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SISUKOKKUVÕTE 

Eesti sotsiaalsete ettevõtete tugisüsteemi analüüsi ja arendusettepanekute kujundamise strateegilisteks 

eesmärkideks on aidata kaasa inimeste toimetulekule ja heaolule ning looduskeskkonna heale seisundile, 

suurendades: 

 uuenduslike, sh kodanikualgatuslike lahenduste ning nende algatamisest ja elluviimisest huvitatud 

eestvedajate arvu; 

 avalikes huvides tegutsevate, sh kodanikualgatuslike organisatsioonide (vabaühendustena 

tegutsevate sotsiaalsete ettevõtete) suutlikkust rahastada vähemalt osaliselt enda tegevust 

toodete või teenuste järjepideva müügi abil (soovituslikult vähemalt 50% ulatuses); 

 sotsiaalsete ettevõtete arvukust ja nende tegutsemisvõimekust, sh innovatsiooni- ja 

laienemisvõimekust ning mõju. 

Tugisüsteemi arendamise ettepanekute tegemiseks analüüsiti teiste riikide sotsiaalse ettevõtluse 

tugisüsteeme, konsulteeriti Eesti sotsiaalsete ettevõtete tugisüsteemi osapoolte esindajatega, küsitleti eri 

tüüpi sotsiaalsete ettevõtete esindajaid, analüüsiti dokumente ja andmebaasides leiduvaid toorandmeid. 

Tugisüsteemi analüüsil eristati tugisüsteemi elemendid erinevate sihtrühmade kaupa: (potentsiaalselt) 

alustavad ja tegutsevad, eri tüüpi ühiskondlikke hüvesid loovad ning eri juriidilise vormiga ühingud. 

Sarnaselt määratleti erinevad sotsiaalsete ettevõtete rühmad, mida eristati sarnasuse alusel üksteisele 

(sarnased tegevuspraktikad, vajadused, põlvkonnad). Olulisemad eripärased rühmad on 1. (potentsiaalselt) 

alustavad ja alustavad ettevõtjad, 2. pikaajaliselt tegutsenud mitmekesistes valdkondades tegutsevad 

vabaühendused, mis püüdlevad ettevõtlustulu osakaalu suurendamise poole oma tulubaasis, 3. 

ettevõtlusvaldkonnast sotsiaalse ettevõtluse sektorisse suunduvad mitmekülgsete tegevusaladega 

ettevõtted, 4. erinevaid sotsiaal- ja tööturuteenuseid osutavad ettevõtted (sageli vabaühendused) ning 5. 

piirkondlikult tegutsevad kogukonnateenuseid arendavad vabaühendused (küla- ja arendusseltsid). 

Olulisemad ettepanekud tugisüsteemi arendamiseks on: 

 motiveerida alustavate sotsiaalsete ettevõtete arengut ning alustavate ettevõtete valikuid 

sotsiaalse ettevõtluse kasuks ligipääsuga stardikapitalile 

 toetada sotsiaalsete ettevõtete juhtimisvõime paranemist ja koostööd toodete ja teenuste 

väljakujundamisel ja turundamisel 

 võimestada Euroopa Investeerimisfondi toel tegutsevate ettevõtjate arenguhüpet madala 

intressiga ettevõtluslaenu pakkuva finantsinstrumendiga 

 tugevdada kogukondi, toetades kogukonnateenuste väljakujundamist ja levikut sotsiaalse 

ettevõtluse abil kohalikul tasandil 

 kasvatada avalike teenuste osutajate loodavat ühiskondlikku lisaväärtust, täiendades avalike 

hangete nõudeid ettekirjutustega täiendavatele sotsiaalsetele mõjudele  
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PÕHIMÕISTED 

Sotsiaalne ettevõte on vastavalt Euroopa Komisjoni määratlusele organisatsioon, mis tagab 

majandustegevuse abil ühiskondlike probleemide lahendamise või eesmärkide saavutamise. Sotsiaalset 

ettevõtet iseloomustavad piirangud kasumi jaotamisel ja varade kasutamisel, sõltumatus riigist ja 

kasumijaotusega organisatsioonidest ning avatud ja kaasav juhtimiskultuur. Eestis on Sotsiaalsete 

Ettevõtete Võrgustiku poolt avaliku poliitikakujundamise hõlbustamiseks töötatud välja Eesti sotsiaalsete 

ettevõtete tunnused. Oluline eristuv lisatunnus neis on sotsiaalse ettevõtte vajadus ja võime tõestada oma 

positiivset mõju kindlas valdkonnas. 

Sotsiaalne ettevõtlus on ühiskondliku eesmärgiga ühingu majandustegevus (toodete või teenuste müük). 

Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteem on sotsiaalsete ettevõtete loomist ning võimestamist toetavate 

vahendite kogum. 

Tugimeede on sama tugisüsteemi üksik element, nt maksusoodustus, füüsiline ruum, palgatoetus. 

Tugisüsteemi osaline on tugimeetme eest vastutav organisatsioon, selle esindaja. 

Avalik teenus on teenus, mille osutamise kohustus on riigil. Riik võib avaliku teenuse kättesaadavuse tagada 

seda sobivale osalisele edasi delegeerides. Avalik teenus võib olla kasusaajatele tasuline. Avalik teenus võib 

olla haridus-, meditsiini-, sotsiaal-, erihoolekande teenus jm. 

Sotsiaalteenus on (sh erivajadustega) inimese toimetulekut abistav teenus, näiteks erihoolekande-, 

eluaseme-, nõustamisteenus. 

Kogukonnateenus on teenus, millega arendatakse kogukonna toimimist ja heaolu, tagatakse oluliste 

teenuste kättesaadavus ja töökohtade loomine. Kogukonnateenus võib, aga ei pruugi olla avalik teenus, 

samuti sotsiaalteenus. 

 

OLULISEMAD LÜHENDID 

EAS − Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

EMSL – Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit 

HMMN – Hasartmängumaksu Nõukogu 

KÜSK − Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

MAK – maakondlik arenduskeskus 

SE – sotsiaalne ettevõte 

SEV – Mittetulundusühing Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik  
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1. SISSEJUHATUS 

Sotsiaalne ettevõte (SE) on organisatsioon, mis lahendab ühiskondlikke probleeme või loob ühiskondlikke 

hüvesid, teenides selleks (osaliselt) tulu ettevõtlusest tuttavate tegevuspraktikatega. Sotsiaalsed ettevõtted 

on sageli avalikust sektorist vähem sõltuva tulubaasiga, mitmekesiste rahastamise mudelitega, 

ühiskondlikke eesmärkide taotlejatele lisaressursse pakkuvad organisatsioonid. Sellise tegevusvormiga 

organisatsioonide mõistlikus mahus võimestamine riigi poolt on oluline ühiskonna sotsiaal-majandusliku 

arengu ning sotsiaalse sidususe tagamiseks1. 

Euroopa Komisjon2 (EK) ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee3 (EMSK) käsitlevad sotsiaalseid 

ettevõtteid olulise sotsiaalset innovatsiooni edendava jõuna, sest nad võtavad inimeste elukvaliteedi 

parandamiseks kasutusele uusi teenuseid ja tooteid. Eriti oluline on sotsiaalsete ettevõtete võime 

parandada naiste, noorte ja teiste ebakindlas olukorras olevate töötajarühmade ligipääsu tööhõivele ja 

parematele töötingimustele. EK kutsub 2011. aasta teatises sotsiaalsete ettevõtete tegevuskeskkonna 

edendamise kohta liikmesriike üles “töötama välja terviklikku strateegiat, mis aitaks suurendada võimekust, 

parandada võrgustamist ja kasutada era- ja riiklikke sihtasutusi ning toetaks sotsiaalettevõtteid nende 

lõimimisel tööhõivepaktidesse ja sotsiaalse kaasamise algatustesse.” EK taotleb kolme olulist eesmärki: a) 

sotsiaalsete ettevõtete ligipääsu rahalisele toetusele, b) sotsiaalse ettevõtluse nähtavamaks muutmist ning 

c) juriidilise keskkonna arendamist. EMSK tõstab 2012. aastal esile sarnaseid ettepanekuid sotsiaalse 

ettevõtluse arendamiseks, nt tuleks parandada krediidi- ja investeerimisvõimalusi, maksumehhanisme, 

aruandluse kujundamist sotsiaalse mõju kohta (sh märgise või sertifikaadi abil), sotsiaalsete ettevõtete 

omavahelist teadmusevahetust ja võrgustumist, õiguslike vormide analüüsi, alustavate ettevõtete 

nõustamisvõimalusi jms. 

Praeguseks on paljud neist tegevustest algatatud. EK algatatud Euroopa sotsiaalsete ettevõtete uuringus4, 

milles osales ka Eesti, selgitati riigiti välja sotsiaalsete ettevõtete tegevusvaldkonnad ja tegutsemisvormid, 

õiguslik raamistik, toetusmeetmed, sertifitseerimise tavad ja investeerimisviisid. Selle järeldustel (vähe 

spetsialiseerunud ettevõtete inkubaatoreid, puudused õiguslikus raamistikus, ebavõrdne konkurents 

avalikult rahastatud organisatsioonidega, vähehuvitatud investorid, tulemuste mõõtmise ja esitlemise 

meetmete vähesus) põhinevate sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi arengueesmärkide saavutamiseks on 

mh Riigikantselei tellinud ka selle analüüsi.  

Uuring „Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüsimine“ keskendub Eesti sotsiaalse ettevõtluse 

                                                                 
1 Sotsiaalsete ettevõtete panus Eesti majandusse on praegu veel marginaalne: nende toodetud lisandväärtuse 
osatähtsus sisemajanduse koguproduktis on vaid 0,1% ja töötajate osatähtsus palgatöötajate arvus 0,2%. 
Lepa, R. (2015) Sotsiaalne ettevõtlus Eestis. Eesti Statistika kvartalikiri, 1/15, 110-133, http://sev.ee/wp-
content/uploads/2015/04/Kvartalikiri-Sotsiaalne-ettevõtlus-Eestis.pdf 
2 Sotsiaalettevõtluse algatus. Sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse innovatsiooni keskmes olevate sotsiaalettevõtete 
edendamisele suunatud majanduskeskkonna loomine. (2011). Euroopa Komisjoni teatis. Euroopa Liidu Teataja 
andmebaas, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52011DC0682 
3 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele „Sotsiaalettevõtluse algatus – Sotsiaalmajanduse 
ja sotsiaalse innovatsiooni keskmes olevate sotsiaalettevõtete edendamisele suunatud majanduskeskkonna 
loomine” (2012). Euroopa Liidu Teataja C24/1. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=CELEX:52012AE1292 
4 A map of social enterprises and their eco-systems in Europe: Synthesis report (2015) Brussels: European 
Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion.  
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tugisüsteemi tõhustamiseks vajalike ettepanekute kujundamisele. Tugisüsteemi arendamine aitab kaasa 

inimeste paremale toimetulekule ja heaolule, suurendades:  

● uuenduslike, sh kodanikualgatuslike lahenduste ning nende algatamisest ja elluviimisest huvitatud 

eestvedajate arvu; 

● avalikes huvides tegutsevate, sh kodanikualgatuslike organisatsioonide suutlikkust rahastada 

vähemalt osaliselt enda tegevust toodete või teenuste järjepideva müügi abil; 

● sotsiaalsete ettevõtete arvukust ja nende tegutsemisvõimekust (sh innovatsiooni- ja 

laienemisvõimekust) ning mõju. 

Uuringu eesmärk on tugisüsteemi arenguvajaduste selgitamine, sotsiaalset ettevõtlust toetavate meetmete 

täiendamine ning ettevõtluse tugisüsteemi toimimise hindamist võimaldavate instrumentide 

määratlemine.  

Uuringu eesmärkide täitmiseks on oluline lahendada kolm peamist uuringuülesannet: 

1. Selgitada välja sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi olulisemad kitsaskohad ja võimalused (sh analüüsida 

välisriikide süsteeme ning meetmeid).  

2. Kirjeldada sotsiaalsete ettevõtete optimaalne tugisüsteem (ühes selle elementidega), mis võimaldab 

paremini ära kasutada sotsiaalsete ettevõtete potentsiaali ühiskondlike väärtuste loomisel ning 

probleemide lahendamisel.  

3. Kujundada, tuginedes eelnevale analüüsile, sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi arendamiseks vajalike 

meetmete ning hindamiskriteeriumite/indikaatorite ettepanekud. Ettepanekud sisaldavad konkreetsete 

tegevuste kirjeldust ja tegevuste elluviimise eest vastutajat ning on läbi räägitud nende asutuste 

esindajatega, kellele ettepanekud suunatakse.  
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2. METOODIKA 

Uurimisülesannete täitmiseks viidi kolmes uuringuetapis läbi järgmised metoodilised tegevused (vt ka 

joonis 1).  

Uuringu esimeses etapis analüüsiti olemasolevat olukorda, tingimusi ning võimalusi. Leidmaks võimalikke 

eeskujusid Eesti sotsiaalsete ettevõtete tugisüsteemi elementidele analüüsiti asjakohaste uuringute ja 

dokumentide põhjal kõigepealt Suurbritannia, Prantsusmaa ja Läti kogemust sotsiaalsete ettevõtete 

toetamisel. Riikide valikul lähtuti eeldusest, et analüüsist saadav teadmine peab selgitama erinevate 

tugisüsteemide võimalusi ning kasutatavate meetmete põhjusi ning pakuks eeskujusid Eesti tugisüsteemi 

elementide kujundamiseks. Koostöös Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga tehti 2017. aasta 

kevadsemestril toimunud Sotsiaalse ettevõtluse aluste kursuse raames välisriikide tugisüsteemide 

võimaluste selgitamiseks ka laiem juhtumipõhine välisriikide süsteemide analüüs, millele selles uuringus 

viidatakse. 

Samaaegselt analüüsiti Eesti erinevaid sotsiaalse ettevõtluse uuringuid ja tugimeetmeid puudutavaid 

dokumente. Selgitati, millised tugisüsteemi organisatsioonid milliseid sotsiaalsete ettevõtete tugisüsteemi 

meetmeid Eestis kujundavad ja rakendavad (sh riiklikud, vabaühenduste poolt loodud), millised rühmad 

meetmeid kasutavad, milliseid on meetmete tingimused (kellele ja kuidas kättesaadavad), kuidas meetmete 

tulemuslikkust hinnatakse ning milliseid ettepanekuid meetmete rakendamiseks ning tingimuste 

muutmiseks on tehtud (poliitikameetmed). Tugisüsteemi meetmete analüüs ei hõlmanud avaliku sektori 

hankeid, sest teenuse hanked on suunatud otseselt teenuse objektile, mitte aga osutaja võimekuse kasvule. 

Dokumendianalüüsist saadud teadmist täiendati ning tõlgendati tugisüsteemi osaliste ja valdkonna 

spetsialistidega tehtud lühiintervjuude abil.  

Seejärel keskenduti tugisüsteemi meetmete kasutajate uurimisele. Selgitati, millised sotsiaalsed ettevõtted 

meetmeid kasutavad ning millised on meetmete kasutamise vajadused eri tüüpi sotsiaalsete ettevõtete 

puhul (ligipääs, sobivus, kohasus, puuduvad tugimeetmed). Selleks analüüsiti Eesti sotsiaalsete ettevõtete 

tugisüsteemi meetmeid kasutavate ettevõtete profiile, tugimeetmete tulemusi ning võimalikke kitsaskohti 

meetmete kasutamisel ning määratleti ettevõtete tegutsemisvormi ning tegevusvaldkonna põhiselt 

peamised sotsiaalsete ettevõtete (osaliselt kattuvad) rühmad. Analüüsis määratletud rühmade 

esindajatega tehti mitmik- ja üksikintervjuud (Tallinnas, Tartus, maakonnakeskustes, väiksemates kohtades 

telefoni teel, kokku intervjueeriti 29 inimest). Intervjuudest saadud teadmine võimaldas täpsustada valitud 

rühmadele kohaste meetmete kirjeldusi ning põhjendusi. 

Uuringu teises etapis sünteesiti erinevate tugisüsteemide toimimist, meetmete kujundamist ja tõhusust 

ning ettevõtete vajadusi puudutav teadmine ning loodi kirjeldus ideaalsest sotsiaalse ettevõtluse 

tugisüsteemist. Uuringu etapis konsulteeriti nii intervjuude, ekspertide töötoa kui ka elektroonilise 

infovahetuse vormis erinevate sotsiaalse ettevõtluse ekspertide ning tugisüsteemi olulisemate osapoolte 

esindajatega.  

Uuringu kolmandas etapis keskenduti tugisüsteemi ideaalsele kirjeldusele tuginedes sotsiaalse ettevõtluse 

tugisüsteemi arendamise ettepanekute väljakujundamisele. Selleks hinnati tugimeetmete võimalusi ja 

puudujääke sotsiaalsete ettevõtete rühmade kaupa ning määratleti tugisüsteemi meetmete tulemuslikkust 

mõõtvad hindamiskriteeriumid. Ettepanekute ja hindamiskriteeriumite kujundamise ja kooskõlastamise 

protsess viidi läbi intervjuude ning e-kirjavahetuse abil. Selles uuringuetapis intervjueeriti sotsiaalsete 
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ettevõtete tugisüsteemi meetmete ning meetmeid korraldavate asutuste esindajaid. Kokku intervjueeriti 

konsultatsiooniprotsessis 25 inimest. 

Uuringu tulemusena valmis lõpparuanne, mis sisaldab sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi optimaalset 

kirjeldust, sõnastatud ettepanekuid tugisüsteemi arengumeetmete kohta ning tugisüsteemi 

hindamiskriteeriume. 

 

Joonis 1. Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüsi protsess 
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3. ANALÜÜSI TULEMUSED 

3.1. Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemide eeskujud teistest 
riikidest 

Uuringu käigus vaadeldi kolme riigi – Ühendkuningriikide, Prantsusmaa ja Läti sotsiaalsete ettevõtete 

tugisüsteeme. Kui Prantsusmaad ja Suurbritanniat iseloomustab rikkalik ja sotsiaalsetele ettevõtetele 

mõeldud tugisüsteem, mis lähtub suurriikide võimalustest, siis pisikeses Eestis on halduskoormuse 

optimeerimiseks vaja mõelda ka alternatiivsetele lahendustele. Selleks sobib vaadelda sarnase kultuurilise 

ja poliitilise taustaga Läti kogemust. Tabelist (tabel 1) leiab ülevaate nende tugisüsteemide olulisematest 

iseloomustajatest võrreldes teiste kõrvutatavate riikidega (tugisüsteemi omadused on kahtlemata 

mitmekesisemad kui tabelis toodud üldistatud märksõnad). Detailsed ülevaated analüüsitud riikide 

tugisüsteemidest leiab lisast 1. Mõistmaks tugisüsteemide eripärade põhjuseid laiemalt, vaadeldi peale 

nimetatud kolme riigi kogemuse5 ka teiste riikide tugisüsteeme. 

Tabel 1. Kolme riigi tugisüsteemi võrdlus 

 Ühendkuningriigid Prantsusmaa Läti 

Sotsiaalse ettevõtluse 
arendamise fookus 

avara eesmärgiga, heaolu 
kasvatamisele suunatud 

tööturu integratsioon tööturu integratsioon 

Valitsusala varem: 
majandusministeerium, 
praegu: valitsuskabinet, 
kodanikuühiskonna amet 

majandusministeerium sotsiaalministeerium 

Tugisüsteemi arendamise 
vastutus 

sotsiaalsete ettevõtete 
eneseregulatsioon 

riigi ja omavalitsuste 
arvestatav roll 

riigi roll 

Sotsiaalse ettevõtluse 
juriidiline vorm 

SEde juriidiline vorm on 
olemas (CIC - Community 

Interest Company), 
toetused on tüüpiliselt 
seotud CICi vormiga 

SEde juriidilisi vorme on 
kaks, ühistu SCIC (Société 

Cooperative d’intérêt 

Collectif) ja korporatiivne 
ESUS (Entreprise Solidaire 

d’Utilité Sociale); toetused 
ei sõltu juriidilisest vormist 

SEde juriidiline vorm 
puudub, SE staatus 
pälvitakse registrisse 
kandmise ja kontrolliga 

Tüüpilised juriidilised 
vormid 

CIC, ühistu, 
mittetulundusühing 

ühistu, SCIC, 
mittetulundusühing, ESUS, 
osaühing 

peamiselt vabaühendused 

Juriidiline regulatsioon hajutatud, eri tüüpi 
ühinguid reguleerivad eri 
seadused 

sotsiaal- ja 
solidaarmajanduse seaduse 
alusel 

sotsiaalsete ettevõtete 
seadus 

Kasumi jaotamine osaline kasumi jaotamine 
lubatud 

kasumi jaotamine ei ole 
lubatud, piirangud 
tööjõukuludele 

kasumi jaotamine ei ole 
lubatud 

Rahastusmeetmed mitmekülgsed, 
eriotstarbelised, 
spetsiaalselt sotsiaalsetele 
ettevõtetele loodud 

mitmekülgsed (eriti 
regionaalsed), 
funktsionaalselt 
eesmärgistatud, ei ole 
loodud üksnes 
sotsiaalmajanduse 
ettevõtteile 

äriettevõtetele üldiselt 
(taotleda saavad 
äriühingutest SEd), uued 
meetmed spetsiaalselt 
SEde investeeringutele, 
tulemas töö-SEde 
toetusskeem 

                                                                 
5 Teiste riikide kogemuse kirjeldamine tugineb Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala magistrantide analüüsidele 
sotsiaalse ettevõtluse aluste kursuse raames (õppejõud: Mervi Raudsaar). 
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 Ühendkuningriigid Prantsusmaa Läti 

Finantsinstrumendid mitmekülgsed, 
eriotstarbelised, sh 
spetsiaalselt sotsiaalsetele 
ettevõtetele mõeldud 

mitmekülgsed, lisaks 
avaliku ja erasektori 
laenudele sotsiaalsete 
ettevõtete solidaarsed 
instrumendid 

laenud on kättesaadavad 
vaid äriettevõtetele 

Hanked toetusmeetmed 
sotsiaalseist ettevõtjaist 
hangetel osalejatele 

hangete reserveerimine, 
sotsiaalsed ettekirjutused 
hangetele 

tugimeetmed puuduvad 

Võrgustike tüübid globaalsed, riiklikud, 
regionaalsed, töö-SEde, 
ühistute, kogukonna-SEde 

globaalsed, riiklikud, 
regionaalsed, töö-SEdele, 
ühistutele 

üks üleriigiline võrgustik, 
üks lastele orienteeritud 
sotsiaalsetele ettevõtetele 

Sertifitseerimine sertifitseerimist 
kasutatakse väga vähe, 
ebapopulaarne, väljastab 
CIC-vormis ettevõte 
sõltumatu auditi alusel, iga-
aastane protsess 

sertifitseerimisskeem on 
kohmakas, vähe SEde seas 
kasutusel 

sertifitseerimine puudub, 
juriidilisest vormist 
sõltumatult võimalik kanda 
SEde registrisse 
(järelevalve: 
sotsiaalministeerium) 

Haridus eraldi haridusplatvorm 
sotsiaalseile ettevõtjaile 

palju ainekursusi eri 
ülikoolides üle Prantsusmaa 

eraldi õppekava 
sotsiaalsest ettevõtlusest 

Tugisüsteemid on riigiti mõnevõrra erinevad, sõltudes palju antud ühiskonna sotsiaalpoliitilistest 

mudelitest ja traditsioonidest. Suurriikides (nt Prantsusmaa, Hispaania), kus ettevõtete ja vabaühenduste 

vahepealsed ettevõtlusvormid olid mastaapsemalt välja kujunenud enne sotsiaalse ettevõtluse teadlikke 

defineerimispüüdeid, toimub valdkonna juhtimine veidi laiema, näiteks sotsiaalmajanduse6 egiidi all 

(Prantsusmaal). Kitsamalt, sotsiaalse ettevõtluse keskselt vaadeldakse kahe sektori vahepealseid 

ettevõtlusvorme riikides, kus sotsiaalse eesmärgiga ettevõtlus on alles arenemas (Läti). Riigid on püüdnud 

sotsiaalset ettevõtlust defineerida lähtuvalt sellest, milliseid sotsiaalseid eesmärke või probleeme on antud 

ajal esikohale seatud. Kui definitsioon määratleb eeskätt selle, millistel ettevõtetel on eelis riiklikust 

tugisüsteemist osa saada, siis sotsiaalse ettevõtlusega tegelev tegelik sektor on alati laiem. Nii leiab mõnest 

riigist mitu definitsiooni, millest üks pärineb Euroopa Komisjonilt, teine aga kohalikust poliitilisest ja 

kultuurilisest vajadusest (võib olla esimesega võrreldes nii kitsam kui laiem). Enamikus analüüsitud riikides 

oli sotsiaalse ettevõtluse definitsioon viidud vastavusse EK definitsiooniga, rõhuasetuste erisused olid 

pisikesed (nt Ühendkuningriikide ja Läti definitsioonid rõhutavad järjepideva ja elujõulise 

ettevõtlustegevuse vajadust, Prantsusmaa ja Läti definitsioonid reservvahendite olemasolu, Läti 

definitsioon rõhutab töötajate õiglast palka). 

Kuigi seda ei ole definitsioonis rõhutatud, tohib Suurbritannias kasumit ümber jaotada. Taani7 ja Hollandi8 

määratlused, milles on investorite või omanikele vahel kasumi ümberjaotamise õigust spetsiaalselt 

rõhutatud, väljendab nende riikide kõrgendatud tähelepanu majanduskasvu ja rahvusvahelise 

konkurentsivõime küsimustele. 

                                                                 
6 Sotsiaalmajanduse mõiste on laiem, sisaldades lisaks sotsiaalsele ettevõtlusele mitmekesiseid eneseabi, ühis- 
ja heategevuse organisatsioone: Sotsiaalmajandus Euroopa Liidus (2012) EMSK, CIRIEC, 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/a_ces11042-2012_00_00_tra_etu_et.pdf 
7 Haili, M. jt (2017) Taani sotsiaalse ettevõtluse ja selle toetusmehhanismi analüüs. Tudengitöö kursusel sotsiaalse 
ettevõtluse alused (MJCV.00.002, M. Raudsaar). Tartu: Tartu Ülikooli majandusteaduskond. 
8 Meriloo, J. jt (2017) Hollandi sotsiaalse ettevõtluse ja selle toetusmehhanismi analüüs. Tudengitöö kursusel 
sotsiaalse ettevõtluse alused (MJCV.00.002, M. Raudsaar). Tartu: Tartu Ülikooli majandusteaduskond. 
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Definitsioonist olulisem on tegelik poliitikate komplekt, mis annab eelise üht või teist tüüpi sotsiaalsele 

ettevõttele. Kuigi ka Suurbritannia tugisüsteemist leiab poliitikaid, mille eesmärgiks on töötuid tööturule 

suunata, pole need nii valdavad kui Prantsusmaal (ajalooline solidaarsusliikumise traditsioon) või Lätis 

(üleminekuperioodist tulenevad sotsiaalprobleemid). Kõnekas on sotsiaalsete ettevõtete arendamisel ka 

see, millises valitsusalas seda tehakse, kas majandus- (tagab integratsiooni ettevõtlusküsimustega), 

sotsiaal- (sotsiaalprobleemide lahendamisega) või vabaühenduste arengut suunavas ministeeriumis. Nii 

Suurbritannias kui Prantsusmaal on sotsiaalne ettevõtlus olnud majandusministeeriumi juhtida, Lätis 

sotsiaalministeeriumis. Tugisüsteemid võivad lisaks ettevõtlusele ja sotsiaalprobleemide lahendamisele 

väärtustada enamaid eesmärke. Saksamaal9, kus sotsiaalkindlustuse tagavad korporatsioonid, on sotsiaalne 

ettevõtlus jagunenud ajalooliselt vabasektoriks ja sotsiaalteenuseid osutavateks ühinguteks, ning 

eritähelepanu pööratakse mahepõllunduse ja ökoloogiliste tehnoloogiate arendamisele. 

Eesti lähiriikides – Leedus, Lätis, Soomes väärtustatakse sotsiaalseid ettevõtteid võrdlemisi selgelt tööalase 

integratsiooni edendajana. Kuigi Soomes tunnustatakse 2010. aastast ka laiemat, Euroopa Komisjoni 

definitsiooni, võimestavad Soomes10 riiklikud poliitikad sotsiaalseid ettevõtteid, mis edendavad 

erivajadustega inimeste ning pikaajaliste töötute tööhõivet. Ka Leedus11 on kaks sotsiaalse ettevõtluse 

määratlust – seadusega tagatakse toetus kitsalt sotsiaalsetele ettevõtetele, mille meeskonnast vähemalt 

40% peab kuuluma tööturu riskirühmadesse, kuigi ettevõtjate endi jaoks on SE palju laiema tähendusega. 

Tugisüsteemide lähenemised on erinevad – osad väärtustavad tulemusi, mida loovad sotsiaalsed 

ettevõtted (ja neile sarnased ühingud) või osad sotsiaalseid ettevõtteid kui organisatsioone. Suurbritannia 

on pigem organisatsioonide võimestaja, juhtides sotsiaalseid ettevõtteid lähtuvalt nende juriidilisest 

määratlusest. Toetused on tüüpiliselt seotud SEde juriidilise vormiga (CIC, mis on mõeldud sotsiaalsete 

ettevõtete eristamiseks tavalistest äriühingutest). Prantsusmaal ei sõltu toetused SE vormist (neid on kaks 

– sotsiaalsed ühistud ja sotsiaalsed ettevõtted), vaid on suunitletud taotletava eesmärgi saavutamisele või 

kindlat tüüpi ühingutele (nt ühistutele üldiselt) (vt joonis 2). Ka Lätis asutakse toetama kitsamalt 

organisatsioone – Lätis ei looda küll SE juriidilist vormi, kuid ühingute eristaatus määratletakse ära 

spetsiaalses registris. Läti tugimeetmete vähesust ning tööturu integratsiooni tugevat erisuunitlust arvesse 

võttes on Läti eesmärgistanud nii organisatsioonide kui tulemuste edendamise. 

Prantsusmaaga võrreldes pöörab kindlat tüüpi organisatsioonide (vs soovitud tulemuste) arendamisele 

veelgi vähem tähelepanu Hispaania12, kus pole erinevalt põhjapoolsematest riikidest sotsiaalsetele 

ettevõtetele nähtud ette eraldi juriidilist vormi ning SEd määratletakse üsna vabalt. Sarnaselt 

Prantsusmaale on Hispaanias arvukalt ühistuid (nii vastastikusele abile kui tulu teenimisele suunatud), aga 

ka töötajate omandis olevad äriühingud. Väidetavalt tootis sotsiaalettevõtlus 2003. aastal 12% Hispaania 

SKPst. Hispaania SEde arvukuse taga võivad olla olulised maksusoodustused, näiteks sotsiaalkindlustuse 

maksete vähendamine ning ühistute madalamad tulumaksumäärad. Hispaanias on noorte suur tööpuudus 

tinginud selle, et sotsiaalsete ettevõtete olulisimaks väljundiks peetakse tööturul ebavõrdsemas olukorras 

                                                                 
9 Baranin, S. jt (2017) Sotsiaalne ettevõtlus ja selle toetusmehhanismid Saksamaal. Tudengitöö kursusel sotsiaalse 
ettevõtluse alused (MJCV.00.002, M. Raudsaar). Tartu: Tartu Ülikooli majandusteaduskond. 
10 Toplaan, S. jt (2017) Sotsiaalne ettevõtlus Soomes. Tudengitöö kursusel sotsiaalse ettevõtluse alused 
(MJCV.00.002, M. Raudsaar). Tartu: Tartu Ülikooli majandusteaduskond. 
11 Kabun, K., Ojaperv, E. (2017) Sotsiaalne ettevõtlus Leedus. Tudengitöö kursusel sotsiaalse ettevõtluse alused 
(MJCV.00.002, M. Raudsaar). Tartu: Tartu Ülikooli majandusteaduskond. 
12 Teras, E. jt (2017) Sotsiaalne ettevõtlus Hispaanias. Tudengitöö kursusel sotsiaalse ettevõtluse alused 
(MJCV.00.002, M. Raudsaar). Tartu: Tartu Ülikooli majandusteaduskond. 
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olevatele inimestele töö pakkumist. Hispaania vastandiks on Leedu, kus sarnaselt Soomega toetab 

tugisüsteem kindlat tüüpi organisatsioone, kuid kus sotsiaalsete ettevõtete määratlusele on seatud ka 

olulised tööturu integratsiooni eesmärgist lähtuvad kitsendused (aga ka olulised soodustused - 

sotsiaalsetele ettevõtete null-maksumäär ning vähemalt 5% suurune avaliku sektori hangete reserv). 

Mitmed riigid on valinud õigusliku vormi loomise asemel SEde registri, näiteks Soomes ja Taanis (staatus 

maksusoodustusi ei kaasa). Sotsiaalne ettevõtja võib Soomes tegutseda õiguslikult väga mitmekesiselt - 

füüsilisest isikust ettevõtja, usaldusühingu, aktsiaseltsi või ühistu vormis. Saksamaal toimivad tüüpilised SEd 

(nagu Eestiski) osa- ja mittetulundusühingute vormis, eraldi juriidiline vorm ja staatuse registreerimise 

võimalused puuduvad. Maksusoodustused on Saksamaal tagasihoidlikud (neid tehakse olenemata 

organisatsioonide juriidilisest vormist sotsiaalteenuseid osutavatele organisatsioonidele), vaid annetuste 

pealt ei tule tulumaksu maksta. Saksamaa, Holland ja Põhjamaad on sarnased – heaolu kõrge tase 

võimaldab piirduda pehmete meetmetega nagu sotsiaalsete ettevõtete auhinnad (mis on olemas ka 

Ühendkuningriikides ja Prantsusmaal). 

 
Joonis 2. Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemide näited: sotsiaalse tulemuse toetamine versus sotsiaalsete 
ettevõtete kui organisatsioonide toetamine 

Rahastusmeetmed ja finantsinstrumendid on suurriikides nagu Prantsusmaa ja Suurbritannia 

mitmekesised ning suunatud erinevas arengujärgus ning eri valdkonnis tegutsevatele SEdele. Kui 

Ühendkuningriigis on tähelepanu sotsiaalsetel ettevõtetel, siis Prantsusmaal ei ole rahastusmeetmed ja 

finantsinstrumendid seotud otseselt sotsiaalsete ettevõtete, vaid rohkem oodatud tulemiga. Lätis on 

investeeringutoetus välja töötatud, kuid seda asuti ellu rakendama alles 2017. aastal. Ka seal on tähelepanu 

nii alustavatel kui tegutsevatel ettevõtetel eritähelepanuga (aga mitte ainult) tööturu integratsioonil. Läti 

eristub selle poolest, et erasektori laenuskeemid on avatud vaid äriettevõtele ning rahalist toetust pakub 

vaid avalik sektor. Alternatiivseid laenutooteid, tagastatavaid või innovaatilisi rahastusskeeme (nagu 

näiteks Prantsusmaa solidaarsed rahastusskeemid ja ühistupangad, Ühendkuningriikide sotsiaalse mõju 
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osakud), veel areneva sotsiaalse ettevõtluse sektoriga riikides (nagu Läti) puuduvad. Läti erineb kahest 

suurriigist ka SE kohaliku tasandi toetussüsteemi puudumise poolest. Eesti on väga sarnase arengutasemel. 

