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1. Uuringu taust ja eesmärk
Uuring viidi läbi Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu projekti „Sotsiaalse 
ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine“  raames. 

Projekti eesmärgiks on aluse loomine sotsiaalse ettevõtluse definitsiooni piiritlemiseks, 
seadusandlikuks reguleerimiseks ja edasiseks toetamiseks- arendamiseks Eestis lähtuvalt 
sotsiaalse ettevõtlusega tegelevatest organisatsioonidest moodustatava võrgustiku 
vajadustest.

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada välisriikide sotsiaalse ettevõtluse eestkoste ja koostöö 
korraldamise kogemused.

Uurimisülesanded

1. Rahvusvaheliste sotsiaalse ettevõtluse juriidiliste definitsioonide ja toetusmeetmete 
kaardistamine

2. Välisriikide sotsiaalsete ettevõtete tugiorganisatsioonide võrdlev analüüsimine 
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2. Uuringu metoodika 

2.1 Metoodika kirjeldus

Uuringu tegemisel analüüsiti olemasolevat sotsiaalse ettevõtluse alast kirjandust ja 
uuringuid, mis käsitlesid sotsiaalsete ettevõtete regulatsiooni ja katusorganisatsioone. 
Lisainformatsiooni hankimiseks kasutati ka katusorganisatsioonide kodulehti. 

Kirjalike allikate põhjal koostatud sotsiaalsete ettevõtete juriidiliste vormide ülevaate leiab 
kolmandast ja infot toetuste ja maksusoodustuste kohta Euroopas neljandast peatükist. 
Sotsiaalsete ettevõtete katusorganisatsioonide võrdlus on leitav viiendast peatükist.

Kolme sotsiaalse ettevõtluse katusorganisatsiooni esindajaga viidi läbi ka telefoniintervjuud, 
et nende kogemusi täpsemini kaardistada. Intervjuude küsimused on leitavad lisast 2. 
Intervjuude tulemused on välja toodud peatükis 5.1. 

2.2 Uuringu valim

Uuringus keskenduti eelkõige Euroopa riikide kogemustele, sest need võiksid olla Eestile 
kõige kergemini üle kantavad ja kohandatavad. Võrdluseks käsitleti ka Ameerika 
Ühendriikide kogemust, tugiorganisatsioonide võrdlusesse olid kaasatud veel ka Hong Kongi 
organisatsioonid.  

Riikide valikul oli oluliseks kriteeriumiks info kättesaadavus. Kui inglise keelsed materjalid 
mõne riigi sotsiaalse ettevõtluse kogemuse kohta puudusid, siis seda riiki uuringus ei 
käsitletud. 

Tugiorganisatsioonide võrdlevasse analüüsi olid kaasatud organisatsioonid järgmistest 
riikidest: Iirimaa, Hong Kong, Horvaatia, Kanada, Prantsusmaa, Soome, Suurbritannia, Taani 
ja USA.

Antud uuringus keskenduti kindlas riigis tegutsevatele organisatsioonidele, mis pakuvad 
sotsiaalsetele ettevõtetele eeskoste ja võrgustikuga seotud hüvesid.  Vaatluse all olid 
järgnevad organisatsioonid: 

 Iirimaa ja Wales: Wales Ireland Network for Social Entrepreneurs (WINSENT)1

 Hong Kong: HK Social Enterpreneurship Forum2,  HK General Chamber of Social 
Enterprises3 ja FYSE4

                                                            
1 www.winsent.eu/
2 http://www.hksef.org/
3 http://www.sechamber.hk/
4 http://www.fyse.org/
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 Horvaatia: SEFOR - Social Entrepreneurship Forum Croatia5

 Kanada: CISED - Collaborative for Innovative Social Enterprise Development6

 Prantsusmaa: CEGES- Conseil des entreprise, Employeurs et Groupements de 
l'Economie Sociale7

 Suurbritannia: Senscot8, Social Firms Scotland9, Firstport10, Social Enterprise UK11, 
Social Enterprise East of England (SEEE)12 ja Social Enterprise London13

 Soome: VATES-säätiö14

 Taani: Center for Social Economy15

 USA: SE Alliance (SEA)16

Kvalitatiivse uuringu valimis olid Suurbritannia kui kõige arenenum sotsiaalse ettevõtluse 
toetaja; Soome kui lähiriik, kust Eesti sotsiaalsed ettevõtted saavad mõjutusi ning võrdluseks 
Ameerika Ühendriigid väljaspool Euroopat. Suurbritannia puhul intervjueeriti Walesi- Iiri 
ühisvõrgustikku, et võrrelda veel ka kahte omavahel tihedalt seotud riiki, kus tingimused 
sotsiaalsetele ettevõtetele on siiski väga erinevad.

                                                            
5 http://superna.hr/eu-projects/croatia/mentors-for-social-entrepreneurship
6 http://cised.ca/
7 http://www.ceges.org/
8 http://www.senscot.net/
9 http://www.socialfirms.org.uk/
10 http://www.firstport.org.uk/
11 http://www.socialenterprise.org.uk/
12 http://www.seee.co.uk/
13 http://www.sel.org.uk/
14 http://www.sosiaalinenyritys.fi/
15 http://www.socialokonomi.dk/danish-center-social-economy
16 https://www.se-alliance.org/



3. Sotsiaalsete ettevõtete juriidilised vormid 
Erinevates riikides on juriidilised vormid väga erinevad. 
ettevõtted valivad riigis kasutusel olevatest juriidilistest vormidest endale kõige sobivama
Isegi, kui on loodud eraldi juriidiline vorm „sotsiaalsetele ettevõtetele“, ei pruugi 
seda valida. Osad riigid pakuvad eksis
ennast lisaks registreerida ka sotsiaalse ettevõttena 

Joonis 1. Sotsiaalsete ettevõtete jaotus juriidilisest vormist lähtuvalt.

Levinud on nii mittetulundusühingute
Põhjamaad) traditsiooniliste juriidiliste vormide kasutamine. 
ühendustel (associations) lubatud tooteid ja teenuseid müüa, siis paljud sotsiaal
ettevõtted loovad ühendusi, levinud on ka 

3.1 Juriidilised vormid Euroopas

Juriidiliste vormide kohta Euroopas leiab täpsemat infot lisas 1 esitatud tabelist.  

Eraldi juriidilise vormi loomise eelduseks
Mõned riigid Euroopas on seda juba teinud:  

 Suurbritannia: äri, mille peamine 
võimalikult palju kasumit) ning 
saavutamiseks. 

 Soome ja Leedu definitsioonid piiritlevad s
väga kitsalt: puudega ja pikaajaliste töötute tööhõivega, kusjuures tooteid või 
teenuseid pakutakse ärilistest põhimõtetest lähtuvalt. 

