
Kuidas sotsiaalse
ettevõtlusega raha teenida?

Katri-Liis Reimann, PhD

TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi dotsent, sotsiaalne ettevõtja



Ettevõtlus (finantsiline jätkusuutlikkus) + 
ühiskondlik väärtus = sotsiaalne ettevõte 



Sotsiaalne ettevõte

• peamiseks eesmärgiks on luua ühiskondlikku 
mõju

• tegutseb turu jaoks tooteid ja teenuseid 
pakkudes, teeb seda ettevõtlikul ja 
innovatiivsel viisil ning paigutab kasumi 
eelkõige ühiskondlike eesmärkide 
saavutamiseks

• juhtimine on  vastutustundlik ja avatud

(Euroopa Komisjon)



Juriidiline vorm

• MTÜ, SA, OÜ

• Vabaühenduse (MTÜ, SA) tulu annetustest
ja toetustest, kasumit pole 

• Sotsiaalse ettevõtte (MTÜ, SA, OÜ) tulu
ettevõtlusest, kasum ühiskondlike
eesmärkide täitmiseks

• Äriettevõte (OÜ) tulu toodetest ja 
teenustest, tulu omanikele ja investoritele



Sotsiaalne innovatsioon

“Uuendus, mis on samal ajal ühiskonnale
kasulik ja suurendab ühiskonna
tegutsemisvõimekust” (Murray et 
al. 2010)



Sotsiaalse ettevõtluse näiteid 
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European	Social	Innovation	Competition

https://www.cucula.o
rg/en/ Saksamaa

http://thebikepr
oject.co.uk UK

http://www.thecolou
rkitchen.com
Holland

Sotsiaalse ettevõtluse näiteid



Sotsiaalse ettevõtluse näiteid
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Erinevate sektorite rollid



Avalik sektor
Väliskeskkonnale avatud
Peab kohtlema kõiki “kliente” võrdselt
Osutab avalikke hüvesid avalikult
Sihtrühmade poolt mõjutatav
Aeglane, jäik, hierarhiline
.....................
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Ärisektor

Konkreetsele kliendile suunatud
Ärisaladusega kaitstud
Tegevused kasumit taotlevad
Muutustega kiiresti kohanev
.......................
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Kolmas sektor

Suunatud kitsale sihtrühmale paindlikult
Enamasti projektipõhised
Paindlik, dünaamiline
Mittetulunduslikud tegevused
.......................
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• Riskirühmade (erivajadustega, immigrandid, endised
õigusrikkujad, jne.) kaasatus

• Lahendused ühiskonna probleemidele ühendades
erinevad valdkonnad ja sektorid

• Lisaväärtus ja innovatsioon
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Ühiskond



Avalik sektor

Teenuse ostja

Info vahendaja

Sihtrühmade leidja ja suunaja

Koolituste platvorm
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Ülikool

• Ärimudelite looja sotsiaalse
lisaväärtusega uuteks toodeteks ja 
teenusteks

• Sotsiaalsete ettevõtjate koolitaja

• Uuringute teostaja sihtgruppide kohta

• Sotsiaalse mõju mõõtja



Sotsiaalse ettevõtte Skill Mill näide

• Pakub tasustatud tööd keskkonnahoolduse 
valdkonnas 16-24 aastastele endistele 
õigusrikkujatele ja kinnipeetavatele, kellel muidu 
tööd ei oleks

• Video



Noortele

• pakub tööd noortele
endistele õigusrikkujatele,
kellel seda muidu ei oleks

• annab neile võimaluse
oma elu parandada

Ühiskonnale

• vähendab kuritegevust
• hooldab keskkonda ja 

avalikku ruumi
• sotsiaalne mõju, mida

saab mõõta
Teenuste klientidele

• hooldab keskkonda 
• annab sotsiaalse lisaväärtuse
• annab endistele õigusrikkujatele 

võimaluse

Sotsiaalne väärtus: Skill Mill näide



Ühiskond

Keskkond Majandus

Heaolu Õiglus
jätkusuutlikkus

elujõulisus

Sotsiaalne väärtus



Mudel Eestis
• Justiitsministeerium (kriminaalhooldajad ja prokurörid) -

suunavad noored Skill Milli tööle
• Töötukassa (konsultandid) - informeerivad võimalikku sobivat

sihtgruppi töötamise võimalusest Skill Millis
• Siseministeerium (Step-programm, mida koordineerib