Lisaks lisas 1 kirjeldatud Suurbritannia ja Prantsusmaa näidetele finantsinstrumentidest võib välja tuua ka 

Taani Den Sociale Kapitalfond-i, mis pakub laenu ja konsultatsiooni mh alustavale ettevõttele, kui pooled 

selle töötajaist on sotsiaalselt tõrjutute rühmadest. Saksamaalt leiab vahefinantseerimise, mis on segavorm 

omakapitali ja laenamise vahel – investor saab osaluse, aga mitte otsustusõigust; ja hübriidkapitali, mis lisab 

samasse paketti ka toetuse, mis tuleb tagasi maksta vaid siis, kui ettevõte on asunud kasumit teenima. 

Arenguprogrammid sotsiaalsetele ettevõtetele on olemas kõigis analüüsitud riikides. Mõnes neis kaasneb 

inkubatsiooniga ka ruumide kasutamise võimalus, mis toetab SEde mõttevahetust ja arengut. Näiteks Taani 

Social Impact Lab inkubatsiooni edukamad noored ettevõtjad saavad intensiivset juhendamist, aga ka 

kontoriruumi nõustamis- ja audiitorettevõttes PriceWaterhouseCoopers ja arvestatava summa (50 000 €) 

ettevõttesse investeerimiseks. Sertifitseerimissüsteemid on olemas nii Suurbritannias kui Prantsusmaal, 

aga nii nende kui ka teiste riikide kogemused näitavad, et selle keerukuse tõttu on taotlemisest huvitatud 

vähesed ettevõtted. 

Sotsiaalse ettevõtluse alaseid koolitusi ja haridust pakuvad sotsiaalsete ettevõtete võrgustikud tavaliselt 

ise (Suurbritannias tegutseb ka omaette sotsiaalse ettevõtluse koolituskeskus), aga levinud on ka sümbioos 

omavalitsuste ja ülikoolidega. Prantsusmaal ja Suurbritannias on arvukalt sotsiaalse ettevõtluse kursuseid, 

nii et seda õpetatakse mh sotsiaaltöötajatele, meditsiiniõdedele, õpetajatele. Hollandis Utrechtis tuleb 

sotsiaalse ettevõtluse õppeprogrammi raames tudengitel ka ettevõttes vahetult praktiseerida. Soomes 

toimib Sotsiaalse Ettevõtluse Akadeemia (SyyAkatemia) õhtukoolina ning on valmis koolitusi tegema ka 

spetsiaalselt vaid ühele organisatsioonile kavandatuna, organisatsioonide vahelise õppena jm. Leedu 

eripäraseks saavutuseks võib pidada jällegi üliõpilaste rahvusvahelist mõõduvõtmist konkursi 

„Loominguline šokk”13 raames. Ettevõtete rahastatav konkurss on suurepärane võimalus tutvuda 

sotsiaalsete ettevõtete toimimisviisidega üle maailma. 

Suurriikide SE võrgustike mitmekesisus aitab mõista, et SE vajadused on erinevad (regionaalsetest 

rahvusvaheliste huvideni, organisatsiooni juriidilised - nt ühistud -, funktsionaalsed – nt 

poliitikakujundamine -, ja valdkondlikud eripärad - nt lapsed) ning neid ei ole võimalik Lätis ja Eestis 

samavõrra ühe võrgustiku abil katta. Näiteks Soome eripärana võib välja tuua Arvo-liitto ühingu, mis pakub 

sotsiaalsetele ettevõtetele võimaluse kolmepoolseks sotsiaalseks dialoogiks, Lätis laste heaolu nimel 

tegutsevate SEde rahvusvahelise tugisüsteemi (Reach for Change), Leedus on koondunud muuhulgas 

puudega inimestele tööd pakkuvate sotsiaalsete ettevõtete võrgustik. Taanist leiab võrgustiku, milles 

tegutsevad sotsiaalsed ettevõtted koos tavaliste ettevõtetega, mis aitab headel ettevõtlusvõtetel levida. 

                                                                 
13 Creative Shock: International Social Business Competition, kodulehekülg, http://creativeshock.lt 

http://creativeshock.lt/
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3.1.1. Kokkuvõte 

Teiste riikide kogemuste kõrvutamise eesmärgiks oli mõista, milliseid valikuid saab Eestis kaalumisele võtta. 

Arenenud suurriikidel on võimalik sotsiaalset ettevõtlust toetada spetsiaalselt SEdele kavandatud 

mitmekesiste tugimeetmetega ning luua erinevatele ettevõtterühmadele sobivaid lahendusi. Eestis on vaja 

sarnaselt Lätiga tagada sotsiaalsete ettevõtete arengut taotlevad meetmed tagasihoidlikuma ressursikulu 

ja halduskoormusega, näiteks taotleda SEdele ligipääsu sellistele asjakohastele meetmetele, kus vajalikud 

pädevused ja võimalused juba olemas on. Teiste riikide tugisüsteemi analüüsist tulenevad küsimused, 

millele vastamiseks tuleb eelnevalt uurida ka Eesti tugisüsteemi ja SE rühmi. Küsimused, millele vastatakse 

uuringu kokkuvõttes, on: 

  

Välisriikide kogemuse analüüsist tulenevad valikud Eesti sotsiaalsete ettevõtete 
tugisüsteemi jaoks: 

 Kuivõrd on vaja toetada laiemalt sotsiaalset ettevõtlust kui toimimisviisi (ettevõtlustulu 

kasutamist ühiskondlike eesmärkide heaks) ja kuivõrd kitsalt definitsioonile vastavat sotsiaalset 

ettevõtet (kui kindlatele kriteeriumidele vastavat organisatsiooni)? 

 Kuivõrd on vaja toetada sotsiaalsete ettevõtete arengut üldiselt, kuivõrd selle arengut valitud 

prioriteetsetes valdkondades (tööturg, noorte- või keskkonnaprobleemid)? 

 Kuivõrd on sotsiaalset ettevõtlust vaja juhtida tsentraalselt, selge vastutusalana, kuivõrd 

hajutatult (näiteks piirkondlikult, erinevate valitsusalade peale jagatuna, läbiva teemana)? 

 Millises valitsusalas tuleks SEde arengut toetada, milliseid eeliseid võiks anda nende juhtimine 

majandus- ja kommunikatsiooni-, sotsiaal- või siseministeeriumis? 

 Millised on SEde kohalikust kontekstist tulenevad eelised – kohalikud vajadused, 

kultuuritraditsioonid, toimiv kasvulava? Mida saab üle võtta rahvusvahelistest kogemustest? 

 Kas eelistada tulemustepõhist juhtimist (soovitud sotsiaalne või keskkonnahüve), mis ei erista 

nende tulemuste saavutajaid juriidilise vormi alusel või toetada organisatsioone lähtuvalt nende 

juriidilisest vormist, SE sertifikaadist, registrisse kuulumisest? 

 Kuivõrd kasutada avalikust sektorist tuntud, kuivõrd ärisektorile tüüpilisi finantseerimisskeeme? 

 Kuivõrd tuleb Eesti tugisüsteemi eristada lähtuvalt sellest, et eri ettevõtetel on erinevad 

ülesanded ja vajadused – nt kogukonnateenuste osutajad, sotsiaalvaldkonna ühendused, 

alustavad tehnoloogiaettevõtjad jt? 
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3.2. Sotsiaalse ettevõtluse Eesti tugisüsteem 

Eesti sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi elementide kokkuvõtte leiab järgnevast tabelist (tabel 2). Sellele 

järgnevad detailsemad selgitused. Tabelis on eristatud tugisüsteemi elemente, mis on suunatud kas 

vabaühendustele, ettevõtetele või ainult sotsiaalsetele ettevõtetele. Ühendatud lahtrites on märgitud 

elemendid, mis on suunatud ühingutele nende tegutsemisvormist ja enesemääratlusest sõltumatult. 

Tabel 2. Olemasoleva tugisüsteemi elementide ülevaade (2017), eri juriidilise vormiga ühingutele 

Tugisüsteemi 

elemendid 

Sihtrühmad 

vabaühendus sotsiaalne ettevõte ettevõte 

Regulatsioonid, 

poliitikad 

   

Ettevõtluse ja 

regionaalarengu 

arengukavad 

  piirkondlik ettevõtlus, 

tööhõive arendamine, 

loomeettevõtlus 

Kodanikuühiskonna 

arengukava 

sotsiaalteenused, 

vabaühenduste omatulu 

 

Heaolu, keskkonna- 

jt arengukavad 

eesmärgid: 

sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine, tööhõive arendamine, 

tervise ja elukvaliteedi parandamine, tervisliku elukeskkonna tagamine 

Juriidiline vorm vabaühendused  äriühingud 

Maksusoodustused annetuste osaline tulumaksuvabastus, 

käibemaksukohustusluse piirmäär 16 000 eurot (al 2018. a 40 000 eurot) 

Rahastusmeetmed KÜSK: vabaühenduste tulubaasi 

ja teenuste, sh 

kogukonnateenuste arendamine 

 Töötukassa: alustava ettevõtte 

toetus 

sotsiaal-, haridus-, ja 

kultuurivaldkonna 

projektitoetused; 

EAS: ettevõtluse alustamine, 

arendamine ja spetsialiseerumine, 

eksportivate, loomemajanduse 

ettevõtete ning (piirkondliku) 

ühistegevuse arendamine 

Töötukassa: palgatoetus; 

PRIA: LEADER-meetme toetused kogukondlikuks koostööks 

EAS: regionaalsed toetused tööhõive ja teenuste arendamiseks 

KIK: keskkonnavaldkonna projektitoetused 

Finantsinstrumendid laenud eraisiku käendusel või 
kinnisvara tagatisel 

 laenud majandustulemuste alusel 

Arendusprogrammid SEV: sotsiaalsete ettevõtete 

arenguprogrammid 

EAS: Ajujaht, 

sotsiaalse 

ettevõtluse 

erikategooria 

 

KÜSK: NULA, sotsiaalsete 

algatuste arenguprogramm 

 suurem osa potentsiaalselt alustavate ettevõtjate keskkonna-, loomemajanduse-, 

tehnoloogiavaldkonna jm arenguprogrammidest 

Nõustamine MAK: alustavate 

vabaühenduste nõustamine 

SEV: eeskätt oma 

liikmete 

nõustamine 

MAK: alustavate ettevõtete 

nõustamine, 

ettevõtlustoetuste eelnõustamine 
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Tugisüsteemi 

elemendid 

Sihtrühmad 

vabaühendus sotsiaalne ettevõte ettevõte 

Haridus, 

koolitusprogrammid 

ülikoolide ainekursused, noorte haridusprogrammid 

Võrgustikud Vabaühenduste Liit EMSL, 

Sotsiaalse Innovatsiooni 

(mitteformaalne) Võrgustik, 

valdkondlikud ja piirkondlikud 

vabaühenduste liidud 

Sotsiaalse 

Ettevõtluse 

Võrgustik 

Arvukad eri suurusega ettevõtjate 

ja tööandjate liidud, klastrid jne 

Vabatahtlike 

kaasamine 

registreerimiskohustust 

töötamise registris ei kaasne  

 registreerimiskohustus, lubatud 

ainult valitud töölõikudes 

Tunnustamine EAS, EKTK, VEF: vastutustundliku ettevõtluse auhinnad; 

ETKL: parima praktikakoha ja vähenenud töövõimega inimeste tööturule kaasaja auhind; 

omavalitsuste vastutustundlike ettevõtete auhinnad 

 

3.2.1. Poliitikameetmed ja regulatiivne keskkond 

Eesti arengut suunab 50 erinevat strateegilist dokumenti, millest mitmetes võib leida viiteid ühiskondlikele 

probleemidele, mida oleks võimalik sotsiaalse ettevõtluse vormis leevendada. Järgnevalt on selgitatud 

sotsiaalse ettevõtluse käsitlemist kolmes olemuslikult kõige asjakohasemas strateegilises dokumendis: Eesti 

ettevõtluse kasvustrateegias, kodanikuühiskonna arengukavas ning sotsiaalkaitsepoliitika arenguid 

suunavas heaolu arengukavas. 

Ettevõtluse kasvustrateegia14 kui Eesti majanduse keskne strateegiline dokument rõhutab 

rahvusvahelistumise, targa spetsialiseerumise ning ettevõtlikkuse olulisust. Ettevõtete kaasabil 

ühiskondlike probleemide lahendamist ei ole eraldi esile toodud, kuigi arengukava üldeesmärkide seas 

nimetatud tööhõive määra tõstmist võib pidada üheks selliseks ülesandeks. Ettevõtluse kasvustrateegia on 

tihedalt seotud teiste valdkondlike arengukavadega – eelkõige maaelu-, turismi- ning regionaalarengu 

strateegiadokumentidega ning kõigi valdkondade arenguks tarviliku teaduspotentsiaali ja inimkapitali 

arendamist suunavate teaduse, arenduse ja innovatsiooni strateegia ning elukestva õppe strateegiaga. 

Ettevõtluse kasvustrateegias nimetatud meetmetest on suunda näitavad tehnoloogiamahukate 

(rahvusvaheliste) koostööstruktuuride arendamine ning iduettevõtete arendamine. Kasvustrateegias on 

sotsiaalsele ettevõtlusele lähim kategooria piirkondlik ettevõtlus (kohaliku elu arendamine ja 

ülevalhoidmine). Oluliseks tendentsiks on suund otsetoetuste asemel analüüsi- ja tugisüsteemi 

arendamisele, nt turupõhiseid finantsinstrumente pakkudes. Sotsiaalse ettevõtluse arenguga haakuvaks 

horisontaalseks eesmärgiks on arvukama töötajaskonnaga ettevõtted, ettevõtlusõppe integreerimine teiste 

valdkondadega, eeskätt loomesektoriga. Ettevõtluse arengukava ei välista sotsiaalse ettevõtluse arengut, 

kui see sobitub innovaatiliste ärimudelitega, aga ei näe ka ette märkimisväärseid meetmeid valdkonna 

toetamiseks. 

Äriühingutest sotsiaalse ettevõtluse stardi- ja arengulavasse saaksid kasvustrateegia rakendajate hulgas 

panustada SA Kredex (finantsinstrumendid, riskikapital), Kredex Krediidikindlustus AS 

(krediidikindlustustooted), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (toetused, nõustamine), kuid neid võimalusi 

                                                                 
14 Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014−2020 (2013) Tallinn: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 
Kasvustrateegia.mkm.ee 
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ei ole ühingud seni praktiliselt kasutanud, sest sihtrühmalt oodatakse liiga kiiret arengutempot. 

Kodanikuühiskonna arengukavas15 on sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon nimetatud 

poliitikakujundamise ja vabaühenduste tegutsemisvõimekuse arendamise kõrval kolmanda keskse 

eesmärgina. Sotsiaalset ettevõtlust vaadeldakse vahendina, millega leevendada vananeva ühiskonna, 

tervishoiu ja hooldusteenuste, keskkonna- ning demograafilisi probleeme nii, et sellel oleks pikaajaline 

mõju. Kui eelmine arengukava pani aluse sotsiaalse ettevõtluse toetamisele Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 

(KÜSK) vahendite abil, sh sotsiaalsete ettevõtete inkubatsiooniprogrammidele, siis aastatel 2015−2020 on 

tähelepanu kese sotsiaalteenuste mitmekesistamisel, kättesaadavusel ning nendest mõjutatud inimeste 

arvu kasvul. Tähelepanu juhitakse ka omatulu kasvatamisele. Eesmärkideks on levitada teadmisi 

sotsiaalsete probleemide lahendamise erinevatest tööriistadest ning pöörata tähelepanu 

kodanikuühenduste võimekuse edendamisele nende tööriistade kasutusele võtmisel ja omatulu 

kasvatamisel. Olulisel kohal on ka regulatiivse keskkonna arendamine (nt maksuerisused, nõustamine, 

horisontaalne koostöö riigiasutuste vahel). Arengukava tegevuste elluviimise eelarvest suurema osa 

moodustab KÜSKi eelarve, u 10% maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantide töötasu ja 

samaväärne summa sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse arendamisele. Olulisimad meetmed16 on 

võrgustikutöö, arenguprogrammid, ühiskondlike probleemide lahendamiseks kohaste tööriistade alaste 

teadmiste vahetamine ja organisatsioonide ning katseprojektide võimestamine toetustega, samuti 

tulemuste mõõtmist hõlbustava keskkonna arendamine ning õigus- ja maksukeskkonna edendamine. 

Sotsiaalkaitsepoliitika, tööpoliitika ning võrdse kohtlemise strateegilisi eesmärke koondavas heaolu 

arengukavas17 on sotsiaalse ettevõtluse tähtsust nimetatud erinevate eesmärkide juures. Esimese, tööjõu 

nõudluse ja pakkumuse vastavuse alaeesmärgi juures on ühe kõige olulisema prioriteedina nimetatud 

töötajate töövõime säilitamist, tööturul hoidmist ning vähenenud töövõimega inimeste tööturule toomist. 

Tööturuvõimaluste laiendamiseks selgitatakse välja parimad praktikad ning koos sidusgruppide ning 

Rahandusministeeriumiga arendatakse sotsiaalse ettevõtluse ja kaitstud töö kontseptsiooni tingimusi. 

Näiteks jõustub septembris 2017 Riigihangete seadus, mis võimaldab reserveerida hankeid kaitstud töö 

keskustele ja erivajadustega inimesi tööle võtvatele organisatsioonidele18. Arengukava tasandil ei ole siiski 

tugisüsteemi arendamist täpsemalt avatud. Ka kolmanda, inimeste iseseisva toimetuleku ja ühiskonnaelus 

osalemise alaeesmärgi juures on nimetatud, kuigi võrdlemisi üldiselt, sotsiaalsete ettevõtete tekke 

julgustamist. Valdkonnaga otseselt haakuv Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arengukava19, mis käsitleb 

eelnevalt nimetatud väljakutseid detailsemalt, rõhutab kesksete eesmärkidena sotsiaalse ebavõrdsuse ja 

vaesuse vähendamist, elukvaliteedi ja tervise paranemist ning tööhõive kõrget taset. Sotsiaalvaldkonna 

arengukavad ei määratle mitte niivõrd sotsiaalsete ettevõtete tugisüsteemi arengut, kui just proovikivisid, 

                                                                 
15 Kodanikuühiskonna arengukava 2015−2020, http://www.kysk.ee/failid/Upload/files/KODAR.pdf 
16 Kodanikuühiskonna arengukava rakendusplaan 20162019, 
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/_kodar_rakendusplaan_2016-
2019.pdf 
17 Eesti heaolu arengukava 20162023, https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-
editors/arengukavad/heaolu_arengukava_2016-2023.pdf 
18 Riigihanke seadus, Riigi Teataja, riigiteataja.ee 
19 Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arengukava aastateks 2017-2020, 
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Ministeerium_kontaktid/Ministeeriumi_tutvustus_ja_struktuur/som_valitsemisala_arengukava_2017-
2020.pdf 
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millega toimetulekuks on vaja sotsiaalseid ettevõtteid võimestada. 

3.2.2. Sotsiaalsete ettevõtete juriidiline vorm 

Ettevõtluseks sobilike juriidiliste vormide poolest on Eesti piisavalt mitmekesine. Sotsiaalne ettevõtlus 

toimib kolme tüüpilisema juriidilise vormi abil:  

 osaühingud,  

 mittetulundusühingud, 

 sihtasutused.  

Osaühinguna tegutsedes20 on peamiseks proovikiviks lõpptarbijast sihtrühma usalduse võitmine, sest 

konkureeritakse samadel alustel “omakasupüüdlike” äriühingutega. Kui äriettevõtetest klientidele on 

osaühingu vorm tavapärane, siis avaliku sektori partner eelistab sotsiaalteenuste osutajana mõningatel 

juhtudel (nt koostöös KOV-idega) mittetulundusühinguid21, kuigi mõnikord (nt riigiasutuste ja allasutuste 

lepingud) võib eelis olla ka äriühingu vormis sotsiaalsetel ettevõtetel, sest erinevalt vabaühendustest on 

osaühingul lihtsam täiendavaid erasektori investeeringuid kaasata. Osaühinguna tegutsemisel on üheks 

piiranguks näiteks vabatahtlike kaasamise võimaluse puudumine, v.a selgelt heategevusliku iseloomuga 

tegevustes, mis ei ole seotud osaühingu põhitegevusega22. 

Mittetulundusühingul, mis soovib tegeleda ettevõtlusega, on lihtsam veenda oma partnereid oma 

sotsiaalses missioonis, mistõttu kasutatakse seda vormi ka siis, kui ettevõttena tegutsedes pole vajadust 

liikmete kaasamise järele. MTÜ vorm ei ole eelistatud, kui juhatuse liikmete panus on väga erinev – nt võib 

ühendusse märkimisväärses mahus investeerinud juhatuse liige karta, et teised, ilma omapoolse panuseta 

liikmed ta ootamatult juhatuses välja vahetavad. Sellisel juhul on eelistatud vormiks OÜ. Mõlema, nii 

mittetulundusühingu kui osaühingu vormi kasuks kallutavad otsustama ka avaliku sektori poolt pakutavad 

toetused, mis on suunitletud kas ühes või teises juriidilises vormis tegutsevale ühingule, aga ka 

maksumäärad (vt tabel 2). Sihtasutustele võivad anda eeliseid, aga ka põhjustada takistusi organisatsiooni 

asutajad (avalikust asutusest või äriühingust asutaja tingib vastuolu SE sõltumatuse tunnusega). 

Sotsiaalseks ettevõtluseks kohasteks juriidilisteks vormideks ei peeta täna Eestis aktsiaseltse ja füüsilisest 

isikust ettevõtjaid, kuigi teistes riikides on sellised näited olemas. Teistsuguse ettevõtlustraditsiooniga 

riikides leiab sotsiaalsete ettevõtete seast sageli ühistuid, mis on Eestis ka laiemalt ettevõtluses 

alakasutatud 23. Sisuliselt on tegemist ärilise ja sotsiaalse eesmärgiga ühistegevuseks sobiliku 

ettevõtlusvormiga, mis võimaldab ühiskondlikke probleeme lahendada koostöös nii tarbijatega kui 

hankijate vahel, nii tööpanuse kui teenuste ühiskasutamise abil. Tulundusühistu eeliseks MTÜ ees on 

võimalus tulu solidaarsemalt kasutada, paremini on ühildatud demokraatlik juhtimine ja ärilised eesmärgid. 

Eestis on ühistegevuslikult toimivad sotsiaalsed ettevõtjad kasutanud MTÜ vormi (nt MTÜ Tartu Maheaed, 

mis liikmemaksudest saadava tulu eest tagab liikmetele vajaliku aiamaa harimise, veebipõhine MTÜ Eesti 

ReDisain või veidi vanem MTÜ Disainiturg, mis suunavad käsitööliste koostööd müügitegevuses ilma neid 

                                                                 
20 Olulisemad argumendid uuringu tarbeks tehtud intervjuudest sotsiaalsete ettevõtete esindajatega. 
21 Saarsen, K. (2015) Sotsiaalteenuste korraldamise vormid kohalikes omavalitsustes. Lõputöö. Pärnu: Tartu 
Ülikool, Pärnu Kolledž, Sotsiaaltöö korralduse osakond. 
22 Mänd, T. jt (teadmata) Vabatahtlikest ja libavabatahtlikest. Vabatahtlike Värav. 
vabatahtlikud.ee/vabatahtlikest-ja-libavabatahtlikest/ 
23 Tulundusühingu seadus, Riigi Teataja, https://www.riigiteataja.ee/akt/13111429 



 

  
Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüs 

Analüüsi tulemused 21 

  

 
 

   
 

liikmeks kaasamata, aga ühist müügiplatvormi pakkudes). 

Osaliselt juriidilistest eripäradest, osaliselt ka ühingu eesmärkidest tingitult kasutavad (sotsiaalsed) 

ettevõtted erinevaid võimalusi oma tegevuse hõlbustamiseks. Ülevaate neist leiab Tabelist 3. 

Tabel 3. SE rühmade juriidilisest vormist tulenevad tüüpilised praktikad (intervjuude põhjal) 

Sotsiaalse ettevõtte tegutsemisvorm 

(kattuvad) 

Tüüpprobleemid 

Vabaühendus, teenib ettevõtlustulu, aga 

ettevõtluse ja projektijuhtimise (jm 

täiendavad) tööliinid lahutamata 

Organisatsioonid, millel on mitmekülgne tulubaas, eriti 

projektidest, ei ole eriti varmad ettevõtlustulu teenima või sellele 

üle minema, kui ettevõtlusülesanded on organisatsioonis hajusalt 

jagatud. Võib eelistada hoida ettevõtlustulu 

käibemaksukohustusluse alampiirist väiksemana (eriti kui 

tehingupartneriks on eraisikud). 

Vabaühendus, teenib ettevõtlustulu, aga 

ettevõtlustegevus muudest tegevustest 

eraldatud 

Organisatsioonil on juriidiline piirang taotlemaks ettevõtlusele 

mõeldud toetusi. Võib eelistada käibemaksukohustuslasena 

toimida, kui tehingupartneriteks on äriettevõtted, raha 

kasutamine hüvede loomiseks on lihtne. 

Vabaühendus, mis teenib praktiliselt ainult 

ettevõtlustulu 

Organisatsioonil on juriidiline piirang taotlemaks ettevõtlusele 

mõeldud toetusi. Vajadus kaasata liikmeid (MTÜs) võib minna 

vastuollu ärijuhtimise vajadustega. 

Ettevõte, mis teenib tulu ise hüve luues Organisatsioonil on juriidiline piirang taotlemaks vabaühendusele 

mõeldud toetusi. Vabatahtlike kaasamine organisatsiooni 

tegevusse tavapärasest keerulisem, ei saa annetusi vastu võtta. 

Kahest organisatsioonist (eraldi 

meeskondadest) koosnev sotsiaalne 

ettevõte, äriühing teenib tulu, 

vabaühendus lahendab sotsiaalprobleeme 

Kui MTÜ pole äriettevõtte omanik ja ei võta tulu välja 

dividendidena (nt esitab arve, võtab vastu annetuse), peab 

äriühing sotsiaalset eesmärki eraldi tõestama. Vabaühendus võib 

näidata tulu tegevustes, mida ta tegelikult ei osuta. 

Ühest meeskonnast koosnev ettevõte, mis 

esineb vastavalt olukorrale kas MTÜ või 

OÜ-na 

Topelt halduskoormus (raamatupidamine nt), läbipaistmatu 

kulude ja tulude jaotus. Tulude esitamine OÜ poolel, MTÜ käibe 

sihilik vähendamine. 

Võrgustiku või ühistuna tegutsev 

organisatsioon (Eestis praktiliselt puudub, 

nt toiduvõrgustikud kasutavad MTÜ vormi) 

Olenevalt funktsioonist võib tagada oma liikmete huve paremini 

ühistuna tegutsedes. Probleem väheses ühistegevuse võimekuses. 

Võimalik kaaluda ka frantsiisi võimalusi ühistegevuse arendamisel. 

3.2.3. Maksumäärad 

Sotsiaalsed ettevõtted võivad oma tulusid kasutada reinvesteerimiseks juba pakutava hüve loomiseks, kuid 

ka kasutada neid teise organisatsiooni võimestamiseks, mis selliseid hüvesid pakub. Kasumi kasutamisega 

kaasnevad maksukohustused: 

 vabaühendus esitab ettevõttele arve teenuse eest (lisandub käibemaks alates teatud piirist); 

 ettevõte annetab vabaühendusele (tulumaksusoodustused kindlatele ühingutele annetamisel); 

 vabaühendus pakub teenust tasutud liikmemaksude eest (ei maksustata); 

 vabaühendus võtab oma asutatud ettevõttest tulu välja dividendidena (lisandub tulumaks). 
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Sotsiaalsete ettevõtete erinevate rühmade arengus mängivad rolli tulu- ja käibemaksust tulenevad 

soodustused ja piirangud. Üheks oluliseks maksuseaduse nüansiks on käibemaksukohustusluse piirmäär, 

mis toetab väiksemaid sotsiaalseid ettevõtteid, sest nad saavad oma tooteid-teenuseid müüa odavamalt 

(ilma käibemaksuta). See on oluline just nende vabaühenduste jaoks, kes ei vaja oma toote või teenuse 

osutamiseks lisaks käte- või mõttetööle täiendavaid vahendeid (millelt saaks sisendkäibemaksu maha 

arvata). Samas võib käibemaksukohustusluse piirmäär olla ka piduriks sotsiaalse ettevõtte soovile tulu 

teenimist ja tegevusmastaapi laiendada.  

Praegu kehtiva käibemaksuseaduse kohaselt24 muutuvad käibemaksukohustuslaseks organisatsioonid, 

mille maksustav käive kalendriaastas on suurem kui 16 000 eurot, väikeettevõtlust soosiva arenguna tõuseb 

käibemaksukohustusluse piirmäär küll 2018. aastal 40 000 euroni. Käibemaksukohustuslase aruandlusele 

on seatud rangemad nõuded, kaasneb igakuiste käibemaksudeklaratsioonide esitamise kohustus, mis võib 

heidutada sotsiaalseid ettevõtteid oma tegevust laiendamast. Samuti kallineb toodete ja teenuste hind 

käibemaksu võrra nii füüsiliste isikute jaoks kui ka juriidilisest isikust klientide jaoks, kes ei ole 

käibemaksukohustuslased. 

Seega võib käibemaksu piirmäär olla n-ö nähtamatu lagi, mis pärsib organisatsiooni soove tulu teenida. 

Käibemaksukohustuslaseks hakkamise vältimine sobib eelkõige ühingutele, mille panus ettevõtlusesse on 

juhuslik või vähene. Selle piirmäärani jõudmist võib ühing kunstlikult piirata, maskeerides oma tulu 

annetusteks või liikmemaksudeks. Kui sotsiaalse ettevõtte sihtrühmaks on aktiivse äritegevusega 

ettevõtted, mis ise on käibemaksukohustuslased, ei ole sotsiaalsel ettevõttel mõistlik 

käibemaksukohustuslaseks hakkamist vältida, sest tema toodete-teenuste ostjad (aga ka ta ise teiste 

ettevõtete toodete-teenuste tarbijana) saavad teha tasaarveldust müügi- ja ostukäibemaksu vahel. 

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kuulumine soodustab 

ettevõtete annetusi vabaühendustest sotsiaalsetele ettevõtetele, sest annetaja ei pea kingituste ja 

annetuste pealt tulumaksu maksma25, kuni need ei ületa 10% mahtu ettevõtte eelmise aasta kasumist või 

3% jooksva aasta palgafondist. Vabaühenduste Liit EMSL tegi 2016. aastal rahandusministeeriumile 

ettepaneku ettevõtete tulumaksuvabade annetuste piirmäärade kaotamiseks26, samuti eraisikute 

tulumaksuga maksustatavast tulust annetuste maha arvamise mahu suurendamiseks27. Ettepanek lükati 

tagasi põhjendusega, et tegelik annetamise kogumaht jääb võimalikule mahule veel liiga palju alla. 

Põhjenduses ei võeta arvesse seda, et tulude ühiskondlikeks eesmärkideks kasutada soovija ei saa isikliku 

piirmäära täitudes kasutada teiste ettevõtete kasutamata jäänud tulumaksuvaba annetuste limiiti. 

Ettevõtetes on seetõttu kasutusel erinevad lahendusi, sh nt ostetud varade kiirendatud korras 

amortiseerimine, et see ametlikult väärtuse kaotanuna abivajajale edasi kinkida.  

                                                                 
24 Käibemaksuseadus, Riigi Teataja,  https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012017 
25 Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri, Riigi Teataja, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/323122014022 
26 Ettepanekud vabaühenduste tegevust puudutavate tulumaksuseaduse sätete muutmiseks (2016) EMSL, 
http://heakodanik.ee/wp-content/uploads/2011/03/Lisa-1-Maksupoliitika-muudatusettepanekud_0.pdf 
Seisukoht vabaühenduste tegevust puudutavate tulumaksuseaduse sätete kohta, nr 5-1/ 12869-1 (2016) 
Rahandusministeerium, http://heakodanik.ee/wp-content/uploads/2011/03/KiriSiM16.pdf 
27 2017. aastal saab tulumaksuga maksutatavast tulust arvata annetusi maha 1200 euro ulatuses (aga mitte üle 
50% oma tulust), kuid sama mahu sisse arvestatakse ka kodulaenu intressid ja koolituskulud. 
Tulumaksuseadus, Riigi Teataja, https://www.riigiteataja.ee/akt/131122016004 
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Sotsiaalsete ettevõtete toetamisel on oluline ka töötajate sotsiaalsete garantiide küsimus28. 

Ravikindlustuse tagamiseks tuleb sotsiaalses ettevõttes töötavale inimesele maksta vähemalt 

sotsiaalmaksu minimaalse kohustusele vastavat töötasu. 2017. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse 

kohustuse aluseks olev kuumäär 430 eurot, st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on tööandja jaoks 141,90 

eurot kuus. See võib katsumuseks osutuda eelkõige alustavate sotsiaalsete ettevõtete jaoks, kellel 

puuduvad vahendid vajaliku palgafondi tagamiseks. Alternatiivina on Haigekassaga võimalik sõlmida 

vabatahtlik kindlustusleping, mille kindlustusmakse suuruseks on 13% Statistikaameti viimati avaldatud 

eelmise kalendriaasta Eesti keskmisest kuubrutopalgast ehk alates 1. aprillist 2017 on see 149 eurot. 

