ulatuslikud on muutused? Tehke endale selgeks tulemuste suhteline väärtus kõigi 
mõjutatud inimeste, organisatsioonide ja keskkondade 
jaoks.  

 

 

Kokkuvõtte tegemine 

Kaaluge lugude ja isiklike kommentaaride lisamist – kvantitatiivse mõju (arvude) mõõtmine on 
oluline, kuid mitte kõike pole võimalik vahetult mõõta. Hea mõjuhinnang ja aruandlus hõlmab 
nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid andmeid. 

On selge, et pole ühte kindlat mõõdikute komplekti, mis sobiks kõigi sotsiaalsete ettevõtete 
jaoks, samamoodi nagu pole olemas universaalset sotsiaalse mõju tulemuslikkuse põhinäitajat. 
Selle asemel peaksid sotsiaalsed ettevõtted olema algusest peale valmis mõõtma mistahes 
mõjunäitajaid, mis on olulised just nende tegevuse või missiooni jaoks. 

Sotsiaalsed ettevõtted kipuvad liiga tihti arvama, et paljude erinevate sotsiaalselt teadlike 
mõõdikute jälgimine ja sellekohane aruandlus suurendab nende ettevõtte mõju, kuid tegelikult 
võib see (parimal juhul) häirida ettevõtte juhtimist või (halvimal juhul) viia väärtõlgendusteni, 
millele järgnevad halvad otsused ja oht ettevõtte püsimajäämisele. 

Sellest vaatepunktist peaks mõju mõõtmisel lähtuma selle asjakohasusest: kasutage ainult neid 
mõjunäitajaid, mis on sotsiaalse ettevõtte jaoks olulised, mitte takistuseks. 

 

Tööriistad mõju mõõtmiseks 

Sotsiaalse mõju mõõtmine võib olla keeruline ja kallis, kuid lisaks on kättesaadaval mitmeid 
tasuta tööriistu, millest mõnesid on kirjeldatud allpool: 

1) Sotsiaalne aruandlus ja audit 

Sotsiaalne aruandlus ja audit (SAA) kujutavad endast organisatsiooni loodud sotsiaalse väärtuse 
hindamist. See aitab teil oma mõju tõestada, täiustada ja sellest teavitada. Lisaks aitab see 
organisatsiooni planeerida ja hallata ning oma saavutusi näidata. 

  



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

 SAA on loogiline raamistik, mis 
võimaldab organisatsioonil toetuda 
olemasolevatele dokumendihaldus- ja 
aruandlussüsteemidele ning töötada välja protsessi, et: 

tõestada – võtke täielikult arvesse oma organisatsiooni sotsiaalset, keskkondlikku ja 
majanduslikku tulemuslikkust ja mõju ning teavitage sellest; 

täiustada – esitage teavet, mis on vajalik tulevaste tegevuste kavandamiseks ja 
tulemuslikkuse parandamiseks; 

teavitada – andke aru neile, kellega koos ja kelle jaoks te töötate. 

Lisateave: http://www.socialauditnetwork.org.uk/getting-started/what-is-social-accounting-
and-audit/  

 

2) Loogikamudelid 

Organisatsiooni loogikamudel kirjeldab selle planeeritavat mõju koos sekkumisega, mille 
organisatsioon on valinud planeeritava mõju saavutamiseks. Sotsiaalsed ettevõtted kasutavad 
oma tegevuste, väärtusettepaneku ja sihtpublikute kaardistamiseks tihti tööriistu, nagu Business 
Model Canvas. Samas aitab kulude ja mõjutegurite tekkimist kõige paremini mõista 
loogikamudel. 

Loogikamudel näitab ära: 

• sisendid – organisatsiooni toimimiseks vajalik taristu, materjalid ja tööjõud;  
• väljundid – tooted ja/või teenused, mida organisatsioon loob, lisaks nende tegevuse 

välis- või kõrvalmõjud ja tahtmatud tagajärjed;  
• tulemused – tulemused, mida organisatsioon saavutab, alustades pikaajalise 

stabiilsuse loomisest oma töötajate jaoks ning lõpetades naabruskonna ärimahu ja 
majanduskasvu suurendamisega.  

Lisateave: https://medium.com/@Ecotone_PBC/designing-your-impact-logic-models-for-
entrepreneurs-and-investors-17528caa3b0f 

 

3) Sotsiaalne investeeringutasuvus (SROI) 

SROI meetodiga mõõdetakse ja antakse edasi laia väärtuse mõistet, mis hõlmab sotsiaalset, 
keskkondlikku ja majanduslikku mõju. Selle abil on võimalik mõõta teie tegevuste ja selle 
võimaldamiseks tehtud panuste abil loodud väärtust. Lisaks räägib see teie huvirühmade 
vaatepunktist loo teie tegevusest mõjutatud muutustest.  

SROI mõõdab muutusi viisil, mis on oluline kõikide neid kogevate või nendesse panustavate 
inimeste või organisatsioonide jaoks, ning võib hõlmata igat tüüpi tulemusi – sotsiaalseid, 
majanduslikke ja keskkondlikke – kuid selle aluseks on huvirühmade kaasamine eesmärgiga 
selgitada välja, millised tulemused on asjakohased. SROI-sid on kahte tüüpi: 

  



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

1. Hindavad SROI-id on 
tagasivaatavad ja 
põhinevad juba saavutatud tulemustel. 

2. Prognoosivad SROI-d prognoosivad tegevuste planeeritud tulemuste saavutamisel 
loodava sotsiaalse väärtuse suurust.  

SROI-d räägivad loo väärtuse loomisest, mõõtes selleks sotsiaalseid, keskkondlikke ja 
majanduslikke tulemusi ning väljendades neid rahalises väärtuses. Nii on võimalik arvutada välja 
tulude ja kulude suhe. Näiteks näitab suhe 3:1, et 1 (£/€) suurune investeering toodab 3 (£/€) 
sotsiaalset väärtust. 

Lisateave: Social Value Library juhend „A guide to Social Return on Investment“: 
http://www.socialvalueuk.org/resources/resources/  

 