                                                            
17 Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe, lk 7
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Sotsiaalsete ettevõtete juriidilised vormid 
Erinevates riikides on juriidilised vormid väga erinevad. Üldine trend aga on, et sotsiaalsed 

kasutusel olevatest juriidilistest vormidest endale kõige sobivama
Isegi, kui on loodud eraldi juriidiline vorm „sotsiaalsetele ettevõtetele“, ei pruugi 

Osad riigid pakuvad eksisteerivatele juriidilistele organisatsioonidele võimalust 
lisaks registreerida ka sotsiaalse ettevõttena (tegemist on lisanimetusega).
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traditsiooniliste juriidiliste vormide kasutamine. Kuna osades riikides on 

) lubatud tooteid ja teenuseid müüa, siis paljud sotsiaal
evinud on ka ühistud (co-operatives). 17

3.1 Juriidilised vormid Euroopas

Juriidiliste vormide kohta Euroopas leiab täpsemat infot lisas 1 esitatud tabelist.  
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definitsioonid piiritlevad sotsiaalsete ettevõtete tegevusvaldkonna 
: puudega ja pikaajaliste töötute tööhõivega, kusjuures tooteid või 

teenuseid pakutakse ärilistest põhimõtetest lähtuvalt. 

Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe, lk 7-8

Juriidiliselt SAAB
eristada teistest 

organisatsioonidest

Antakse lisanimetus 
"sotsiaalne ettevõte"

Spetsiaalne juriidiline 
vorm SE-dele

Juriidiliselt EI SAA 
eristada teistest 

organisatsioonidest

aga on, et sotsiaalsed 
kasutusel olevatest juriidilistest vormidest endale kõige sobivama. 

Isegi, kui on loodud eraldi juriidiline vorm „sotsiaalsetele ettevõtetele“, ei pruugi siiski paljud
teerivatele juriidilistele organisatsioonidele võimalust 

(tegemist on lisanimetusega).

(Suurbritannia, 
Kuna osades riikides on 

) lubatud tooteid ja teenuseid müüa, siis paljud sotsiaalsed 
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 Läti definitsioon määratleb ära, milliseid juriidilisi vorme sotsiaalsed ettevõtted 
võivad kasutada (ühingud, sihtasutused, usuorganisatsioonid või instituudid). 18

Osad riigid (Belgia, Soome, Leedu) pakuvad eksisteerivatele juriidilistele organisatsioonidele 
võimalust ennast lisaks registreerida ka sotsiaalse ettevõttena (nimetused varieeruvad). 

Väga levinud on eraldi juriidilise vormina ühistud, mille puhul on oluline kaasata ka siht- ja 
sidusgruppide esindajaid. Kui Prantsusmaal ja Itaalias (A- tüüp) on võimalik teha ühistut, 
mille eesmärk on laiemalt ühiskondliku hüve loomine, siis paljudes riikides on ühistu 
tegevus suunatud vähemate võimalustega inimestele tööhõive võimaluste loomisega 
(Kreeka, Portugal, Poola, Hispaania, B-tüüp Itaalias). 19

Suurbritannia on ainuke, kes on loonud eraldi ettevõtlusvormi sotsiaalsetele ettevõtetele
nende huvisid silmas pidades: CIC (ühiskonna huvides tegutsev ettevõte). CIC võib tulu 
äritegevusest kasutada vaid ühiskondlikel eesmärkide saavutamiseks ning neid kontrollib ja 
sertifitseerib sõltumatu asutus. See juriidiline vorm võimaldab paremaid ja turvalisemaid 
investeerimisvõimalusi pikaajalise ühiskondliku kasuga projektidesse ja maksusoodustust 
mainitud investeeringutele.20

Sellegipoolest on Suurbritannias endiselt sotsiaalsed ettevõtted mitme erineva juriidilise
vormi vahel jaotunud. Sotsiaalsed firmad (social firms) keskenduvad spetsiifiliselt vähemate 
võimalustega inimestele kvaliteetsete töökohtade loomisele. Ühistud (co-operatives) on 
ühist sotsiaalset eesmärki teenivate isikute ühendused, mille tööd koordineerivad liikmed.
Sotsiaalseks ettevõtteks võivad end lugeda ka katusorganisatsioonid, mis pakuvad 
integreeritud tööhõive teenuseid (development trusts), koolitust ja töökogemust pakkuvad 
ettevõtted (intermediate labour market companies), kohaliku kogukonna poolt 
koordineeritavad äriühingud, mis pakuvad kohalike tööhõivet ning arendavad kogukonda 
(community business), krediidiühingud (Credit unions), mis aitavad kohalikke kogukondi ning 
oma tegevust ettevõtluse abil rahastavad heategevusorganisatsioonid (charities trading 
branch/subsidiary). 21

Iirimaal ei ole sotsiaalsetel ettevõtetel eraldi juriidilist vormi, enamasti on need 
registreeritud kui company limited by guarantee, mis Eesti mõistes tähendab põhimõtteliselt 
tegutsemist mittetulundusühinguna.22

                                                            
18 Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe, lk 11
19 Social enterprise. An international overview of its conceptual evolution and legal implementation, lk 10
20 Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe, lk 23
21 SOCIAL ENTERPRISE IN EUROPE: RECENT TRENDS AND DEVELOPMENTS, lk 24
22 Mapping Social Entrepreneurship in Ireland: Preliminary Findings, lk 5
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3.1.2 Sotsiaalsed ettevõtted ja tööhõive

Eraldi tüübina saab välja tuua vähemate võimalustega inimeste tööhõive suurendamisele 
keskendunud sotsiaalsed ettevõtted (WISE- work  integration  social  enterprises). Eelkõige 
tegeletakse madala kvalifikatsiooniga töötutega, kellel on oht jäädagi töötuks.  Mitmetes 
Euroopa riikides on loodud toetusmeetmed tööhõive suurendamisele keskendunud 
sotsiaalsetele ettevõtetele. See on viinud sotsiaalsete ettevõtete kitsama määratluseni kui 
teistes riikides: näiteks Portugalis (empresas  de  inserção),  Prantsusmaal (entreprises  
d’insertion  ja association  intermediaires), Soomes (sosiaalinen yritys) ja Iirimaal (Social 
Economy Program). Belgias (entreprises d’insertion, entreprises de formation par le travail, 
sociale werkplaatsen) ja Hispaanias (empresas de inserción) on tegemist piirkondlike 
algatustega. 23

Inglise keeles nimetatakse neid ka „sotsiaalseteks firmadeks“ (social firms), et eristada neid 

laiema profiiliga sotsiaalsetest ettevõtetest. Euroopa tasandil tegutseb nende arendamisele 
spetsialiseerunud tugiorganisatsioon CEFEC. 24

Alates 2004. aastast on Soomes seadustatud “sotsiaalse ettevõtte” (sosiaalinen yritys) 
nimetus, mille võivad endale võtta organisatsioonid (juriidilised vormid varieeruvad), kelle 
töötajatest on vähemalt kolmkümmend protsenti erivajadustega või pikaajalised töötud. 