3.2.4. Vabatahtlike kaasamine 

Vabatahtlike kaasamine äriühingu vormis sotsiaalse ettevõtte tegevusse on piiratud, sest sellega kaasneb 

täiendav administratiivne koormus - vabatahtliku registreerimine Eesti Maksu- ja Tolliameti (EMTA) 

töötamise registris (TÖR) hiljemalt tööle asumise hetkest, mida nt MTÜd ei pea tegema). TÖR-is 

registreerimise kohustus tekib ka olukorras, kus ettevõte korraldab näiteks talgupäevi oma töötajatele ja 

töötajate peredele. Vabatahtlik töö äriettevõtetes saab toimuda vaid üksikjuhtudel, tegevustes, mis pole 

seotud ettevõtte põhitegevusega, vaid heategevuslikel eesmärkidel. Vabatahtlike kaasamise portaalis 

Vabatahtlik Värav on seni olnud võimalik vabatahtlikke otsida vaid vabaühendustel. Üha sagedamini 

püüavad vabatahtlike värava kaudu vabatahtlikke kaasata ka äriliste eesmärkidega ettevõtted29, nt 

kontserdi- või messikorraldajad. Äriühingute kasvava huvi tõttu on oluline eristada lihtsalt äriliste ning ka 

sotsiaalsete eesmärkidega ettevõtjaid, kellest viimastele vabatahtlike vahendamist võiks (näiteks sotsiaalse 

ettevõtte märgise kaasabil) lihtsustada. 

3.2.5. Rahastusmeetmed 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) 

KÜSKi meetmetest sobivad sotsiaalsetele ettevõtetele mitmed, kuid neid ei saa kasutada äriühingud ning 

riigi või äriühingute asutatud sotsiaalsed ettevõtted30. Vabaühenduse arenguhüpet iseseisvale ärimudelile 

võimaldab arenguhüppe taotlusvoor (sh investeeringuid). Rahastusmeetmed võimaldavad ka äriplaani ellu 

viia, tõsta toodete-teenuste võimekust, arendada organisatsiooni majanduslikku elujõulisust. KÜSK toetab 

omafinantseeringuga ka Euroopast rahastuse saanud vabaühendusi. KÜSK teenindab kõige 

mitmekesisemat sotsiaalsete ettevõtete ampluaad alustajatest lõpetajateni, kogukondlikke, üleriigilisi, 

sotsiaalteenuste osutajaid jne. KÜSKi meetmete seast leiab ka sotsiaalsetele ettevõtetele sobivate 

tugiteenuste ja koostöövõrgustike toetused (sarnased EASi klastritoetustele). KÜSKi võimalused sotsiaalset 

ettevõtlust edendada on piiritletud projektitoetuste võimalustega. Erinevate toetusvoorude 

mõjuanalüüsid31 näitavad, et projektitoetuste olulisim mõju on projekti väljunditega seotud vahetu mõju. 

                                                                 
28 Ravikindlustusseadus, Riigi Teataja, https://www.riigiteataja.ee/akt/RaKS, Sotsiaalmaksu seadus, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/106042016013 
29 Intervjuu: Eha Paas, Eesti Külaliikumine Kodukant, Vabatahtliku tegevuse valdkonna juht. 
30 Äriühingute osakaal SEde seas võib olla üle 40% (Raudsaar 2016a) ning riigi ja äriühingute asutatud 
vabaühendusi on vabaühenduste seas 5% (so äriregistri määratluse järgi tavalised MTÜd ja SAd) (Äriregister 
2015). Raudsaar, M. (2016a) Sotsiaalse ettevõtluse analüüs Globaalse Ettevõtlusmonitooringu 2015. aastal 
kogutud andmete põhjal. Käsikirjaline materjal. 
31 Ligi,T. jt (2012) SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) mõju hindamise aruanne. Tallinn: Poliitikauuringute 
Keskus Praxis. http://www.kysk.ee/failid/File/Uuringud/KYSK-m6ju-hindamise-analyys-Praxis.pdf 

https://www.riigiteataja.ee/akt/RaKS
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Näiteks on tööle võetud inimesi (u 1 ühingu kohta), kelle töökohad on neljal juhul viiest ka vähemalt osaliselt 

püsima jäänud. Kasvanud on käive, edenenud koostöösuhted. Neljal juhul viiest on osutatavatest 

teenustest kasusaajate arv kasvanud, sama paljudel juhtudel leiavad partnerid, et projektil on olnud 

ühiskondlikult positiivne mõju. Ühiskondliku mõju suurendamist kavandavad teadlikult siiski vähesed. Kuigi 

ühingud leiavad, et peaaegu pooltel juhtudel on paranenud teenuse kvaliteet, pole majandustegevuse 

paranemise ja uuenduslike lahenduste kasutuselevõtu seoseid toetuse saamisega võimalik kindlaks teha. 

Projektitaotluste analüüs peegeldab, et vabaühendustel jääb puudu juhtimispädevustest, mille abil toetust 

organisatsiooni arenguks edukalt tööle panna. Arenguhüppe taotlusvoorude kasutamise näitajad on 

üldjuhul kolme aasta jooksul tõusvas joones paranenud. 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 

EAS pakub arvukalt (üle 70) meetmeid, millest ükski ei ole otseselt sotsiaalse ettevõtluse arendamiseks 

mõeldud. EASi meetmetel on 2017. aastal neli suunda. Üksiku areneva ettevõtte spetsialiseerumise ja 

arenguhüppe toetamine, eksportivate ettevõtete toetamine, loomemajandusettevõtete toetamine ning 

regionaalse ettevõtluse toetamine. Tagatud on nii potentsiaalselt alustava, alustava ja toimiva ettevõtte 

arendamine, sh koostööklastrite või kogukondade tugi. SEdele olulisema meetme, starditoetuse kasutajad 

hindavad toetust kõrgelt - mediaanhinnang toetuse mõjust saavutatud tulemusele on 6 palli 7st, 

ettevõtlusega alustamisele 7. Ettevõtte ellujäämismäär kolme aasta pärast 92%32. Üle poole toetuse 

saanutest lõi uusi töökohti, keskmiselt 2,4 töökohta ettevõtte kohta, kuid uute töökohtade palgamäär on 

varasemast madalam33. EASi toetuse taotlejad leiavad, et oleksid alustanud ettevõttega ka ilma toetuseta. 

Struktuurifondide ettekirjutuste tõttu on jooksval eelarveperioodil välistatud vabaühenduse juriidilise 

vormiga ettevõtte ligipääs (v.a ettevõtete esindusorganisatsioonidele, piirkondlikele ühingutele) 34. See ei 

tähenda, et vabaühendused ei saaks osaleda EASi rahastuse toel toimivates klastrites, arenguprogrammides 

jm, mille on loonud organisatsioonid, millele ligipääsu piirang puudub. Äriühingust sotsiaalsetele 

mikroettevõtetele sobiks EASi mentorlusprogramm (praktikult praktikule kogemuste vahetus), mis on 

sihtrühmade seas hinnatud, kuid seda saaksid kasutada vaid äriühingust SEd. 

                                                                 
Šveitsi Vabaühenduste Fondi (2011-2015) mõjuanalüüs (2015) Balti Uuringute Instituut, 
http://www.kysk.ee/failid/Upload/files/Voorud/VYF/Lõpparuanne_SVÜF%20hindamine_FINAL.pdf 
2016. a. arenguhüppe taotlusvooru analüüs (2017) Kodanikuühiskonna Sihtkapital, http://kysk.ee/2016-a-
arenguhuppe-taotlusvooru-analuus 
32 Villsaar, K. jt (2014) Ettevõtluse alustamise toetuse mõjuanalüüs. Tallinn: Eesti Töötukassa analüüsiosakond. 
https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/evatanalyys_2014.pdf 
33 EASi ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika meetmete vahehindamine: lõpparuanne (2017) Civitta. 
http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/EAS_ettevõtlusmeetmete-vahehindamine_lõpparuanne.pdf 
34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, EUR-Lex, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303 
Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013, Euroopa Liidu Teataja, 24.12. 2013, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_et.pdf 
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus, Riigi Teataja, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/125112015006?leiaKehtiv 
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning 
finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord, Vabariigi Valitsuse määrus, 02.09.2014, 11, Riigi Teataja, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/102092014011 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303
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Lähiaastatel kavandatakse ettevõtluse arengukava prioriteetidest tulenevalt ning ELi toetuse vähenemise 

tõttu EASi35 meetmete mitmekesisust piirata ning portfelli tulemuslikkuse kasvatamiseks (riigi 

majandusnäitajad) fokuseerida. Sihtgrupina piiritletakse kiirelt kasvav ja eksportiv ettevõte. Toetatav 

ettevõte peab pakkuma kõrget lisandväärtust töökoha kohta – omatooteid või -teenuseid (mitte allhangete 

abil pakutavaid) või suurt ekspordivõimekust. Ettevõtlusmeetmete kasvustrateegiast tulenev prioriteet on 

kiire kasv ja eksport. Struktuurifondidest rahastatavad meetmed ((potentsiaalselt) alustavad ja 

regionaalsed ettevõtted) antakse üle teistele asutustele (tõenäoliselt maakondlikele arenduskeskustele). 

See tingib ka ettevõtlusmeetmete osaliste jäigad seisukohad vabaühendustest ettevõtetele ligipääsu 

loomise suhtes. 

Töötukassa 

Töötukassa Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil pakutavad meetmed uue ettevõtte alustamiseks lähtuvad 

eeldusest, et taotleja on ettevõtluskogemuse või -väljaõppega ning asutab toetuse abil äriühingu. 

Ettevõtlusalast nõustamist ja väljaõpet Töötukassa ise alustavatele ettevõtjatele ei tee, selleks suunatakse 

taotleja vajadusel koolitusele või MAKi nõustamisele (äriplaan). Töötukassa meetmeid reguleeriv käskkiri36 

on ettevõtte vormi taotlejale ette kirjutanud, kuid erinevalt EASist ei tingi siin juriidilist eristamist 

struktuurifondide spetsiifika. 

Ettevõtluse alustamise toetuste taotluste arv37 on aasta aastalt kasvanud, kuid nende rahuldamise määr on 

samaks jäänud (riskid on seega vähenenud). Rahuldatud taotluste osakaal on umbes kolmandiku ringis. 

35−40% taotlejaist on varasema ettevõtluskogemusega (samas ei anta toetust taotlejale, kellele juba kuulub 

üle poole olemasolevast äriühingust – 5% äraütlemise põhjustest), ning kindlasti ei saa neid pidada 

statistiliseks läbilõikeks töötutest, sest registreeritud töötutest vaid 1% taotleb ettevõtluse alustamise 

toetust. Seega võib ettevõtluse alustamist taotleda ka kogemustega ettevõtja või spetsialist. Toetust ei anta 

suure riskiga ettevõtetele (äraütlemise põhjuseks 90% juhtudest). 

90% taotlejatest loovad OÜ, ülejäänud muu äriühingu. Valdkondlikult toetas Töötukassa samal perioodil 

töötlevat tööstust (19%), kaubandust (17%), kutse-, teadus- ja tehnikavaldkonda (14%), teenindust (12%), 

põllu- ja metsamajandust (9%). Sotsiaalsed teemad nagu haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 

jäävad kaugele maha (kumbki 2%). Töökohtade arvu loomise keskmine potentsiaal on taotluste kohta 1,6 

ringis. Poole aasta jooksul loob ettevõtte 98% toetuse saajatest, kolme aasta pärast on nende 

ellujäämismäär 95%. 45% ettevõtteist on ühe töötajaga, 45% ei võtagi kedagi tööle. Nelja aasta jooksul ei 

toimu tööhõive arengus olulisi muutuseid, kuigi müügitulu kasvab ja toetuse saanutest enamik jääb 

ettevõtte juures hõivatuks. Kolme aasta möödudes on palgatööle liikunud 44% toetuse saanutest. 2/3 

lõpetavad esimese majandusaasta kasumiga, teisel majandusaastal teenib 56% ettevõtetest kuni 10 000-

eurot. 

Töötukassa infomaterjalides on rõhutatud MTÜ juhatuse liikme ettevõtluseks sobimatut kogemust (aga 

                                                                 
35 Intervjuu: Anu Puusaag, EASi alustavate ettevõtete ja loomemajanduse valdkonna juht. 
36 Ettevõtluse alustamise toetus ja ettevõtluse toetamise teenus on kättesaadav üksnes ettevõtte asutajatele, 
juriidilist vormi ei ole Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri käskkirjas nr 57 (27.03.2015) nimetatud. 
Käskkiri “Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale” (2015) Sotsiaalministeerium, 
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/ESF/57_lisa.pdf  
37 Villsaar jt (2014) 
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need rühmad kattuvad  ettevõtluses aktiivsetest inimestest vaid 20% ei kuulu ühtegi vabaühendusse38) 

ning MTÜ tulu teenimiseks sobimatut vormi39, mis on sotsiaalse ettevõtluse kontseptsiooni levikut takistav 

põhjendus. Et tegu on võrdlemisi üldise meetme ning üldjuhul töötute sihtrühmaga (kelle esmane eesmärk 

pole statistiliselt maailmaparandamine), on Töötukassa roll sotsiaalse ettevõtluse arendamises eeskätt 

töökohtade loomise toetamine maakondades. 

Töötukassal on aga meetmeid, mis aitavad sotsiaalses ettevõtluses tüüpilisi praktikaid edendada ka 

tavalistes ettevõtetes. Selleks on palgatoetus40 tööandjale pikaajaliste töötute, noorte, vähenenud 

töövõimega või vanglast vabanenud inimeste töölevõtmiseks (50% brutotöötasust)41. Palgatoetust ei saa 

kasutada ainult riigiasutused ja avaõiguslikud juriidilised isikud. 

Piirkondlikud rahastusmeetmed 

KÜSKi kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on mõeldud kogukondade elujõulisuse tugevdamisele 

kogukonnateenuste arendamise abil (toetussummad on väikesed). Samuti on võimalik KÜSKist taotleda 

toetust "vabaühenduse majandusliku elujõulisuse arenguhüppeks", mis võimaldab piirkondlikel 

vabaühendustel saada stardi- ja tegevustoetust teenuste arendamiseks. EASis on piirkondliku 

konkurentsivõime tugevdamise toetus (mh investeeringute võimalused), mis on mõeldud tööhõive ja 

ettevõtlusaktiivsuse kasvatamiseks, ja ka regionaalarengu (Peipsiveere, Setomaa) ning regionaalsete 

investeeringutoetuste programmid, mis on mõeldud ettevõtluse ja kohalike teenuste väljaarendamiseks42. 

PRIAst saab taotleda kohaliku tegevusgrupi toetuseid (LEADER) kohaliku koostöö elavdamiseks. Uue 

eelarveperioodi LEADER-meede sobib võrdlemisi hästi kogukonnatasandi sotsiaalse ettevõtluse 

arendamiseks, sest meede kujundatakse multifondina43, millega ei kaasne eri ettevõtlusmeetmetele 

tüüpilisi piiranguid taotlejate tegevusaladest lähtuvalt (nt põllumajandus- ja regionaalne ettevõtlus). 

LEADERi eesmärkideks on mh sotsiaalse kaasatuse suurendamine, vaesuse vähendamise ning 

majandusarengule kaasaaitamine. Samuti on võimalus kasutada meedet linnasiseste koostöövõrgustike 

arendamiseks44. Et meetme rahastusvõimalused töötatakse välja kogukonna tasandil, on võimalus selle 

sotsiaalse ettevõtluse arendamiseks sobivaks muutmises kaasa rääkida võrdlemisi hea.  

Muud rahastajad 

Kuigi projektitoetused ei ole otseselt mõeldud ettevõtte arendamiseks, võib läbimõeldud projektitoetus 

toetada näiteks elujõulise teenuse väljakujundamist kindlas valdkonnas. Eesti valdkondlikud fondid sobivad 

selleks üldjuhul hästi. Hasartmängumaksu nõukogu (HMMN) vahenditest rahastatakse sotsiaal- ning 

                                                                 
38 Mina. Maailm. Meedia. Küsitlusuuring (2014) Tartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut. 
39 Töötukassa koduleht, https://www.tootukassa.ee/content/teenused/ettevotluse-alustamise-toetus 
40 Töötukassa koduleht, https://www.tootukassa.ee/content/ toetused-ja-hyvitised/palgatoetus 
41 Töötukassa toetab ka töötute tööpraktikale võtmist ning abistab puude või vähenenud töövõimega inimese 
töölevõtmisel. 
42 Maapiirkondade majandustegevuse mitmekesistamise investeeringute mõju ettevõttele on 
brutolisandväärtusele ja müügitulule positiivne, kuid negatiivne tootlikkusele. 
Lillemets, J., Mõtte, M. (2016) Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise meetme investeeringute 
mõjususe analüüs. Tartu: Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, 
http://ms.emu.ee/userfiles/instituudid/ms/MSI%20failid/Uuringud/Mojususe_uuring_aruanne_01_11_16_FIN
AL.pdf 
43 Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalfond, Euroopa Ühtekuuluvusfond, Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond 
44 LEADER/CLLD, The European Network For Rural Development (Enrd), http://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en 
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haridus- ja teadusministeeriumis tegevusi, mille jaoks teistest toetusmeetmetest toetust ei jagata ning mis 

ei ole omavalitsuste eelarvelised kulud. Sotsiaalministeeriumist saab taotleda toetusi pere, hoolekande ning 

eakate ja puudega inimestega seotud projektide toetamiseks, haridus- ja teadusministeeriumist 

noorsootöö, hariduselu probleemide, eakate aktiviseerimisega tegelemiseks. Kultuuriministeeriumis 

rahastatakse tegevusi, mis toetavad kultuuritegevusi sihtrühmadele ja piirkondadele, kus ligipääs 

kultuuriosalusele on piiratud. Rahastamise põhimõtted on praktiliselt määratlemata, taotlemine lihtne, 

kuid ligipääs võimalik vaid vabaühendustest SEdele. Noorte tööturule aitamise ja haridusprojekte on 

võimalik taotleda ka Innovest (struktuurivahendid). Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektitoetused 

keskkonnasäästu saavutamiseks on võrdlemisi spetsiifilised, kuid taotlejatele pole seatud juriidilisest 

vormist tulenevaid piiranguid. 

3.2.6. Investeerimisvalmiduse toetamine, spetsiaalsed finantsinstrumendid 

Laenu- ja muid finantseerimismeetmeid Eestis spetsiaalselt sotsiaalsetele ettevõtetele ei pakuta. 

Vabaühendustele on tavaline praktika taotleda laenu eraisiku käendusel, kuid on ka erandeid45. 

Investeeringumeetmete alt leiab Olympic Casino lõppenud stipendiumiprogrammi „Tegus Eesti“ edukatele 

tegutsevatele organisatsioonidele (perioodil 2012−2016)46. Peamiseks põhjuseks, miks äriettevõtted ja –

inglid investeerivad sotsiaalsetesse ettevõtetesse, võib pidada kokkupuudete vähesust alustava ettevõtte 

arenguperioodil. Sellistesse algatustesse investeeriv äriingel eeldab tihedat koostööd ettevõtte 

meeskonnaga, sest investeerimisotsus langetatakse usaldusele tuginedes. Eestis on ka 

ühisrahastusplatvorme (nt Hooandja). Uued ühisrahastusplatvormid mikroinvesteeringute kogumiseks ei 

pruugi olla alati äriingli otsimisest paremaks lahenduseks, sest sel juhul tuleb kaasata oluliselt variatiivsema 

ootuste skaalaga investoreid47. 

3.2.7. Taristu ja muud toetusmeetmed 

Koostöötamiskohad ja tugiteenused 

Erinevaid koostöötamiskohti koos võimalusega saada juurde erinevaid tugiteenuseid on Tallinnas, Tartus, 

Pärnus, kuid mitte maakonnakeskustes, mis võiks toetada maakondlike algatuste koostööd. Näiteks on 

Tallinnas Telliskivi loomelinnakus ja Tartus Aparaaditehase loomelinnakus tagatud ühe ja sama arendaja 

poolt rendipinnad, mis toetavad olulisemate sotsiaalse ja loomemissiooniga organisatsioonide koondumist. 

Tartus on Aparaaditehasesse kolinud ka Tartumaa ärinõuandla (MAK), et kohalikele ettevõtjatele lähemal 

olla. Samas on võimalik ajutisi töökohti välja rentida. Üldjuhul toetavad koostöötamiskohad alustavate 

tehnoloogiaettevõtete kogemustevahetust. Sotsiaalsetele ettevõtetele ja vabaühendustele koondab 

koostöötamiskohti vaid Tartus asuv sotsiaalse ettevõtte Domus Doratensise HUB. 

Füüsilise taristu kõrvalt leiab ka näiteks Ideesahtli sotsiaalset innovatsiooni ja ettevõtlust toetavad 

koolitused (lisaks võimalus leida toetust pro bono), aga ka samanimelise veebikeskkonna, mis pakub 

                                                                 
45 Näiteks vaimupuudega inimestele mitmekesiseid teenuseid osutav MTÜ Tugiliisu sai oma maja ostuks 
positiivse laenuvastuse kahest pangast. Lisaks äriplaanile võis panka julgustada ka kinnisvaratagatis, mida igal 
laenutaotlejal ei pruugi olla. 
Ibrus, K. (2016) MTÜ-l tuli pangast laenu võtta, et riiklikke teenuseid osutada. Eesti Päevaleht, 17. mai, 
http://epl.delfi.ee/news/eesti/mtu-l-tuli-pangast-laenu-votta-et-riiklikke-teenuseid-osutada?id=74553899 
46 Sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku koduleht (2016) http://sev.ee/tag/olympic-casino/ 
47 Elenurm, T. Jt (2017) Äriinglite ja ühisrahastuse võimalused alustavale ettevõtjale. Tallinn: Ettevõtlus- ja 
ettevõtlikkusõppe programm Edu & ja Tegu. 
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organisatsiooni juhtimise nõuandeid. Veebipõhiselt toimib SEdele sobiv loomemajanduse arenguprogramm 

PESA. Sotsiaalse mõju hindamiseks on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) loonud veebikeskkonna 

www.maailmamuutjad.ee. Ka SEV pakub koolitusi ja nõustamist. 

Maakondlikud arenduskeskused (MAK) 

Maakondlikud arenduskeskused pakuvad koostöös EASiga potentsiaalsetele, alustavatele ja tegutsevatele 

ettevõtjatele tasuta nõustamist (Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest) ja koostöös 

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ning siseministeeriumiga sarnaseid teenuseid ka vabaühendustele. 

Tööliinid on MAKis48 potentsiaalsele nõustatavale eraldatud meetmete erinevate rahastajate tingimuste 

tõttu. Kui klient helistab MAKi infotelefonile, peab ta üsna üheselt ära määratlema, kas ta tahab arendada 

MTÜd või OÜd. Vajadusel arutatakse nii äri- kui vabaühenduste suuna konsultandiga koos valik kahe suuna 

vahel läbi. EASi konsultant lähtub eelkõige tänase ettevõtete starditoetusele potentsiaalsete kandidaatide 

otsingust (kiire kasv, eksport), kandidaatide välja sõelumise tempo järgi hinnatakse konsultandi tööd. 

Erinevalt MTÜde arenguprogrammidest (35 tundi) pole EASi toel toimuval ettevõtete arendamise suunal 

MAKides sotsiaalse ettevõtluse alast nõustamist. Ettevõtluskonsultanti kompetentsi hindavad MAKi 

kliendid 8,8 palliga kümnest, mille põhjuseks võib olla konsultandi roll EASi ja Töötukassa ettevõtlustoetuste 

taotlemiseks ettevalmistamisel49. 

Maakondliku arenduskeskuse vabaühendustest klientidest 2/3 on linnast, ülejäänud maalt, maakonnas 

registreeritud uutest MTÜdest käib u kolmandik nõuandlast läbi. Kui alustavad organisatsioonid (osakaal 

vähenenud) otsivad nõu põhikirja kohta, siis arenenud organisatsioonid rahastust ning lahendusi 

organisatsioonis arenenud konfliktidele. MAK on osadele intervjueeritud SE rühmadele oluine tugiteenuse 

osutaja, aga mitte arendaja ja võimestaja rollis. Seoses regionaalreformi ja EASi meetmete 

ümberkujundamisega muutub mingil määral ka MAKi roll. Võimalike muutustena on mainitud omavalitsuse 

rolli tugevnemist, riigieelarvelise, kohalikule turule orienteeritud tegutseva ettevõtte tugimeetme 

tekkimist, proaktiivse ettevõtluse arendamise rolli tugevnemist50. 

Arenguprogrammid 

Sotsiaalsetele ettevõtetele tagatud arenguprogrammidest tuntuim on Ajujaht, kus on 2009. aastast pandud 

SEB ja KÜSKi poolt välja ka eraldi osaluspreemia sotsiaalsetele ettevõtetele. Osalejate nähtavus ning 

edasijõudmine on aasta aastalt paranenud, kuigi ekspordivõime ja käibe kasvu potentsiaal ei ole kõrvutatav 

tavaliste ettevõtetega – Ajujahis EASi meetmena on suund ekspordile ja lisandväärtusele. Ajujahi osalejate 

kasvulava tuleb üha rohkem oma ala spetsialistide seast, kes on oma idee väga põhjalikult läbi mõelnud. 

Vanuse poolest on osalejate keskmine vanus üha kõrgem. Et sotsiaalsed ettevõtted oleks selles 

konkurentsivõimelised51, on neile loodud omaette kategooria. EAS kaalub Ajujahiga kui potentsiaalselt 

                                                                 
48 Intervjuu: Kadri Pau, Tartu Ärinõuandla vabaühenduste konsultant 
49 MAKide tegevuse mõju hindamise indikaatorid ei ole seotud nende otsese tegevusega (nt hinnatakse ). 
Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku strateegia 2014–2020 (2013) 
http://www.arenduskeskused.ee/documents/3233538/4136866/FIN_MAK+vorgustiku+strateegia_14-
20.pdf/b2118444-7ef2-4c86-a129-a7e5bd0218c0 
50 Intervjuud: Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, majandusarengu osakonna juhataja, 
Demis Voss, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja, Jan Lätt, Tartu Ärinõuandla juhatuse liige 
51 Intervjuu: Anu Puusaag, EASi alustavate ettevõtete ja loomemajanduse valdkonna juht, intervjuud Ajujahil 
osalenud sotsiaalsete ettevõtete esindajatega 

http://www.maailmamuutjad.ee/
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alustavate ettevõtete rühmaga tegelemisest loobumist, sest alustajatele mõeldud arenguprogramme on 

järjest rohkem.  

Spetsiaalselt sotsiaalsetele ettevõtetele mõeldud arenguprogramme on korraldanud Sotsiaalsete 

Ettevõtete Võrgustik (SEV). SEVi arenguprogrammides on osalenud rohkem kogukondlikud ja juba pikalt 

vabaühendusena tegutsenud organisatsioonid. TÜ ühiskonnateaduste instituudi analüüsid ja ka ekspertide 

kogemused52 näitavad aga, et selle SEde rühma toimimispraktikatesse sekkumine on võrdlemisi 

vähetulemuslik. Sotsiaalset ettevõtlust toetavad ka sotsiaalse lahenduse väljaarendamisele suunatud 

konkursid, mille eesmärgiks pole otseselt sotsiaalse ettevõtteni jõudmine. Tuntud on KÜSKi ja Heateo SAga 

koostöös 2016. aastal startinud Nupukate Lahenduste konkurss (NULA)53, millega on ühendatud inkubaator 

ja käivitamise toetus kuni kolmele võimekamale 1,5 aastaks (suurusjärk samaväärne EASi ettevõtete 

starditoetusele). Esimene aasta andis väga häid tulemusi54. Pikemaajalisi arenguhüppeprogramme 

sotsiaalsetele ideedele teeb ka Heateo SA. Sotsiaalset ettevõtlust ei välista kuidagi ka teised 

arenguprogrammid. Näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskuse arendatav keskkonna- ja ressursisäästu 

võistlus Negavatt, mis sobib keskkonnasuunitlusega sotsiaalsetele ettevõtetele (et programm sidus 

ideekonkursi ülikooliga55, ei tulnud 2017. aastani sellest ühtki ettevõtet), mõnevõrra ka Euroopa Liidu 

loodud rahvusvaheline ClimateLaunchPad (kus on Eesti tehnoloogiaideedega idufirmad edukad olnud). 

Keskkonnasäästu ja ressursikasutuse probleemidega tegeletakse palju ka EASi loomevaldkonna toetustest 

rahastatavas Loov Eesti programmis. Selle veebipõhisesse arenguprogrammi PESA kutsutakse ka 

sotsiaalseid ettevõtteid56. 

Tehnoloogiavaldkonnast leiab ka Garage48, ülikoolide juurest Technopoli Prototroni, Ideelabori Starteri (siit 

on tulnud aastas üks eluvõimeline algatus)57. TTÜ teaduspargi Technopoli äriarendusprogrammi raames 

arendatakse mh koos Eesti Välisministeeriumiga koostööd ÜRO ja selle sidusorganisatsioonidega58 (Punase 

Risti programm Global Humanitarion Lab). Technopol aitab Eesti erasektorit nende rahvusvaheliste 

ärivõimalustega kokku viia – siit jõudis Ajujahti näiteks kriisipiirkonda sobivaid moodulmaju tootev 

GreenCube (mis näitab, et ka tavalised äriettevõtted muutuvad sotsiaalseteks, kui mudel toimib). TTÜs 

viiakse läbi Mektory eelinkubatsiooni programmi "STARTERtech Advanced"59, milles koos Heateo SAga on 

                                                                 
52 Vihalemm, T. Jt (2015) Sotsiaalse innovatsiooni inkubaatori koolitusprogrammi (7.03.2015−30.06.2015) 
läbiviimine ja konsultatsioon sotsiaalse innovatsiooni projektide koostamisel: läbiviijate eneserefleksioon. Tartu: 
Tartu Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut. 
Arujõe, B. (2016) Vabaühenduste arenguprogramm kui sekkumine Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku näitel. 
Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut. 
Kotov, K. (2016) Mis mõjutab vabaühenduste innovatsioonivõimet? Hea Kodaniku blogi, 
http://heakodanik.ee/uudised/mis-mojutab-vabauhenduste-innovatsioonivoimet/ 
53 Lindpere, A. (2016) Vaikuseminutid, Topsiring ja Kogukonnakool said 25 000 eurose starditoetuse, 
http://www.heategu.ee/uudised/vaikuseminutid-topsiring-ja-kogukonnakool-said-25-000-eurose-starditoetuse  
54 Intervjuu: Agu Laius, KÜSKi juhataja 
55 See kohustus on plaanis ära kaotada. 2017. aastal jõudsid auhinnaliste kohtadeni mitmed 
keskkonnasäästuideedega iduettevõtted. 
Intervjuu: Kadi Mitti, Keskkonnainvesteeringute Keskus, arendusnõunik 
56,PESA aitab ideest elujõulise toote kasvatada (2016) Loov Eesti, https://pesa.looveesti.ee 
57 Info: Piret Arusaar, Starter Estonia programmijuht 
58 Lauri, U. (2017) Kriisipiirkondadesse mõeldud kärgmajad murravad laia maailma, Lääne Elu, 12. jaanuar, 
http://online.le.ee/2017/01/12/kriisipiirkondadesse-moeldud-kargmajad-murravad-laia-maailma/ 
59 TTÜ Mektory eelinkubatsiooni programm "STARTERtech Advanced" (2017) TTÜ Kodulehekülg, 
https://www.ttu.ee/projektid/mektory-est/ttustartup/ttu-how-to-start-up/ 

http://online.le.ee/2017/01/12/kriisipiirkondadesse-moeldud-kargmajad-murravad-laia-maailma/
https://www.ttu.ee/projektid/mektory-est/ttustartup/ttu-how-to-start-up/
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innustatud üliõpilasi mõtlema sotsiaalsetel teemadel. Ülikoolide arendusprogrammid on SEdele võimalus 

teha koostööd üliõpilastega (üliõpilaste osalus on kohustuslik), kaasata organisatsiooni uusi inimesi. 

Arenguprogrammides ei tehta osalejatel vahet kavandatavast juriidilisest vormist lähtuvalt, see küsimus 

tekib alles investeeringuvajaduste tekkimisel60. Vaatluskogemus Tartu Ülikooli Ideelabori start-up day’lt ja 

Negavati konkursilt näitab, et noore ja haritud spetsialistiks kujuneva inimese jaoks on praktiliselt iga 

arenguprogramm sobiv ka sotsiaalse ettevõtluse alustamiseks. Kuigi ideede arendus algab tavaliselt 

märksõnast “tehnoloogia”, nt “kuidas tehnoloogia ja jagamismajanduse abil lahendada 

terviseprobleeme?”, peitub sellistes algatustes alati maailmaparandaja filosoofia, mis on ühendatud 

toimiva ärimudeli otsingutega. Osalejaid ei liigitata kavandatava ühingu juriidilise vormi järgi, tegevused on 

tulemustele orienteeritud. Eesti ülikoolid on sotsiaalsete ettevõtetega koostööd teinud ka 

arenguprogrammide väliselt, nt Eesti Kunstiakadeemia disainiprojekte puuetega inimeste toodete 

arendamiseks, Tallinna Tehnikaülikool tööhõive edendamiseks puuetega inimeste seas, Tartu Ülikooli 

Viljandi Kultuuriakadeemia käsitöö võimaluste arendamiseks tööhõive loomisel, Eesti Maaülikool 

kogukonnateenuste väljatöötamisel jne61. 

Sarnaselt Lätile toimib Eestis rahvusvaheline laste heaolu edendavate inimeste tugiprogramm, mis toetab 

sotsiaalseid ettevõtjaid ka rahaliselt. Noorte ettevõtlikkuse edendamisega õpilasfirma programmi raames 

tegeleb Junior Achievement Eesti, mis toetab ettevõtlikkuse kujundamisel ka õpetajaid. Koolisüsteemis 

ettevõtlusoskuste õpetamist suunab ka haridusprogramm Ettevõtlik kool. Noorte ettevõtluse 

arenguprogrammidest on tulnud mitmeid sotsiaalseid ettevõtteid, kuigi nende arendamisega sihipäraselt 

ei tegeleta. 

3.2.8. Haridus ja õppimisvõimalused 

Tartu Ülikoolis on sotsiaalne ettevõtlus olemas valikainetena, Tallinn Tehnikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis 

üksikute loengutena, sagenenud on ka sotsiaalse ettevõtluse alaste uurimistööde tegemine, neist enamik 

TÜ majandusteaduskonnas, aga ka kolledžites. Ülikoolides aitavad sotsiaalsele ettevõtlusele sobivat 

kandepinda luua erinevad arengud: erinevate erialade, sh praktilise majandusõppe teiste erialadega 

lõimimise poliitika, nii et missiooniinimesed saavad õppida ettevõtlust ja vastupidi (Tartu Ülikool), aga ka 

eraldi sotsiaalse ettevõtluse alase eriala avamine (Tallinna Ülikool). 

