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Sissejuhatus

Ettevalmistustööd sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku loomiseks Eestis algasid augustis 2011. 
aastal, mil Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastusel alustati projekti „Sotsiaalse ettevõtluse 
eestkostevõrgustiku loomine“ elluviimist. Projekti eestvedaja oli Eesti Mittetulundusühingute ja 
Sihtasutuste Liit ja partner Heateo SA. Projekti eesmärkide saavutamiseks moodustati sotsiaalsete 
ettevõtete esindajatest, valdkonna ekspertidest ja teistest osapooltest (nt rahastajad) mitteformaalne  
võrgustik. Ettevalmistusperioodi jooksul kaasati kokku ligikaudu 80 inimest. 

Projekti raames loodi alus sotsiaalse ettevõtluse sektori edasiseks arendamiseks. Selle jaoks lepiti 
kokku olulistes aluspõhimõtetes (nt sotsiaalse ettevõtte definitsioon Eesti jaoks), kaardistati  
valdkonnas tegutsejate vajadused ja seati sihid nende vajaduste rahuldamiseks. Lisaks loodi projekti 
jooksul suhteid oluliste koostööpartneritega (KÜSK, EAS, Arengufond, Maamajanduse Infokeskus jt). 

Projekti raames viidi s̈gisel 2011 läbi ka uuring sotsiaalsete ettevõtete ja teiste ettevõtlustulu 
teenivate kodanikühenduste seas. Valimisse kuulus 56 organisatsiooni. Uuringul oli kaks peamist 
eesmärki. Esiteks, saada esmane ülevaade Eesti sotsiaalsete ettevõtete sektorist. Teiseks, kaardistada 
sotsiaalsete ettevõtete endi poolt nähtavad arenguvajadused ja ootused võimalikule valdkondlikule  
võrgustikule.  Uuringu tulemusena selgus, et sotsiaalsed ettevõtted näevad oma vajadustest lähtuvalt  
tugevat vajadust katusorganisatsiooni järele kolmes järgnevas rollis.

 Juriidilise regulatsiooni ja toetusmehhanismide soodsamaks muutmise eestkõneleja.
 Ühiskonnas sotsiaalse ettevõtluse alase teadlikkuse tõstja.
 Üksteise kogemustest õppimise platvormi looja (s.h info vahendamine, nõustamine, koolitused, 

üritused).

Ettevalmistusprojekti olulisima tulemusena asutati aprillis 2012 MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete 
Võrgustik 19 sotsiaalse ettevõtte poolt. Ühingu põhikirjaliseks eesmärgiks on sotsiaalsete ettevõtete 
arvu, suutlikkuse ja mõju suurendamine Eestis ning sotsiaalse ettevõtluse väärtustamine 
tegevusvaldkonnana meie ühiskonnas.

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (edaspidi SEV) esimesteks eesmärkideks organisatsioonina 
kujunesid esiteks võrgustiku sisuline ̈les ehitamine, laiendamine ja sujuvalt toimima panemine. 
Teiseks oluliseks suunaks sai eeskostetööle aluse panemine. Kolmas suurem eesmärk oli tõsta 
sotsiaalse ettevõtluse alast teadlikkust ̈hiskonnas. Järgnev aruanne kajastabki loodud 
organisatsiooni olemust ning selle tegevusi, väljundeid ja vahetulemusi mainitud kolmel suunal 2012.  
aastal.

Tegevusaruanne



SEVi tegevusmudel ja organisatsioon

SEV on liikmes- ja eestkosteorganisatsioon, mille peamised tegevused on:
 liikmeskonna informeerimine ja innustamine; koostöövõimaluste loomine ja vahendamine;  

koolitus- ja nõustamisteenuste loomine ning vahendamine;
 võrgustiku liikmete ühishuvide esindamine, sh juriidiline eestkoste; koostöö rahaliste ja 

mitterahaliste toetusmehhanismide loomisel ja arendamisel;
 hariduslike tegevuste ja uuringute toetamine (eriti mõju hindamise valdkonnas); asjakohane 

rahvusvaheline koostöö; avalik teavitustöö.