Sellega kaasnevad tavaliselt ka maksusoodustused ja toetused töökoha sobivaks 
kohandamiseks. Selleks tuleb neil end spetsiaalses registris arvele võtta. 2011. aastaks olid

end registreerinud 154 sotsiaalset ettevõtet, neist umbes viiendik kolmanda sektori 
organisatsioonid ning ülejäänud erasektori organisatsioonid ja nende palgal oli 1200 

töötajat.25

Kuigi tööhõive suurendamist peetakse Euroopas sotsiaalsete ettevõtete peamiseks 
tegevusalaks, on toimunud kiire areng ka teistes valdkondades. Rootsis ja Prantsusmaal on 
enimlevinud lastehoiu teenust pakkuvas sotsiaalsed ettevõtted, sest riik ei suuda tagada 
seda teenust piisavas mahus. Suurbritannias on esikohal sotsiaalmajutuse ja koduhoolduse 
teenuste pakkumine, kuid ka lai valik muid sotsiaalseid ja kogukonnateenuseid. Iirimaal ja 
Kreekas on olulised kohalikku sotsiaalmajanduslikku arengusse panustavad sotsiaalsed 
ettevõtted (näiteks maaturismi tegelevad ühistud Kreekas). 

Üldine trend paistab olevat, et sotsiaalsete ettevõtete tegevusvaldkond järjest laieneb, 
seda ka riikides, kus sotsiaalset ettevõtlust defineeritakse peamiselt läbi tööhõive 

                                                            
23 Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe, lk 10
24 http://www.socialfirmseurope.org/
25 http://www.sosiaalinenyritys.fi
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suurendamise ja ka uued loodavad juriidilised vormid on suunatud laiemale sotsiaalsete 
ettevõtete ringile.26

3.2 Juriidilised vormid USA-s

USA-s on sotsiaalsetel ettevõtetel väga erinevaid juriidilise vorme. Viimastel aastatel on aga 
loodud sotsiaalsete ettevõtete vajadusest lähtuvalt eraldi juriidiline vorm „madala 
tulususega piiratud vastutusega ettevõtte“, mida tuntakse lühendi L3C kaudu (low-profit, 

limited liability company). Tegemist on eraettevõtluse ja mittetulundusühingu 

hübriidvormiga, edasiarendusega USA vastest meie osaühingu vormile (LLC). Uue juriidilise 
vormi loomise eesmärgiks oli suurendada investorite huvi sotsiaalse ettevõtluse vastu. L3C 

juhindub oma sotsiaalsest missioonist ja kasumi teenimine on teisejärguline. Erinevalt 
mittetulundusühingust võib L3C aga kasumit investorite või omanike vahel jaotada. 27  

2008. aastal tunnistas Vermonti osariik esimesena L3C kui uut juriidilist vormi ja seal 
registreeritud organisatsioonid võivad tegutseda üle-riigiliselt. Ka teised osariigid (Georgia, 

Michigan, Montana ja North Carolina) kaaluvad selle juriidilise vormi kehtestamist.
Üheksas USA osariigis on juriidilise vormina kasutusel B-Corp ehk Benefit Corporation.  Veel 

viies osariigis kaalutakse selle juriidilise vormi seadustamist. B-Corpi puhul on oluline see, et 
ettevõtte aktsionärid võtavad otsuste tegemisel arvesse ka keskkondlikke ning 

kogukondlikke aspekte, samuti arvestavad nad oma töötajate ja varustajate huvidega. Igal 

aastal on B-Corpid kohustatud lisaks majandusaasta aruandele tegema ka „Hüvede aruande“
(Benefit Report), kus tuuakse välja organisatsiooni keskkondlik ja sotsiaalne mõju. Neid 

aruandeid hindavad sõltumatud eksperdid ning tulemused peavad olema kõigile huvilistele
vabalt kättesaadavad. 28

Kalifornia osariigis võeti 2011. aastal lisaks B- Corpile kasutusele juriidiline vorm Flexible 
Purpose Corporation. See sarnaneb oma olemuselt B- Corpiga, kuid selle puhul rõhutatakse 

lisaks kasumitaotlusele ka ühe kindla sotsiaalse missiooni poole püüdlemist, nt 
erivajadustega inimeste tööhõive parandamine või kohaliku keskkonna parandamine.29  

                                                            
26 SOCIAL ENTERPRISE IN EUROPE: RECENT TRENDS AND DEVELOPMENTS, lk 10
27 Matthew F. Doeringer, Fostering Social Enterprise: A Historical and International Analysis, 2010.
28 http://www.bcorporation.net/publicpolicy
29 http://www.care2.com/causes/california-creates-two-new-classes-of-corporation-to-empower-social-
entrepreneurs.html
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4. Toetused ja maksusoodustused Euroopa sotsiaalsetele 
ettevõtetele 
Ida- Euroopa riigid, Kreeka, Malta ja Holland on toonud esile, et nende riikides kehtiv 
seadusandlus ja maksupoliitika piiravad sotsiaalsete ettevõtete arengut, sest see on 
loodud kommertsettevõtetest lähtuvalt ning ei arvesta sotsiaalsete ettevõtete eripära. 30

4.1 Riigihanked

Ühe võimaliku avaliku sektori poolse toetusena nähakse sotsiaalsete ettevõtete eelistamist 
riigihangetel. Näiteks võivad kohalikud omavalitsused lisada hankesse „madalama hinna“ 
kriteeriumile lisaks ka sotsiaalse dimensiooniga mõõdikuid nagu erivajadustega inimeste 
palkamine või juurdepääsu võimaldamine vähemate võimalustega sihtgruppidele. Selline
praktika ei ole Euroopa Liidus siiski väga levinud ning arutelud, kas ja kuidas seda võiks teha,
jätkuvad. Itaalia on järjepidevalt eelistanud sotsiaalseid ühistuid teatavate riigihangete puhul 
ning seda isegi seadusandlikult reguleerinud. Rootsis, Iirimaal, Suurbritannias, Portugalis ja 
Hispaanias ei luba seadused riigihangete puhul sotsiaalseid tegureid arvestada. Mõnedes 
riikides, näiteks Belgias kaalutakse vastavaid seadusemuudatusi, et see oleks võimalik. 31

4.2 Maksusoodustused32

Paljudes riikides kehtivad mittetulundusühingutele ja ühendustele (associations) 
maksusoodustused, millest saavad osa ka sotsiaalsed ettevõtted, kes on valinud vastava 
juriidilise vormi.  Näiteks on Malta sotsiaalse eesmärgiga mittetulundusühingud vabastatud 
tulumaksust ja Sloveenia ettevõtted ei pea erivajadustega inimeste palgalt makse maksma. 
Maksuvabastus erivajadustega inimeste palkadelt on levinud paljudes Euroopa riikides. 