3.2.9. Võrgustikud 

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV), mille alustajate seas oli ka Heateo SA, on ainuke Eesti sotsiaalset 

ettevõtlust arendav võrgustik. See ühendab väga erinevates valdkondades ja funktsioonidega sotsiaalseid 

ettevõtteid. SEV tegeleb sotsiaalsete ettevõtete eestkoste ning turundamistoega, küsitletud ettevõtjate 

esindajad rõhutasid korduvalt SEVilt saadud personaalse nõustamise kõrget taset. Samuti hinnatakse 

omavahelise mõttevahetuse võimalusi SEVi koolituste raames. SEV arendab ka maailmamuutjate registrit, 

mis aitab ettevõtetel analüüsida ja esitleda oma sotsiaalse tulemuslikkuse näitajaid. Veidi sarnase ideega 

on mitteformaalne Sotsiaalse Innovatsiooni võrgustik (SI-Labi, Siseministeeriumi ja HeaTeo SA eestvõttel), 

mis tegeleb teenuste, koosloome, vabaühenduste rahastamise ja mõju küsimustega. Lisaks sotsiaalse 

ettevõtluse võrgustikele leiavad sotsiaalsed ettevõtted oma funktsioonidest lähtuvat abi eriala-, 

                                                                 
60 Intervjuu: Mari Vavulski, Startup Estonia juht, dokumendianalüüs. 
61 Tiiu Allikmäe, Loov Eesti, kommunikatsioonijuht 
Summatavet, K. (2012) Käsitööga tööle. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia. 
Dokumendianalüüs. 
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kogukonna-, ning katusorganisatsioonide ümarlaudadest ja võrgustikest. 

Tunnustamine ja esiletõstmine 

Eestis ei tunnustata sotsiaalseid ettevõtteid. Eesti sotsiaalsetel ettevõtetel on võimalik osa võtta 

üleeuroopalistest konkurssidest, nt Euroopa Komisjoni sotsiaalse innovatsiooni auhindamisel on osalenud 

Eesti kandidaadid62. SEV arendab välja sotsiaalse ettevõtluse märgise kriteeriume, et leida paremaid 

võimalusi sotsiaalsete ettevõtete toodete ja teenuste turundamiseks (sh avaliku sektori hangete partnerina, 

ühistegevuse arendamiseks, tarbija tähelepanu püüdmiseks)63. Võimalik on kaaluda juba olemasolevate 

tunnustusmehhanismide ärakasutamist. Näiteks Vastutustundliku Ettevõtluse foorum64 annab 

vastutustundliku ettevõtluse kvaliteedimärgiseid välja ka sotsiaalsetele ettevõtetele. Et märgiseid antakse 

korraga välja üle 50, ei aita see sotsiaalsele ettevõtlusele eraldi piisavalt tähelepanu tõmmata. Aasta 

vastutustundliku ettevõtte auhinda annavad koos välja EAS ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda65, Eesti 

Tööandjate Keskliit alustab 2017. aastast eraldi parima praktikakoha ja vähenenud töövõimega inimeste 

tööturule kaasaja auhinna väljaandmist66. Lisaks on veel omavalitsuste auhinnad ettevõtjatele, nt Tallinna 

ettevõtlusauhind, mida on sotsiaalse vastutuse valdkonnas pälvinud ka sotsiaalsed ettevõtted.  

                                                                 
62 Nt ETNA mikrokrediit: http://www.fem.ee/index.php?id=103616 
63 Jõgisaar, K. (2017) Sotsiaalse ettevõtluse märgis muudab ettevõtted nähtavamaks, 
http://sev.ee/2017/01/sotsiaalse-ettevotluse-margis-muudab-sotsiaalsed-ettevotted-nahtavamaks/ 
64 2017. aasta vastutustundlikumad ettevõtted (2017) Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, 
http://www.csr.ee/2017-aasta-vastutustundlikumad-ettevotted/ 
65 Vastutustundliku ettevõtte statuut: käituvad oma igapäeva tegevustes vastutustundlikult töötajate, 
keskkonna, partnerite ja kogukonna suhtes ning on selles käitumises jätkusuutlikud. 
EASi kodulehekülg (2017) http://www.eas.ee/ettevotluseauhind/ 
66 Intervjuu: Gea Otsa, Eesti Tööandjate Keskliit, kommunikatsioonijuht 

http://www.eas.ee/ettevotluseauhind/
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3.2.10. Kokkuvõte  

Eesti sotsiaalsete ettevõtete tugisüsteemi iseloomustab (2017): 

1) Eesti arengukavad toetavad sotsiaalse ettevõtluse rakendamist tööturu probleemide 

lahendamisel ja kodanikuühiskonna tulubaasi täiendamisel, kuid ei taga sotsiaalsetele 

ettevõteteleorganisatsiooni arendamiseks ligipääsu ettevõtlusmeetmetele; 

2) sotsiaalse ettevõtluse praktikate laiemat levikut toetab nii ettevõtetele kui vabaühendustele 

kättesaadavate tööhõivemeetmete pakett; 

3) sotsiaalse ettevõtluse tegutsemismudelit võimestavad või kehtestavad ettekirjutused on 

välja töötamisel, sotsiaalse ettevõtte staatuse määratlus puudub; 

4) arvestatav areng sotsiaalsete ettevõtete võrgustumises ja eestkostevõimes; erinevate SE 

rühmade vajadustega tegelemiseks parema tööjaotuse võimaluste puudumine; 

5) sotsiaalsete ettevõtete tegevusmudeleid toetavad fokuseeritud maksusoodustused 

puuduvad; kasumi ühiskondlikeks eesmärkideks ümberjaotamisel tuleb tasuda tulumaksu; 

6) tugimeetmed jaotuvad vabaühenduste ja ettevõtete meetmeteks, nende vahel on 

tugisüsteemis vähe omavahelisi kokkupuuteid, v.a potentsiaalselt alustavate ettevõtjate seas 

(inkubatsiooniprogrammides, haridussüsteemis); 

7) rahastusmeetmed on ühekülgsed (tagastamatud projektitoetused), vabaühenduste ja 

ettevõtete toetusmeetmete tulemuste võrdlus näitab, et rahalise toetuse abil saab 

ettevõtlusedu toetada taotleja hea ettevalmistuse korral (nt koolitused, nõustamine, 

arendustöö), ettevõtlusmeetmete ligipääsuta vabaühendused ei oska sageli majandusliku 

võimekuse tõstmiseks antud toetust organisatsiooni ja teenuste arengu heaks tööle panna. 

8) ärisektori finantsinstrumendid on kättesaadavad üksnes äriühingutele, uuenduslikud, 

ettevõtlustulemustele orienteeritud ning tagastatavad finantsinstrumendid puuduvad; 

9) piirkondlikul tasandil on võrdlemisi kättesaadavad rahalised toetused kohalike teenuste 

arendamiseks ja investeeringuteks, vähem on arenenud tugimeetmed, mis toetaksid 

uuenduslike kogukonnateenuste väljaarendamist ja juurutamist; 

10) levinumad ja kättesaadavamad on üksiku ettevõtte toetamise meetmed, arenemas on 

tegevuspõhiste koostöösuhete meetmed; koostööle (sh nt ühistuna tegutsemisele) 

innustavaid meetmeid ei ole; 

11) (potentsiaalselt) alustavate ettevõtjate tugisüsteem on heal tasemel, tegutsevate ettevõtete 

tugimeetmete (nt investeeringud) kättesaadavus aga oluliselt piiratud. 
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3.3. Sotsiaalsete ettevõtete rühmad 

Kui Prantsusmaal on levinud pigem ühistegevuslik sotsiaalne ettevõtlus ja Suurbritannias pigem 

klassikalisele ettevõtlusele lähedane sotsiaalne ettevõtlus67, siis Eestis käsitletakse sotsiaalset ettevõtlust 

tüüpiliselt kui üht osa vabakonnast68. Reaalseid ettevõtteid on võimalik kirjeldada ka valikuna liberaalse 

(USA) turule orienteeritud ja sotsiaaldemokraatliku (Euroopa) mudeli vahel69, milles sotsiaalne ettevõtlus 

on tugevalt seotud omavalitsuste ja nende toetustega. Mudelid kirjeldavad neis riikides rohkem levinud SE 

rühmade tüüpilisemaid omadusi, kuigi nende kõrval eksisteerivad ka teistsuguste ettevõtete rühmad. 

3.3.1. Sotsiaalsete ettevõtete kasvulava 

Eestis tuleb sotsiaalsete ettevõtete vabaühenduste rühma kõrval märgata ka tavalistele ettevõtetele 

sarnanevat rühma. Sotsiaalseid ettevõtteid on Statistikaameti ja SEVi koostöös läbiviidud ülevaateuuringu 

järgi70 Eestis tuhatkond ning nende juriidilised vormid, tegevusvaldkonnad ja suurused varieeruvad väga 

suures ulatuses. Globaalse ettevõtlusmonitooringu andmetel võivad Eesti SEdest moodustada osaühingud 

koguni 35% ning vabaühendused vaid 30% (8% aktsiaseltsid, sihtasutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad on 

vähem levinud)71. Nende arendamine vabakonna tugisüsteemis on problemaatiline, sest senised 

kogemused vabaühenduste arendamisel on näidanud, et ettevõtlusele omane mõtte- ja toimimisviis on 

vabaühendustele võrdlemisi võõras ja vähese ülekandmise potentsiaaliga. Ka Statistikaameti ja SEVi 

sotsiaalsete ettevõtete kaardistamise uuring72 toob välja, et kuigi sotsiaalsete ettevõtete käsitlemisel 

rõhutatakse nende mitmekülgset tulubaasi, on ühekülgsema tulubaasiga (s.o toodete ja teenuste müügist) 

organisatsioonide edukus käibe kasvatamisel (mida sotsiaalsete probleemide lahendamisse suunata) 

oluliselt parem. See ei tähenda aga, et ka ühiskondlike probleemide lahendamise edukus oleks parem 

äriühingutel. Paraku selget analüüsi sotsiaalsete ettevõtete mõjust Eestis pole73). Mitmed üliõpilaste 

kvalitatiivsed uurimistööd74 toovad välja, et tulude mitmekesisus, eeskätt läbi erinevate projektitoetuste, 

                                                                 
67 Lillemets, A. (2011a) Teiste riikide kogemused sotsiaalse ettevõtluse eestkoste ja koostöö korraldamisel. 
Uuringu raport. Tartu: EMSL, Heateo SA. http://sev.ee/wp-content/uploads/2012/01/uuring_SE-välismaal.pdf 
68 Näiteks sotsiaalsete ettevõtete arendamine enne SEVi loomist 2012. aastal toimus algselt Heateo SA ja EMSLi 
koostöös. Sotsiaalsete ettevõtete alaste uuringute läbiviimine on toimunud kodanikuühiskonna ja 
vabaühenduste egiidi all, mitte nt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhtimisvaldkonnas. KÜSKi 
sotsiaalse ettevõtluse taotlusvoorudes saavad osaleda vaid vabaühendused (Lillemets 2011b). 
Lillemets, A. (2011b) Sotsiaalse ettevõtluse kogemuste ja olukorra kaardistamine. Tallinn: EMSL, Heateo SA, 
http://sev.ee/wp-content/uploads/2012/01/uuring_SE-Eestis.pdf 
69 Raudsaar, M. (2016b) Developments of social entrepreneurship in Estonia. [Doktoritöö]. Tartu: University of 
Tartu Press. 
70 Lepa (2015) 
71 Raudsaar (2016a) 
72 Lepa (2015) 
73 Lillemets (2011b): Ühiskondliku mõju hindamist paljud eestvedajad ise väljakutsena ei maini, ehkki lähemal 
uurimisel selgus, et paljud seda süsteemselt ei tee. 
74 Arujõe (2016) 
Ristkok, M. (2014) Kohaliku toidu võrgustike sotsiaalsed praktikad. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, 
Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut. 
Sõerd, M.-L. (2014) Eesti vabaühenduste praktikad rahvusvaheliste projektide elluviimisel. Bakalaureusetöö. 
Tartu: Tartu Ülikool, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut. 
Tago, M. (2014) Kuidas kujundada edukamaid keskkonnaalaseid sotsiaalse muutuse programme? Magistritöö. 
Tartu Ülikool, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut. 
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on oluline muutuse loomise pidurdaja, sest hea juhi puudumisel nihkub organisatsiooni vaade 

sihtrühmadelt ja tulemustelt projekti rahastaja ja rahastatavate vaheliste suhete hoidmisele, projektidele 

tüüpilistele tegevustele, mis ei aita sageli kuidagi sotsiaalse tulemuse saavutamisele kaasa. Sotsiaalsed 

ettevõtted sõltuvad oma omanike ja töötajate varasemast ettevõtluskogemusest. Et täna puuduvad 

paljudes organisatsioonides ettevõtluspädevused75 ning -haridus, võib olla lihtsam sotsiaalseid ettevõtteid 

võimestada ettevõtlusmaastikul, kus need pädevused on juba olemas. 

Lisaks ettevõtlusmaastiku potentsiaalile tuleb vaadelda organisatsioone, mis juba sotsiaalset mõju loovad, 

selleks on kõige sagemini sotsiaalteenuseid osutavad ettevõtted76. SE kasvulavana tuleb vaadelda ka 

kogukonda võimestavaid organisatsioone, millelt oodatakse üha rohkem koostööd omavalitsustega 

vajalike teenuste osutamisel. Männikus77 tõi välja, et kogukondlikele ettevõtetele on probleemiks eelkõige 

neile mõeldud tugiteenuste kasutamisele kuluv aeg ja kaugus pealinnast, koolituste liiga vähespetsiifiline 

tase jne. Eraldi grupina väärivad tähelepanu ka ühistu vormile sarnanevad sotsiaalsed ettevõtted, mis 

võimaldaks muuhulgas hinnata, kuivõrd oleks Eestis põhjust õppida nt Prantsusmaa sotsiaalsete ettevõtete 

kogemusest. 

Sotsiaalsete ettevõtete juhtidega vestlemise ja dokumendianalüüsi põhjal võib Eesti sotsiaalsed ettevõtted 

jagada ka põlvkondadeks (vt ka Prantsusmaa kogemust lisast 1): 

 juba väljakujunenud organisatsioonid, mis soovivad (sh projektipõhise tegutsemise 

ebastabiilsusest ja keerukusest väsinuna) muutuda sotsiaalseteks ettevõteteks ning teadlikult selle 

poole püüdlemata sotsiaalse ettevõtte määratlusele lähedased organisatsioonid; kasutavad 

tüüpiliselt mittetulundusühingu ja sihtasutuse õiguslikke vorme; ei pea vajalikuks muuta ühingu 

juriidilist vormi isegi siis, kui see seab neile takistusi; siit leiab nii kogukonnateenuste, 

sotsiaalvaldkonna kui “väljakujunenud” vabaühenduste SE rühmad; 

 esimese põlvkonna sotsiaalsed ettevõtjad, kes kasutavad tegevuseks nii äriühingu kui 

vabaühenduste juriidilisi vorme; neil on toimivad ja võrdlemisi turvalised, ennast äratõestanud 

ärimudelid, mille eeskujud on levinud üle maailma; 

 alustavad või noored organisatsioonid, mille juhid on ettevõtluse taustaga või juba ettevõtet 

alustades ettevõtluse mudelile orienteeritud; kasutavad tüüpilisemalt osaühingu juriidilist vormi 

või loovad selle olemasoleva MTÜ kõrvale, suhtuvad organisatsiooni juriidilise keha valikusse 

pragmaatilisemalt – alustavatel ettevõtjatel on rohkem võimalusi kaaluda olemasolevate juriidiliste 

vormide eeliseid ja puudujääke. 

Sotsiaalsete ettevõtete juhtidega tehtud intervjuud võimaldavad eelnevalt nimetatud erinevate ühingute 

ja nende kasvulavade tüpologiseerimise võimalused tuua sarnasuse alusel ühele joonisele kokku. Need 

rühmad on kattuvad, mistõttu on järgmisel joonisel (joonis 3) esitatud skemaatiliselt tüüpilisemad SE 

                                                                 
75 Lillemets (2011b): Äriplaani taotlustest selgus, et tihti pole ühendused oma idee elementaarseid eelduseid 
läbi mõelnud: kas äriplaani üldse tasub koostama hakata ehk suhtumine, et "küll äriplaan selgitab kõik välja". 
Just üleriigilistel katusorganisatsioonidel tundus olevat raske leida endale mõistlikku sotsiaalse ettevõtluse 
väljundit. 
76 Lepa (2015) 
77 Männikus, G. (2016) Eesti sotsiaalettevõtluse tugisüsteemi kohandamine. Magistritöö. Pärnu: Tartu Ülikool, 
Pärnu kolledž. 
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kasvulavad. 

Joonise ülemisest servast leiab sotsiaalsete ettevõtete esimese põlvkonna, mida iseloomustab pikajaliselt 

väljakujunenud tegevuspraktikatest tingituna aeglasem arengutempo iseseisva ettevõtlustulu teenimisele 

üleminekul, nendel ühingutel on keerulisem leida pealekasvu ka vabatahtlikele ja töötajatele. Uued 

eestvedajad tulevad spetsialistide ja ülikoolinoorte seast (joonisel paremal). 

Joonis 3. Sotsiaalsete ettevõtete kasvulavad 

 

3.3.2. Sotsiaalsete ettevõtete rühmade vajadused tugisüsteemi 
arendamiseks 

Järgnevas tabelis (tabel 4) on intervjuude põhjal kokku võetud sotsiaalse ettevõtluse rühmade reljeefsemad 

omadused, probleemid ja vajadused. Rühmad on mitmeti kattuvad (näiteks võib noor ettevõte olla välja 

kasvanud pikaajaliselt tegutsenud vabaühendusest, tegeleda põhitegevusena taaskasutusega, aga samas 

osutada ka mõnd hoolekandeteenust). Järeldusi võib üldistada kindlat tüüpi tegevuspraktikate komplektile, 

mitte otseselt sotsiaalsetele ettevõtetele, mille tegevused võivad olla palju mitmekesisemad. 

 Kogukonna- 
teenused  

Tööturuteenused Sotsiaalteenused Mitmekesised haridus-, 
kultuuri- ja 

keskkonnahoiuga 
seotud teenused 

Vabaühendus, 
teenib muu hulgas 

ettevõtlustulu 

    

Vabaühendus, 
teenib peamiselt 

ettevõtlustulu 

    

Ettevõte, mille 
tegevus loob ise 
sotsiaalset hüve 

    

Ettevõte teenib tulu, 
annetab 

vabaühendusele 

    

Võrgustik- 
organisatsioon, 

ühistu 

    

Sotsiaal-, noorsootöö-, tööturu- jt 

teenuste osutajad 

Külaseltsid 
Eri valdkondades 

tegutsevad 
“väljakujunenud” 
vabaühendused 

Sotsiaalselt mõtlevad tegutsevad ettevõtjad 

Käsitöölised, disainerid jt 

Spetsialistid, ülikoolinoored 

(tulevased eestvedajad) 
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Tabel 4. Sotsiaalsete ettevõtete rühmade iseloomustused, probleemid ja vajadused 

Rühmad Iseloomustus, toimimisviisid Probleemid Vajadused 

Kogukonna-

teenuseid 

osutavad 

ühendused 

 Eeskätt külaseltsid, mille osutatavate teenuste pakett 

on ühekülgne (levinud on renditeenused); tegevused 

on sarnased: kohaliku seltsielu eestvedamine, millega 

kombineeruvad näiteks ajaloolise hoone 

arendamine, selle kohaliku sisuga täitmine, kohaliku 

ajaloo tutvustamine, külakeskkonna edendamine. 

 Iseloomulik on vastastikune abistamine ja vabatahtlik 

töö, töökohti luuakse harva, projektipõhiselt või nt 

külastuskeskuse ülevalpidamiseks. 

 Pikaajaline projektitoetuste taotlemise kogemus, 

kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate tugi (nt 

kingitused, annetused, ka tegutsemisruumid), 

vabatahtlikkuse baasil osutatavad, raamatupidamises 

mittekajastuvad teenused. 

 Peamised toetusmeetmed on olnud LEADER-

meetmed (pehmed tegevused, aga ka taristu 

rajamine) ja EASi vahendatavad piirkondlikud 

toetused, ka KÜSK. 

 On sagemini MAKi nõustatavad (toetusmeetmed, 

koolitused jms). 

 Projektipõhise tegutsemise rajasõltuvus – tegevuste 

ümberkujundamiseks on vaja pikaajalist tuge või 

organisatsiooni reformimist (nt juhtide vahetust). 

 Eeskujude, rollimudelite puudumine – kogukonnale 

vajalike teenuste analüüsiks ja osutamiseks puuduvad 

teadmised ja oskused. Lähikonnas on võtta vähe praktilisi 

näiteid, millest õppida, mida jäljendada. 

 Puudub piirkondlik tugi, mis toetaks omavahelist 

kogemustevahetust sarnaste SEde vahel. 

 Teenuste arendamiseks puuduvad vabatahtlikel 

eestvedajatel sageli ettevõtluskogemused, neil on vähe 

tööandjaks olemise kogemusi. 

 Kohalikul tasandil ei loo ainult üksiku organisatsiooni 

arendamine häid tulemusi, sest organisatsiooni 

võimalused teenuseid arendada sõltuvad võrgustikust, sh 

omavalitsuse ootustest ja koostööst. 

 Investeeringuteks on partnerlussuhete olemasolul 

võimalik leida vahendeid, eriti koostöös omavalitsusega. 

Investeeringutele lisaväärtuse andmine (kogukonna 

võimestamiseks) vajab struktuurset tuge ja kogukondlikke 

kokkuleppeid, aga ka tervikvaadet regiooni vajadustele ja 

võimalustele. 

 Regionaalsel (suurvalla või 

maakonna) tasandil on vaja 

toetada kogukonnale vajalike 

ja elukeskkonda edendavate 

teenuste loomist, et leida 

sobivad ärimudelid nende 

osutamiseks. 

 Regionaalsel tasandil on vaja 

tugimeetmeid, mis toetaksid 

kogukonnapõhiste 

ettevõtete koostööd, 

õppimist (sh 

väliskogemusest), 

katsetamisjulgust. 

 Kogukonnaorganisatsioonidel 

on vaja võrgustiku-, mitte 

organisatsioonipõhiseid 

tugimeetmeid, sest 

üksikorganisatsioonidel ei ole 

võimekust arendada välja 

terviklikku 

kogukonnateenuste paketti. 

Eri valdkondades 

tegutsevad 

“väljakujunenud” 

vabaühendused 

 Pikaajalise kogemusega väga erinevates 

valdkondades tegutsevad vabaühendused, mille 

omatulu osakaal on madal, kuid millel on olemas 

mõningane teenuste osutamise kogemus. Nad ei 

oska kavandada organisatsiooni laiendamist või mõju 

kasvatamist. Klientideks on tüüpiliselt eraisikud – igal 

ettevõttel eripärased tarbijasegmendid. 

 Projektipõhise tegutsemise rajasõltuvus – tegevuste 

ümberkujundamiseks on vaja pikaajalist tuge või 

organisatsiooni reformimist (nt juhtide vahetust). 

 Erinevalt kogukonnaorganisatsioonidest ei ühenda seda 

SEde rühma sarnased tegevuspraktikad (va projektide 

administreerimine), mistõttu vajab iga ühing eripärast 

nõu. Olukorras, kus SE toimimismudelid on alles 

 Vajavad pühendunud ja 

pikaajalist tugiisikut, kes 

näitaks ette ja ärgitaks 

müügini jõudmist, näiteks 

ettevõtluskogemusega 

mentorit või nõukokku 

kaasatud ettevõtjat. Võivad 
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Rühmad Iseloomustus, toimimisviisid Probleemid Vajadused 

 Peamised rahastusmeetmed on olnud 

projektitoetused valdkondlikest fondidest, KÜSKi ja 

omavalitsuste toetused. Kasutavad MAKi nõustamise 

võimalusi. 

 Olles üksteisest võrdlemisi erinevad, ei vaja nad 

koostööd sotsiaalsete ettevõtete vahel, vaid osalust 

eripärastes ühistegevuse mudelites (valdkondlikud, 

ettevõttelt ettevõttele, sihtrühmapõhised jne). 

arengujärgus (eeskujude vähesus), ei ole sellele grupile 

palju abi üldisest ettevõtlusnõustamisest. 

 Oskused leidmaks kvalifitseeritud tööjõudu, kaasamaks 

vabatahtlikke ning organisatsiooni tööle panna on 

vähesed. Riskivalmidus on madal. Vajavad palju eraviisilist 

juhendamist ja tuge. 

 Investeeringuvõimaluste vähesus, vähene julgus ja oskus 

kasutada olemasolevaid toetusi ettevõtluse 

arendamiseks. 

vajada koostöötamise ruumi. 

 Vajavad investeeringuid 

põhivara soetamiseks ja 

sotsiaalseid garantiisid 

ettevõtte käivitamise 

perioodiks. 

 Vajavad (sh baasilist) 

väljaõpet ning individuaalset 

tuge turunduses, mõju 

analüüsil, raamatupidamises. 

Alustavad, väga 

erinevate 

ettevõtlusideede 

ja sotsiaalsete 

eesmärkidega 

ettevõtted 

 N-ö uus generatsioon (mis ei tingi otseselt juhtide 

nooremat vanust, küll aga uuendusliku, ettevõtliku 

lähenemise sotsiaalsete probleemide lahendamisele 

või hüvede loomisele). 

 Noorematele ettevõtjatele on iseloomulik otsinguline 

ning riskialdis mõtteviis, vanemad arendavad välja 

pikaajaliselt settinud ning läbi kaalutud 

ettevõtlusideid. 

 Arenevad mitmekesiselt võrgustunud 

arengukeskkondades ülikoolides: arvestatava 

kogemustega spetsialistide ja oma eriala missioonile 

või huvialale pühendunud tudengite seas. 

 Külastavad erinevaid ettevõtlusinkubaatoreid, on 

mõningal määral koolitunud ettevõtluse valdkonnas 

(omal käel, ülikoolis jm), otsivad aktiivselt ettevõtjate 

kontakte. 

 Erinevatest tegevusvaldkondadest hoolimata on nad 

omavahel sarnasemad kui ülejäänud SE rühmadega 

(ühendav lüli: ettevõtluse või probleemilahendamise 

kirg). 

 Arenguprogrammide võimalused on potentsiaalselt 

alustavatele ettevõtetele hästi välja arendatud, kuid 

nendes puudub praegu selge sõnum, et arendada tasub 

ka neid ideid, mis ei vasta kiirelt silmapaistvaid 

majandustulemusi loovale mudelile, kuid võivad pakkuda 

sotsiaalseid lahendusi. 

 Toetava arenguprogrammi raamidest väljudes jääb 

arenguhoog sageli toppama. 

 Vähesed oskused oma uuenduslikke teenuseid avalikule 

sektorile välja pakkuda, kombineerida avaliku ja 

erakliendi võimalusi, praktilised turundusprobleemid. 

 Vaja spetsialisti tuge (sh 

arenguprogrammi läbinuna), 

et sotsiaalse ettevõtluse 

missioon (sh mõju) üldjuhul 

ärimudelile orienteeritud 

tugimeetmete ökosüsteemis 

ära ei kaoks. 

 Võivad vajada füüsilist 

arengukeskkonda, mis 

soodustaks 

teadmistevahetuste teiste 

ettevõtjatega, kiiremat 

edasiliikumist 

ettevõtluspraktikatele, 

investeeringute otsimist. 
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Rühmad Iseloomustus, toimimisviisid Probleemid Vajadused 

 On pragmaatilised organisatsiooni juriidilise vormi 

valiku suhtes. 

Pikaajalised 

sotsiaal-, 

tervishoiu-, 

noorsootöö-, 

tööturu- jt 

teenuste 

osutajad 

 Erinevad vabaühendused, mida ühendavad sarnased 

sihtrühmad, teemad ja kliendid – sotsiaalteenuste 

vajajad, sotsiaalselt ebavõrdsemal positsioonil 

rühmade abistamine ja integreerimine, 

sotsiaalprobleemid, klientidena omavalitsused, SKA 

ja Töötukassa. 

 Peamiseks tuluks on erinevate avalike teenuste 

hanked ja projektitoetused; tulubaasis on olulised ka 

omavalitsuste kingitused (nt rendisoodustused). 

 Probleemid on seotud pigem avaliku sektori 

teenusekujundamise praktikatega kui sotsiaalse 

ettevõtluse spetsiifiliste küsimustega. 

Organisatsioone ühendab spetsiifiline turunišs. 

 Majanduslikult tulevad paremini toime suured, 

üleriigilised ja Tallinnas tegutsevad organisatsioonid; 

väikesed teenuseosutajad maakondades kasutavad 

sarnaseid praktikaid, aga administratiivne jõudlus on 

madalam, organisatsiooni tõhustamaks muutmise 

võimalused väiksemad. 

 Organisatsioonid on liiga väikesed, et tulla toime 

keerukustuvate projekti- ja hanketingimuste täitmisega), 

mitmel rindel tegutsemine kahandab organisatsiooni 

kvaliteedinäitajaid ja võimet jõuda paremate sotsiaalsete 

tulemusteni. 

 Ülekoormatus eri tegevustega ja alarahastatus takistab 

vabatahtlike abiliste otsimist, delegeerimist, 

väljaõpetamist. Kvalifitseeritud vabatahtliku tööjõu 

puudus. Kitsikus tingib organisatsioonide vahel rohkem 

konkurentsi kui koostööd. 

 Hangete ettekirjutused julgustavad vähe innovatsioonile 

ning ei võimalda investeeringuid. Sissetulekute 

kindlustamiseks, vahendite ostuks otsitakse lisavahendeid 

projektitoetustest. 

 (Erivajadustega inimeste) loodud toodete müügiga 

tegeletakse ka siis, kui see on ressurssikasutuslikult 

kahjumlik (nt ei loeta sisse vabatahtliku töö tunde). 

Toodang on liiga vähene, ebaühtlase kvaliteediga ja 

vähese lisaväärtusega, et leida sellele müügikanaleid, mis 

võimaldaks hangestest tulevale ettevõtlustulule (või 

klientide sissetulekutele) lisatulu teenida. 

 Tegutsemisruumide sõltuvus omavalitsuse poliitilistest 

tuultest. 

 Vaja julgustada ühiseid 

hankepakkumisi esitama, et 

kasvatada konkurentsivõimet 

ning vähendada tegevuste 

dubleerimist. 

 Julgustada hangetes 

ettenähtud mahu täitmise 

järel sama teenuse tasulist 

versiooni välja arendama, et 

toetada iseseisva tulumudeli 

poole pürgimist. Kasutada 

selleks hanke-eelset 

turudialoogi, koosloometm 

koolitusi, teiste riikide 

kogemusi, hangete 

ettekirjutusi (nt käibe 

määrad, klientide arv). 

 Toetada ühisturundus-

platvormide arengut 

koosloomes ettevõtte 

arenduse, disaini ja 

turunduse spetsialistidega. 

Juba tegutsevad 

sotsiaalse 

missiooniga 

ettevõtted  

 Tavalised ettevõtjad, kes satuvad sotsiaalse 

ettevõtluse sektorisse juhuslikust äriideest, 

sotsiaalsest võrgustikust või missioonitundest 

tingituna. 

 Võivad arendada korraga mitut ettevõtet, millest 

 Äriühingu vormis sotsiaalsetel ettevõtetel kaasneb 

ühiskondlike hüvede loomise tarbeks annetamise või 

kasumi jaotamisega maksukoormus, mille võrra väheneb 

kasumi kasutamise võimalus hüvede loomiseks. 

 Sotsiaalse ettevõtluse arendamiseks sobivate 

 Vajavad ettevõtlusele sobivat 

finantsinstrumenti, mis oleks 

ligipääsetav nii 

vabaühendustele kui aeglase 

kasvutempoga äriühingutele. 
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Rühmad Iseloomustus, toimimisviisid Probleemid Vajadused 

kõik ei pea olema sotsiaalsed (olulisem on toimiv 

äriidee ja -mudel). 

 Võivad kasutada samas ühingus erinevaid sotsiaalse 

ettevõtluse praktikaid (nt taaskasutus, erivajadustega 

inimeste abistamine, kaitstud töö teenus, vähenenud 

töövõimega inimese töölevõtmine, annetamine, 

jms). 

 Üldjuhul väldivad projektitoetusi, tüüpiline on 

äriühingu juriidiline vorm. 

investeeringuvõimaluste vähesus (eriti vabaühenduste 

juriidiliste vormide puhul), ettevõtluse toetusmeetmete 

piiritlemine äriühingu juriidilise vormi, mitte 

ettevõtlusnäitajatega. 

 Vajavad arutelu kasumi 

tulumaksuvaba 

ümberjaotamise võimaluse 

üle ühiskondliku hüve 

loomisel või abivajajate 

aitamisel. 

Ühistegevuslikud, 

võrgustiku tüüpi 

ühendused78 

 Ühistule sarnaseid SEsid on Eestis vähe, võrgustikud, 

eraisikuid ühendavad organisatsioonid toimivad 

MTÜdena. 

 Ühistegevuslikke ettevõtmisi on Eestis algatatud 

projektitoetuste varal, sh koostöös spetsialistide või 

ülikoolidega, aga eeskätt sarnase tegevusala 

võrgustikena, mille koostöö väljendub turunduse 

lõppfaasis – müügis (ühised müügipunktid, laadad, 

külastuskeskused, muuseumid). Peamiselt 

loomemajanduse võrgustikud, toiduvõrgustikud jms. 

 On saanud projektitoetuseid, sh struktuurifondidest. 

Võrgustikesse kuuluvad käsitööettevõtted on saanud 

toetust Töötukassast ja EASist (OÜd, FIEd), LEADER-

meetmest (MTÜd). 

 Väikese müügimahuga unikaalset toodangut on 

võrgustiku abil võimalik pakkuda võrdlemisi 

kindlapiirilisele kliendirühmale, nt kohalike suveürituste 

ja laatade külastajatele, kinkijatele jt. Sellised võrgustikud 

toimivad rohkem unikaalsete (loome)ideedega 

ettevõtjatest koosneva võrgustiku puhul. Ühistegevuse 

arendamiseks, mis võimaldaks optimeerida 

tootearendus- ja turunduskulusid ning pakkuda tööd ka 

tööturul ebavõrdsemas olukorras inimestele (kes pole nt 

loomeinimesed, sobib valmistamiseks toodang, mille 

puhul pole iga üksiktoote unikaalsus oluline (nt 

tarbeesemed, elekter, toiduained, materjalid), kuid mis 

tagab sissetuleku või muu hüve. Analüüsimaks, milliseid 

sotsiaalseid probleeme aitaks lahendada või hüvesid luua 

ühistegevuslik ettevõtlus, on Eestis võtta vähe eeskujusid. 