SEV-i tegevused lähtuvad ühingu põhikirjalisest eesmärgist, milleks on sotsiaalsete ettevõtete arvu,  
suutlikkuse ja mõju suurendamine Eestis ning sotsiaalse ettevõtluse väärtustamine 
tegevusvaldkonnana meie ühiskonnas. Organisatsiooni struktuuri moodustavad liikmed, 
tegevmeeskond, juhatus ja nõuandev kogu (mitteformaalne organ, 2012. aastal veel ei moodustatud). 
Liikmete hulka kuuluvad sotsiaalsed ettevõtted, mis vastavad põhikirjas loetletud 
liikmekriteeriumidele. Liikmeskonda täiendab mitteametlik kogukond, mille moodustavad  
vabatahtlikud  ja partnerid. Partnerite hulka kuuluvad sotsiaalse ettevõtluse suunas liikuvad juba 
tegutsevad organisatsioonid, alustavad sotsiaalsed ettevõtted ning sotsiaalsest ettevõtlusest huvitatud 
organisatsioonid ja eraisikud.

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku asutamine, 11.aprill 2012a (foto: Aron Urb)



Liikmeskond

Aasta 2012 lõpu seisuga oli SEV-il 21 liiget, nende hulgas 16 mittetulundusühingut, 4 sihtasutust ja 1 
osaühing: 

Abikäsi MTÜ    
Aktiviseerimiskeskus Tulevik MTÜ 
Eesti Kirbuturg MTÜ  
Eesti Pimemassööride Ühing MTÜ  
Eesti Väitlusseltsi Koolitus 
Equilibre MTÜ 
Etno Tuba MTÜ 
Korteriyhistu.net kasutajad MTÜ
Luke Mõis SA  
Meditech Estonia OÜ
Merimetsa Tugikeskus MTÜ  

Reservkorpus  MTÜ  
Rosma Haridusselts MTÜ  
Tagurpidi Lavka MTÜ 
Tartu Erahariduse Edendamise Selts  MTÜ
Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis SA
Terve Eesti SA   
Uuskasutus MTÜ    
Vahejaam MTÜ 
Väärtustades Elu SA  
World on Palm MTÜ  

Juhtimisstruktuur

MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatusse kuulub kuni 5 liiget. Juhatus valitakse kolmeks 
aastaks. Juhatuse roll on organisatsiooni strateegiline juhtimine, tegevuskavade koostamine, 
meeskonna värbamine ja toetamine, raamatupidamise korraldamine, üldkogude korraldamine. 2012.  
aastal kuulusid juhatusse 3 liiget: Riinu Lepa, Margit Sondberg ja Jaan Aps.
Palgalisse tegevmeeskonda kuulusid 2012. aastal Külli Kivioja-Ööpik (kommunikatsioon, 
assisteerimine), Aune Lillemets (liikmesuhted, uuringu läbiviimine), Riinu Lepa (projektijuht,  
meeskonna ja ressursside koordineerimine) ja Jaan Aps (eestkoste tegevuste koordineerimine). 
Tegevmeeskonda toetavad aktiivsemaid vabatahtlikud olid 2012. aastal Gina Mankin, Toomas Roolaid 
ja Kaarel Roosa.

Rahastamine

SEVi tegevusi rahastas 2012. aastal peamiselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital. KÜSKi rahastusel 
toimus kaks projekti: ettevalmistusprojekt „Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine“ kestis 
august 2011 kuni aprill 2012 ning projekt „Sotsiaalse ettevõtluse arenguhüpe Eestis”  algas augustis 
2012a lõpptähtajaga 30.aprill 2013a.
Lisaks KÜSKi toetusele kogunes SEVile aasta jooksul veidi omatulu. See koosnes kogutud 
liikmemaksudest ning sotsiaalse ettevõtluse õppereisi korraldamise tasust rootsi koostööpartneritele 
septembris. Teenitud omatulu võimaldab edaspidi katta hädavajalikke kulusid (veebiarved) ja  
vajadusel panustada väikses mahus projektide omafinantseeringusse.