Saksamaa ja Austria puhul tehakse maksusoodustusi ühiskondlikke teenuseid pakkuvatele 
organisatsioonidele ning nendele tehtavate annetuste pealt ei ole samuti vaja makse 
maksta. Austrias kehtivad soodustused ainult mittetulundusühingute puhul, Saksamaal 
olenemata juriidilisest vormist. 

Portugalis katab riik sotsiaalteenuseid pakkuvate organisatsioonide tegevuskulud umbes 
60% ulatuses. Täpsed toetuse määrad pannakse paika riigi ja esindusorganisatsioonide 
igaaastastel läbirääkimistel. 

                                                            
30 Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe, lk 16
31 SOCIAL ENTERPRISE IN EUROPE: RECENT TRENDS AND DEVELOPMENTS, lk 10
32 Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe, lk25
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4.3 Toetused33

Lisaks sellele pakuvad riigid erinevaid toetusi, et läbi viia ühiskondlikult kasulikke projekte. 
Flaami  Participation Fund for the Social Economy pakub sotsiaalsetele algatustele suunatud 
riskikapitali.

Belgia sotsiaalsed ettevõtted saavad taotleda toetust sotsiaalsete ettevõtlusega seotud 
konsultatsiooniteenuste ostmiseks.

Slovakkias võib iga kodanik ja ettevõte 2% enda makstud tulumaksust suunata 
mittetulundusühingute toetamiseks, kes loovad ühiskondlikke hüvesid (kindel nimekiri 
sobivatest organisatsioonidest on riigi poolt ette antud).    

                                                            
33 Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe, lk 28



5. Sotsiaalse ettevõtluse 

Sotsiaalse ettevõtluse tugiorganisatsioonide maastik on väga 
eeskostele, infovahetusele, võrgustikule, investeerimisele kui ka ärikonsultatsioonidele 
keskenduvaid organisatsioone. Põhilise 

Joonis 2. Sotsiaalsete ettevõtete tugiorganisatsioonid põhitegevusest lähtuvalt. 

Suurbritannias on neid organisatsioone eriti 
need puuduvad või on esindatud 

Üldiselt võib välja tuua, et enamik neist pakub mitmekülgseid võimalusi sotsiaalsetele 
ettevõtetele.  Lisaks põhitegevusele teevad enamus
teavitustegevusi, et rohkem teataks

Kui veel vaadata erinevaid tegevusi ja teenuseid
kohtumiste ja koolituste korraldamine ettevõtjatele, regulaarsete infokirjade saatmine ning 
kohtumised avaliku sektori esindajatega, et
sobivamaks.

Enamusel organisatsioonidest on 
sidusgruppide esindajad. Liikmeteks võetakse kas 
praktika on koguda liikmemaksu 
tugiorganisatsioonidel on ka erinevad liikmelisuse astmed
toetajaliikmed,  partnerid, annetajad

"Infoagentuur"

"Sotsiaalsete ettevõtete 
klubi” 

"Poliitikakujundaja”

“Konsultatsiooniettevõte”

“Investeerimispank”

“Teeme kõike natuke”
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Sotsiaalse ettevõtluse tugiorganisatsioonid

Sotsiaalse ettevõtluse tugiorganisatsioonide maastik on väga mitmepalgeline: on nii 
eeskostele, infovahetusele, võrgustikule, investeerimisele kui ka ärikonsultatsioonidele 

Põhilise tegevuse aluseks võiks neid jagada tinglikult:

Joonis 2. Sotsiaalsete ettevõtete tugiorganisatsioonid põhitegevusest lähtuvalt. 

on neid organisatsioone eriti arvukalt, samas kui paljudes teistes riikides 
need puuduvad või on esindatud ainult üks valdkond.
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Lisaks põhitegevusele teevad enamus mingil kujul avalikkusele suunatud 

, et rohkem teataks sotsiaalse ettevõtluse olemusest.

tegevusi ja teenuseid, siis väga levinud on regulaarsete 
kohtumiste ja koolituste korraldamine ettevõtjatele, regulaarsete infokirjade saatmine ning 
kohtumised avaliku sektori esindajatega, et muuta seadusandlust sotsiaalsetele ettevõtetele 

on liikmeteks sotsiaalsed ettevõtted, osadel ka erinevad 
sidusgruppide esindajad. Liikmeteks võetakse kas eraisikuid või organisatsioone

liikmemaksu vastavalt liikmesorganisatsiooni suurusele. Osadel 
erinevad liikmelisuse astmed (näiteks täisliikmed, 

, annetajad).
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• Sotsiaalsete ettevõtetele võrgustiku pakkumine
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• Sotsiaalsetele ettevõtetele soodsa keskkonna loomine
• Regulaarsed kohtumised kohalike otsustajatega 

• Sotsiaalsete ettevõtjate ettevõtlusalase pädevuse arendamine
•Koolitus- ja nõustamisteenused (ka tasulised)

• Rahastusvõimaluste pakkumine sotsiaalsetele ettevõtetele
• Fondihaldus, rahastajate info vahendamine

• Sotsiaalsete ettevõtete igakülgne toetamine
• Ei ole ühte põhilist tegevust

: on nii 
eeskostele, infovahetusele, võrgustikule, investeerimisele kui ka ärikonsultatsioonidele 

tegevuse aluseks võiks neid jagada tinglikult:

Joonis 2. Sotsiaalsete ettevõtete tugiorganisatsioonid põhitegevusest lähtuvalt. 

teistes riikides 

Üldiselt võib välja tuua, et enamik neist pakub mitmekülgseid võimalusi sotsiaalsetele 
avalikkusele suunatud 
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Ettevõtete kohtumised ja kontaktüritused, seminarid

Sotsiaalsetele ettevõtetele soodsa keskkonna loomine
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Paljudel tugiorganisatsioonidel on mõned 
usalduskogu, kuhu kuuluvad kas sotsiaalsed ettevõtted või sidusorganisatsioonide esindajad.
Suuremates riikides on võrgustikel erinevates piirkondades 

Oma tegevusi rahastavad organisatsioon
algfaasis), liikmemaksudest ja üritustest või avaliku sektori toel. Enamasti 
erinevaid rahastusallikaid. Vähemal määral kaastakse annetuste kogumist. Pigem pakutakse 
sotsiaalsetele ettevõtetele tasuta teenuseid, kuid on ka organisatsioone,
ärikonsultatsioone ja need on enamasti tasulised

Tugiorganisatsioonide rahastuse allikad: 

Joonis 3. Sotsiaalsete ettevõtete tugiorganisatsioonide rahastuse allikad

Allpool on täpsemalt kirjeldatud kolme sotsiaalse ettevõtluse 
huvitavamaid näiteid tugiorganisatsioonide tegevustest.