 Eksperimenteerida 

inkubatsioonis 

ühistegevuslike algatustega, 

mõistmaks, milliseid hüvesid 

aitaksid luua 

ühistegevuslikud ettevõtted 

(näiteks erivajadustega 

inimeste käsitöö, mille 

loomisprotsessis esineb 

sageli kvaliteedi- ja 

ajastamise probleeme jms). 

                                                                 
78 Käsitööga... (2012); intervjuud sotsiaalsete ettevõtjatega, ekspertidega, dokumendianalüüs (veebiotsing, juhtumite analüüs). 
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Juriidiline vorm. Maksusüsteem. Küsitletud sotsiaalsed ettevõtjad ei näinud vajadust muuta oma juriidilist 

vormi, isegi kui see ei taganud neile ligipääsu soovitud toetustele. Organisatsiooni juriidiline vorm valitakse 

loomishetkel kehtivatest vajadustest lähtuvalt ning hiljem selle ümberkujundamist ei kaaluta. Praktikas on 

siiski näha, et noored ettevõtlusele orienteeritud organisatsioonid ei võta olukorda paratamatusena, 

kasutades mõnikord korraga kaht juriidilist keha, nii MTÜd kui OÜd. Küsitletud ei osanud selgitada ootusi 

maksumäärade suhtes, va sotsiaalmaksu määra suhtes (tegutsevate ettevõtete rühm). See on mõistetav, 

sest kui vabaühendus pakub töökohti keskmiselt 1,7 töötajale, siis vabaühendusest sotsiaalne ettevõte 5,8-

le. Täna asendab spetsiifilist sotsiaalmaksu soodustust üldine, erivajadustega inimese töölevõtmist 

soodustav palgatoetus. Tulumaksusoodustust pidasid oluliseks sotsiaalsed ettevõtted, mille tegevusmudel 

eeldab kasumi jaotamist (asutajast) vabaühendusele79. Kui vaadata, kui suur on ettevõtlustulu teenivate 

vabaühenduste osakaal ennast SEna määratlevate vabaühenduste ja lihtsalt vabaühenduste üldvalimis, 

selgub, et esimeses on ettevõtlustulu teenijate osakaal suurem (Tabel 5), mistõttu küsimus tulude 

kasutamise soodustamisest ühiskondlike hüvede loomiseks on õigustatud. 72% vabaühendustest SEdest 

paigutub vabaühenduste kõige kõrgema kogutuluga rühma (viies kvintiil). 

Tabel 4. Vabaühenduste ja vabaühendustest sotsiaalsete ettevõtete ettevõtlustulu osakaal tulubaasis 2015. 

majandusaasta aruannete alusel (tavalised mittetulundusühingud, sihtasutused, v.a hoone- ja korteriühistud, 

ametiühingud, kogudused, erakonnad jt)80 

 vaba-
ühendused 
(üldvalim) 

vaba-
ühendustest 
sotsiaalsed 
ettevõtted 

ettevõtlustulu teenivate ühingute osakaal vabaühenduste 
sissetulekurühmades 

vabaühenduste  
jaotus 

kogutulu 
suuruse järgi 

ettevõtlustulu 
teenivate 
ühingute 
osakaal 

kogutuludest 
vähemalt 50% 

ettevõtlustuluna 
teeninud ühingute 

osakaal 

ettevõtlustulude osakaal 
koguvalimi kogutulus 

12% 30% 

kogutuludest üle 50% 
ettevõtlustulu 
teeninute osakaal 

26% 37% esimene kvintiil 
(väike 

kogutulu) 

7% 7% 

ettevõtlustulu 
teeninute osakaal 

44% 76% teine kvintiil 34% 25% 

ettevõtlustulu 
teeninute 
ettevõtlustulu keskmine 
osakaal kogutuludes 

60% 49% kolmas kvintiil 47% 30% 

alla 16000 euro 
ettevõtlustulu 
teeninute osakaal 

90% 28% neljas kvintiil 62% 40% 

alla 40000 euro 
ettevõtlustulu 
teeninute osakaal 

99% 38% viies kvintiil 
(suur kogutulu) 

70% 39% 

Käibemaksukohustusluse piirmäära muutumist 2018. aastast ei mainitud organisatsiooni tegevust 

mõjutava küsimusena. Vabaühendustest SEde käive ületab üldjuhul käibemaksukohustusluse piirmäära. 

                                                                 
79 Vajalike analüüsidega ning arvamuste koondamisega on juba tegelenud EMSL, pannes ette, et ettevõtted 
saaksid annetada tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas olevatele ühendustele maksuvabalt, vt 
Ettepanekud... (2017) 
80 Toorandmed on saadud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse infosüsteemist ja põhinevad 
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris ja majandusaasta aruannetes sisalduval infol. Vabaühendustest 
sotsiaalsete ettevõtete loetelu (87 ühingut) koostati varasemate uuringute ja dokumendianalüüsi põhjal. 
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Toetused ja finantsinstrumendid. Tugisüsteemil, eriti rahalistel toetusmeetmetel ja finantsinstrumentidel 

on väga suur roll uute sotsiaalsete ettevõtete strateegilistes valikutes, kuigi ettevõtjatele endile võib see 

märkamatuks jääda. Rahastusmeetmed ei edenda iseenesest ettevõtlusinitsiatiivi, kuid need soodustada 

ettevõtluspotentsiaaliga algatusgruppide kogunemist, kujundada äriplaane (nt avaliku sektori klientidele 

orienteerumine) ning otsuseid organisatsioonide liitmise ja lahutamise (panga laenuotsus), samuti 

tegutsemisvormi üle (nt projektitaotlustes erinev omaosaluse suurus, piirangud juriidilisele vormile). 

Rahastajatel on väga suur võimalus kujundada rahastatavate tegevusi (nt ettekirjutused tegevustele, 

abikõlblik periood ja kulud), aga ka panna rahastatavat tegema asju, mis ei ole otseselt seotud 

organisatsiooni eesmärgiga või takistavad ettevõtlusele pühendumist. Projektitoetuste kasutamist pidasid 

sotsiaalsed ettevõtjad ettevõtluse arendamisele pigem takistuseks (nii arvasid ka ettevõtjad, kes tavatsevad 

projektitoetusi kasutada), sest ettevõtlust ei saa arendada nii plaanipäraselt kui projekte ning 

vabaühenduste taotlusi ei hinnata ettevõtlustulemuste järgi. SEd vajavad eeskätt investeeringuid, millega 

ei kaasneks tegevustele väga detailseid ettekirjutusi ning oleksid soodsamad, kättesaadavamad. Näiteks 

MTÜdest SEd tajusid ebaõiglasena seda, et projektitaotlustes, millega sooviti arendada ettevõtlustulu 

teenimise võimekust, sooviti neilt kõrgemat omaosalust. Ka on sage, et juhatuse liikmetel tuleb isikliku 

varaga käendada ettevõtte jaoks võetavat laenu, sest pank hindab neid juriidilise vormi, mitte 

ettevõtlustulemuste või äriplaani alusel (sarnaselt paljude teiste toetusmeetmetega) 81. EASi valikut 

äriühingute kasuks kõrvutati KÜSKi valikuga vabaühenduste kasuks, EASi starditoetuse taotlemist kaaluksid 

tõsiselt vaid kiirema arengutempoga alustavad äriühingud ja väljakujunenud ettevõtted. 

Taristu ja arenguprogrammid. MAKide praktilisi koolitusi (nt projektijuhtimise valdkonnast82) väärtustasid 

väljakujunenud vabaühenduste ning sotsiaalvaldkonna rühmad (kel on mh raske leida tasuliste koolituste 

jaoks vahendeid). MAKidelt saadakse proaktiivselt rahastus- ja koolitusinfot ning nõustajad aitavad ka 

taotlusi kokku panna, kuid nõuandjana organisatsiooni praktilise juhtimise küsimustes ei leidnud nad 

mainimist. Kuigi ka teised SE rühmade juhid (n-ö ettevõtjad) olid MAKi nõustamist kasutanud (sh 

ettevõtlusnõustamist), pidasid nad neid nõuandeid liiga üldisteks või tehnilisteks, et see nende võrdlemisi 

spetsiifilist organisatsiooni oluliselt edasi aidata saaks. Ettevõtlusõppe kogemused on SEde n-ö ettevõtjate 

rühmadel mitmekesised, MAKidest jagatavad nõuanded sobituvad põgusa kogemusena neile 

kättesaadavate erinevate turunduskoolituste, ülikoolide ettevõtluskursuste ja –nõustamiste ritta. 

Kogukondlike ja sotsiaalvaldkonna organisatsioonide jaoks, mille koolitumisvõimalused on majanduslikult 

piiratumad, raskendab koolituste kättesaadavust nende toimumine Tallinnas. 

Alustavate ja tegutsevate ettevõtete SEde juhid, kel oli kogemus erinevate arendusprogrammidega 

(Ajujaht, Starter, NULA) hindasid kõrgelt neid inkubatsioonis nõustanud mentoreid, ka 

arenguprogrammidega mitte kokku puutunud kogukonnapõhised SEd rõhutasid positiivsete 

koolituskogemustena praktikult praktikule koolitust (mida vastandati mõnikord MAKi üldise 

nõustamiskogemusega) ning ettevõtlusvõrgustikes ette tulnud mentorlusvõimalusi. 

Abi vajavad ka juba tegutsevad SEd. Kui üksikud tegutsevad äriettevõtted kõrvale jätta, vajab enamik 

ettevõtteist abi turunduses ja kommunikatsioonis (sh väga praktilistes küsimustes, nt veebiehituses), 

                                                                 
81 SEde arenguks ja kasvuks vajalike vahendite vähesust tõstetakse esile ka uuringus: 
Lõpparuanne 2014-2020 perioodi EL vahenditest rahastatavate finantsinstrumentide kasutamise võimalustest 
Eestis (2013) Tallinn: PWC. http://www.struktuurifondid.ee/public/Finantsinstrumendid_2014-
2020_lopparuanne_PwC.pdf 
82 Mõeldud on MAKide projektipõhiseid koolitusi, mitte vabaühenduste koolitusprogrammi. 
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rahaliste vahendite otsimises (nt on valla arendusnõunikud panustanud vabaühenduste taotluste 

väljatöötamisse), juriidilist tuge (õigusabi on kallis), soodsaid või pikaajalise üürilepinguga ruume, 

maakondades ka Internetti. Intervjuud SE esindajatega (eeskätt n-ö väljakujunenud vabaühenduste 

esindajatega) kinnitavad küsitlustulemusi83, et ettevõtjad vajavad tugiteenust oma sotsiaalse mõju 

hindamiseks, sest tulemuste struktureeritud mõõtmine ja hindamine ei ole kõigile jõukohane. Tuge 

vajatakse tegevustes, mida mikroorganisatsioonina tegutsedes ei ole võimalik ega mõistlik endale alaliselt 

sisse osta. Ka võivad näiteks kogukondlike organisatsioonide suhtlusvõrgustikud olla liiga ahtad, et oleks 

võimalik lähikonnast sobivat vabatahtlikku leida. Vabatahtlike kaasamisega on raskusi sotsiaalhoolekande 

asutustel (aga mitte kõik), sest selles valdkonnas on keeruline vabatahtlikke motiveerida. Äriühingust SEl 

kaasneb vabatahtlike kaasamisega nende registreerimise kohustuse töötajate registris, mis muudab 

väikeettevõtte protsesside juhtimise keerulisemaks. 

Võrgustikud. Sotsiaalsete ettevõtete kuulumine koostöövõrgustikesse on mitmekesine nagu sotsiaalsed 

ettevõtted isegi. Sotsiaalsete ettevõtete võrgustik ei pruugi olla SEle kõige tähtsam võrgustik - toimiv 

koostöövõrgustik võib vajada piirkondlikku, üleriigilist või valdkondlikku (nende arendamist võimaldavad 

näiteks KÜSKi toetused), aga ka funktsionaalset sünergiat – nt ülikool-vabaühendus-omavalitsus-ettevõte 

(võimaldab LEADER-meede). Mitmel organisatsioonil oli olemas võrgustik, milles osalemine aitab vahetult 

kaasa organisatsiooni või selle liidri arengule (nt JCI, ETNA), mõnd võrgustikku määratleti eeskätt 

mõttevahetuse platvormina, mis ei taga tugevamaid koostöösuhteid (sotsiaalvaldkonna ettevõtete puhul). 

SEVi võrgustiku liikmeks kuulumist hinnatakse kasulikuks, sageli toodi esile SEVi juhi Jaan Apsi üks-ühele 

nõustamise väärtuslikkust, vastastikuse koostöö võimestamissuutlikkust võrgustikus aga madalalt. 

Ettevõtted on nii sihtrühmade, tegevuste kui tegevusalade lõikes liiga erinevad, et ühistel kokkusaamistel 

oleks peale üksteise innustamise võimalik koostööd ka ettevõtete tööpraktikatesse integreerida. 

Sotsiaalse ettevõtluse põhine võrgustumine sobib paremini n-ö uuele generatsioonile ning selge 

ettevõtlusfookusega SE rühmadele, mis on ka tavalise ettevõtluse maastikul võrdlemisi hästi võrgustunud. 

Kuigi nad on valdkondlikult väga erinevad, on nende ärimudelites palju sarnasusi (vajadus spetsialisti 

teadmiste järele, orienteeritus uudsete probleemide lahendamisele, selgem tulumudel, vähesem 

rajasõltuvus, linlik eluviis). Omavaheline kogemustevahetus ei pruugi toetada otseselt ettevõtte arengut, 

küll aga edasipürgimisele innustada. Sotsiaalvaldkonnas sobib tegevusvaldkonna põhine, 

kogukonnapõhistele pigem funktsionaalne võrgustumine (kohalikud ettevõtjad ja vabaühendused, 

omavalitsus). N-ö väljakujunenud vabaühenduste valdkonnas on rohkem erinevaid võimalusi. Pakkumaks 

eri SE rühmadele tuge, on mõistlik edendada sotsiaalse ettevõtluse alaseid koostöövõimalusi ka väljaspool 

SEVi, SEVi roll erinevate rühmade võimestamisel täpsemalt määratleda, leida eri rühmade jaoks eri 

funktsioonid. 

SE eristamine, tunnustamine. Vajadust SE staatuse eristamise järele tõid välja eeskätt SEVi liikmed (kui 

ligipääsu tagajat kättesaamatutele meetmetele), samuti väljendati mitmel puhul vajadust SE turundusmärgi 

järele. Samas ei toonud ükski intervjueeritav välja ühtegi näidet selle kohta, kuidas niivõrd erinevate 

toodete ja teenuste puhul, mille sihtrühmadki on väga erinevad, sellist märki praktikas kasutada (märk peab 

ühilduma funktsionaalsusega, mis on tarbija jaoks esimene eesmärk). 

                                                                 
83 Noorkõiv, M. (2014) Sotsiaalne ettevõtlus ja ühiskondliku mõju hindamine Eesti Sotsiaalsete ettevõtete näitel. 
Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, ettevõttemajanduse instituut. 
Ott, E. (2013) Sotsiaalse ettevõtluse kontseptsiooni kujunemine Eestis praktikate vaatepunktist. Bakalaureusetöö. 
Tartu: Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut. 
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3.3.3. Kokkuvõte 

Sotsiaalsete ettevõtete rühmade analüüsi olulisemad järeldused on kujutatud järgmisel joonisel (joonis 4). 

Sellel on eristatud erinevate SE rühmade liikumine sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemis erinevatel 

arenguetappidel. Meetmed on paigutatud joonisele selle järgi, millises kombinatsioonis nende sihtrühmad 

nendega tüüpiliselt kokku puutuvad. Eristatud on üksikorganisatsioonidele ja võrgustikele suunatud 

meetmeid (nt on jooniselt näha, et sotsiaalvaldkonna suunal SEde koostööd tugevdavaid meetmeid ei ole), 

samuti erinevaid toetusvaldkondi. Värvidega on eristatud meetmed selle järgi, millisele juriidilisele vormile 

on need kättesaadavad. SE rühmade ja nende tugisüsteemi analüüsi põhjal saab järeldada, et: 

1. SEd jagunevad omanäolisteks ja eripäraste vajadustega rühmadeks, millel on erinevad kokkupuuted 

tugisüsteemiga. Osad rühmad (nt sotsiaalvaldkonna teenuseosutajad, n-ö väljakujunenud 

vabaühendused, kogukonnaühendused) arenevad sotsiaalseteks ettevõteteks tüüpiliselt juba 

olemasolevate organisatsioonide baasil, osad rühmad alustavad sotsiaalsete ettevõtetena 

“potentsiaalselt alustavate” faasis, osad liiguvad sotsiaalsesse ettevõtlusse äriettevõtete sektorist. 

2. Ükski sotsiaalse ettevõtluse rühm ei jää tugisüsteemiga katmata, kuid neil on erinevaid katmata 

vajadusi: 

2.1. Potentsiaalselt alustavate ja alustavate ettevõtjate rühm (uus kasvulava) vajab tugimeetmeid, milles 

on ühendatud nii ettevõtluse kui ühiskondlike eesmärkide saavutamine ning investeeringuvõimalused. 

Nad astuvad selleks omapoolselt samme, kasutades mitut juriidilist keha. 

2.2. Tegutsevad ettevõtted vajavad ligipääsu praktikult praktikule mõttevahetusele ja investeeringutele, 

abi sarnase tegevusalaga ettevõtjate klastritesse liikumisel. 

2.3. Kui kogukondlikud SEd on oma piirkonnas võrdlemisi hästi võrgustunud (praktilised koostöösuhted 

kooli, ettevõtete, omavalitsustega), siis sotsiaalse ettevõtte rollis on nad kogukonnas üksi. 

Kogukonnateenuste arendamine eeldab sekkumist ka ülejäänud kogukonna ellu. Kogukonnapõhistele 

SEdele on vaja teenuste väljatöötamist innustavat ja toetavat tugimeedet näiteks maakonna tasandil. 

2.4. Sotsiaalvaldkonna sotsiaalsetel ettevõtetel puuduvad koostöövõrgustikud, mis toetaks nende 

konkurentsivõime kasvu. Organisatsioonide väiksus ja madal võimekus on seotud omavahelise 

konkurentsi ja koostöö arendamise keerukusega (igale organisatsioonile üksikult on keeruline 

funktsionaalse koostöö algatamine). Organisatsioonide koostööd võimestavaid toetusskeeme SEdele 

sotsiaalvaldkonnas (nagu EASi PATEE, LEADER-meede) ei ole84. Koostööd teenuste osutamisel ja 

arendamisel on vaja arendada sarnase klientuuri või tootegrupiga SEde vahel. 

2.5. Väljakujunenud, pika tegevusajalooga vabaühendustele on vaja meedet, mis arvestaks nende 

aeglasema arenguga sotsiaalseks ettevõtteks (pigem sotsiaalse ettevõtluse kui sotsiaalse ettevõtte 

eesmärk). Nende arengut toetab järjepidev õppimine tegutsevate ettevõtjate kogemusest ning 

praktiliste tugiteenuste olemasolu (nt juriidilise, turundus-, sotsiaalse mõju alane nõustamisvõimalus, 

jm funktsioonid, mille tarbeks ei kaasataks organisatsiooni eraldi spetsialisti). 

                                                                 
84 Koostööd võimaldavad projektitoetused teenuste arendamiseks on kättesaadavad vaid omavalitsustele 
(Innove), sotsiaalvaldkonna SEd nimetavad kasutatavate projektitoetustena LEADERi, KÜSKi jt meetmeid. 
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2.6.  Põhjuseks, et Eestis on ühistu tüüpi (sotsiaalseid) ettevõtteid väga vähe, võib pidada nii ühiskonna 

arenguid kui ka seda, et tugisüsteem võimestab peaasjalikult üksikut organisatsiooni (eranditega 

kohalikul tasandil). Eestis on välja arenenud ettevõtete toodete müüki võimestavad koostöösuhted, 

vähem pööratakse tähelepanu toodete väljaarendamisele ja uute klientide leidmisele. Küsitletud SEd 

olid valmis delegeerima oma toodete turundustööd. 

3. Sotsiaalsete ettevõtete nõustamine ja arendamine on koondunud ühe võrgustiku alla (SEV), kuid vajab 

diferentseeritumat nõustamissüsteemi. Aeglasemas tempos sotsiaalse ettevõtluse suunas arenevate 

organisatsioonide (väljakujunenud vabaühendused, kogukonna- ja sotsiaalvaldkonna teenuste 

osutajad) arendamisel võiks SEV kaaluda üksikorganisatsiooni võimestamise asemel hoopis selle 

delegeerimist sobivate vahepealsete sihtrühmade, näiteks MAKide või LEADER-gruppidega. 

4. Koostöö- ja rahastusmeetmete kasutamise kogemuste analüüs jõuab ettevõtluse arengukavale 

sarnaste järeldusteni – üksikute ettevõtete edendamise asemel peab rohkem looma kollektiivseid 

arenguvõimalusi. Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteem võimaldab rohkemat kui selles praegu kasutust 

leiab. KÜSKi võrgustiku ja tugimeetmete toetused on sobiv võimalus arendamaks funktsionaalseid 

koostöösuhteid organisatsioonide vahel. Selleks puuduvad praegu eestvedajad ja eeskujud. 

5. Tugisüsteemis toimuvad mitmed arengud, mis toetavad sotsiaalsete ettevõtete orgaanilist teket: 

haridussüsteemis ettevõtluse erialade integreerimine teiste erialadega, potentsiaalselt alustavate ja 

alustavate ettevõtete tugisüsteemi tihe võrgustumine, avalik tähelepanu regionaalarengu küsimustele 

ning tööhõivet edendavate meetmete kättesaadavuse kasv. 

6. Sotsiaalne ettevõtlus vajab eeskujude loomist, mida oleks võimalik laiemalt katsetada, jäljendada ja 

kasutusse võtta (näiteks Sotsiaalministeeriumi puudega inimeste rehabilitatsiooniteenuste disaini 

projekti eeskujul85). 

7. Teiste riikide tugisüsteemide suunitlustega võrreldes on Eesti olemasolev tugisüsteem fokuseeritud 

Ida-Euroopa kultuurilisest ja majanduslikust katkestusest sündinud sotsiaalprobleemide 

lahendamisele (näiteks palgatoetused, sotsiaalteenuste hankimine jms, mis ei ole ainult sotsiaalsete 

ettevõtete võimalused), selleks vajalike ettevõtluspädevuste fookus on nõrgemalt välja arenenud 

(ligipääs ettevõtlust arendavatele meetmetele on raskendatud). 

 

                                                                 
85 Hinsberg, H. (2017) Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni edendamine: Rakkerühma lõpparuanne. 
Käsikirjaline materjal. 
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Joonis 4. Olemasolev Eesti sotsiaalsete ettevõtete tugisüsteem ja erinevate sotsiaalsete ettevõtjate rühmade võimalused ning valikud selles
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4. SOOVITUSED 

4.1. Soovitatav tugisüsteem 

Nn ideaalse tugisüsteemi väljakujundamise võimalused võtab lühidalt kokku tabel 5, täiendused 

olemasolevale tugisüsteemile on lisatud paksus kirjas. Järgnevalt põhjendatakse, miks soovitatakse 

tugisüsteemi täiendada just nende elementidega. 

SE juriidiline vorm. Kuigi Eesti SEde seas86 läbi viidud küsitlus näitab, et toetus SEle eraldi juriidilise vormi 

loomiseks on olemas, ei pea selle analüüsi autorid seda otstarbekaks. SE jaoks eraldi juriidilise vormi loonud 

riikides ei ole kaasnenud selle muudatusega üldiselt täiendavaid positiivseid tagajärgi87. Ühendkuningriikide 

kogemusel võib spetsiifiline juriidiline vorm muutuda populaarseks, kui sellega kaasneb piisav 

motivatsioonipakett. Eraldiseisva juriidilise vormi all registreeritud ettevõte ei loo aga automaatselt juurde 

uut väärtust, olulisem on siiski tegevuse ise ning SEd on suhteliselt paindlikud oma tegevusvormi valimisel. 

Ka Eesti kogemus näitab, et OÜ ja MTÜ vorme kasutatakse sageli koos üksteist täiendavatena, kui on vaja 

ligipääsu emmale-kummale mõeldud meetmele. Erinevates juriidilistes vormides tegutsevate SEde 

tüüpprobleemid (tabel 3) näitavad, et organisatsioonide valikutest tulenevad vajadused on võrdlemisi 

spetsiifilised – eraldi juriidilise vormi loomine saaks võimestada SEde rühmadest vaid kitsast spektrit. SEde 

erinevad rühmad puutuvad olemasoleva tugisüsteemiga kokku erineval viisil, mistõttu on tegevusvormist 

olulisem jälgida seda, et barjäärid vajalike tugisüsteemi elementidele oleksid võimalikult madalad. Tänases 

tugisüsteemis on sotsiaalsete ettevõtete peale mõeldud üksikute meetmete puhul, kuigi ülejäänutest suur 

osa sobivad samuti SEde võimestamiseks. 

Sotsiaalsed ettevõtted vajavad eristaatust (sotsiaalsete ettevõtete registri abil) oludes, kus on vaja luua 

meetmeid, ületamaks turutõrget või kui spetsiifiliselt SEdele suunatud tugimeetmed muutuvad 

ebaproportsionaalselt kättesaadavaks ka sellistele organisatsioonidele, millel puudub eelisteks õigustus. 

Uuringus ilmnesid mõned näited, kus SE eristaatuse kasutamist võiks kaaluda: 1. tuleks võimaldada 

regulatsioone, mis tagavad SEdele eeliseid avaliku sektori partneritena, 2. tuleks kaaluda debatti SE 

maksuerisuste üle (nt ühiskondlikel eesmärkidel kasumi maksuvaba ümberjaotamise võimalus); 3. tagada 

ligipääs finantsinstrumentidele, mida vabaturg ei taga, 4. võimalus kaasata vabatahtlikke ilma kohustuseta 

neid EMTA töötamise registris registreerida. 

  

                                                                 
86 Männikus (2016): küsitlusele vastanud sotsiaalsete ettevõtete esindajatest 56,7% oli seisukohal, et neile 
peaks olema olemas spetsiifiline juriidiline vorm 
87 Pajula, L. (2014) Sotsiaalse ettevõtluse reguleerimise vajadus Eestis. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, 
eraõiguse instituut. 
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Tabel 5. Tugisüsteemi elementide ideaalpilt: lahendused eri juriidilises vormis sotsiaalsetele ettevõtetele (uued 
või edasiarendatud tugisüsteemi elemendid paksus kirjas) 

Tugisüsteemi 

elemendid 

Sihtrühmad 

vabaühendus sotsiaalne ettevõte äriühing 

Regulatsioonid, 

poliitikad 

ühiskondlikud eesmärgid, sotsiaalse ettevõtluse tugimeetmed ning sotsiaalselt ettevõtluselt 

oodatavad lahendused on majandus-, sotsiaal-, keskkonna-, ja kodanikuühiskonna 

arengukavades integreeritud 

Juriidiline vorm vabaühendused sotsiaalse ettevõtte staatus 

on määratletud 

äriühingud 

Maksusoodustused annetuste osaline tulumaksuvabastus; 

käibemaksukohustusluse piirmäär 16 000 eurot (al 2018. a 40 000 eurot); 

avatud on debatt sotsiaalsete ettevõtete tulumaksuerisuse üle kasumi ümberjaotamisel 

ühiskondlikel eesmärkidel tegutsevatele vabaühendustele või abivajavatele eraisikutele 

Rahastusmeetmed KÜSK: vabaühenduste 

tulubaasi ja teenuste, sh 

kogukonnateenuste 

arendamise toetused 

avalike teenuste hankimisel 

toetatakse lisaväärtust 

pakkuvaid sotsiaalseid 

ettevõtteid 

EASi toetused: ettevõtluse 

alustamine, arendamine ja 

spetsialiseerumine, 

eksportivate, 

loomemajanduse ettevõtete 

ning (piirkondliku) 

ühistegevuse arendamine; 

sotsiaal-, haridus- ja kultuuri-

valdkonna projektitoetused; 

osa sotsiaal-, haridus-, 

kultuurivaldkonna 

projektitoetustest (HMMN) 

reserveeritakse ettevõtete 

arendusprogrammi edukalt 

läbinud SEde 

starditoetuseks 

Töötukassa: alustava ettevõtte toetus kättesaadav ka vabaühendustele; 

Töötukassa: palgatoetus; 

PRIA: LEADER-meetme toetused kogukondlikuks koostööks; 

EAS: regionaalsed toetused tööhõive ja teenuste arendamiseks; 

KIK: keskkonnavaldkonna projektitoetused 

Finantsinstrumendid laenud eraisiku käendusel või 
kinnisvara tagatisel 

olemas on SEdele 
juriidilisest vormist 

sõltumatult 
ettevõtluslaenu pakkuv 

finantsinstrument 

laenud majandustulemuste 
alusel 

Arendusprogrammid SEV: sotsiaalsete ettevõtete 

arenguprogrammid 

EAS: Ajujaht, sotsiaalse 

ettevõtluse erikategooria 

 

KÜSK: NULA, sotsiaalsete 

algatuste arenguprogramm 

potentsiaalsete alustavate ettevõtjate keskkonna-, loomemajanduse-, tehnoloogiavaldkonna 

jm arenguprogrammid; 

maakondlikul tasandil (MAKis) on olemas proaktiivsed sektoriülesed arenguprogrammid 

mh kogukonnateenuste väljaarendamiseks 

Nõustamine ja 

koolitumine 

MAK: alustavate 

vabaühenduste nõustamine 

SEV: eeskätt oma liikmete 

nõustamine 

MAK: alustavate ettevõtete 

nõustamine, 

ettevõtlustoetuste 

eelnõustamine 

SE juhtide ligipääs ettevõtlusnõustamisele toimub sõltumatult SE juriidilisest vormist; 

sotsiaalsete ettevõtete teenuste arendamisel toimub rahvusvaheline kogemustevahetus 
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Tugisüsteemi 

elemendid 

Sihtrühmad 

vabaühendus sotsiaalne ettevõte äriühing 

Haridus, 

koolitusprogrammid 

ülikoolide ainekursused, noorte haridusprogrammid; 

ettevõtlusõpe on integreeritud teiste erialadega erinevatel hariduse tasemetel ja liikides  

sotsiaalse ettevõtluse eriala avamine ülikoolis 

Võrgustikud Vabaühenduste Liit EMSL, 

Sotsiaalse Innovatsiooni 

(mitteformaalne) Võrgustik, 

valdkondlikud ja 

piirkondlikud liidud 

sotsiaalsete ettevõtete 

koostööd kujundavate 

tugimeetmete vahel toimib 

tööjaotus 

arvukad eri suurusega 

ettevõtjate ja tööandjate 

liidud, klastrid jne 

toimivad kogukondlike ettevõtete tugimeetmed maakondlikul tasandil (MAK); 

sotsiaalvaldkonnas sarnaseid tooteid loovatel või teenuseid osutavatel SEdel on toeks 

ühised turundusplatvormid (SE märgise egiidi all) 

Vabatahtlike 

kaasamine 

registreerimiskohustust 

töötamise registris ei kaasne 

sotsiaalsed ettevõtted ei 

pea vabatahtlike kaasamist 

töötajate registris 

registreerima 

registreerimiskohustus 

töötamise registris, lubatud 

ainult valitud töölõikudes 

kuulutamine Vabatahtlike 

Väravas on võimalik ka 

äriühingutest SEdele 

Tunnustamine EAS, EKTK; VEF: Vastutustundliku ettevõtluse auhinnad 

ETKL: Parima praktikakoha ja vähenenud töövõimega inimeste tööturule kaasaja auhind; 

EASi vastutustundliku ettevõtluse auhinnast on välja arenenud sotsiaalse ettevõtte auhind 

 

Regulatsioonid. Regionaalarengu, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonna arengukavades ja meetmetes ei ole ära 

kasutatud sotsiaalsete ettevõtete pakutavaid eeliseid tüüpiliselt projektitoetuste abil ühiskondlikke 

eesmärke taotlevate vabaühenduste ees. Arengukavades sotsiaalsetele ettevõtetele ootuste seadmine 

toetab alustavate ettevõtjate valikuid eri ettevõtlusmudelite vahel. Ettevõtluse ja regionaalarengu 

arengukavades on tagatud võimalused nii alustavatele kui tegutsevatele, kohalikele kui eksportivatele 

ettevõtetele, kuid nende meetmete kujundamisel ei ole sageli arvestatud sotsiaalsete ettevõtete 

vajadustega. Suurimaks takistuseks on struktuurifondide tingimustest tulenev piirang tugimeetmete 

kättesaadavusele juriidilise vormi alusel. Meetmete tingimusi ei ole paraku võimalik lühiperspektiivis 

muuta. Pikas perspektiivis (näiteks uuel ELi eearveperioodil) tuleks ettevõtlusmeetmetele ligipääsu 

kujundamisel asuda kasutama tulemuspõhist, mitte juriidilist määratlust, et tagada ka kodanikuühiskonna 

arengukava eesmärk suurendada ettevõtlustulu vabaühenduste tulubaasis. Lihtsam ja tõhusam on tagada 

ligipääs baasilistele ettevõtlusmeetmetele nagu nõustamine, mentorlus ja koolitused ettevõtetele ja 

vabaühendustele ühetaoliselt nende ettevõtlusambitsioonidest lähtuvalt (mitte SEdele eraldiseisvalt) kui 

luua vabaühendustele eraldiseisvaid ettevõtlusmeetmeid. Sarnaselt on oluline tagada sotsiaalsetest 

ettevõtetest äriühingutele ligipääs vabaühendustele mõeldud nõustamisele, sest mitme SE kriteeriumi 

täitmine eeldab pädevusi, mille arengut toetatakse vabaühendustele reserveeritud meetmetega. Oluline 

on toetada vabaühenduste ja ettevõtete ühise mõtte- ja kogemustevahetuse ruumi teket. 

Maksusoodustused. SEdele suunatud maksusoodustused võivad põhimõtteliselt suurendada nende 

tulubaasi ning toetada seeläbi ühiskondliku panuse kasvu, kuid analüüs ei näita, et soodustused saaks 

otseselt SEde võimekusele kaasa aidata. Tõenäolisem on, et soodustuste loomine muudaks 

raamatupidamisskeemid läbipaistvamaks, kuid tegelik tulubaas märgatavalt ei kasvaks. Kuivõrd 

maksusoodustusteks ühiskondlike eesmärkide toetamiseks ei ole rahandusministeeriumis valmisolekut ja 
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SEd ei ole maksusoodustuste osas üksmeelel, on esialgu oluline alustada debatti sotsiaalsete ettevõtete 

registrisse kuuluvate ettevõtete kasumi ümberjaotamisega kaasneva tulumaksu üle. Ettevõtted toimivad 

maksude suhtes pragmaatiliselt, mistõttu on igasuguste maksuerisuste ja –soodustuste loomisel tarvilik 

arvestada sellega kaasnevat halduskoormust. Juba olemasoleva, tulumaksusoodustusega oganisatsioonide 

nimekirja kuulumisega kaasnevate soodustuste laiendamine võib olla lihtsam ja avarama mõjuga lahendus 

(toetades ühiskondliku eesmärgiga ühenduste tulubaasi kasvu üldiselt) kui SE staatusega 

organisatsioonidele eraldi tulumaksusoodustuse kavandamine. 