Eesmärkide saavutamine

Aprillis kiideti heaks põhikirjaline eesmärk ja tegevussuunad. Täpsem tegevuskava loodi perioodiks 
2012-2013, mis lähtusid kolmest peamisest eesmärgist.

1. Võrgustiku sisuline ̈les ehitamine, laiendamine ja sujuvalt toimima panemine. See pidi 
eelkõige hõlmama isiklike suhete loomist liikmes-organisatsioonidega. Projektimeeskonnal oli  
plaanis külastada kõiki olemasolevaid ja aja jooksul liituvaid sotsiaalseid ettevõtjaid. Lisaks oli  
planeeritud kolm suuremat ühiskohtumist võrgustiku liikmetele.

2. Eestkostetööle aluse panemine. Koostöö loomine siseriiklike rahastajatega, rahvusvaheline 
koostöö huvikaitse kogemuste hankimiseks, ühiskondliku mõju hindamise arendamine 
sotsiaalse ettevõtluse eestkoste argumenteerimiseks.

3. Sotsiaalse ettevõtluse teadlikkuse tõstmine laiemalt ̈hiskonnas. Selle eesmärgi täitmiseks 
planeeritud tegevused on mahukad (sotsiaalse ettevõtluse kõneisiku rolli täitmine ühiskonnas, 
edulugude kirjutamine ja levitamine, SEVi tutvustamine ministeeriumitele, ametiasutustele,  
partneritele, õppeainete juurutamine ja uuringute algatamine, jm) ja vajalikud, et luua  
sotsiaalse ettevõtluse arengule soodsat keskkonda.

Lisaks mainitud tegevuseesmärkidele tõsteti olulisele kohale ka eesmärk kujundada SEV 
organisatsioonina tugevaks ja jätkusuutlikuks. See hõlmas SEVi juhtimisstruktuuri üles ehitamist,  
strateegiliste eesmärkide püstitamist, järgneva perioodi tegevusplaani loomist, ressursside leidmist, jm.

Võrgustiku sisuline ̈les ehitamine, laiendamine ja sujuvalt toimima 
panemine

Võrgustiku tugevaks organisatsiooniks loomise ja arendamise tegevused tuginesid 2011-2012 
etevalmistusprojekti käigus saavutatud tulemustel. Järgnevalt on esitatud viited olulisematele 
tulemustele ja kokkulepetele, millele tuginevalt oleme alates aprillist 2012 töötanud.

 „  Sotsiaalsete ettevõtete vajaduste kaardistamine ja ettepanekud võrgustiku tegevusteks“  , 
23.november 2011a. 

 „  Sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku strateegia ja tegevused“  , 15.detsember 2011a. 
 „  Sotsiaalse ettevõtluse eestkosteorganisatsiooni loomine“  ,  22.veebruar 2012a.
 Dokument: “Sotsiaalsete ettevõtjate eestkoste ja koostöö strateegia”, detsember 2011a.

Toimiva võrgustikutöö juures on väga oluliseks silmast-silma kohtumised liikmetega ja 
liikmekandidaatidega. 2012. aasta jooksul toimus 20 kohtumist sotsiaalsete ettevõtetega, sealhulgas 
12 kohtumist asutajaliikmetega ning 8 kohtumist potentsiaalsete liikmetega. Selle tulemusel liitus  
SEViga 2 uut liiget ja 2 sotsiaalset ettevõtet avaldasid veel soovi liituda. Kolmel juhul ei vastanud  
organisatsioon SEVi liikmekriteeriumitele ja üks ei soovinud ise liituda. 
Lisaks toimusid liikmeklubid: 30. novembril Tartus ja 5. detsembril Tallinnas. Tegemist oli vabas 
õhkkonnas koosviibimistega, kus liikmetel endil oli võimalik tõstatada neile olulisi teemasid.  
Osalejatega suheldes selgus, et liikmeklubide idee on nende meelest hea, kuid arvuliselt sooviti neid 
plaanitust vähem, sest ollakse väga hõivatud.
Liikmete ja teiste sotsiaalsete ettevõtete nõustamine toimus jooksvalt. Näiteks Olympic Casino 
Online'i poolt välja antava sotsiaalse ettevõtluse stipendiumi taotluse esitamise protsessis nõustati  