5.1 Näiteid tugiorganisatsioonidest

5.1.1 Iiri-Walesi sotsiaalsete ettevõtete võrgustik

Suurbritannia ja Iirimaa kogemuse tundmaõppimiseks intervjueeriti Iirimaa ja 
ühisvõrgustiku Wales Ireland Network for Social Entrepreneurs

WINSENT-i puhul on tegemist projektipõhise 
programmist ja seda veab eest konsultatsioonifirma 
ettevõtteks, umbes 82% nende käibest on ettevõtlustulu ja 
sotsiaalse ettevõtluse sektorile. 

WINSENT-i projekt ühendab sotsiaalse ettevõtluse arendamisega seotud organisatsioone ja 
selle eesmärgiks on arendada sotsiaalset ettevõtlust.
kohalike sotsiaalsete ettevõtete
ettevõtjatele kui isikutele (ettevõtliku hoiakuga alustavatele eestvedajatele

Projektid Avaliku 
sektori toetus

Ürituste 
osalustasu

Annetused ja 
toetused
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Paljudel tugiorganisatsioonidel on mõned palgalised töötajad ja lisaks nõukogu või 
, kuhu kuuluvad kas sotsiaalsed ettevõtted või sidusorganisatsioonide esindajad.

Suuremates riikides on võrgustikel erinevates piirkondades allharud.

organisatsioonid kas projektipõhiselt (tavaliselt tegevuse
faasis), liikmemaksudest ja üritustest või avaliku sektori toel. Enamasti kombineeritakse 

. Vähemal määral kaastakse annetuste kogumist. Pigem pakutakse 
sotsiaalsetele ettevõtetele tasuta teenuseid, kuid on ka organisatsioone, kes pakuvad 
ärikonsultatsioone ja need on enamasti tasulised.

Tugiorganisatsioonide rahastuse allikad: 

Joonis 3. Sotsiaalsete ettevõtete tugiorganisatsioonide rahastuse allikad

Allpool on täpsemalt kirjeldatud kolme sotsiaalse ettevõtluse katusorganisatsiooni ja toodud 
huvitavamaid näiteid tugiorganisatsioonide tegevustest.
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WINSENT-i projekti raames pakutakse ka tasuta teenuseid:  mentorlus ettevõtjatele, 
nõustamine ja võrgustikutegevused. Kui projekt lõpeb, siis ei pruugi see aga jätkuda. 
Eestvedajad peavad avaliku sektori esindajatega läbirääkimisi, et olemasolevate 
struktuuride (county enterprise boards) kaudu võiks edaspidigi neid teenuseid pakkuda. Kuna 
väikseid sotsiaalseid ettevõtjaid peetakse  pigem mittetulundussektori osaks, siis praegu 
neile ei laiene avalikud ettevõtetele mõeldud teenused. 

Projektis jooksul on plaanis nõustada vähemalt 37 ettevõtet ja panustada 7 uue sotsiaalse 
ettevõtte loomisesse. Projekti lõpuks tahetakse jõuda nii kaugele, et tugistruktuurid oleksid 
olemas ja selle projekti järgi ei oleks enam vajadust. 

WINSENT-i projekt üritab kokku tuua nii sotsiaalse ettevõtluse arendajaid kui ka sotsiaalseid 
ettevõtteid. Selle tegevuse väljundiks on socialenterprise.ie (lehe omanik on praegu Partas,
seda juhivad 6 valitud komitee liiget, püüdlevad aga suurema iseseisvuse ja enese 
majandamise poole). Veebilehe eesmärgiks on olla kogu sektori häälekandja. 

Plaanis on teha jätkuprojekt, et uurida sotsiaalse ettevõtluse mõju (social impact bonds jne), 
kuid ei ole veel kindel, mis suunas täpselt minnakse. WINSENT-i projekt kestab veel 12 kuud. 

Projekti tegijad küsivad endalt, miks on Iirimaal projekt edukam kui Walesis ja miks on seal 
rohkem sotsiaalseid ettevõtteid. Ühe hüpoteesina tõid nad välja, et kuna Walesis on 
sotsiaalne ettevõtlus juriidiliselt reguleeritud (Suurbritanniale kehtiv regulatsioon, vaata 
lähemalt peatükist 3.1), siis võib see pärssida potentsiaalsete ettevõtete loovust ja seetõttu 
on võib-olla paremgi, kui ei ole liigset regulatsiooni. Lisaks sellele on Walesis eestvedajad 
avaliku sektori esindajad, aga Iirimaal hoopis erasektori taustaga. Seega võib oletada, et 
iirlased on sotsiaalsetele ettevõtetele mõtteviisilt lähemal. Samuti võib olla teguriks see, kui 
ettevõtlikud on inimesed juba ajalooliselt vastavas piirkonnas.

WINSENT-i projekti elluviijate kogemus on, et ettevõtted vajavad eelkõige just võrgustikku, 
et jääda innustunuks ja saada tunnustust. See on eriti oluline algusaegadel, kui sotsiaalsete 
ettevõtted ei ole ühiskonnas tuntud ja tunnustatud. 

5.1.2 VATES Soomes

Uuringu käigus intervjueeriti Soome organisatsiooni VATES-säätiö34. VATES on 
erivajadustega inimeste tööhõive temaatika  eestvedaja Soomes. VATES peab end 
sotsiaalsete ettevõtete katusorganisatsiooniks, kuigi ametlikult nad end nii ei nimeta. 
Tegelikkuses koordineerivad nad tööhõive mudelite arengu ja erivajadustega inimeste 
tööhõivega seotud organisatsioonide võrgustikku, eriti just infovahetust. 2004-2007 olid nad 

                                                            
34 http://www.sosiaalinenyritys.fi/
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ka riikliku tugivõrgustiku eestvedajad, mis loodi sotsiaalsete ettevõte kohta informatsiooni 
levitamiseks. 

VATES saab põhirahastuse hasartmängumaksufondist ning arendustegevusteks leitakse 
vahendid läbi projektide, põhiliselt Euroopa Sotsiaalfondi kaudu. VATES keskendub eelkõige 
informatsiooniteenustele ning seetõttu leiavad, et raske on oma mõju hinnata. Kõige 
olulisemaks peavad nad enda panust uudsete tööhõive mudelite juurutamisel Soomes ning 
erivajadustega inimeste tööhõive temaatika laiemas tõstatamises poliitilises debatis.