Rahastusmeetmed. Ettevõtlustoetuste arendamisel liigutakse lähiaastatel üksikute ettevõtete toetamiselt 

rohkem tugistruktuuride arendamisele88. SEde puhul ei saa üksikute organisatsioonide toetustest veel 

kindlasti loobuda. Alustavate ettevõtete investeeringuid aitaks mitmekesistada Töötukassa alustava 

ettevõtte toetuse kättesaadavaks muutmine äriühingu juriidilise vormi ettekirjutusest loobumise abil. 

Praegu sotsiaal-, kultuuri- ja haridusvaldkonna projektitoetusteks suunatavate vahendite osaline 

kasutamine sotsiaalsete ettevõtete stardikapitaliks (nagu KÜSKi NULA ja KIKi Negavati arenguprogrammis) 

aitaks alustavate ettevõtjate olemasolevas tugisüsteemis suunata osapoolte tähelepanu SEde võimalustele. 

Avaliku sektori projektitoetuste seas on osad kättesaadavad nii vabaühendustele kui äriühingutele korraga, 

kuid need ei juhi tähelepanu ettevõtluslahenduste kasutamise võimalustele. Tegutsevatele ettevõtetele on 

vaja ettevõtlusele innustavat finantsinstrumenti, mis ei koormaks samas avaliku sektori vahendeid (madala 

intressiga laenutoodet). SE poolt tegutsedes loodavaid ühiskondlikke hüvesid on oluline ära kasutada 

avalikele teenustele lisaväärtuse andmisel. SEde konkurentsivõimet saab arendada, toetades nende 

koostööd teenuste osutamisel. 

Arendusprogrammid. Erinevaid, sh sotsiaalse missiooniga ideekonkursse ja ettevõtete arenguprogramme 

on Eestis palju ja täiendava, spetsiaalselt sotsiaalsetele ettevõtetele mõeldud programmi juurdeloomise 

asemel on mõistlikum kasutada olemasolevaid arenguprogramme alustavate ettevõtjate sotsiaalse 

ettevõtluse sektorisse suunamisel (nt stardikapitali abil, mis seab taotlejale tingimused avaliku sektori 

arenguprioriteetidest lähtuvalt). Olemasolevad koolitused ja arenguprogrammid vajavad erinevate 

sotsiaalsete ettevõtete rühmade suhtes rohkem profileerimist. Spetsiaalselt SEde arendamise 

programmides toetatakse sageli aeglasema arengutempoga SE rühmi (palju juba olemasolevaid, 

väljakujunenud ühinguid või kogukondlikud SEd, mis vajaksid arenguks kohalikku tuge), kuid tugisüsteemis 

puudub osapool, mis saaks erinevaid ühiskondlikke arenguid sotsiaalsete ettevõtete sektori arengu heaks 

tööle panna (nt jagamismajanduse võimalused). Soovituslik tööjaotus: 

 SEV – alustavad ja tegutsevad ettevõtlustulu teenimisele suunitletud ja kiire arengutempoga SEd, 

uudsete SE tegevusmudelitega eksperimenteerimine 

 Si-Lab – aeglase arengutempoga, kogukonnateenuseid osutavad ühingud 

 MAKid ja ülikoolid (koostööprojektide raames) – kogukonnateenuseid osutavad organisatsioonid, 

mitmekesistes valdkondades tegutsevad välja kujunenud, peamiselt kohalikul tasandil tegutsevad 

ühingud, ka sotsiaalteenuseid osutavad SEd 

Haridusprogrammid. Välisriikidest leiab eraldi sotsiaalsele ettevõtlusele spetsialiseerumist võimaldavaid 

õppekavu, sh ülikoolidevahelisi. SE süvaõpet võimaldava õppekava loomine on ülikoolide jaoks üks viis 

eristuda ja ennast turundada, kuid ei pruugi otseselt sotsiaalsete ettevõtete loomisele kaasa aidata. 

Täiskasvanu õppija õpib sageli oma silmaringi laiendamiseks või kvalifikatsiooni uuendamiseks ja 

                                                                 
88 Eesti ettevõtluse... (2013) 



 

  
Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüs 

Soovitused 50 

  

 
 

   
 

akadeemiliste õpingute vahetu rakendamine võib osutuda väheseks. Eraldi õppekava loomisel on mitu 

külge. Ühelt poolt aitab eraldi eriala loomine koondada juba väljakujunenud huviga spetsialiste ja noori. 

Samas võib omaette eriala loomine nö sulgeda SE alased ained eriala teiste erialase üliõpilaste jaoks, sest 

tudeng on motiveeritud oma eriala aineid eelisjärjekorras õppima. Parem lahendus võib olla 

erialadevaheliste ainemoodulite loomine, mis aitab ettevõtlusõppe võimalusi ühendada loome-, 

sotsiaaltöö, haridus-, keskkonna- jt erialade vajadustega. Mõlemad arengud on Eestis aset leidmas – nii 

eraldi eriala loomine kui ettevõtlusõppe integreerimine sotsiaalsete probleemide lahendamisega. 

Võrgustikud. Sarnaselt arenguprogrammidega võib SEde võrgustike arengut juhtida SEde rühmade 

omavahelise sarnasuse alusel. Aeglase arengutempoga SEde võrgustumine võiks pikas perspektiivis liikuda 

SEVist välja. Teiste SEde rühmade üleandmiseks (nt kohalikule tasandile) tuleb teha eeltööd vastavate 

struktuuride tekkeks (esimese valikuna sotsiaalteenuseid osutavate SEde toetamiseks, seejärel 

kogukonnateenuste osutajate ja alles siis mitmekesistes valdkondades tegutsevate väljakujunenud 

vabaühenduste tugivõrgustiku loomiseks). Tööjaotuse teke ühingute koostöös ei tähenda, et eri rühmade 

ühishuvide eestkoste tagamine ei võiks jääda Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku alla. 

Vabatahtlike kaasamine. Äriühingutest SEdes kaasneb vabatahtlike kaasamisega täiendav 

aruandluskohustus, mis ei ole ettevõtte arengus otsustav, kuid vähendatav SE staatuse kasutuselevõtu abil. 

Tunnustamine. SEd on seni kandideerinud arvukatele olemasolevatele sotsiaalselt vastutavate ettevõtjate 

auhindadele, millest suurem osa ei pälvi avalikku tähelepanu. SEdel on lähiaastatel soovitav kandideerida 

EASi vastutustundliku ettevõtte auhinnale, mis tagab ettevõtlusmaastikul suurema avaliku tähelepanu, et 

pikas perspektiivis arendada välja eraldi tunnustus spetsiaalselt SEdele. Hästi sobib ka Eesti Tööandjate 

Keskliidu uus vähenenud töövõimega inimeste tööturule kaasajate auhind. 

Järgnevad soovitused sotsiaalsete ettevõtete toetamiseks lähtuvad SEde arengutsüklist (alustavad ja 

tegutsevad), võimestamise vajadustest (juhtimisvõimekus, investeeringud) ning pakutavast ühiskondlikust 

hüvest (erinevad teenused). 

4.2. Soovitused sotsiaalsete ettevõtete tugisüsteemi 
arendamiseks 

4.2.1. Eesmärk: rohkem alustavaid sotsiaalseid ettevõtteid 

Eesmärk: rohkem ja kiiremini arenevaid sotsiaalseid ettevõtteid ja sotsiaalse ettevõtluse vormis algatusi, 

mis aitavad rahuldada eripäraseid ühiskondlikke vajadusi: 

 osutada teenuseid piirkondades, kus turg ei suuda tagada oodatavat tulemust; 

 kasvatada juba osutatavate teenuste mahtu ning kvaliteeti; 

 otsida olemasolevatele teenustele tõhusamaid ja tulemuslikumaid alternatiive. 

Indikaatorid: sotsiaalsete ettevõtete arv, piirkondlik ja valdkondlik jaotus, noorte SEde käibe kasvu tempo, 

ellujäämise määr kolme aasta möödudes, töötajate arv ettevõttes, end sotsiaalseks ettevõtteks 

nimetavate/sotsiaalse ettevõtluse kategoorias võistlevate ettevõtlusalgatuste arvu ja osakaalu kasv 

ettevõtluse arenguprogrammides, arengukavades määratletud prioriteetidele vastavaid teenuseid 

osutavate SE arvu kasv. 
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Sihtrühmad: (potentsiaalselt) alustavad sotsiaalsed ettevõtjad (eeskätt spetsialistid, üliõpilased, kes on 

oma ettevõtet alles loomas). 

Tugisüsteemi kitsaskohad: olemasolevates (potentsiaalselt) alustavate ettevõtete arenguprogrammides 

(v.a Ajujaht) ei toetata neis osalevate ühiskondliku eesmärgiga ettevõtlusalgatuste väljaarendamist, kui 

kasumipotentsiaal on väike või loodava hüve tarbija ei ole maksevõimeline. Alustamise faasis sõltub 

investeeringute leidmine SE juriidilisest vormist ja on keerulisem vabaühenduste vormis tegutsevatele 

SEdele. 

Ettepanekud alustavate SE arvukuse tõstmiseks: 

1. Kaotada Töötukassa ettevõtlustoetuste suhtes piirangud juriidilise vormi alusel. Töötukassa 

kommunikatsiooni kanalites (veebileht, muud infomaterjalid) asendada juriidilise vormi ettekirjutused 

alustava ettevõtte eesmärkide rõhutamisega, milleks on tuluteenimisvõime ja toimiv äriplaan. 

2. Eraldada Hasartmängumaksu Nõukogu projektitoetustest osa starditoetuseks ettevõtlusinkubatsiooni 

läbinud (vabaühendustest) sotsiaalsetele ettevõtetele, mille tegevus toetab sotsiaal-, haridus- või 

kultuurivaldkonna arenguprioriteete. Töötada välja taotlemise tingimused89. 

4.2.2. Eesmärk: sotsiaalsete ettevõtete juhtimisvõimekuse ja koostöö kasv 

Eesmärk: Kasvab sotsiaalset ettevõtlust (ettevõtlustulu) ühiskondlike hüvede loomiseks ja probleemide 

lahendamiseks kasutavate organisatsioonide juhtimisvõimekus: 

 suurema ettevõtlustulu poole liikumist toetavad nõustamistegevused ja tegutsevate ettevõtjatega 

kogemuste vahetamise võimalused; 

 väheneb vabatahtlike kaasamisega lisanduv täiendav halduskoormus; 

 toimub ühistegevus sarnase tegevusega sotsiaalsete ettevõtjate vahel, vt 4.2.5 ettepanek 2. 

Indikaatorid: kulu teenuse ühiku kohta, teenuse tarneaeg, toote või teenuse hinnatase, pakutava sotsiaalse 

lisaväärtuse maht, sotsiaalse ettevõtte märki kasutavate SEde arv, SE märgiga toodete läbimüük, 

sotsiaalsete ettevõtete registrisse kuuluvate äriühingutest Vabatahtlike Väravas vabatahtlike otsijate arv, 

töötamise registris äriühingutest sotsiaalsete ettevõtete poolt registreeritud vabatahtlike arv. 

Sihtrühmad: väljakujunenud vabaühendused, tegutsevad ettevõtjad 

Tugisüsteemi kitsaskohad: 

1. Väljakujunenud vabaühendustel on võimalused taotleda tegevuse ja koostöö edendamiseks mõeldud 

toetusi, teha pikaajalist arenduskoostööd ülikoolidega, kasutada nõustamisteenuseid jms, kuid tugisüsteem 

ei innusta järjepidevust iseseisvale ettevõtlusmudelile liikumisel, ettevõtlusalast praktilist 

kogemustevahetust ega funktsionaalset tööjaotust organisatsioonide vahel. 

2. Äriühingust sotsiaalsete ettevõtete vabatahtlike kaasamisega seotud piirangud kasvatavad nende 

                                                                 
89 Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit saab teha ettepaneku Vabariigi Valitsusele. Eeskuju võib võtta 
Läti sotsiaalministeeriumi toetusest alustavatele ettevõtetele, KÜSKi NULA ja KIKi Negavati konkursist. Praegused 
toetuste tingimused ei välista toetuse kasutamist uute teenuste väljaarendamiseks, kuid ei suuna sellele ka 
taotlejate tähelepanu ning ettevõtlusinkubatsioonid ei oska seda võimalust välja pakkuda. 
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halduskoormust, kuigi nad loovad ühiskondlikke hüvesid sarnaselt vabaühendustega. Äriühingud ei saa 

vabatahtlikke otsida keskses vabatahtlike infokanalis Vabatahtlike Väravas ja vabatahtlike registreerimise 

kohustus Eesti Maksu- ja Tolliameti hallatavas töötajate registris lisab äriühingust SEdele täiendavaid 

ülesandeid. 

Ettepanekud: 

1. Toetada maakondlikes arenduskeskustes kohaliku tasandi probleemipõhiseid ja sektoriüleseid 

koosloomealgatusi. Lähtuda väljakujunenud tegevuspraktikatega vabaühenduste nõustamisel (sh 

toetusmeetmete alases konsultatsioonis) nendest prioriteetidest, sh suunates vabaühendust kasutama 

ettevõtlustulu sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks. Vt ka eesmärk 4.2.4, 2 ja 3 

2. Tagada sotsiaalsetele ettevõtetele vabatahtliku tegevuse kuulutuste edastamise võimalus veebiportaalis 

Vabatahtlike Värav olenemata nende juriidilisest vormist (näiteks lähtudes sotsiaalsete ettevõtet registrist). 

3. Vabastada sotsiaalsete ettevõtete registrisse kuuluvad äriühingud vabatahtlike töötajate registreerimise 

kohustusest Eesti Maksu- ja Tolliameti hallatavas töötamise registris90. 

4.2.3. Eesmärk: ühiskondlikesse eesmärkidesse panustatava ettevõtlustulu mahu 
kasv 

Eesmärk: suurendada sotsiaalsete ettevõtete toodete ja teenuste müügist ühiskondlike eesmärkide 

taotlemisse suunatavat ettevõtlustulu, tagada selle abil abivajavate eraisikute ja ühiskondlike eesmärkidega 

vabaühenduste võimete paranemine. 

Indikaatorid: investeeringute maht, käibe maht, teenuse saajate arv, kulude maht teenuse/toote kohta, 

ettevõtlustulu maht ühiskondlikes eesmärkides tegutsevate organisatsioonide tulubaasis, eksportivate 

sotsiaalsete ettevõtete arv, sotsiaalsete ettevõtete märki kasutavate ettevõtete arv ning toodete/teenuste 

käibe maht, toodete/teenuste kvaliteedinäitajad, töötajate arv ja palgatase, ettevõtluslaenu saajate arv, 

ettevõtluslaenu tagastamise määr. 

Sihtrühmad: tegutsevad ettevõtjad 

Tugisüsteemi kitsaskohad: väljakujunenud kliendisegmendiga ning toimiva ärimudeliga sotsiaalsed 

ettevõtted vajavad abi arenguhüppe tegemisel, sh nõustamist ja investeeringuid. Tänases tugisüsteemis on 

ligipääs investeeringutele (nt laenud) ja ettevõtlusnõustamisele raskendatud vabaühenduse juriidilisest 

vormist tulenevalt. 

  

                                                                 
90 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant saab teha ettepaneku Maksu- ja Tolliametile ja Rahandusministeeriumile 
muutmaks Maksukorralduse seadust §25 lõige 5. 
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Ettepanekud: 

1. Sotsiaalsetele ettevõtetele sobiva ettevõtluslaenu pakkuva finantsinstrumendi väljatöötamine Euroopa 

Investeerimisfondi EaSI guarantee meetme toel Kredexi juurde. 

2. Suunitleda SEVi arendustegevus tegutsevate ettevõtjate rühmale (eriti vabaühenduste puhul, mis ei saa 

ligi muule ettevõtlusnõustamisele juriidilisest vormist tulenevalt), tagades: 

 eestkoste ELi uueks eelarveperioodiks sotsiaalsetele ettevõtetele sobiva ettevõtlusnõustamise 

vormide väljakujundamiseks; 

 toe rahvusvaheliste partnerite ja investorite otsinguks; 

 turundusabi – SE sõnumi levitamise vormis (märgis); 

 sotsiaalse mõju analüüsi teenuse kättesaadavuse. 

4.2.4. Eesmärk: kogukonnateenuste kättesaadavuse paranemine 

Eesmärk: kogukondades on olemas teenused, mis toetavad elamisväärse ja turvalise elukeskkonna ning 

töökohtade kättesaadavust. Erinevate regioonide vaheline ebavõrdsus teenuste kättesaadavuses väheneb. 

Indikaatorid: kohalikul tasandil tegutsevate SE arv, piirkondlik jaotus, kogukonnateenuste mitmekesisus ja 

maht, kättesaadavuse näitajad, LEADER-meetme jt toetuste väljamaksete vähendamise maht taotlejate 

teenitud ettevõtlustulu arvelt, MAKi ettevõtlusmeetmetes osalevate vabaühenduste ja sotsiaalsete 

ettevõtete arv, MAKi ettevõtlusmeetmetega rahulolu määr, unikaalsete teenuste ja nende kasutajate arv, 

kohalike tööruumide olemasolu, hõivatud töökohtade arv, ühistegevuslike ettevõtmiste arv, jagatud 

töökohtade arv. 

Sihtrühmad: kogukondlikud sotsiaalsed ettevõtted (külaseltsid, arendusseltsid), teised kohalikul tasandil 

teenuseid osutavad väljakujunenud vabaühendused, sotsiaalteenuseid osutavad sotsiaalsed ettevõtted 

Tugisüsteemi kitsaskohad: Kogukondlike SEde võimalused investeeringute leidmiseks on olemasolevate 

regionaalsete toetusskeemide varal võrdlemisi head, kuid praegu ei suuna need vabaühendusi ja 

ettevõtteid SE mudeli väljaarendamisele. Kogukonnateenuste osutamisest huvitatud organisatsioonidel 

jääb puudu sobivatest eeskujudest, praktikult-praktikule kogemustevahetusest ning piirkondlikust 

tugisüsteemist, mis toetaks kogukonnapõhise koostöö ja võrgustiku väljaarendamist teenuste osutamisel 

(ettevõtete, vabaühenduste, omavalitsuste vahel). Tööjõudu spetsialiseeritud ülesannete täitmiseks on 

keeruline leida. 

Ettepanekud: 

1. Euroopa Liidu struktuurivahendite perioodi 2021-2028 LEADER-meetme väljatöötamise protsessis 

meetmele sotsiaalset ettevõtlust toetavate eesmärkide ja tingimuste sõnastamine (näiteks ettepanek 

eristada toetuse omaosaluse määra lähtuvalt kuulumisest sotsiaalsete ettevõtete registrisse, ettepanekud 

meetme eesmärkide kohta)91. 

                                                                 
91 Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik saab selle tegevuse finantseerimiseks küsida toetust KÜSKi tugitegevuste 
taotlusvoorust. 



 

  
Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüs 

Soovitused 54 

  

 
 

   
 

2. Maakondlike arenduskeskuste tugimeetmete (nõustamine, koolitused, mentorlus) väljaarendamisel 

sihtrühmadele ettevõtlusmeetmetele ligipääsu tagamine sõltumatult juriidilisest vormist, st ka 

mittetulundusühinguna registreeritud ettevõtete juhtidele või esindajatele (nt äriplaani alusel). 

3. Maakondlike arenduskeskuste proaktiivse tegevusmudeli väljakujundamine kohalike teenuste loomiseks 

ja võimestamiseks: 

 kogukonnapõhiste probleemipõhiste koostöövormide loomine kogukonna-, aga ka sotsiaal-, jm 

avalike teenuste väljaarendamiseks; 

 kohalike jagatavate tööruumide loomine eri ettevõtete multilokaalsete töötajate 

kogemustevahetuse edendamiseks, jagatud töökohtade loomise toetamine (toetab spetsialistide 

jagamist ettevõtete vahel. 

4.2.5. Eesmärk: avalike teenuste kvaliteedi tõus 

Eesmärk: sotsiaalsete ettevõtete majandusliku elujõulisuse kasvust tingituna avalike teenuste (eeskätt 

sotsiaal- ja tööturuteenuste) osutamise kvaliteedi ja järjepidevuse paranemine. 

Indikaatorid: SEde poolt võidetud hangete arv ja osakaal, ühispakkujate osakaal, teenuste 

kvaliteedinäitajate (nt teenusest loobunud klientide arv) paranemine, avalike teenuste hankeid 

teenindavate SEde ettevõtlustulu suurus, töötajate arv, hangete abil erivajadustega inimestele loodud 

töökohtade arv, investeeringute maht (majandusaasta aruanne) 

Sihtrühmad: avalikke teenuseid osutavad sotsiaalsed ettevõtted (riigiasutuste ja omavalitsuste hangitavate 

teenuste osutajad), sotsiaal- ja tööturuteenuste osutajad 

Tugisüsteemi kitsaskohad: avalikke teenuseid osutavatel SEdel on hangetel osalemine raskendatud, sest 

teenuseosutaja täiendavat positiivset ühiskondlikku mõju pole seni hindamiskriteeriumites arvestatud; 

organisatsioonide väiksusest ja madalast võimekusest tingituna on vähe konkurentsivõimet edendavaid 

omavahelisi koostöösuhteid. 

Ettepanekud: 

1. Hangete elluviimine vähendab väikese organisatsiooni aruandluskoormust (võrreldes 

projektitoetustega), pakub stabiilsemat sissetulekut ja killustab asutust vähem erinevate tegevuste vahel. 

Kohalike teenuseosutajate koostöö võimaldab neil paremini konkureerida pakkujatega, kes ostaksid neilt 

teenuse hiljem sisse alltöövõtu korras. Teenuseosutajate võimekust ja ligipääsu hangetele saavad hankijad 

edendada: 

 lisades hanke lähteülesandesse hindamiskriteeriumid sotsiaalse lisaväärtuse mõõtmiseks; 

 reserveerides hankeid kindlaksmääratud sotsiaalse tulemusega ettevõtetele; 

 lisades hangetesse tingimused üldkulude katmise või investeeringute tegemise võimaluste kohta; 

 kehtestades pakkumistele mahunõudeid, mis annavad eelise ühispakkujatele; 

 viies ühtlasi läbi konsultatsioone, et julgustada väikesi pakkujaid ühispakkumist tegema. 
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2. Tulubaasi kasvatamiseks toetada kaitstud töö keskuste klientide loodud käsitöö turundust (tooraine 
hankimine, tootearendus, lisaväärtus, turgude otsimine, müük), ühendades selle SEde turundusmärgise 
arendamisega SEVi poolt. Võimestada asutusi turunduse edendamisega ühistu vormis92.  

                                                                 
92 Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik saab selle tegevuse finantseerimiseks küsida toetust näiteks KÜSKi 
tugitegevuste taotlusvoorust.  
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5. KOKKUVÕTE 

Sotsiaalse ettevõtluse teke on toetatud ühelt poolt üleilmsetest ühiskondlikest protsessidest, mis on 

tinginud riigi-, era- ja nn kolmanda sektori rollide muutumise ja funktsioonide lähenemise, teiselt poolt 

erinevates sektoris tegutsevate eestvedajate teadvustatud vajadusest – ühiskondlike eesmärkide 

saavutamiseks ja probleemide lahendamiseks on vaja kasutada mitmekesiseid ja tulemuslikke vahendeid. 

Sotsiaalsete ettevõtete tugisüsteemi analüüs oli vajalik, et mõista, mida saaks ette võtta selleks, et toetada 

erinevate majandussektoritega (riigi-, era- ja kolmanda sektori) kokkupuutuvate sotsiaalsete ettevõtete 

valmidust tegutseda demograafiliste ja regionaalsete probleemide lahendamise, sotsiaalsete, haridus-, 

kultuuri-, keskkonna- jt valdkondade vajaduste katmise ja võimaluste ellurakendamise heaks: 

 sotsiaalhoolekandesüsteemi kaasajastamisel ja riigi koormuse vähendamisel selle finantseerijana; 

 inimeste toimetuleku tagamisel abistades töökohtade otsimist ja hoidmist, pädevuste arengut; 

 alternatiivsete ja edasiviivate lahenduste väljaarendamiseks haridus- ja kultuurielu suunamiseks, 

aga ka tervisliku ja looduskeskkonda säästva elukeskkonna väljakujundamiseks; 

 regionaalarengu toetamisel, luues võimalusi kogukondade toimetulekuks nii töökohtade loomise, 

avalike teenuste tagamise kui elamisväärse elukeskkonna loomise abil; 

 neis valdkonnis juba tegutsevate eestvedajate ja organisatsioonide toetajana. 

Kõrvutades Eesti SEde tugisüsteemi teiste riikide süsteemidega, tuli leida vastused mõnele 

põhimõttelisele küsimustele. Nendeks olid: 

1. Kuivõrd on vaja toetada laiemalt sotsiaalset ettevõtlust kui toimimisviisi (ettevõtlustulu kasutamist 

ühiskondlike eesmärkide heaks) ja kuivõrd kitsalt definitsioonile vastavat sotsiaalset ettevõtet (kui 

kindlatele kriteeriumidele vastavat organisatsiooni)? Kas eelistada tulemustepõhist juhtimist (soovitud 

sotsiaalne või keskkonnahüve), mis ei erista nende tulemuste saavutajaid juriidilise vormi alusel või toetada 

organisatsioone lähtuvalt nende juriidilisest vormist, SE sertifikaadist, registrisse kuulumisest? 

 Ka arenenud tugisüsteemiga riikides jääb võrdlemisi suur hulk sotsiaalseid ettevõtteid 

märkamatuks, sest SE staatuse taotlemine võib olla kas keeruline või organisatsioonile ebavajalik. 

Eesti väiksust ja SEde vähesust arvestades peab tugisüsteem arvestama ka ühingutega, mis end 

SEna ei defineeri, kuid mille tegevus toetab samade eesmärkide saavutamist. Lisaks uute SEde 

pealekasvule on vaja toetada ka sektori äärealale jäävate sotsiaalselt vastutavate ettevõtete ja 

vabaühenduste liikumist SE ökosüsteemi. SEde ligipääsu riiklikele tugimeetmetele peaks nende 

staatusest lähtuvalt soodustama siiski siis, kui mingis valdkonnas on vaja kindlate tulemuste 

saavutamist kiirendada (näiteks riigihanked), kui meede on väikesemahuline (nt toetusmeede) ja 

vajalik ainult SEdele (tulu annetamine ühiskonna hüvanguks, vabatahtlike kaasamine äriühingus). 

2. Kuivõrd tuleb Eesti tugisüsteemi kujundada lähtuvalt sellest, et ettevõtetel on erinevad ülesanded ja 

vajadused? 

 Erinevatel sotsiaalsete ettevõtete rühmadel on erinevad, pika aja jooksul välja kujunenud 

koostöösuhted tugisüsteemi eri elementidega. Sotsiaalsete ettevõtete eri rühmad vajavad 
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erinevaid lahendusi, mida saab tagada juba olemasolevaid meetmeid edasi arendades. Uued 

sotsiaalsed ettevõtted vajavad ettevõtluspraktikate arengut toetavaid tugimeetmeid, mis 

toetaksid ka tavaliste ettevõtete eneseotsinguid sotsiaalse eesmärgiga toodete ja teenuste nišis, 

sotsiaalteenuste valdkond vajab tuge killustatuse vähendamiseks ja koostöö arendamiseks, 

kogukonna tasandil on vaja tuge kohalike partneritega toimiva tööjaotuse väljaarendamiseks. 

Vabaühendused, mis soovivad asuda omatulu kasvatada, vajavad nende aeglast arengutempot 

arvesse võtvaid nõustamisteenuseid ning ühistu vormis SEde arendamine vajab 

eksperimenteerivaid arenguprogramme. 

3. Kuivõrd on sotsiaalset ettevõtlust vaja juhtida tsentraalselt, selge vastutusalana, kuivõrd hajutatult 

(näiteks piirkondlikult, erinevate valitsusalade peale jagatuna, läbiva teemana)? 

 Teises punktis nimetatud SEde rühmade vajadused hajuvad erinevatesse valitsusaladesse, mistõttu 

on sotsiaalset ettevõtlust otstarbekas juhtida hajutatult, edendades samal ajal erinevate 

valitsusalade vahelist dialoogi ja koostööd. Keskvalitsuse tasandil on vaja edendada ühist 

suhtlusruumi nende vahel, kes tegelevad ettevõtluse arengu ja ühiskondlike probleemide 

lahendamisega. Omavalitsuse tasandil on seda vaja SEde ja kohaliku kogukonna vahel. Näiteks 

Prantsusmaa eeskujust õppides saab kogukonnateenuseid osutavatele SEdele pakkuda tuge, 

suurendades kohaliku omavalitsuse või maakondliku arenduskeskuse rolli uute algatuste 

eestvedajana. 

 Sotsiaalsete ettevõtete vajadustega tegelemine erinevates valitsusalades aitab kaasa sellele, et 

sotsiaalsete ettevõtete juurdekasv ei sõltu üksnes sotsiaalse ambitsiooni või meelsusega 

eestvedajast, vaid saab muutuda normaalseks ettevõtluse vormiks ka nende ettevõtjate seas, kes 

ei teadvusta sotsiaalseid probleeme või vabaühenduste seas, mis tulu teenimist teadlikult ei 

planeeri. 

 SEde arenguvajadused ei ole suuremalt jaolt ainult neile iseomased (näiteks vajadused toodete ja 

teenuste ühisturunduse, ettevõtete klastrite, hangete ühispakkumiste, võrgustikupõhise 

toimimise, jagatud töökohtade ja tööruumide järele jms). Eesti organisatsioonide inimressursside 

vähesust ja rahvastiku vananemist arvestades93 on üksikute organisatsioonide võimestamiselt vaja 

suunduda tugevate koostöösuhete ja parema tööjaotuse arendamisele. See on vajadus, mida ei saa 

piiritleda ainult SEdega. 

4. Kuivõrd on vaja toetada sotsiaalsete ettevõtete arengut üldiselt, kuivõrd selle arengut valitud 

prioriteetsetes valdkondades (tööturg, noorte- või keskkonnaprobleemid)? Millises valitsusalas tuleks SEde 

arengut toetada, milliseid eeliseid võiks anda nende juhtimine majandus- ja kommunikatsiooni-, sotsiaal- 

või siseministeeriumis? 

 Sektori väiksust arvestades tuleks Eestis arendada meetmeid, mis ei ole suunatud üksnes SEdele, 

                                                                 
93 Näiteks TÜ ühiskonnateaduste instituudi uuringu Mina. Maailm. Meedia andmetel kasvas vabaühendustes 
osalevate inimeste osakaal küsitlusealises elanikkonnas vahemikus 2002-2005 20 protsendipunkti võrra, kuid 
pole pärast seda edasi kasvanud. 
Inimressursside kahanemist ühingu kohta näitab: 
Kodanikuühiskonna institutsionaliseerumine Eestis 2014: uuringu raport (2014). Tallinn: Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital, Tallinna Ülikool. 
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vaid aitaksid lahendada kindlaid probleeme või saavutada eesmärke. SEde võimekuse kasv saab 

olla nendesse meetmetesse sisse kavandatud oluline kaasmõju. Näiteks kui heaolu arengukavas on 

määratletud eesmärgina tööhõive areng, siis seda edendavat palgatoetust erivajadustega inimeste 

töölevõtmiseks saavad kasutada nii sotsiaalsed kui tavalised ettevõtted, samuti vabaühendused. 

Kaasmõjuks on sotsiaalse ettevõtluse praktikate levik. 

 Kodanikuühiskonna arengukava prioriteediks on vabaühenduste (kui Eestile tüüpilisim sotsiaalse 

ettevõtluse vorm) omatulu suurendamine. Vabaühenduste püüdlused ettevõtlustulu teenimise 

poole peavad harmoneeruma sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemiga. 

 Olemasolev tugisüsteem toetab ettevõtjate pealekasvu, kuid et neid suunata ühiskondlike 

probleemide lahendamise juurde, on vaja valdkondlikes arengukavades lõimida sotsiaalsele 

ettevõtlusele esitatavad ootused alustavate ettevõtete motivatsioonipaketiga. SEd ei vaja 

eelisarendamist üheski valitsusalas, küll aga nende vahelist dialoogi. 

5. Millised on SEde kohalikust kontekstist tulenevad eelised – kohalikud vajadused, kultuuritraditsioonid, 

toimiv kasvulava? Mida saab üle võtta rahvusvahelistest kogemustest? 

 Sotsiaalsete ettevõtete uueks ja loomupäraseks kasvulavaks on kujunenud noored ja 

spetsialistid, kes on hästi võrgustunud haridussüsteemi, ettevõtlusinkubatsiooni ja 

ideekonkursside maastikul. Selle sihtrühma toetamine on kõige tulemuslikum, mistõttu Eestis ei 

ole mõistlik valida Soomele või Leedule omast kitsast (tööturu integratsiooni fookusega) SE 

arendamise suunda, vaid pigem Läti arengutee, kus loodav tugisüsteem pakub rohkem tuge 

ebavõrdsete rühmade tööturule aitajatele, kuid ei välista SE osutatavat abi teistes valdkondades. 

 Ühistegevusliku ettevõtluse traditsioon, mida kohtab mitmes riigis, on Eestis hääbunud. Seetõttu 

ei ole oodata, et intensiivne arendustöö selles suunas tooks kiireid tulemusi. Selle suuna 

toetamisega tuleb tegeleda eksperimentaalses, otsingulises vormis. 

6. Kuivõrd kasutada avalikust sektorist tuntud, kuivõrd ärisektorile tüüpilisi finantseerimisskeeme? 

 Toetamaks ühiskondlike probleemide lahendamise võimalusi ettevõtlustulu abil, tuleb muuta ka 

tugisüsteemi rahastamispraktikaid. Vabaühendustele harjumuspäraste projektitoetuste kõrvale 

tuleb luua ettevõtlussektorile tüüpilisi finantseerimisvõtteid. Näiteks toetada tagasimakse 

kohustusega finantsinstrumentide kättesaadavust ja eelistada ka avalike toetuste andmisel 

meetodeid, mis toetavad avalikust sektorist sõltumatu tulumudeli poole liikumist. 