http://sev.ee/wp-content/uploads/2012/05/eestkoste_koostoo_strateegia.pdf
http://sev.ee/wp-content/uploads/2012/03/AK3_protokoll.pdf
http://sev.ee/wp-content/uploads/2012/01/AK2_protokoll.pdf
http://sev.ee/wp-content/uploads/2012/01/SE1_protokoll.pdf


kõiki kandidaate oma eesmärkide ja sõnumite selge väljenduse osas. 
Liikmete info haldamiseks  lõime augustis 2012 Sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku liikmehaldus-
süsteemi. Aasta lõpuks sai valmis ka liikmete infobaas. 

Eestkostetööle aluse panemine

Organisatsiooni asutamise ettevalmistuse käigus tegelesime põhjalikult ka eestkoste teemadega. Ühelt  
poolt kaardistasime sotsiaalsete ettevõtete vajadused nende huvikaitse osas. Teisalt kaasasime eksperte  
eelkõige just juriidiliste väljakutsete selgitamiseks. Näiteks moodustasime juriidika töögrupi, et 
arutada sotsiaalse ettevõtte eraldi juriidilise vormi loomise võimalikkust ja vajalikkust Eestis.  
Töögrupi esimese kohtumise protokoll   on leitav SEVi veebilehel  . Advokaadibüroo VARUL 
vabatahtlikud koostasid ka põhjaliku juhendmaterjali „  Sotsiaalse ettevõtja juriidiline abimees“  . 
Sotsiaalse ettevõtluse teema jõudis tänu SEVi tegutsemisele oluliste organisatsioonide ja  
kaasamisprotsesside päevakorda, kuhu see ilma ühe konkreetse eestkostja teadliku pingutuseta poleks 
välja jõudnud. Oluline on märkida, et enamus 2012. aasta jooksul loodud huvikaitse kontaktidest 
jõudis konkreetsemate vahetulemusteni 2013. aastal. Jooksvalt on eestkostetöö arenguid võimalik 
jälgida SEV-i veebilehelt http://sev.ee/eestkoste/tegevused-tulemused/  .  

2012. aasta jooksul lõime kontaktid olulisemate ministeeriumide ja teiste ametiasutustega. Näiteks 
koos Statistikaametiga valmistasime ette projekti Euroopa Komisjonile sotsiaalse ettevõtluse sektori  

SEVi ettevalmistustöö. Sotsiaalsete ettevõttete kohtumine, 23.november 2011a. (foto: Riinu Lepa)

http://sev.ee/eestkoste/tegevused-tulemused/
http://sev.ee/wp-content/uploads/2012/05/Sotsiaalse-ettev%C3%B5tja-juriidiline-abimees.pdf
http://sev.ee/wp-content/uploads/2012/01/juriidika1.pdf


statistika korrastamiseks Eestis. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium andis nõusoleku meid 
kaasata ettevõtluse arendamise valdkondliku arengukava koostamisse. Rahandusministeeriumile 
andsime sisendit finantsinstrumentide uuringusse, mis andis aluse meie kaasamiseks 2013. aastal 
struktuurifondide vahendite planeerimisse.

Sotsiaalse ettevõtluse nähtavaks muutmine ̈hiskonnas

SEV-i loomise ettevalmistuse käigus selgus sotsiaalsete ettevõtjate ühe peamise vajadusena nende 
tegutsemisvaldkonna laiem tuntus ühiskonnas. 2012. aastal tegime esimesed sammud SEV-i 
kommunikatsioonisuutlikkuse tõstmisel, et järgmistel aastatel oma liikmetele selles valdkonnas  
rohkem toeks olla. Lisaks keskendusime sellele, et SEV-i enda kommunikatsioonitegevused oleksid 
regulaarsed ja professionaalsed.