VATES on 1996. aastast teinud teavitustööd sotsiaalse ettevõtluse kitsama mõiste
(keskendumine ainult erivajadustega inimeste tööhõivele, vaata lähemalt peatükist 3.1.2) 
kasutuselevõtuks Soomes. Algusaegadel ei olnud nad mõiste võimalikust laiemast sisust 
teadlikud ning kuna nende fookuses on erivajadustega inimesed, siis sobis „sotsiaalse firma“ 
kontseptsioon neile hästi.

Soome Tööhõive ja Majandusministeerium ei olnud rahul sotsiaalsete ettevõtete poolt 
loodud töökohtade vähesusega ning on välja pakkunud Suurbritannia sotsiaalse 
ettevõtluse mudeli kohandamise Soomes. VATES-i andmetel ei ole sellekohane debatt
hetkel riigi tasandil väga aktuaalne ja ilmselt enne 2014. aastat selles vallas midagi ei muutu. 
Avalikkuse teadlikkus sotsiaalse ettevõtluse olemusest on hinnanguliselt madal, kuid 
sellekohased uuringud puuduvad.

Sotsiaalsete ettevõtete vähesuse põhjuseks peab VATES lisaks teadlikkuse puudumisele ka 
vähest rahastust valdkonnale. Kuna riigi tasandil on pooleli sotsiaalse ettevõtluse 
defineerimise teemaline arutelu, siis leiavad mõned ettevõtjad, et peagi võib „sotsiaalse 
firma“ kitsas mõiste kaduda või teiseneda. Sellest tulenevalt on nad äraootaval seisukohal.

5.1.3 USA katusorganisatsioon SEA

Uuringu käigus intervjueeriti ka USA-s tegutsevat sotsiaalse ettevõtluse katusorganisatsiooni
The Social Enterprise Alliance (edaspidi SEA).

SEA asutajad olid seitse sotsiaalset ettevõtjat, kes 1998. aastal leidsid, et vaja oleks 
sotsiaalset ettevõtlust süsteemsemalt arendada. Esimesed paar aastat kulusid käivitamisele. 
Sõltumatult oli loodud teinegi initsiatiiv sotsiaalse ettevõtluse tugiorganisatsiooni loomiseks. 
Hiljem need initsiatiivid ühinesid ning loodigi SEA.

Organisatsiooni algusaegadel oli tegemist eelkõige sotsiaalsete ettevõtete võrgustikuga, mis 
võimaldas liikmetel regulaarselt kohtuda. Alates 2001. aastast korraldatakse iga-aastast 
kolmepäevast konverentsi, Social Enterprise Summit. 2011. aastal toimunud Summitil oli 
525 osalejat, neist enamus sotsiaalsed ettevõtjad.

Sotsiaalse ettevõtluse eeskoste ei ole USA-s veel väga arenenud. Vajadusest lähtuvalt on SEA 
endale võtnud järjest rohkem eestkostega seotud ülesandeid. Loodud on 12 üksust kohalikul 
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tasemel, et oleks võimalik ka osariikide tasandil poliitikat mõjutada. Põhiliselt näeb SEA oma 
rolli sotsiaalsete ettevõtjate lugude tutvustamisel, et demonstreerida nende reaalset mõju 
ja olulisust ning erinevate võrgustike koondamisel ühiseks eestkõnelejaks. Arendatakse ka
sertifitseerimisprogrammi sotsiaalsetele ettevõtetele ning tegeletakse nende koolitamisega. 
Uue algatusena on plaanis teha veebikeskkond, kus sotsiaalsed ettevõtted saavad oma 
tooteid ja teenuseid müüa.

Praegu puudub statistika, kui palju sotsiaalseid ettevõtteid USA-s tegutseb, ka seda on 
plaanis uurida. SEA liikmeid on hetkel kokku 900.

Lepingulisi teenuseid SEA oma liikmetele ei paku. Sissetulekud saadakse põhiliselt 
liikmemaksudest ja Summiti osalustasudest, vähemal määral ka annetustest ja toetustest. 
Organisatsioon plaanib tulevikus oma mõju süsteemselt hindama hakata, kuid hetkel nad 
seda ei tee.

Olulisemaks väljakutseks peab SEA tõestamist, et sotsiaalne ettevõtlus on efektiivne ja 
elujõuline mudel positiivse sotsiaalse mõju saavutamiseks. Nad tõid välja, et üldiselt on 
ameeriklastel raske mõista, et ettevõtlus võiks olla midagi enamat kui osanike rikastumise 
vahend. Sotsiaalsuse mõiste omab sealkandis kahjuks põhiliselt sotsialismi negatiivset 
tähendusvälja.

5.2 Näiteid tugiorganisatsioonide tegevustest

5.2.1 Šotimaa organisatsioonide kodulehed

Šotimaa tugiorganisatsioonid Senscot35, Social Firms Scotland36 ja Firstport37 teevad 
aktiivselt koostööd, muuhulgas on nad ühtlustanud oma kodulehtede ülesehituse ja annavad 
nendel lehtedel väga detailselt informatsiooni oma tegevuste kohta.

5.2.2 SENSCOT-i sotsiaalsete ettevõtete andmebaas

                                                            
35 http://www.senscot.net/
36 http://www.socialfirms.org.uk/
37 http://www.firstport.org.uk/
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SENSCOT-i kodulehel on informatsioon 250 sotsiaalse ettevõtte kohta. Iganädalases 
uudiskirjas tutvustatakse uut sotsiaalset  ettevõtet ja see kirjeldus lisatakse seejärel 
andmebaasi.38

5.2.3 Social Firms Scotlandi sotsiaalsete firmade arendamise projekt

Social Firms Scotland viib Austraalia eeskujust lähtuvalt ellu projekti Acquiring Business for 
Good, mille eesmärgiks on toetada tööturult kõrvalejäänud inimesi läbi tavaettevõtete 
ülesostmise ning seejärel muutmise sotsiaalseks firmaks (erivajadustega inimeste tööhõive 
pakkumine). Ühtlasi loodetakse laiendada sotsiaalsete firmade sektorit, et sel oleks suurem 
mõju seadusandluse muutmisel kaasa rääkimiseks.39

5.2.4 Firstporti veebikeskkond Startbright

Firstport on loonud veebikeskkonna, mis toetab sotsiaalseid ettevõtteid. Kasutajad saavad 
sinna ise lisada informatsioon ja sealt leiab praktilisi nõuandeid ja dokumentide näidiseid, 
samuti võimaldab see lehekülg sotsiaalsetel ettevõtetele leida allhankijaid.40

                                                            
38 http://www.senscot.net/profiles.php
39 http://www.socialfirms.org.uk/whatwedo/businessacquisition.asp
40 http://www.startbright.co.uk/
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5.2.5 Firstporti EVOLVE programm

Firstport organiseerib ka üritusi, kus sotsiaalsed ettevõtted kohtuvad vabatahtlike 
ekspertidega ettevõtluse valdkonnast. Koos vaadatakse üle ettevõtet plaanid ja arendatakse 
edasi olemasolevaid ideid. Koostöö läbi saavad kommertsettevõtete töötajad paremini aru 
sotsiaalsest ettevõtlusest ning sotsiaalsed ettevõtted saavad juurde ekspertteadmisi äri 
toimimisest.41

5.2.6 Horvaatia võrgustiku SEFOR-i Capacity building program 2011

SEFOR- i algatuse eesmärgiks on luua mentorlussüsteem toetamaks Horvaatia sotsiaalseid 
ettevõtteid. Koolitatakse välja 12-15 mentorit. Nad saavad nii üldist koolitust, 
nõustamiskoolitust kui ka igal mentoril on oma kindel valdkond, millele ta spetsialiseerub. 
Mentoritelt eeldatakse varasemat kogemust ja teadmisi ettevõtlusest.