Analüüsi põhjal tehtud olulisemad ettepanekud sotsiaalsete ettevõtete tugisüsteemi arendamiseks: 

 motiveerida alustavate sotsiaalsete ettevõtete arengut ning alustavate ettevõtete valikuid 

sotsiaalse ettevõtluse kasuks stardikapitali kasutamise võimaluse abil (ligipääsu loomine 

Töötukassa alustava ettevõtte toetusele ka vabaühenduse juriidilise vormiga ettevõtetele; sotsiaal-

, haridus- ja kultuurivaldkonna projektitoetustest starditoetuse eraldamine) 

 toetada sotsiaalsete ettevõtete juhtimisvõime paranemist ja koostööd toodete ja teenuste 

väljakujundamisel ja turundamisel, sh koostööd tavaliste ettevõtete ja vabaühendustega kohalikul 

tasandil (maakondlikud arenduskeskused), sotsiaalteenuste valdkonnas (hanked) 
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 toetada juba tegutsevate ettevõtjate arenguhüpet Euroopa Investeerimisfondi toel ja Kredexi 

vahendusel madala intressiga ettevõtluslaenu, laenugarantii vms finantsinstrumendiga  

 arendada kogukonnateenuste väljakujundamist ja levikut sotsiaalse ettevõtluse abil, kasutades 

LEADER-meetme võimalusi ning kujundades ümber maakondlike arenduskeskuste tegevust 

(proaktiivsem ja tulemuspõhine, mitte juriidilisest vormist lähtuv ettevõtluse arendamine) 

 kasvatada avalike teenuste osutajate loodavat ühiskondlikku lisaväärtust, täiendades avalike 

hangete nõudeid ettekirjutustega täiendavatele sotsiaalsetele mõjudele ning toetada 

sotsiaalteenuste kvaliteeti, soodustades hanketingimustega teenuseosutajate koostööd 

Tugisüsteemi ettepanekute nõrgem, vähem väljakujundatud osa puudutab sotsiaalsete ettevõtete ligipääsu 

ettevõtlusmeetmetele. Praegu takistab ettevõtete ja sotsiaalsete ettevõtete toetamise ühendamist 

meetmete rahastatus struktuurifondidest, millest tulenevad nõuded meetmete sihtrühmade juriidilisele 

vormile. Ettevõtlusmeetmetele ligipääs on vajalik, sest siseministeeriumi valitsusalas ei ole piisavalt 

ettevõtlusmeetmeid, et võimestada vabaühendusi, mis püüdlevad suurema majandusliku iseseisvuse 

poole. Seda, et rahaline toetus peab harmoneeruma selle kasutamiseks pakutava toega, näitab näiteks EASi 

ja KÜSKi rahastusmeetmete tulemuste kõrvutus. Noorem SEde põlvkond kasutab aktiivsemalt osaühingu 

vormi, mis parandab nende ligipääsu ettevõtlusmeetmetele. Samas on oluline mitte üksnes ligipääsu 

tagamine, vaid ka meetmete eesmärkide mitmekesistamine, et need sobiksid paremini mitmekülgsete 

eesmärkidega ühingutele nagu sotsiaalsed ettevõtted. Kui sotsiaalsete ettevõtete olukorra analüüsimist 

takistab praegu nende eristamisvõimaluse puudumine üldiselt, siis praktika, et üks organisatsioon kasutab 

mitut juriidilist vormi, raskendab olukorrast ülevaate saamist veelgi. 

Sotsiaalteenuseid osutavate SEde tugisüsteemi lõiku (mille põhiprobleem on ühingute killustatus) ei saa 

arendada üksnes sotsiaalsete ettevõtete eripärastest vajadustest lähtuvalt, sest selle probleemid peituvad 

valdkonna korralduse kesksemates probleemides. 

Sotsiaalsete ettevõtete analüüsi võimalusi tuleb muuta kättesaadavamaks. Selleks tuleks kaaluda 
organisatsioonide vabatahtliku enesemääratlemise võimalusi (ilma eristaatuse tekketa) näiteks äriregistris, 
arendades IT-lahendusi ning -süsteeme, et toetada organisatsioonide enesemääratlust põhikirjas või iga-
aastast majandusaasta aruannet esitades (nt valikmenüüde abil). 

Tugisüsteemi ettepanekute rakendamise edukuse olulisemad väljundiindikaatorid on: 

 sotsiaalsed ettevõtted on eristatavad SE kriteeriumite alusel (mis on aluseks 
maksusoodustuste vajaduste analüüsile ja debatile) 

 sotsiaalse ettevõtluse ja ettevõtluse ühiste tugimeetmete arv ja mitmekesisus 

 loodud on sotsiaalsete ettevõtete register (mis aitab avalikul sektoril ühiskondliku 
mõjuga ettevõtteid eristada) 

 sotsiaalsete ettevõtete pakutavate võimaluste kasutamine ja vajaduste toetamine 
on riiklikes ja kohalikes arengukavades sõnastatud 

 olemas on tugimeetmed kogukonnateenuste arendamiseks, sotsiaalteenuste 
osutajate koostöö arendamiseks, tegutsevate ettevõtete arengu 
finantseerimiseks 
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Tugisüsteemi ettepanekute rakendamise edukuse olulisemad tulemusindikaatorid on: 

 olemas on eeskujud hästi disainitud kohalike teenuste ellurakendamisest 

 sotsiaalteenuste kvaliteet on tõusnud, kaitstud töö keskuste riigihangete väliselt 
teenitud ettevõtlustulu kasv, ühiskondliku või keskkonnamõju alaste 
ettekirjutustega avaliku sektori hangete mahu kasv 

 ettevõtlustulu kasutamise suurenemine sotsiaal- ja keskkonnaprobleemide 
lahendamisel ning ühiskondlike hüvede loomisel 

 suurema töötajate arvuga sotsiaalsete ettevõtete arvukuse kasv 

 alustavate ettevõtjate seas sotsiaalsete ettevõtete asutamise osakaalu kasv 
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Poliitikauuringute Keskus Praxis. http://www.kysk.ee/failid/File/Uuringud/KYSK-m6ju-hindamise-
analyys-Praxis.pdf 

Lillemets, A. (2011a) Teiste riikide kogemused sotsiaalse ettevõtluse eestkoste ja koostöö korraldamisel. 
Uuringu raport. Tartu: EMSL, Heateo SA. http://sev.ee/wp-content/uploads/2012/01/uuring_SE-
välismaal.pdf 

Lillemets, A. (2011b) Sotsiaalse ettevõtluse kogemuste ja olukorra kaardistamine. Tallinn: EMSL, Heateo SA, 
http://sev.ee/wp-content/uploads/2012/01/uuring_SE-Eestis.pdf 



 

  
Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüs 

Kasutatud allikad 63 

  

 
 

   
 

Lillemets, J., Mõtte, M. (2016) Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise meetme investeeringute 
mõjususe analüüs. Tartu: Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, 
http://ms.emu.ee/userfiles/instituudid/ms/MSI%20failid/Uuringud/Mojususe_uuring_aruanne_0
1_11_16_FINAL.pdf 

Lindpere, A. (2016) Vaikuseminutid, Topsiring ja Kogukonnakool said 25 000 eurose starditoetuse, 
http://www.heategu.ee/uudised/vaikuseminutid-topsiring-ja-kogukonnakool-said-25-000-
eurose-starditoetuse  

lp, M. (2013) 8 tech startups to follow from France's "Social Good Lab". Social Enterprise Buzz, 
http://www.socialenterprisebuzz.com/2013/10/08/8-tech-startups-to-follow-from-frances-social-
good-lab/  

Lõpparuanne 2014−2020 perioodi EL vahenditest rahastatavate finantsinstrumentide kasutamise 
võimalustest Eestis (2013) Tallinn: PWC. 
http://www.struktuurifondid.ee/public/Finantsinstrumendid_2014-2020_lopparuanne_PwC.pdf 

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku strateegia 2014–2020 (2013) 
http://www.arenduskeskused.ee/documents/3233538/4136866/FIN_MAK+vorgustiku+strateegia
_14-20.pdf/b2118444-7ef2-4c86-a129-a7e5bd0218c0 

Meriloo, J. jt (2017) Hollandi sotsiaalse ettevõtluse ja selle toetusmehhanismi analüüs. Tudengitöö kursusel 
sotsiaalse ettevõtluse alused (MJCV.00.002, M. Raudsaar). Tartu: Tartu Ülikooli 
majandusteaduskond. 

Mina. Maailm. Meedia. Küsitlusuuring (2014) Tartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut. 
Mänd, T. jt (teadmata) Vabatahtlikest ja libavabatahtlikest. Vabatahtlike Värav. 

vabatahtlikud.ee/vabatahtlikest-ja-libavabatahtlikest/ 
Männikus, G. (2016) Eesti sotsiaalettevõtluse tugisüsteemi kohandamine. Magistritöö. Pärnu: Tartu Ülikool, 

Pärnu kolledž. 
New Door Latvia приглашает новых участников. (2017) Newdoor, http://newdoor.lv/kak-stat-

uchastnikom 
New social enterprise law comes into effect in France. (2016) European Social Enterprise Law Association, 

http://esela.eu/news/new-social-enterprise-law-comes-effect-france/  
Noorkõiv, M. (2014) Sotsiaalne ettevõtlus ja ühiskondliku mõju hindamine Eesti Sotsiaalsete ettevõtete 

näitel. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, ettevõttemajanduse instituut. 
Ott, E. (2013) Sotsiaalse ettevõtluse kontseptsiooni kujunemine Eestis praktikate vaatepunktist. 

Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut. 
Pajula, L. (2014) Sotsiaalse ettevõtluse reguleerimise vajadus Eestis. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, 

eraõiguse instituut. 
Par koncepciju "Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā" (2014) Latvijas Vēstnesis, 216 

(5276), 31.10.2014. https://likumi.lv/doc.php?id=269885 
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus, Riigi Teataja, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/125112015006?leiaKehtiv 
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise 

ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord, Vabariigi Valitsuse määrus, 02.09.2014, 
11, Riigi Teataja, https://www.riigiteataja.ee/akt/102092014011 

PESA aitab ideest elujõulise toote kasvatada (2016) Loov Eesti, https://pesa.looveesti.ee 
Petrova, A. (2017) Sociālā uzņēmējdarbība: top jauns likums, uzņēmēji vērtē pretrunīgi, Latvijas Sabiedriskie 

Mediji, 31.01, http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/istenibas-izteiksme-15-minutes/sociala-uznemejdarbiba-
top-jauns-likums-uznemeji-verte-pretrunig.a80999/ 

Policy paper - 2010 to 2015 government policy: social enterprise. (2015) Cabinet Office, 
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-social-
enterprise/2010-to-2015-government-policy-social-enterprise#contents 

Projet de loi sur la création de la banque publique d'investissement (2012) Economie.gouv.fr, 17.10, 
http://www.economie.gouv.fr/banque-publique-investissement 



 

  
Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüs 

Kasutatud allikad 64 

  

 
 

   
 

Rapport - enterpreneuriat social en France (2013) Centre d'Analyse Strategique, 
http://www.strategie.gouv.fr/content/rapport-l%E2%80%99entrepreneuriat-social-en-france 

Raudsaar, M. (2016a) Sotsiaalse ettevõtluse analüüs Globaalse Ettevõtlusmonitooringu 2015. aastal 
kogutud andmete põhjal. Käsikirjaline materjal. 

Raudsaar, M. (2016b) Developments of social entrepreneurship in Estonia. Doktoritöö. Tartu: University of 
Tartu Press. 

Ravikindlustusseadus, Riigi Teataja, https://www.riigiteataja.ee/akt/RaKS, Sotsiaalmaksu seadus, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/106042016013 

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse infosüsteem: mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ja 
majandusaasta aruannete toorandmed. 

Riigihanke seadus, Riigi Teataja, riigiteataja.ee 
Ristkok, M. (2014) Kohaliku toidu võrgustike sotsiaalsed praktikad. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, 

Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut. 
Saarsen, K. (2015) Sotsiaalteenute korraldamise vormid kohalikes omavalitsustes. Lõputöö. Pärnu: Tartu 

Ülikool, Pärnu Kolledž, Sotsiaaltöö korralduse osakond. 
Seisukoht vabaühenduste tegevust puudutavate tulumaksuseaduse sätete kohta, nr 5-1/ 12869-1 (2016) 

Rahandusministeerium, http://heakodanik.ee/wp-content/uploads/2011/03/KiriSiM16.pdf 
Social enterprise in France: At the Crossroads of the Social Economy, Solidarity Economy and Social 

Enterpreneurship? ICSEM, http://base.socioeco.org/docs/france_-_fraisse_et_al.pdf 
Social Enterprise Mark - Eligibility Criteria. (2016) https://www.socialenterprisemark.org.uk/wp-

content/uploads/2016/06/SEM-Qualification-criteria-May-16.pdf 
Social Entrepreneurship Association in Latvia: A work in progress. (2016) Sociālā Uzņēmējdarbība, 

https://www.socialauznemejdarbiba.lv/raksti/2016/5/16/social-entrepreneurship-in-latvia-a-
work-in-progress 

Social Entrepreneurship Forum in Riga, http://sefriga.lv/about/  
Social entrepreneurship of Latvia. Sociālā Uzņēmējdarbība, https://www.socialauznemejdarbiba.lv/eng/ 
Sociālā uzņēmējdarbība. http://lais.llu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_par=druk&p_kods=GVAD6024 
Sotsiaalettevõtluse algatus. Sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse innovatsiooni keskmes olevate 

sotsiaalettevõtete edendamisele suunatud majanduskeskkonna loomine. (2011). Euroopa 
Komisjoni teatis. Euroopa Liidu Teataja andmebaas, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=CELEX:52011DC0682 

Sotsiaalmajandus Euroopa Liidus (2012) EMSK, CIRIEC, 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/a_ces11042-2012_00_00_tra_etu_et.pdf 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arengukava aastateks 2017-2020, 
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Ministeerium_kontaktid/Ministeeriumi_tutvustus_ja_struktuur/som_valitsemisala_areng
ukava_2017-2020.pdf 

Sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku koduleht (2016) http://sev.ee/tag/olympic-casino/ 
Summatavet, K. (2012) Käsitööga tööle. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia. 
Sõerd, M.-L. (2014) Eesti vabaühenduste praktikad rahvusvaheliste projektide elluviimisel. Bakalaureusetöö. 

Tartu: Tartu Ülikool, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut. 
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LISA 1. ÜLEVAADE SUURBRITANNIA, PRANTSUSMAA JA 
LÄTI SOTSIAALSETE ETTEVÕTETE TUGISÜSTEEMIDEST 

Suurbritannia 

Ajalooline areng. Seoses töölispartei esiletõusuga ning nende „kolmanda tee“ poliitikaga 1990. aastatel 

algas ka arutelu sotsiaalsete ettevõtete üle. Loodi mitmeid organisatsioone (olulisemad tegijad: The School 

of Social Entrepreneurs, Community Action Network, UnLtd, Senscot), mis koolitasid, identifitseerisid, 

toetasid ning rajasid sotsiaalseid ettevõtteid. Sotsiaalseid ettevõtjaid defineeritakse kui ärimehi (aktiivsed, 

innovaatilised, organiseeritud, finantsiliselt iseseisvad), kes lahendavad ühiskonnas olulisi probleeme94. 

Sotsiaalse ettevõtlusega seotud regulatsioonid said alguse 2002. aastal sotsiaalse ettevõtluse arendamise 

strateegiast, millega rajati vastav valitsusüksus (Social Enterprise Unit), mis kuulus algselt kaubandus- ja 

tööstusosakonna alla, hiljem kolmanda sektori valdkonna alla. Sotsiaalse ettevõtluse arendamise tegevusi 

koordineerib Šotimaa sotsiaalse ettevõtluse koalitsioon. Suuremad tegijad sotsiaalse ettevõtluse sektoris 

(Social Enterprise UK, B Corps) täidavad ka vabatahtliku eneseregulatsiooni ülesandeid. 

Suurbritannias on hinnanguliselt 284 000 sotsiaalset ettevõtet, mis kasutavad erinevaid õiguslikke vorme. 

See number põhineb ettevõtjate enesehinnangul (ettevõte ise otsustab, kas tegemist on sotsiaalse 

ettevõttega või mitte). Selgeid kriteeriume ei olnud aastaid olemas. Ettevõtja enda otsus sotsiaalseks 

ettevõtteks olemise kohta oli Suurbritannia valitsuse jaoks piisav. Sotsiaalsetele ettevõtetele spetsiaalselt 

loodud juriidilise vormiga (CIC) ettevõtete arvu arvatakse jäävat 9500 ja 71 000 vahele. Nende puhul on 

täidetud vastavus ELi sotsiaalse ettevõtte mõistega. Arvatakse, et umbes veerand Suurbritannia 

sotsiaalsetest ettevõtetest vastab neile kriteeriumitele95. 

Juriidiline vorm. Suurbritannias kasutavad sotsiaalsed ettevõtted peamiselt kaht juriidilist vormi - CICid 

(community interest companies, kogukondlike eesmärkidega ettevõtted) ja Eesti mõistes tulundusühistud, 

mis võivad samuti kogukondlikke eesmärke silmas pidada (IPS, industrial and provident societies). CICe saab 

muuta heategevusorganisatsioonideks ja mittetulundusühinguteks, kuid mitte kunagi osaühinguks või 

aktsiaseltsiks. CIC võib kasumist dividende välja maksta 35% ulatuses, eraisikutele tehtavad väljamaksed ei 

tohi ületada pangaintresside baastaset üle 4%. Ka teistsuguse juriidilise vormiga ettevõtted võivad olla 

sotsiaalsed ettevõtted, kuid selleks on vaja täita tingimused, mis CICide puhul on juba täidetud (sotsiaalne 

eesmärk, varade müügi piirang, dividendide ülempiir). CICide moodustamine on kasvanud – kui enne oli 

nende arv umbes 200, siis 2014. aastaks juba 9500. Valdkonniti tegutsevad nad toitlustuses ning majutuses 

(29%), äriteenustes (13%), tervishoius (13%) ja jaekaubanduses ning hulgimüügis (12%). 

Mittetulundusühingu ja osaühingu vahepealne vorm CIC võeti kasutusse 2004.−2005. aastal ja see muutus 

populaarseks ettevõtluse vormiks umbes 2006. aastal, kui algas nende otsene rahastamine. Võib oletada, 

et CICide arvu kasv ongi seotud spetsiaalsete rahastamismeetmete tekkega. Teisteks sotsiaalsete 

ettevõtete vormideks on erinevad äriühingud, mis lähtuvad äriseadustikust (maksustatakse kui tavalisi 

                                                                 
94 Grenier, P. (2009) Social Entrepreneurship in the UK: From rhetoric to reality? In: R. Ziegler, ed. (2009) An 
Introduction to Social Entrepreneurship. Voices, Preconditions, Contexts. Cheltenham: Elgar, pp. 174-206. 
95 A map of social enterpries and their eco-systems in Europe. Country report: UK. (2014a) European Commission. 
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äriühingud) ja heategevuslikud organisatsioonid, mille mõned ettevõtlusega seotud üksused toimivad 

sotsiaalsete ettevõtetena. Mõnikord kasutatakse sotsiaalseks ettevõtluseks ka usaldusühingu vormi - selle 

palgakulusid käsitletakse tuludena. Lisaks veel juba nimetatud ühistud (industrial and provident societies) 

ja mittetulundusühingud (community benefitting societies). Esimesi ei peeta alati sotsiaalseteks 

ettevõteteks, sest nende tegutsemise tüüpiline eesmärk on oma liikmetele kasutoomine. Teiste eesmärgiks 

on ühiskonna probleemide lahendamine, see oli levinud sotsiaalse ettevõtluse vorm enne CICide 

populaarsuse kasvu96. 

Seadusandlus. Sotsiaalse ettevõtluse peamine definitsioon: äritegevus, millel on ühiskondlik eesmärk ja 

mille kasum reinvesteeritakse selle eesmärgi täitmiseks. Social Enterprise London arendas seda definitsiooni 

edasi, rõhutades eraldi (1) toodete ja teenustega kauplemist, ettevõtte elujõulisust ja kasumiteenimise 

võimet, täpsustades (2), et ühiskondlike eesmärkide täitmise kohta tuleb liikmetele ning ühiskonnale aru 

anda ja (3) juhtimises tagada huvirühmade osalus (kasusaajad või kliendid, kohalik kogukond jne). Kasum 

tuleb jaotada abivajajatele või kasutada ühiskonna heaks. 

Eri tüüpi ühingute tegevust reguleerivad eraldi asutused: CICide toimimist eraldi osakond (Office for 

Regulator of CICs)97, korteriühistuid, mis võivad samuti SEdena toimida, asutus nimega Homes and 

Communities Agency. Sotsiaalsete ettevõtete tegevust tervishoius, sotsiaalhoolekandes ning meditsiinis 

reguleeritakse pigem sotsiaalvaldkonna eri seaduste poolt, mis ei pööra tähelepanu selles tegutsevate 

organisatsioonide õiguslikule vormile98. Seega on sotsiaalsete ettevõtete tegevus reguleeritud erinevate 

sektorite õiguslike raamistikega – sotsiaalse ettevõtte määratlus ei ole selle kohtlemisel alati esimesel 

kohal. Üldiselt arvatakse, et sotsiaalne ettevõtlus on risti-rästi reguleeritud ning liiga keeruliseks 

muudetud99.  

Rahalised toetusmeetmed. Valitsus on loonud 30 miljoni naelase investeerimisprogrammi toetamaks 

riskantseid sotsiaalseid ettevõtteid. Sellest leiab kolm erinevat meedet: (1) investeerimisfondi (Investment 

and Contract Readiness Fund), mis toetab ettevõtteid investeeringute ja hangete saamisel, (2) 

inkubatsioonifondi (Social Incubator Fund), mille abil loodud 10 inkubaatorit toetavad start-up ettevõtete 

tegevust üle riigi ning (3) arendusfondi (Impact Readiness Fund), mis aitab ambitsioonikatel sotsiaalsetel 

ettevõtetel suurendada oma tegevuse sotsiaalset mõju. 

Lisaks on veel mitmeid teisi ettevõtmisi, mis aitavad arendada sotsiaalsete ettevõtete tegevust, nt (1) 2014. 

aastal tegevust alustanud hasartmängumaksust finantseeritav Big Lottery Fund. See 3aastane 

investeerimisvalmiduse arendamise programm (‘Big Potential’) on mõeldud ettevõtteile, mille eesmärk on 

osaleda hangetel (kuni 500 000 naela) või saada väiksemaid lepinguid. Samuti erakapitalil põhinevad (2) 

Impetus Trust ja (3) Social Business Trust, mis toetavad sotsiaalseid ettevõtteid riskikapitali ja 

                                                                 
96 Industrial and Provident Societies. Community Companies, www.communitycompanies.co.uk/industrial-and-
provident-societies  
97 James, S. B. (2015) It might be time to rationalise the regulation of social enterprise. Third Sector, 22.05, 
http://thirdsector.thirdsector.co.uk/2015/05/22/it-might-be-time-to-rationalise-the-regulation-of-social-
enterprise/  
98 James (2015) 
99 Policy paper - 2010 to 2015 government policy: social enterprise. (2015) Cabinet Office, 
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-social-enterprise/2010-to-
2015-government-policy-social-enterprise#contents 

http://www.communitycompanies.co.uk/industrial-and-provident-societies
http://www.communitycompanies.co.uk/industrial-and-provident-societies
http://thirdsector.thirdsector.co.uk/2015/05/22/it-might-be-time-to-rationalise-the-regulation-of-social-enterprise/
http://thirdsector.thirdsector.co.uk/2015/05/22/it-might-be-time-to-rationalise-the-regulation-of-social-enterprise/
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-social-enterprise/2010-to-2015-government-policy-social-enterprise#contents
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-social-enterprise/2010-to-2015-government-policy-social-enterprise#contents
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mentorlusega100. Ainult need sotsiaalsed ettevõtted, mis ei tegele kasumi ümberjaotamisega (sh ettevõtte 

likvideerimisel), võivad saada sotsiaalsetele ettevõtetele mõeldud toetust. See välistab äriühingute 

ligipääsu rahastusallikale. 

Hiljuti lisandus tulumaksusoodustus eraisikutele ning organisatsioonidele, kes sotsiaalsetesse ettevõtetesse 

investeerides saavad oma tulumaksu kohustuselt tehtud investeeringu 30% ulatuses maha arvestada. 

Finantsinstrumendid. Investeeringuid toetavatest meetmetest olulisim on Big Society Capital. See iseseisev 

sotsiaalse investeeringu institutsioon toetab organisatsioone, mis arendavad edukaid sotsiaalse mõjuga 

algatusi ning aitavad neil kasvada. Stardikapitali-laadset toetust pakuvad riigis neli panka, nende tegevust 

kontrollib Big Society Trust. 

Selle instrumendi abil investeeritakse nelja laiemasse kategooriasse: (1) n-ö teemafondid, mille abil 

investeeritakse kindlasse sotsiaalsesse tulemusse (tervishoid või sotsiaalhoolekanne mingis kindlas 

piirkonnas) või toetatakse avaliku sektori hankelepingute täitmist; (2) üldised fondid, mis aitavad 

rohujuuretasandi organisatsioonides kapitali kättesaadavamaks muuta, (3) sotsiaalse mõju osakud (SIBs), 

millega investeeritakse organisatsioonidesse, mis võtavad vastutuse lepingus kokkulepitud tulemuste 

saavutamise eest ning (4) tugisüsteemide fondid, millega toetatakse sotsiaalset sektorit abistava loomuga 

organisatsioone101. Seda instrumenti kritiseeritakse, sest see julgustavat haavatavaid 

heategevusorganisatsioone liigselt raha laenama. 

Kõik sotsiaalsed ettevõtted võivad nende õiguslikust vormist sõltumata laene taotleda. Laenuandja lähtub 

organisatsiooni võimest laenu teenindada, mitte selle õiguslikust vormist. 

Taristu. Ühendkuningriikides on sotsiaalsete ettevõtete tugivõrgustikke globaalsel, riiklikul, regionaalsel 

ning kohalikul tasandil, sh eri arengujärgus organisatsioonidele. Tugisüsteem pakub SEdele teenuseid ja 

tooteid, nõuandeid ja informatsiooni, eeskätt sektori esindusorganisatsioonide eestvõttel. Valdkonna 

spetsialistide ühendus Unltd toetab sotsiaalsete ettevõtete koostööd kokku koguni 59 ülikooliga. The Social 

Stock Exchange vahendab sotsiaalsete investeeringute alast infot (oma liikmetele), sh infot tulemuslikkuse 

näitajate kohta. Olemas on ka spetsialistide digitaalsed suhtlusplatvormid (ajakirjad), mis võimaldavad 

sotsiaalsete ettevõtjate, innovaatorite ning investorite mõttevahetust102. 

Võrgustikud. Peamised sotsiaalsete ettevõtete võrgustikud, mis pakuvad toetust, koostööd, koolitusi, 

grante, meediaplatvorme jne: 

Social Enterprise UK: keskne esindusorganisatsioon kogu sektori jaoks. Võrgustik on sotsiaalsete ettevõtete 

ühtseks häälekandjaks ning huvigruppide koostööplatvormiks. SEUK on kaasatud sotsiaalsete ettevõtete 

alase seadusandluse kujundamisse ning on sektori peamine eestkostja. Sarnased organisatsioonid 

                                                                 
100 Guidance - Starting a social venture in the UK. (2015) Cabinet Office, 
https://www.gov.uk/government/publications/social-investment-and-social-entrepreneurship-in-the-
uk/starting-a-social-venture-in-the-uk 
101 Big Society Capital First annual report: 2012. Annual review. (2013) Big Society Capital, 
https://www.bigsocietycapital.com/sites/default/files/Big%20Society%20Capital%20Annual%20Report%20201
2.pdf 
102 A map... (2014a) 

https://www.gov.uk/government/publications/social-investment-and-social-entrepreneurship-in-the-uk/starting-a-social-venture-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/social-investment-and-social-entrepreneurship-in-the-uk/starting-a-social-venture-in-the-uk
https://www.bigsocietycapital.com/sites/default/files/Big%20Society%20Capital%20Annual%20Report%202012.pdf
https://www.bigsocietycapital.com/sites/default/files/Big%20Society%20Capital%20Annual%20Report%202012.pdf
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tegutsevad ka Šotimaal, Põhja-Iirimaal ja Walesis. 

Social Firms UK: riiklik tugiorganisatsioon, mis on spetsialiseerunud tööturul ebavõrdsemas olukorras 

olevatele inimrühmadele töö andmisele. See organisatsioon tegeleb ettevõtete tutvustamise, uuringute ja 

eestkostega edendamaks sotsiaalsete ettevõtete tegutsemiskeskkonda. Organisatsioon pakub riiklike ning 

regionaalsete võrgustike kaudu kõikvõimalikku informatsiooni sotsiaalsete ettevõtete arendamise kohta. 

Samasugused organisatsioonid tegutsevad ka Šotimaal, Walesis ning Põhja- Iirimaal. 

Cooperatives UK: peamine ühistute tegutsemist suunav organisatsioon, mille liikmeteks on erinevat tüüpi 

ühistud, ühistute liidud ning ühistute arendusorganisatsioonid. 

Locality: üleriigiline kogukonnaorganisatsioonide võrgustik, mis loodi samalaadsete organisatsioonide 

ühinemisel. Locality ühendab üle 700 kogukonna- ja 200 partnerorganisatsiooni, pakkudes tuge ning nõu 

valitsusele kogukonnasektori otsuste langetamisel. 

Sertifikaadid. Social Enterprise Mark CIC annab välja rahvusvahelisi sotsiaalset ettevõtet tunnustavaid 

märke - Social Enterprise Mark ja Social Enterprise Gold Mark. Praegu on selline märgis umbes 200 

organisatsioonil, kel tuleb igal aastal sertifitseerimisprotsess uuesti läbida103. Hindamise ja akrediteerimise 

protsessi järele valvab sõltumatu sertifitseerimisasutus. Sertifikaate väljastav organisatsioon on ka ise 

sotsiaalne ettevõte (CIC). Tingimused märgi saamiseks: läbipaistev tegevus, sõltumatus; tulust 50% või 

enam laekub ettevõtlusest; vähemalt 51% tulust jaotatakse laiali sotsiaalseteks või keskkonnakaitsega 

seotud eesmärkideks; likvideerimise käigus annetatakse kasum sotsiaalsete eesmärkide täitmiseks; 

sotsiaalsete eesmärkide täitmine avalikustatakse104. Sotsiaalse mõju hindamise süsteemid on hästi 

arenenud, selle jaoks on töötatud välja arvukalt metoodikaid ja juhendeid105. Üldiselt arvatakse, et CICi 

juriidiline vorm iseenesest on juba piisav tõend selle kohta, et ettevõte on sotsiaalne ettevõte. 

Sotsiaalsete ettevõtete haridusprogrammid. Sotsiaalsele ettevõtlusele keskenduvad haridusprogrammid 

on levinud üle terve kõrgharidussektori. Nt UnLtd koostöö Higher Education Funding Council for Englandiga 

(HEFCE) SEE Change programmi raames taotleb sotsiaalse ettevõtluse lõimimist 59 ülikooli ainekavasse. 

Eesmärk on edendada teadmisi, ekspertiisi, võimeid ja ressursse, et toetada sotsiaalsete ettevõtete 

küpsemaks ja isemajandavaks muutumist. Olemas on eraldi haridusplatvorm The School for Social 

Entrepreneurs. 

Meediakanalid. Pioneerspot (www.pioneerspost.com); The Guardian (eraldi sektsioon); Third Sector; Social 

Enterprise UK. 

Digitaalsed lahendused. Suurbritannias on loodud mitmeid lahendusi selleks, et toetada tehnoloogia rolli 

ettevõtluse arengus. Nt Tech City pakub programme, mille eesmärk on digitaalse sotsiaalse ettevõtluse 

kasvatamine. Samuti leiab Ühendkuningriikide veebiplatvormil sotsiaalsed inkubaatorid nagu Bethnal 

Green Ventures ja digitaalse sotsiaalsete ettevõtjate suhtlusplatvormi Guardian Social Enterprise Network. 

Kokkuvõte. Sotsiaalsete ettevõtete toetussüsteem on mitmekülgselt arenenud. Sarnase filosoofia ja 

                                                                 
103 Social Enterprise Mark - Eligibility Criteria. (2016) https://www.socialenterprisemark.org.uk/wp-
content/uploads/2016/06/SEM-Qualification-criteria-May-16.pdf  
104 Social... (2016) 
105 A map... (2014) 

https://www.socialenterprisemark.org.uk/wp-content/uploads/2016/06/SEM-Qualification-criteria-May-16.pdf
https://www.socialenterprisemark.org.uk/wp-content/uploads/2016/06/SEM-Qualification-criteria-May-16.pdf
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toimimispraktikatega organisatsioonidele on loodud ühised võrgustikud ja õiguslikud raamid. Ühistutest 

sotsiaalsed ettevõtted, mida näiteks Eestis veel ei kohta, on eraldi reguleeritud. Suurbritanniale on 

iseomane, et sotsiaalseid ettevõtteid reguleeritakse mitme eri seaduse raames. Sotsiaalseid ettevõtteid 

defineeriv juriidiline vorm on kasutusel, selle leviku põhjuseks peetakse äriühingutest sotsiaalsete 

ettevõtete väheseid soodustusi. Sotsiaalset ettevõtet ei defineerita kitsa ühiskondliku probleemiga 

tegelemise alusel (nt erivajadustega inimestele töö pakkumise järgi), tugisüsteemis ei torka silma ühe 

valdkonna eelisarendamist teise ees. Tugisüsteemi kriitikaks on, et paljud sotsiaalsed ettevõtted luuakse 

hästiarenenud tugisüsteemis pakutavaid toetuseid ning laene silmas pidades. Eksperdid arvavad, et ilma 

välise finantseerimiseta lõpetaksid paljud organisatsioonid tegevuse.  

Prantsusmaa 

Ajalooline areng. Prantsusmaal nimetatakse sotsiaalseteks ettevõteteks eripäraseid organisatsioonide 

vorme, mis arenesid välja juba enne vastava nimetuse kasutuselevõttu. Prantsusmaal ei ole samas 

sotsiaalse ettevõtte mõiste eriti laialt levinud (on n-ö imporditud), kuigi seda kasutatakse avalikus ja 

õiguslikus debatis. Näiteks on Prantsuse valitsus tellinud 2011. aastal sotsiaalset hüve loovate ettevõtete 

kohta raporti. Levinum mõiste on siiski ESS ettevõte (Entreprise de l'économie sociale et solidaire106,). 