 Võrgustiku koduleht internetis on aadressil: www.sev.ee.  Detsembris 2012 oli SEVi veebilehe 
külastajate arv 443, sh on toimus 321 unikaalset külastust. Kogukülastustest u 40% 
moodustasid tagasi tulevad külastajad. Külastustest 91% tulid Eestist. Käesoleva 
majandusaasta suurim külastajate arv oli novembris (691 külastust).

 Võrgustikul on konto sotsiaalmeedia lehel Facebook. SEV-i Facebooki lehel oli fänne aasta 
lõpu seisuga 368. 

 Lõime e-posti loendi sotsiaalse ettevõtluse võrgustiku info huvilistest. Aasta lõpu seisuga oli 
uudiskirja saajaid 216. Uudiskirjad on kättesaadavad: sev.ee/uudiskiri.

Ajakirjandusse on sotsiaalne ettevõtlus jõudnud eelkõige tänu „Tegusa Eesti“ stipendiumile ja liikmete  
tegutsemisele, mis on kajastamist leidnud nii trüki kui elektroonilises meedias. Samuti on sotsiaalset  
ettevõtlust tutvustatud Virumaa Teatajas ja Riigikogu Toimetistes. Lisaks sellele on sotsiaalne 
ettevõtlus jõudnud ka televisiooni. Olulisemaid kajastusi:

 3000eurone stipendium ootab uusi kandidaate, Äripäev online 10.09.2012
 Tegusa Eesti stipendiumi pälvis tagurpidine lavkabuss, Postimees online 31.07.2012
 “Tegusa Eesti” 3000-eurose stipendiumi pälvis Rosma Haridusselts, Delfi 12.11.2012
 Sotsiaalne ettevõtlus pakub kaduvale eurorahale alternatiivi, Virumaa Teataja 20.11.2012
 Sotsiaalne ettevõtlus: õnnelikud inimesed, elujõulisem majandus, Riigikogu Toimetised 26 

(detsember 2012).

Peame oluliseks, et jõudsime nii trüki- kui elektroonilisse meediasse, nii üleriiklikesse kui 
maakondlikesse väljaannetesse. Lisaks jõudis televisioonis  07.11.2012 eetrisse SEVi ja sotsiaalset 
ettevõtlust tutvustav saade Tallinna TV sarjas „Teeme ise“.
2012. aasta sügisel võtsime kasutusele ka tõhusad tööriistad sisekommunikatsiooni haldamiseks. 
Siseveeb on Google Groups'i keskkonnas loodud projektimeeskonnasisene leht. Lisaks pakub 
igapäevaselt tuge kliendihaldusbaasi tüüpi keskkond liikmete kontaktide ja infoga tegelemiseks.

http://sev.ee/wp-content/uploads/2012/01/juriidika1.pdf
http://www.sev.ee/


Olulisemate s̈ndmuste loetelu

Järgnev nimekiri illustreerib SEV-i tegevusplaani täitmist. Tegemist ei ole ammendava nimekirjaga. 
Näiteks käisid lisaks väljatoodule SEVi juhatuse ja tegevmeeskonna liikmed mitmetes maakondades ja  
ülikoolides esinemas tegemas sotsiaalse ettevõtluse tutvustamiseks loenguid, koolitusi ja ettekandeid. 

Jaanuar-Märts

Ettevalmistustöö Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku loomiseks koostöös sotsiaalsete ettevõtete 
esindajatega ning teiste sotsiaalsete partneritega.

Aprill

 11.aprillil toimus SEV asutamiskoosolek. 19 sotsiaalset ettevõtet tuli kokku, et üheskoos 
kirjutada alla MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku asutamisleping. MTÜ Sotsiaalsete 
Ettevõtete Võrgustiku juhatusse valiti 3 liiget: Riinu Lepa, Jaan Aps ja Margit Sondberg. 
Asutamiskoosolekul esines välisesinejana Colin Campbell, kes on ligi 10 aastat töötanud 
Šotimaal sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku Senscot arendusjuhina.