5.2.7 Social Enterprise Londoni tasulised teenused

Social Enterprise London pakub sotsiaalsetele ettevõtetele tasulisi kursusi (näiteks on 
tulemas kursus „Sissejuhatus sotsiaalse mõju hindamisse“) ning sotsiaalsetele ettevõtetele 
kohandatud ärikonsultatsiooni. Nende puhul oli märgata, et kodulehel oli väga selgelt välja 
toodud, kui suur on sotsiaalse ettevõtluse sektor Suurbritannias, miks see on oluline ja miks 
sellest lähtuvalt on oluline ka antud organisatsiooni tegevus.42

                                                            
41 http://www.firstport.org.uk/news-events/type-events/12
42 http://www.sel.org.uk/social-enterprise-training/
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6. Soovitused ja tähelepanekud Eesti jaoks

Uuringust selgus, et spetsiaalset juriidilist regulatsiooni sotsiaalsetele ettevõtetele on 
arendatud vaid vähestes riikides ning ettevõtted valivad sobivaima vormi endale 
tegutsemiseks olgu juriidilised vormid millised tahes.  

Iirlased tõid esile, et sotsiaalse ettevõtluse täpne juriidiline defineerimine võib pärssida 
sotsiaalsete ettevõtjate loovust erinevate ettevõtlusvormide valikul. Samas on erinevates 
uuringutes välja toodud, et hetkel kehtivat juriidilist keskkonda ja maksusüsteemi peetakse 
paljudes riikides siiski takistavaks teguriks sotsiaalse ettevõtluse arendamisel. Seega tasub
siiski põhjalikult uurida, kas ja kuidas saaks Eesti sotsiaalsetele ettevõtjatele soodsamat 
toimekeskkonda luua.

Kuigi tööhõive suurendamist peetakse Euroopas sotsiaalsete ettevõtete peamiseks 
tegevusalaks, on toimunud kiire areng ka teistes valdkondades. Üldine trend paistab olevat, 
et sotsiaalsete ettevõtete tegevusvaldkond järjest laieneb, seda ka riikides, kus sotsiaalset 
ettevõtlust defineeritakse peamiselt läbi tööhõive suurendamise ja ka uued loodavad 
juriidilised vormid on suunatud laiemale sotsiaalsete ettevõtete ringile. Sellest lähtuvalt
tasuks ka Eestis pigem lähtuda sotsiaalse ettevõtluse laiemast definitsioonist.

Kui rääkida katusorganisatsiooni loomisest, siis erinevate riikide võrdlusest võib näha, et 
mida arenenum on sotsiaalse ettevõtluse valdkond, seda suurem tundub olevat 
tugiorganisatsioonide spetsialiseerumise aste ja tekib teatav tööjaotus erinevate 
organisatsioonide vahel. 

Väga palju pakutakse info- ja nõustamisteenuseid sotsiaalsetele ettevõtjatele ning 
korraldatakse koolitusi ja kohtumisi võrgustikus osalejatele ning ka regulaarseid kohtumisi 
kohalike otsustajatega. Enamikul organisatsioonidel paistab siiski olevat üks põhiline 
tegevusvaldkond. Uuringust selgusid ka mõned võimalikud prioriteetsed tegevusvaldkonnad 
alustavale sotsiaalse ettevõtluse tugiorganisatsioonile. 

Iirimaa kogemus näitab, et kui sotsiaalse ettevõtluse tuntus on vähene ning valdkondlikud 
sidemed nõrgad, siis ettevõtted vajavad just võrgustikku, mis neid kokku tooks, võimaldaks 
saada tunnustust ja tunda, et nad ei ole üksi. 

Kui rääkida organisatsioonide väljakutsetest, siis peeti  oluliseks üldise teadlikkuse tõstmist 
sotsiaalsest ettevõtlusest ning erinevate organisatsioonide koostööd, et oleks piisavalt jõudu 
poliitikakujundamiseks ning jõutaks rohkemate sotsiaalsete ettevõteteni. Mistõttu võiks olla 
sotsiaalsete ettevõtete lugude kogumine ja nende mõju demonstreerimine üheks
katusorganisatsiooni prioriteediks.

Kindlasti tasuks veel lähemalt vaadata eespool toodud katusorganisatsioonide tegevusi ning 
neilt ideid juurde saada. Eriti just Suurbritannia ning eelkõige Šotimaa organisatsioonid
paistsid silma tegevuste unikaalsusega. 

Paljud tugiorganisatsioonid on alustanud oma tööd projektipõhiselt ja siis edasi liikunud kas 
avaliku rahastuse või liikmemaksude, mõnel juhul ka tasuliste teenuste juurde.  Tõenäoliselt 
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tuleb ka Eestis kombineerida erinevaid rahastuse võimalusi. Arvestada tuleks, et sobiva 
tegevusmudeli leidmine ja välja kujundamine võtab organisatsioonidel tihtipeale mõnda 
aega.

Intervjuudest selgus, et vaatluse all olnud tugiorganisatsioonid ei hinda oma mõju
süsteemselt ja kuigi nad peavad seda oluliseks, pole nad siiani selleni jõudnud.  Seda 
tendentsi tasuks ka Eestis kindlasti silmas pidada. Seda enam, et kogu sektori vajalikkuse 
tõestamist on peetud kõigis riikides väljakutseks. 