Sotsiaalset ettevõtlust kujundatakse Prantsusmaal majandusministeeriumi valitsusalas, kuigi lühiajaliselt on 

Prantsusmaal olnud ka eraldiseisev sotsiaalmajanduse ministri ametipost. 

2000. aastatel muutsid paljud ühingud end sotsiaalseteks ettevõteteks, sest avalik sektor liikus 

projektitoetustelt avalikele hangetele ja mittetulundusühingute omavaheline konkurents tihenes. SEd 

jagunevad omavahelise sarnasuse alusel kaheks: ühelt poolt vabaühendused; teiselt poolt ettevõtted, mis 

tegelevad inimeste tööturule aitamisega (vanim ning suhteliselt omaette arenenud sotsiaalse ettevõtte 

tüüp Prantsusmaal). Üldiselt on sotsiaalseid ettevõtjaid kahte tüüpi: endine sotsiaaltöötaja (kes on pigem 

juba keskealine), kes tahab hakata töötada iseseisvalt ning äritegevusele orienteeritud noorem inimene, 

kes tahab saavutada sotsiaalseid eesmärke. Esimest tüüpi ettevõtjad loovad tüüpiliselt ühistu või 

vabaühendusest väljakasvanud ja sellele kuuluva osaühingu, teise grupi ettevõtjad valivad sageli kohe 

osaühingu vormi, millel on õigus jaotada tuleviku kasumit või mida on võimalik käsitleda omandina107. 

Juriidiline vorm. 2002. aastal loodi Prantsusmaal sotsiaalsete ettevõtete õiguslik vorm SCIC (société 

cooperative d’intérêt collectif, sotsiaalsete eesmärkide nimel tegutsev ühistu), milleks kohandati ühistute 

tegevust reguleerivaid õigusakte (korporatiivse vormi kõrval täpsustati sotsiaalseid eesmärke). Mitmed 

ettevõtted eelistavad endiselt kasutada mittetulundusühingu vormi, sest selle registreerimine on odavam 

ning ajalooliselt levinum108. 

2016. aastast juurutatakse ka uut vormi ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), mis defineeriti ESS 

(économie sociale et solidaire) seadusega 2014. aastal. Selleks, et tegemist oleks sotsiaalmajanduse 

ettevõttega, tuleb ettevõtet juhtida demokraatlikult, selle kasumit ei tohi ümber jaotada ning seda tohib 

                                                                 
106 New social enterprise law comes into effect in France. (2016) European Social Enterprise Law Association, 
http://esela.eu/news/new-social-enterprise-law-comes-effect-france/  
107 Social enterprise in France: At the Crossroads of the Social Economy, Solidarity Economy and Social 
Enterpreneurship? ICSEM, http://base.socioeco.org/docs/france_-_fraisse_et_al.pdf 
108 A Map of social enterprises an their eco-systems in Europe. Country report: France. (2014b) European 
Commission.  

http://esela.eu/news/new-social-enterprise-law-comes-effect-france/
http://base.socioeco.org/docs/france_-_fraisse_et_al.pdf
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kasutada vaid ühingu sotsiaalsete eesmärkide täitmiseks või arendamiseks. Selleks, et ESS ettevõte saaks 

kasutada ESUSi vormi, peab ta vastama veel täiendavatele tingimustele: juhtide ja töötajate palga ülempiir 

on seotud miinimumpalgaga (nt ei tohi palk ületada seitset miinimumpalka, sellise palga saajate arv ei tohi 

ületada viit töötajat) ning ettevõtte sotsiaalne missioon peab kasumiteenimisest olulisem olema (66% 

kuludest peab olema seotud ettevõtte eesmärgiga, investeeringu tulumäär jääma alla 5,96%). Nimelt ei pea 

sotsiaalmajanduslik ettevõte otseselt majandustegevusega tegelema ega olema ka sõltumatu avalikust 

võimust, ESUSi vorm aga täpsustab seda. Selleks, et eelistada ESUSi vormi, pole ettevõtja jaoks head 

finantsilist põhjust, sest praktikas pole sotsiaalse ettevõtte määratlemine õigusliku vormi abil oluline, 

mittetulundusühingu vorm jääb ilmselt ka edaspidi levinuimaks109. 

Seadusandlus. Sotsiaal- ja solidaarmajanduse seaduses ei defineerita sotsiaalset ettevõtet mitte juriidilise 

vormi, vaid sotsiaalsete eesmärkide ja toimimispõhimõtete abil. Nii võivad ettevõtted taotleda sotsiaalse 

ettevõtte staatust juriidilisest vormist hoolimata. Sotsiaalse ettevõtte tunnustatud definitsiooni järgi on 

Prantsusmaal SE ettevõte, mille: (1) keskne eesmärk pole kasumi ümberjaotamine, (2) juhtimine on 

demokraatlik, (3) kasum reinvesteeritakse ettevõtte käigushoidmisse ja arendamisse; (4) on olemas 

kohustuslik finantsvahendite reserv, mida ei tohi ümber jaotada; (5) tulemuseks on sotsiaalne hüve: kas 

toetatakse haavatavaid ühiskonna gruppe, milleks võivad olla kliendid, liikmed, töötajad, hüvede kasutajad; 

lahendatakse sotsiaalse kaasatuse ning ebavõrdsuse, sh regionaalse ebavõrdsuse probleeme; või 

panustatakse säästva arengu näitajate parandamisse majandusliku, sotsiaalse ning looduskeskkonna ning 

rahvusvahelise solidaarsuse valdkonnis. Seadus julgustab majanduslikuks koostööks looma regionaalseid 

keskusi, mille eesmärgiks on suurendada võrgustumist nii ESS ettevõtete, äriettevõtete, omavalitsuste, 

uurimisasutuste ja kutseõppekeskuste vahel. Regulatiivne raamistik ja rahalised toetusmeetmed on 

Suurbritanniaga kõrvutades seega rohkem ülalt alla juhitud110. 

Rahalised toetusmeetmed. Üldiselt on avalik toetuste süsteem seotud teatud tüüpi majandusüksustega 

(näiteks ühingud) või teatud tüüpi panusega (nt tööalane integratsioon), mitte aga organisatsioonidega, mis 

on määratlenud end sotsiaalse ettevõttena111. Toetuse saamise võimalus kujundab organisatsioonide 

juriidilise vormi kasutamist, aga ka tegevuste valikut. Rahastusmeetmed lähtuvad erinevatest 

definitsioonidest, näiteks regionaalsetes toetusskeemides lähtutakse laiemast, st ESS definitsioonist, 

ühingute juriidilisest vormist ning inimeste tööturule integreerimise eesmärgist. Prantsusmaalt leiab väga 

palju erinevaid toetusmeetmeid: starditoetused (nn inkubaatorid), teadlikkuse edendamine (nt auhinnad), 

toetused äritegevuse arendamisele (nt äriplaanid, juhtimisoskuste arendamine, turundus jne), koolitus- ja 

juhendamisskeemid, investeeringutoetused, spetsiifiliste eesmärkidega finantsinstrumendid, füüsilise 

taristu (nt jagatud töökohad), ühistegevuse turgude ligipääsu otsimisel, teadmuse jagamise ning 

vastastikuse õppimise võrgustikud112. Sotsiaalseid ettevõtteid soodustavad ka avalikes hangetes ette 

nähtud ettekirjutused sotsiaalsetele eesmärkidele, kuigi selliste hangete osakaal jääb 4% ringi. Ka hangete 

reserveerimise võimalus on ette nähtud. Sotsiaalsete ettekirjutuste õiguslik kasutus on ebaselge (kui 

ettevõttel endal on piisavalt hea sotsiaalse mõju näitaja, näiteks mõju tervisele, ei pea see eraldi sotsiaalseid 

ettekirjutusi täitma). 

                                                                 
109 A map... (2014b) 
110 A map... (2014b) 
111 A map... (2014b) 
112 A map... (2014b) 
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Finantsinstrumendid. Investeerimisinstrumente on mitmeid: äriosaluse omandamine, laenud, garantiid 

koos tehnilise abiga nii investeerimisperioodi eel-, ajal- kui järel113. Finantsinvesteeringud tulevad 

erinevatest allikatest: (1) avalikud investeerimisagentuurid; (2) avalikud investeerimisskeemid; (3) 

tulemuspõhised fondid (impact funds); (4) ühistupangad; (5) solidaarsed rahastusskeemid (ühingutelt ning 

ühistutelt); 6) tavalised pangad jne. Suurem osa investeerimismehhanismidest pole siiski mõeldud üksnes 

sotsiaalse ettevõtluse toetamiseks ning loomiseks, vaid sobivad ettevõtetele laiemalt. 

Taristu. Sotsiaalseid ettevõtteid toetav taristu on mitmekülgne, siit leiab: koolitusvõimalused, nõustamise, 

inkubaatorid, aga ka ühised tööruumid (füüsiline taristu). Tuge äritegevuse arendamiseks pakuvad mitmed 

võrgustik- ning tugiorganisatsioonid ning finantstoetuste pakkujad. Ettevõtluskoolitust pakuvad 

Prantsusmaal peamiselt ESS võrgustikud ise. Prantsusmaa torkab Euroopas silma regionaalsete 

toetusskeemide poolest (mis varieeruvad piirkonniti), kust leiab lisaks tavapärastele koostöövõrgustikele ja 

rahastusmeetmetele mh omavalitsuste loodud inkubaatorid, piirkondlikud arengustrateegiad, 

tegevusklastrid, finantsinstrumendid, aga ka spetsiaalse kooli. Seega on kohalik omavalitsus sotsiaalsete 

ettevõtete koostöö edendamisel enda peale võtnud ülesandeid, mida tüüpiliselt teevad ühingud ise114. 

Võrgustikud. Sotsiaalsete ettevõtete koostöövõrgustikud on väga erinevad. On nii üleriigilisi 

organisatsioone, kohaliku omavalitsuse loodud tugivõrgustikke, äriühingute ja SEde omavahelise koostöö 

võrgustikke jms. Võrgustike rollid SEde ökosüsteemis on mitmekesised. Kui teavitus-, koolitus-, esindus- ja 

koostööfunktsioonid on võrdlemisi tüüpilised igale võrgustikule, siis kõigil on ka oma nägu. Võrgustik võib 

olla spetsialiseerunud eesmärkide ja tegevuste lõikes: nt töökohtade loomine, sotsiaalse ettevõtluse 

praktikate levitamine tavalistes ettevõtetes, uuringute läbiviimine või finantstoetuste vahendamine/-

instrumentide tööshoidmine. Aga ka eri tüüpi organisatsioonidele, näiteks ühistutele, üksikute sotsiaalsete 

ettevõtete toetamisele ja arendamisele, rahvusvahelisele või hoopis regionaalsele võrgustikule115. 

Sertifikaadid. Kasutusel on 1996. aastal loodud kvaliteedisertifikaat Le Bilan Sociétal, mis on sobilik kõigile 

sotsiaalmajanduse organisatsioonidele. Selle sertifikaadi taotlemisega kaasneb võrdlemisi kohmakas audit, 

mis põhineb 15 teemat lahkaval küsimustikul (320 küsimust), nt käsitleb see mõju keskkonnale, juhtimise 

demokraatlikkust, mõju kohalikule tasandile, organisatsiooni võimekust osaleda kohalikul turul ning 

kindlustada jätkusuutlikku kasvu jne. Selle taotlemine ei ole väga levinud116. 

Sotsiaalse ettevõtluse haridusprogrammid. Sotsiaalse ettevõtluse alase koolitajana tegutseb eraldi 

sotsiaalmajanduse mõttekoda (Le Labo de l'économie sociale et solidaire). Prantsusmaa ülikoolidest leiab 

üle 70 sotsiaalse ettevõtlusega seotud ainekursuse. 

Digilahendused. Digitaalsetele sotsiaalsetele ettevõtetele on olemas omaette inkubaator Social Good 

                                                                 
113 Projet de loi sur la création de la banque publique d'investissement (2012) Economie.gouv.fr, 17.10, 
http://www.economie.gouv.fr/banque-publique-investissement 
114 A map... (2014b) 
115 A map... (2014b) 
116 A map of social enterprises and their eco-systems in Europe. Country report: Latvia. (2014c) European 
Commission, http://www.lm.gov.lv/upload/darbs_eng/se_mapping_country_report_latvia.pdf 

http://www.economie.gouv.fr/banque-publique-investissement
http://www.lm.gov.lv/upload/darbs_eng/se_mapping_country_report_latvia.pdf
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Lab117. 

Kokkuvõte. Sotsiaalse ettevõtluse sektor on hästi arenenud ja tugev, kuigi peamiselt hõlmab see mikro- 

ning väikeettevõtteid. Riiklik tugi pole suunatud niivõrd sotsiaalsetele ettevõtetele kui spetsiifilistele 

teemadele, mis on riigis olulised. Inimeste tööturule integreerimine on Prantsusmaal olulisim SEde 

toetamise eesmärk, mis võib olla ka põhjuseks, miks seda tüüpi ettevõtteid on Prantsusmaal väga palju. 

Sotsiaalsete ettevõtete arengu peamiseks takistuseks peetakse ekspertide seas ebapiisavat finantseerimist, 

eriti stardiperioodil118. Siiski pole ametnike arvates probleemiks mitte ressursside, vaid pigem 

ettevõtlikkuse ja teadmiste puudumine119. Et sotsiaalsed ettevõtted on temaatiliselt ja funktsionaalselt 

väga hajutatud, on keeruline ka neid ühe nimetaja – sotsiaalsete ettevõtete – all avalikus 

kommunikatsioonis esile tõsta. 

Läti 

Ajalooline areng. Läti on sotsiaalse ettevõtluse arendamiselt Eestiga võrdlemisi sarnases faasis. 

Läti sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku andmetel oli Lätis 2016. aastal umbes 50 end sotsiaalse ettevõttena 

defineerivat osaühingut, mittetulundusühingut ja sihtasutust120. Seni pole neil olnud võimalust end 

sotsiaalse ettevõttena nähtavaks teha. Sotsiaalsed ettevõtted tegelevad Lätis peamiselt kas inimeste tööle 

aitamisele või teenuste osutamisele. Huvi sotsiaalse ettevõtluse vastu on vabaühenduste seas osaliselt 

tingitud seniste rahastusallikate kokkukuivamise tõttu.  

Lätis on sotsiaalse ettevõtluse edendamise ja arengu eest vastutav sotsiaalministeerium, õigusruum 

laiemalt on valitsuse koordineerida. Sotsiaalministeeriumi eestvõttel ja mõttekoja Providus abil algatati 

2013. aastal arutelu sotsiaalsete ettevõtete üle, loodud töögrupp töötas välja sotsiaalse ettevõtluse 

seaduse (2016. aasta detsembris esimene lugemine, eeldatakse, et võetakse vastu 2017., jõustub 2018. 

aastal121). 

Juriidiline vorm. Levinum on vabaühenduste juriidiliste vormide kasutamine. Sotsiaalsetele ettevõtetele 

pole omaette juriidilist vormi, kuid kavandatav seadus tagab neile eraldi staatuse. 

Seadusandlus. Sotsiaalsete ettevõtete seaduseelnõu käsitleb sotsiaalset ettevõtet kui ettevõtet, mille 

eesmärk on inimeste tööturule kaasamine ja tagasitoomine, sotsiaalteenuste osutamine, keskkonnakaitse, 

kultuurilised tegevused, riskigruppide kaitse ja elutingimuste parandamine. Töö sotsiaalse ettevõtluse 

                                                                 
117 lp, M. (2013) 8 tech startups to follow from France's "Social Good Lab". Social Enterprise Buzz, 
http://www.socialenterprisebuzz.com/2013/10/08/8-tech-startups-to-follow-from-frances-social-good-lab/  

118 Rapport - enterpreneuriat social en France (2013) Centre d'Analyse Strategique, 
http://www.strategie.gouv.fr/content/rapport-l%E2%80%99entrepreneuriat-social-en-france 
119 A map... (2014c) 
120 Social Entrepreneurship Association in Latvia: A work in progress. (2016) Sociālā Uzņēmējdarbība, 
https://www.socialauznemejdarbiba.lv/raksti/2016/5/16/social-entrepreneurship-in-latvia-a-work-in-progress 
121 Дойкин, С. (2016) Социальное предпринимательство: подоходный можно не платить. Но и дивидендов 
не получишь, Baltic News, 16. 12, http://baltnews.lv/riga_news/20161216/1018433794.html 
Petrova, A. (2017) Sociālā uzņēmējdarbība: top jauns likums, uzņēmēji vērtē pretrunīgi, Latvijas Sabiedriskie 
Mediji, 31.01, http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/istenibas-izteiksme-15-minutes/sociala-uznemejdarbiba-top-jauns-
likums-uznemeji-verte-pretrunig.a80999/ 

http://www.socialenterprisebuzz.com/2013/10/08/8-tech-startups-to-follow-from-frances-social-good-lab/
http://www.strategie.gouv.fr/content/rapport-l%E2%80%99entrepreneuriat-social-en-france
https://www.socialauznemejdarbiba.lv/raksti/2016/5/16/social-entrepreneurship-in-latvia-a-work-in-progress
http://baltnews.lv/riga_news/20161216/1018433794.html
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definitsiooni ja seaduse kallal käib sotsiaal-, rahandus-, majandus- ja justiitsministeeriumi koostöös122. 

Tööversioon näeb ette, et 1. sotsiaalse ettevõtte eesmärk on lahendada ühiskonnas olulisi sotsiaalseid 

probleeme, 2. selle majanduslik tegevus toodete ja/või teenuste loomisel peab olema järjepidev, 3. kasum 

tuleb re-investeerida kas jätkuvasse tegevusse sotsiaalse eesmärgi nimel, ettevõtte laiendamisse või 

reservfondi, 4. SE töötajad saavad õiglast ja panusele vastavat tasu ning 5. huvirühmade esindajad on 

kaasatud ettevõtte juhtimisse123. 

Sotsiaalse ettevõtte staatus antakse ettevõtetele, mis täidavad uues seaduses esitatavad kriteeriumid. Oma 

staatust saavad sotsiaalsed ettevõtted kinnitada vastavasse registrisse kuulumisega. Register võimaldab 

kõigil kontrollida, kas ennast sotsiaalse ettevõttena määratlev ettevõte on ka sellena tunnustatud. 

Tunnustuse annab registrit haldav ja selle kuulujaid auditeeriv sotsiaalministeerium. Registris olijad peavad 

iga aasta 1. maiks esitama tegevusaruande. 

Tugimeetmed jagunevad kaheks: need, mis on riigi ja omavalitsuste jaoks õigused ja võimalused ning need, 

mida tuleb riiklikult tagada, kuid mille saamiseks tuleb sotsiaalsel ettevõttel tunnustus taotleda. Viimaste 

hulka kuuluvad ettevõtete tulumaksusoodustused (nende jõustumiseks peab parlament eelnevalt muutma 

ka vastavaid seadusi), õigus võtta vastu annetusi ja kaasata vabatahtlikke tegevustesse, mis toetavad 

ettevõtte põhikirjaliste eesmärkide saavutamist. Võimalustena pakutakse seaduses välja rahaliste toetuste 

ja annetuste võimaldamist, kinnisvaramaksu soodustusi ning avaliku sektori asutuste vara ilma 

kompensatsioonita oma kasutusse saamise võimalusi. 

Rahalised toetusmeetmed. Sotsiaalsetele ettevõtetele ei ole 2017. aastani olnud spetsiifilisi toetusskeeme. 

Neil on olnud võimalik taotleda nelja tüüpi avalikke toetusi: toetused erivajadustega inimesi palkavatele 

ettevõtetele, toetused väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arenguks, laenud samale sihtrühmale ja 

muud toetusskeemid124. Need meetmed ei ole aga mõeldud vabaühenduse juriidilistes vormides 

tegutsevatele sotsiaalsetele ettevõtetele.  

Läti riiklikus arengukavas 2014−2021 on strateegilise eesmärgi “väärikas töö” all ette nähtud toetusskeem 

ka sotsiaalsetele ettevõtetele, mis võib SEdele muutuda pärast seaduse väljakuulutamist kättesaadavaks, 

sest määratletakse SE definitsioon, mille alusel saab toetust väljastada125. 

Lätis loodi 2017. aastal sotsiaalsete ettevõtete jaoks Euroopa Sotsiaalfondi abil erinevad rahastusmeetmed 

(mahuga 15 miljonit eurot)126. Sotsiaalministeeriumi koordineerimisel vahendab neid toetusi riigile kuuluv 

finantsinstitutsioon Altum, mis viib ellu riigi abiprogramme valdkonnis, kus eraõiguslikud finantsskeemid ei 

toimi. Tagastamatut abi saavad taotleda nii alustavad kui juba tegutsevad ettevõtted. Taotleja peab 

kuuluma sotsiaalsete ettevõtete registrisse, va alustavad sotsiaalsed ettevõtted, mille toetamisel lähtutakse 

keskselt äriplaanist. Meetmete eesmärgiks on toetada sotsiaalsete ettevõtete arengut ja laienemist, 

edendada ebavõrdsemal positsioonil olevate töötute naasmist ja kaasamist tööturule. Tööalane 

integratsioon on toetusmeetmes ainus temaatiline prioriteet, muidu liigitub toetus arenguastmete kaupa 

                                                                 
122 Par koncepciju "Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā" (2014) "Latvijas Vēstnesis", 216 
(5276), 31.10.2014. https://likumi.lv/doc.php?id=269885 
123 A map ... (2014c) 
124 A map ... (2014c) 
125 A map ... (2014c) 
126 Резник-Мартов, K. (2016) Социальному бизнесу в Латвии помогут советами и грантами. Smartlatvia.lv, 
06.10, http://www.smartlatvia.lv/socialnomu-biznesu-v-latvii-pomogut/ 

http://www.smartlatvia.lv/socialnomu-biznesu-v-latvii-pomogut/
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– ettevõtet alustavad eraisikud (eelkõige need, kes on olnud tulemuslikud start-up’ide ideevõistlustel) ning 

edasijõudnud ettevõtted (nii äriühingud kui vabaühendused). Toetusskeemiga püütakse viie aasta jooksul 

anda hoogu 200 alustavale ja toimivale sotsiaalsele ettevõttele. Toetust saab küsida pikaajalisteks 

investeeringuteks (nii materiaalseteks kui mittemateriaalseteks) summas 5000-200 000 eurot. Toetuse 

summad on seotud arenguastmega (alustavatele väiksemad, tegutsevatele suuremad summad) ning 

prioriteetidega, nt tööalase integratsiooniga tegelevate sotsiaalsete ettevõtete toetus lähtub seni makstud 

palgakulude suurusest, teistel käibe suurusest. Omafinantseering vastab tüüpilisele vabaühenduse 

projektitoetuse kaasfinantseeringule - 10%127. 

Finantsinstrumendid. Lätis pole spetsiaalselt sotsiaalsete ettevõtetete kasvu ja arengut toetavaid 

finantsinstrumente128. Meetmed sõltuvad ettevõtte õiguslikust vormist, mitte selle sotsiaalsest eesmärgist. 

Et sotsiaalsed ettevõtted on tüüpiliselt vabaühendused, siis võib nende majanduslik aktiivsus olla seotud 

vaid põhikirjalise sotsiaalse eesmärgiga. Kui ühingule või sihtasutusele muutub kasumi teenimine 

põhitegevusalaks, peab organisatsioon end registreerima eraldi ettevõttena ja jagama tegevused kahe 

majandusüksuse vahel. Paljud organisatsioonid toimivadki formaalselt kahe eraldi organisatsioonina. 

Äriühingud ei saa teha annetusi oma partnerist vabaühendusele ilma tulumaksu tasumata129. Sotsiaalsed 

ettevõtted on saanud toetusi annetustena nii fondidelt (nt Foundation DOTS) kui erapankadelt (SEB Bank), 

äriettevõtetelt. Sotsiaalse ettevõtluse seadusega kavandatakse sotsiaalsetele ettevõtetele kuni 100% 

tulumaksusoodustust (mitmesuguste eranditega, nt siis, kui ettevõte teeb kulusid, mis pole seotud 

eesmärgiga, soodustuse määr väheneb), võimalust saada annetusi ja kingitusi, sh avaõiguslikelt juriidilistelt 

isikutelt, kinnisvaramaksu soodustusi. 

Taristu. Sotsiaalsetele ettevõtetele pakuvad tuge kolm organisatsiooni: 1) Centre for Public Policy 

PROVIDUS (arendustöö töögruppides, teavitustöö, sh sotsiaalse ettevõtluse alase veebi haldamine) 2) 

Social Entrepreneurship Development Foundations (teavitustöö, osaleb ministeeriumi töörühmas) ning 3) 

Social Innovation Centre (koolitus ja teavitustöö). Social Innovation Centre pakub ettevõtluskoolitusi, nende 

NewDo(o)R nimeline arenguprogramm toetab nii alustavaid kui tegutsevaid sotsiaalseid ettevõtteid 

(koolitused, kursused, stipendiumid)130. Koolitusprogrammi viivad mh läbi eksperdid Rootsist, Saksamaalt 

jm, selle jooksul läbitakse klassikaline pakett ettevõtluse põhiteemasid ideest ja ärimudelist kuni praktiliste 

oskusteni, aga ka arvestatava osa ühiskonna ja sotsiaalse ettevõtluse alaseid teemasid. Programmi 

koolitussessioonid toimuvad kord kuus ning individuaalse juhendajaga saavad osalised kokku korra nädalas. 

Lastega seotud eesmärkide nimel tegutsevaid sotsiaalseid ettevõtteid toetab rahvusvahelise 

organisatsiooni Läti haru Reach for Change Latvia. 

Võrgustikud. Võrgustikke on vähe, sest riik on väike aga koostöö toimub ka mitteformaalsete võrgustike 

raames. Mõned uuringud on näidanud, et võrgustumise vähesus pole probleemiks Riias, küll aga teistes 

piirkondades131. 2015. aastal loodi keskne võrgustik: Latvijas Sociālās Uzņēmējdarbības Asociācija, millel on 

                                                                 
127 About the Social Entrepreneurship Programme. (2016) Altum, 
https://www.altum.lv/en/services/enterprises/grants/Social-Entrepreneurship-Programme/about-the-
programme/ 
128 A map... (2014c) 
129 A map... (2014c) 
130 New Door Latvia приглашает новых участников. (2017) Newdoor, http://newdoor.lv/kak-stat-uchastnikom 
131 A map... (2014c) 

https://www.altum.lv/en/services/enterprises/grants/Social-Entrepreneurship-Programme/about-the-programme/
https://www.altum.lv/en/services/enterprises/grants/Social-Entrepreneurship-Programme/about-the-programme/
http://newdoor.lv/kak-stat-uchastnikom
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30 liikme ringis ning eesmärgiks arendada välja Läti sotsiaalsetele ettevõtetele sobiv ökosüsteem132. 

Sotsiaalsed ettevõtted saavad kokku ka 2009. aastast Riias toimuval sotsiaalse ettevõtluse foorumil, mis 

toimub Foundation DOTS eestvedamisel133. 

Sertifikaadid. Lätis on seni puudunud täna vastavad märgid ning sertifitseerimissüsteemid. 

Sertifitseerimine hakkab toimuma sotsiaalministeeriumis, kuhu luuakse ka vastav register. 

Sotsiaalse ettevõtluse haridusprogrammid. Läti Kristlikus Akadeemias on sotsiaalsete ettevõtete 

ärijuhtimise magistriprogramm134. Programm ühendab sotsiaaltöö teadmised, põhimõtted ja meetodid 

sotsiaalse ettevõtluse praktikatega. Sotsiaalse ettevõtluse alaseid kursuseid on võimalik valida ka teistes 

kõrgkoolides, kuid mitte terviklikku õppesuunda135. 

Digitaalsed lahendused. Tehnoloogilisi lahendusi sotsiaalses ettevõtluse teemadel ei ole. Välja võib tuua, 

et sotsiaalset ettevõtlust puudutavad teemad on veebikeskkonnast osaliselt kättesaadavad ka vene keeles 

(sh nt sotsiaalse ettevõtluse alased uudised, uue toetusskeemi põhimõtted jms, aga näiteks mitte 

sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku alane informatsioon). Sotsiaalsete ettevõtete integreerivaid eesmärke 

silmas pidades võib pidada venekeelse informatsiooni vähesust puudujäägiks. 

Kokkuvõte. Lätis on sotsiaalse ettevõtluse toetamisel võetud temaatiline fookus tööturu integratsioonile, 

kuid mitte teisi arengusuundi välistavalt. Seni puudunud, kuid vastselt loodud rahaliste 

toetusmehhanismide tingimused lähtuvad ettevõtlusest kui eesmärgist ning ei erista taotlejaid juriidilise 

vormi alusel. Senini määratlemata olnud sotsiaalsete ettevõtete valdkond on toetanud Eestile sarnast 

tugisüsteemi lõhestatust äriühingutele ja vabaühendustele. Äriühingute peamisteks probleemideks on 

olnud võrdlemisi kõrge maksukoormus, keerulised konkurentsitingimused (mis tulenevad toodete ja 

teenuste tüüpiliselt kõrgemast hinnast) ning vähesed teadmised sotsiaalsete ettevõtete positiivsetest 

mõjudest ühiskonnale. Vabaühenduste peamisteks probleemideks on hangete sotsiaalsete ettekirjutuste 

puudumine ning raskused vähese palgasooviga, kuid kvalifitseeritud töötajate leidmisel136. Ettevõtete 

võrgustikke on praktiliselt ainult üks, mis takistab funktsionaalset spetsialiseerumist eri tüüpi ühingute 

vajadustele. Vähene omavaheline võrgustumine on takistuseks eelkõige piirkondlike sotsiaalsete 

ettevõtete arengule.  

                                                                 
132 Social entrepreneurship of Latvia. Sociālā Uzņēmējdarbība, https://www.socialauznemejdarbiba.lv/eng/ 
133 Social Entrepreneurship Forum in Riga, http://sefriga.lv/about/  
134 Latvijas Kristīgā akadēmija, http://en.kra.lv/master-level-studies/  
135 Sociālā uzņēmējdarbība. http://lais.llu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_par=druk&p_kods=GVAD6024 
136 A map... (2014c) 

https://www.socialauznemejdarbiba.lv/eng/
http://sefriga.lv/about/
http://en.kra.lv/master-level-studies/
http://lais.llu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_par=druk&p_kods=GVAD6024
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ETTEVÕTETE ESINDAJATEGA 

 

1. Kaide-Liis Suurväli, MTÜ Iseseisev Elu, Tartu, 20.3.2017  

2. Eeva-Liisa Sibul, Senior Gym, Tartu, 20.3.2017  

3. Eda Vallimäe, Senior Gym, Tartu, 20.3.2017  

4. Kristiina Kurm, MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu esindus, Tartu, 21.03.2017  

5. Meelis Kibuspuu, EEKBL Valduste OÜ (Sõbralt Sõbrale), Tartu, 21.03.2017  

6. Saima Kalgan, MTÜ Merimetsa Tugikeskus, Tallinn, 22.03.2017  

7. Külliki Bode, MTÜ THINK Estonia, Tallinn, 22.03.2017  

8. Teresa Sale, MTÜ Habitus, Valga, 23.03.2017  

9. Anna Frank-Viron, MTÜ RuaCrew, Tallinn, 24.03.2017  

10. Helina Loor, SpeakSmart OÜ, Tallinn, 24.03.2017  

11. Liis Proos, Merkuur OÜ, Tallinn, 24.03.2017  

12. Helen Metsma, MTÜ Maana, Põlva, 27.03.2017  

13. Andres Vijar, MTÜ Himmaste, Põlva, 27.03.2017  

14. Anne Soodla, MTÜ Hea Hoog, Tallinn, 27.03.2017  

15. Külli Toom, MTÜ Eesti Kirbuturg, Tallinn, 27.03.2017  

16. Aivo Kangus, MTÜ Tervikring, Tallinn, 27.03.2017  

17. Eda Mirk, Solve et Coagula, Pärnu, 28.03.2017  

18. Eva Grigor, MTÜ Maarjakodu, Pärnu, 28.03.2017  

19. Piia Karro-Selg, MTÜ Selts Raeküla, Pärnu 28.03.2017  

20. Katrin Kaalep, MTÜ Juula Küla Selts, Tartu, 29.03.2017  

21. Marili KaasikMTÜ Juula Küla Selts, Tartu, 29.03.2017  

22. Piret Uus, MTÜ Vanaajamaja, Tartu, 29.03.2017  

23. Olev Allik, Fast Track Education OÜ, Tartu, 29.03.2017  

24. Rando Roomets, MTÜ Sangaste Rukkiküla, Tartu, 29.03.2017  

25. Signe Ströhm, MTÜ Veriora Tsunft, Räpina, 04.04.2017  

26. Rene Alberi, SA Avinurme Elulaadikeskus, Avinurme-Tartu, 05.04.2017 

27. Annika Crasta, MTÜ Vodja Avatud Uksed, Vodja-Tartu, 06.04.2017 

28. Paavo Ala, Meditech OÜ, Tallinn, 06.04.2017  

29. Liivi Varul, Tuumfilm OÜ, Tallinn, 06.04.2017  

  



 

  
Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüs 

Lisa 3. Uuringu intervjuud tugisüsteemi osalistega 78 

  

 
 

   
 

LISA 3. UURINGU INTERVJUUD TUGISÜSTEEMI 
OSALISTEGA 

 

1. Tiiu Allikmäe - MTÜ Loov Eesti  

2. Piret Arusaar - Tartu Ülikooli Ideelabor  

3. Mari-Liis Dolenko - SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital   

4. Anette Järvpõld - EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  

5. Arne Kailas - EV Sotsiaalministeerium  

6. Indrek Kaiv - Töötukassa  

7. Agu Laius - SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

8. Maris Laumets - EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  

9. Karel Lember - EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  

10. Liina Lemming - Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

11. Jan Lätt - SA Tartu Ärinõuandla  

12. Kadi Mitt - SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  

13. Kaia Nurmik - EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  

14. Gea Otsa - Eesti Tööandjate Keskliit  

15. Eha Paas - MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant  

16. Kadri Pau - SA Tartu Ärinõuandla  

17. Rasmus Pedanik - Social Innovation Lab  

18. Ursula Pensa - EV Siseministeerium  

19. Kristel Peterson - Swedbank AB  

20. Anu Puusaag - Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus  

21. Alari Rammo - Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit  

22. Kärt Saarsen - Sotsiaalkindlustusamet 

23. Kristiina Tammets - MTÜ Tartumaa Arendusselts 

24. Mari Vavulski - Startup Estonia  

25. Demis Voss - SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus  

 