Mai

 EL rahastusperioodi 2014-2020 ettevalmistamises osalemine. Esitasime omapoolsed 
ettepanekud üleriiklike arenguvajaduste täiendamiseks (http://sev.ee/2012/04/sev-raagib-
kaasaarenguvajaduste-planeerimisel/).

Juuli

 Olympic Casino Online andis koostöös SEViga välja esimese Tegusa Eesti stipendiumi. 
Stipendiumi pälvis sotsiaalne ettevõte Tagurpidi Lavka.

August

 Valmis liikmete infobaas, et mugavalt salvestada kõik SEVi liikmetega seotud info ning teha  
statistilisi väljavõtteid liikmeskonna kohta.

 Statistikaametiga ja EMSLiga koostöös esitasime projektitaotluse Euroopa Komisjonile  
sotsiaalsete ettevõtete statistiliste andmete kogumiseks ja töötlemiseks (taotlusvoor 
„Economic Impact of Social Enterprises“). 2012. aasta lõpu seisuga polnud projekti 
rahastusotsus veel laekunud. 

September

 18.septembril toimus SEVi liikmete sotsiaalsete ettevõtete kohtumine. Esimesel päeva poolel  
toimus SEVi hooaja plaanide tutvustus ja liikmete ootuste-mõtete kaardistus. Teises osas 
toimus Eesti Väitlusseltsi koolitus „Organisatsiooni sõnumi vormistamine ja esitlemine“. 

 24.-25.septembril toimus rahvusvaheline sotsiaalse innovatsiooni konverents „Bridging the  

Gap - New Survival Strategies: The cow and the squirrel“. Konverents korraldati EUCLID 
võrgustiku poolt ning toimus Kopenhaagenis ja Malmös. SEVi meeskonnast osalesid 
konverentsil Riinu Lepa ja Jaan Aps.

 11.-12. septembril külastas Eestit rootslaste delegatsioon: sotsiaalsed ettevõtjaid, sotsiaalsete 
ettevõtete toetajaid ja kohalike omavalitsuste esindajad. SEVi meeskond koostas rootslastele  
programmi, sh sotsiaalsete ettevõtete külastused. 

http://sev.ee/2012/04/sev-raagib-kaasaarenguvajaduste-planeerimisel/
http://sev.ee/2012/04/sev-raagib-kaasaarenguvajaduste-planeerimisel/


Oktoober

 15. ja 19.oktoobril toimus Ajujahi konkursi raames Maailmakohvik esitatud äriideede edasi 
arendamiseks. Riinu Lepa, Jaan Aps ja Heateo SA juhataja Andrus Aljas tutvustasid seal 
sotsiaalse ettevõtluse võimalusi ja pakkusid grupi- ning personaalset nõustamist.

 Olympic Casino Online andis koostöös SEViga välja teise Tegusa Eesti stipendiumi. 
Stipendiumi pälvis sotsiaalne ettevõte Rosma Haridusselts.

November

 AS PricewaterhouseCoopers Advisors kaasas SEVi Rahandusministeeriumi tellimusel valmiva 
uuringu “2014-2020 perioodi EL vahenditest rahastavate finantsinstrumentide kasutamise 
võimalustest Eestis” läbiviimisse. Saatsime ka hilisemad kirjalikud täiendused, mis võeti  
uuringu mustandtekstis arvesse. Ühtlasi saime kutse samateemalisse fookusgruppi 2013. aasta 
jaanuariks.

 8.-9.novembril toimus Riias rahvusvaheline sotsiaalse ettevõtluse konverents Social 
Entrepreneurship Forum 2012. Peakorraldajad: Läti Sorose Fond ja SSE Riga Majanduskool. 
Projektimeeskonnast osalesid Aune Lillemets, Jaan Aps ja Külli Kivioja-Ööpik. Jaan viis 
programmi raames läbi töötoa „Who is the best advocate for social entrepreneurship – is there  

a role for social entrepreneur associations?“ ja osales parimate sotsiaalse ettevõtluseäriideede 
valikukomisjonis.