Omanäolise Kooli SA, mis aitab noorte leidmisel Skill Milli ning
neile ka edasist väljundit peale Skill Millis töötamist)

• Tallinna linn (Tallinna Spordi-ja Noorsooamet; Tallinna
Ettevõtlusamet, Tallinn Sotsiaal-ja Tervishoiuamet) -
võimalikud partnerid teenuslepingute osas

• Tallinna Ülikool -teostab Skill Milli sotsiaalse mõju hindamist
koos Northumbria Ülikooliga
• Kuni 5 noort töötavad tiimina koos töödejuhatajaga;
• Töö looduskeskkonnas;
• Peale 6 kuud aitab STEP-programm noored püsivale tööle
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Triangulatsioon:
– Kvantitatiivsed andmed - õigusrikkumiste arv / 
tõsidus  
– Kvalitatiivsed andmed  - intervjuud endiste 
õigusrikkujatega ja osalejate vaatlus
– Peamised huvirühmad - formaalne ja 
mitteformaalne tagasiside

Mõju analüüs



Skill Milli mõju hindamine

Kuritegude hind 2014/2015: £4 miljardit
Skill Millis osalejate kuritegude hind: £900,000
Keskmine kulu noore kohta: £60,000
Skill Milli retsidiivsuse määr: 90%
Sääst riigile: 1.a. £432,000; 2.a. £864,000  3. a. £1.72 miljonit
Investeeringute sotsiaalne tasuvus on arvutatav ca 12:1; see tähendab et 

iga investeeritud 1€ kohta hoitakse riigile kokku 12€
ENNE

Kulud riigile: sotsiaaltoetused (eluasemetoetus 50 eur, toimetulekutoetus
130 eur), arstide vastuvõtud 450 eur, ravimite kompensatsioon 380 eur

Tulud riigile: tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustus 0 
PÄRAST
Kulud riigile: arstide vastuvõtud 150 eur, ravimite kompensatsioon 200 eur
Tulud riigile: tulumaks 60 eur, sotsiaalmaks 165 eur, töötuskindlustus 12 eur

20



Sotsiaalse ettevõtte E-dible näide

Video

Probleem: EL andmetel visatakse igal aastal Euroopas ära 88 miljardit tonni
toitu 143 miljardi euro väärtuses ning see hulk üha kasvab. Stockholmi
Keskkonnainstituudi uuringu järgi viskavad Eesti elanikud aastas ära 63 
miljoni euro väärtuses toitu.
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Rahastamismudelid



Allikas: 
heategu.ee 



Allikas:	heategu.ee	



The Colour Kitchen näide
Video
Teenindussektor – ühine toidu valmistamine ja selle kaudu integratsioon
Vähemate võimalustega inimeste aitamine – professionaalne sotsiaalne

abi ning töövõimaluste loomine koos õppega
SIB – Social Investment Bond: Rabo Foundation, Start Foundation
Utrechti linn maksab edukuse eest investoritele kui osalejad saavad

iseseisvalt tööturule
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Väljakutsed sotsiaalses ettevõtluses

• Inimeste mõtteviis ja valmisolek

• Avaliku sektori usaldus

• Riskirühmade kaasamine

• Teenuste müük

• Rahvusvahelisus



Võimalused rahvusvahelises
sotsiaalses ettevõtluses

• Ligipääs rahvusvahelistele võrgustikele, infole, 
investoritele, mentoritele, sündmustele

• Mudelite, praktikate, lahenduste olemasolu
• Teemad ja inimeste hääled kuuldavamaks
• Võimendab muudatusi ja innovatsiooni



Tänan!

Katri-Liis Reimann

Kllepik@tlu.ee 
Tel: 5299267 

Skype: katriliis