Kokkuvõtvalt võib sotsiaalse ettevõtluse arendamiseks Eestis teha järgmised ettepanekud:

 valdkonna arendamisel tasub rahvusvahelise kogemuse põhjal lähtuda
sotsiaalse ettevõtluse laiemast definitsioonist;
 sotsiaalse ettevõtluse juriidilise reguleerimise vajadusi tasub põhjalikult analüüsida;
 tugiorganisatsiooni loomisel tuleb kindlasti otsustada, millised on just algusjärgus 
kõige olulisemad tegevused;
 uuringus joonistusid olulisemate tugiorganisatsiooni tegevustena välja üldise
teadlikkuse tõstmine valdkonnast läbi edulugude levitamise ning sotsiaalsetele 
ettevõtetele võrgustikuürituste korraldamise;
 tõenäoliselt on tugiorganisatsiooni haldamiseks vajalik erinevate rahastusallikate 
kombineerimine;
 juba algusest peale tasub mõelda nii organisatsiooni kui ka sektori mõju hindamise 
viisidele.
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LISA 1. Sotsiaalsete ettevõtete juriidilised vormid Euroopas

Riik Juriidiline vorm Aasta Kirjeldus
Kasumi 

jaotamine

Belgia

Sotsiaalse 
eesmärgiga ettevõte 

(société à finalité 
sociale) 1996

Lisanimetus eksisteerivatele juriidilised 
vormidega organisatsioonidele (ei ole 
päris eraldi jur. vorm). Ettevõtte eesmärk 
on sotsiaalne, kasumi jaotamine on 
reguleeritud (kõik töötajad osalevad 
juhtimises läbi spetsiaalsete osakute).

piiratud 
mahus

Hispaania

Sotsiaalse 
algatusega ühistu 
(cooperativa  de  
iniciativa  social) 1999

Sotsiaalteenuseid pakkuv või vähemate 
võimalustega inimeste tööhõivega 
tegelev ühistu. keelatud

Itaalia

Sotsiaalühistud/ 
Sotsiaalsed 
ettevõtted 

(cooperative 
sociali/imprese 

sociali)
1991/20
05

1991. a juriidiline vorm 
"sotsiaalühistud", mis jagunevad 
vastavalt tegevusalale:  A-tüüp - sotsiaal-
tervishoiu ja haridusteenuste 
pakkumine, B-tüüp – erivajadustega 
inimeste tööhõive. / 2005. a loodi 
"sotsiaalse ettevõtte" nimetus, mille 
võivad lisaks võtta erinevates juriidiliste 
vormidega organisatsioonid, kes 
tegutsevad seaduses määratletud 
(ühiskondlikku hüve loovates) 
valdkondades ja ei jaota kasumit ning 
kaasavad erinevaid sidusgruppe oma 
tegevusse.  keelatud

Kreeka

Piiratud vastutusega 
sotsiaalühistu 
(Koinonikos 

Syneterismos 
Periorismenis 

Eufthinis, KoiSPE) 1999

Spetsiifiliselt erivajadustega inimeste 
tööhõivega seotud teenuseid pakkuv 
ühistu, kuhu tavaliselt kuuluvad nii 
sihtgrupi esindajad, kohalike 
organisatsioonide esindajad kui ka nt 
psühhiaatrid. keelatud

Leedu Sotsiaalne ettevõte 2004

Lisanimetus eksisteerivatele juriidilised 
vormidega organisatsioonidele. Pakub 
erivajadustega inimestele tööhõive 
võimalust, peab olema kantud 
sotsiaalsete ettevõtete registrisse. ?

Poola Sotsiaalühistu 2006

Vähemate võimalustega (pikaajalised 
töötud, puudega, kohtulikult karistatud, 
paranevad sõltlased) inimestele loodud 
võimalus luua sotsiaalühistu ja pakkuda 
avalikke teenuseid. keelatud

Portugal

Sotsiaalse 
solidaarsuse ühistu 

(cooperativa  de  
solidariedade  

social) 1997

Tegeleb vähemate võimaluste ja 
haavatavate sihtgruppide tööhõivega 
pakkudes neid toetavaid teenuseid.

keelatud
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Prantsusmaa

Ühishüve ühistu 
(société coopérative 

d'intérêt collectif) 2002

Peab kaasama erinevaid osapooli: 
kindlasti töötajaid ja kasusaajaid, lisaks 
ka vabatahtlikke, kohalikke omavalitsusi 
vms, et koos oma tegevusega luua 
ühiskondlikku hüve, kaasama tööturul 
vähemate võimalustega inimesi. keelatud

Soome
sotsiaalne ettevõte 
(sosiaalinen yritys) 2004

Lisanimetus eksisteerivatele juriidilised 
vormidega organisatsioonidele. 
Tingimused: 30% töötajatest on puudega 
või olnud pikaajaliselt töötud (ja 
töötavad vähemalt poole kohaga), 
vähemalt 50% käibest on ettevõtlustulu, 
ettevõtte tüüp ja tegevusala ei ole 
piiratud, kantud sotsiaalsete ettevõtete 
registrisse. piiramata

Suurbritannia

Ühiskonna huvides 
tegutsev ettevõte 

(community interest 
company, CIC) 2004

Loodud spetsiaalselt sotsiaalsete 
ettevõtete huvisid silmas pidades. Tulu 
äritegevusest võib kasutada vaid 
ühiskondlikel eesmärkidel, neid 
kontrollib ja sertifitseerib sõltumatu 
asutus.

piiratud 
mahus

Taani

Ainuomaniku
kapitaliga asutus 

(selvejende  
institution) ?

Levinuim juriidilistest vormidest, mida 
kasutavad Taani organisatsioonid, kes 
pakkuvad mitmesuguseid ühiskondlikke 
hüvesid ja sotsiaalteenuseid, omanik 
võib olla riik. keelatud
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LISA 2. Intervjuude küsimused (eesti keeles)
1. Millisest sotsiaalse ettevõtluse definitsioonist lähtute oma töös? Kas on organisatsioone, kes selle 
definitsiooni alla ei mahu ja kellega tegelevad teised organisatsioonid?

2. Miks otsustati luua sotsiaalse ettevõtluse katusorganisatsioon? Palun kirjeldage sotsiaalsete 
ettevõtete olukorda enne katusorganisatsiooni rajamist! 

3, Kuidas toimus kaasamisprotsess katuse loomisel? Kui lai oli asutajate ring ja kes sinna kuulusid?

4. Millest lähtusite katusorganisatsiooni tegevuste kujundamisel? 

5. Milline on katuse juriidiline vorm? Kes on katuse liikmed? Kuidas liikmeid kaasatakse?

6. Kuidas rahastate oma tegevust? Kas ja milliseid tugiteenuseid pakute sotsiaalsetele ettevõtetele?

7. Mis on katuse eesmärk? Kuidas olete seni hinnanud eesmärgi saavutamist (st tegevuse mõju)?

8. Kui heaks hindate oma organisatsiooni eeskoste võimekust? (Kas Teie töö tulemusel on muutunud 
sotsiaalsete ettevõtete jaoks oluline juriidiline regulatsioon vms?) 

9.  Millised on Teie peamised väljakutsed tulevikus? Millised on sektori väljakutsed?

10. Kui kõrge on üldiselt inimeste teadlikkus sotsiaalsest ettevõtlusest Teie riigis?