 23.novembril toimus rahvusvaheline seminar Stockholmis „In search of solutions and 

partnership!“ Korraldaja: Networking Europe. Seminaril tegi Riinu Lepa ettekande SEVi 
tutvustamiseks.

 Kohtumine Siseministeeriumiga. Saime väärt vihjeid oma eesmärkide ja sõnumi eestkosteks 
avaliku sektori suunal. Kodanikuühiskonna arengukava rakendusplaani tegevused on paigas, 
SEV-i tuleb planeerida kaasa rääkimise järgmise arengukava koostamise juures. Käesoleva 
arengukava elluviimisse on võimalik panustada koos teiste tegijatega (nt 2013. aastal koos 
Heateoga koolitused kõigis 15 maakonnas).

 Kohtumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga: Tulemusena saime kaasatavate 
organisatsioonide nimekirja “Eesti ettevõtluse kasvustrateegia aastateks 2014-2020” 
koostamise raames. 

 30.novembril toimus regulaarne SEVi liikmeklubi (Tartus).

Detsember

 Valmistasime ette projektitaotluse Vabaühenduste Fondile. 2012. aasta lõpu seisuga polnud 
rahastuse osas otsust teada.  

 Ilmus SEVi tutvustav voldik. Voldikut jaotatakse peamiselt erinevatel sotsiaalse ettevõtluse  
alastel kohtumistel.

 Kohtumine Tartu Ülikooli Ettevõtluskeskusega. Arutasime koostöövõimalusi, kuidas sotsiaalne 
ettevõtlus jõuaks süsteemselt ainekavadesse. Otsustasime korraldada 2013. aastal eri ülikoolide 
esindajate kohtumise (huvitatud õppejõud ja uurijad).

 Kontakt Maamajanduse Infokeskusega: saime detailset infot Eesti maaelu arengukava (MAK) 
2014-2020 ettevalmistamiseks loodud valdkonnapõhiste töögruppide ja nendesse kaasamise 
võimaluste kohta. 

 Kontakt Euroopa Komisjoni Esindus Eestis: esmakontakt ühishuvide leidmisel Euroopa 
komisjoni initsiatiivi “Social Business Initiative” rakendamisel Eestis.

 5.detsembril toimus regulaarne SEVi liikmeklubi (Tallinnas).



Kokkuvõte

Projekt „Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine“ võimaldas luua aluse sotsiaalse 
ettevõtluse sektori edasiseks arendamiseks: leppida kokku aluspõhimõtted, kaardistada vajadused ja 
luua suhted esimeste koostööpartneritega. SEVi kui ühingu loomine aprillis 2012 oli loogiline jätk 
valdkonna arendamisele Eestis eri osapoolte koostöös. 
Võrgustiku loomisel oli oluliseks liikmete omavaheline suhtlemine ja üksteise tundmaõppimine.  
Selleks toimusid esimesed ühisüritused ja koostöökohtumised. Kohtuti ka võrgustikuga liituda 
soovijatega ning võeti vastu 2 uut liiget. 
Sotsiaalse ettevõtluse teema jõudis tänu SEVi tegutsemisele oluliste organisatsioonide ja  
kaasamisprotsesside päevakorda, kuhu see ilma ühe konkreetse eestkostja teadliku pingutuseta poleks 
välja jõudnud. Peateemaks oli sotsiaalsete ettevõtete rahastamine tulevikus. Oluline on märkida, et  
enamus 2012. aasta jooksul loodud huvikaitse kontaktidest jõudis konkreetsemate vahetulemusteni 
2013. aastal. 
Valdkondlikult oli oluline kõigepealt sotsiaalse ettevõtluse mõiste piiritlemine ja seejärel sotsiaalsele  
ettevõtlusele keskendunud infoallikate loomine. Nii kodulehe, Facebooki kui uudiskirja kaudu jõuti  
esimese poolesaja kontaktini. Ajakirjandusse jõudis sotsiaalne ettevõtlus eelkõige tänu „Tegusa Eesti“ 
stipendiumile, mis on kajastamist leidnud nii trüki- kui elektroonilises meedias.
2013. aastal jätkab SEV oma tegevuse laiendamist. Seejuures on fookuses laiema ringi sotsiaalsete 
ettevõtete kaasahaaramine ning valdkondlik eeskoste. Organisatsiooni arengu seisukohalt on 
olulisemad märksõnad omatulu teenimise võimaluste leidmine ja mõju hindamine. 
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Mittetulundusühing Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 23.04.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 1 977 0  

Nõuded ja ettemaksed 330 0  

Kokku käibevara 2 307 0  

Kokku varad 2 307 0  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 1 691 0 2

Kokku lühiajalised kohustused 1 691 0  

Kokku kohustused 1 691 0  

Netovara    

Aruandeaasta tulem 616 0  

Kokku netovara 616 0  

Kokku kohustused ja netovara 2 307 0  



13

Mittetulundusühing Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik 2012. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 23.04.2012 -

31.12.2012

23.04.2012 -

23.04.2012

Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 380 0  

Annetused ja toetused 16 397 0 3

Tulu ettevõtlusest 3 840 0  

Kokku tulud 20 617 0  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -3 490 0  

Mitmesugused tegevuskulud -2 573 0  

Tööjõukulud -13 900 0 4

Muud kulud -41 0  

Kokku kulud -20 004 0  

Põhitegevuse tulem 613 0  

Finantstulud ja -kulud 3 0  

Aruandeaasta tulem 616 0  
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Mittetulundusühing Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik 2012. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 23.04.2012 -

31.12.2012

Rahavood põhitegevusest  

Liikmetelt laekunud tasud 50

Laekunud annetused ja toetused 16 397

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 3 790

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -5 518

Väljamaksed töötajatele -12 745

Laekunud intressid 3

Kokku rahavood põhitegevusest 1 977

 

Kokku rahavood 1 977

 

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 977

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 977
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem 616 616

31.12.2012 616 616
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Mittetulundusühing Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse meetodit. Eesti hea

raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded

kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga)

pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid

otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa

Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on

ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt

laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 350 eurot ja mille kasulik eluiga on üle

ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle

peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel

on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi

amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis

koosneb ostuhinnas ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse materiaalset põhivara bilansis selle soetusmaksumuses,

millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalsele põhivarale

määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku

eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Kui vara lõppväärtus ületab tema

bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud

alla tema bilansilise jääkmaksumuse. Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara

mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused

kajastatakse aruandeperioodi kuludes. Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue

komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav

komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat

maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    350

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulemiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse

brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud

kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”. Liikmemaksud ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt. Mittesihtotstarbelised

toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on ühingu liikmed ja juhtorganite liikmed.
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Lisa 2 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 536 536   
Maksuvõlad 1 155 1 155   
Kokku võlad ja

ettemaksed
1 691 1 691   

 

 23.04.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 0    
Maksuvõlad 0    

Maksud tasutakse järgmise kuu kümnendal.

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Brutomeetod

 23.04.2012 Saadud Tulu/

amortisatsioon

31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 0 16 397 -16 397 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 16 397 -16 397 0

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
0 16 397 -16 397 0

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 23.04.2012 -

31.12.2012

23.04.2012 -

23.04.2012

Palgakulu 10 342 0

Sotsiaalmaksud 3 413 0

Pensionikulu 145 0

Kokku tööjõukulud 13 900 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 0
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Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 23.04.2012

Juriidilisest isikust liikmete arv 21 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 23.04.2012 -

31.12.2012

23.04.2012 -

23.04.2012

Arvestatud tasu 5 771 0

Summad on tasutud projektitööde eest, mitte juhatuse liikme tasuna.
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