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Kuidas toetavad positiivsete 
muutuste loomist:

1) tulumaksuseadus

2) riigihanked

3) töövõimereform

4) äriseadustik

… meie mõtteviis?
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Tulumaksuseaduse § 11 aitab... 
...toetada elujõuetut heategevust
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1) „Peab pakkuma kaupa, teenust, hüve: 
  peamiselt tasuta; 
  muul tulu mittetaotleval viisil;
  üldkättesaadaval viisil.“

2) „Ei tohi tegeleda: 
  asutaja kauba või teenuse reklaamimise
  või sihtrühma kuuluva isiku kutsealase 
tegevuse või ettevõtluse soodustamisega.“



Riigihangete seadus al 2016: 
võimalus saada iga avaliku sektori euro 
eest rohkem hüvesid (kui kasutame EL 
direktiivi võimalusi)
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1) Hangete reserveerimine: tööhõive loojad ja 
sotsiaal/haridus/kultuuriteenuseid pakkuvad 
sotsiaalsed ettevõtted

2) Hankimisel madalaimast hinnast peamise 
hindamiskriteeriumina loobumine

  vt eeskujuna Suurbritannia „Public Services 
(Social Value) Act 2012“



Töötu aitamiseks hõivesse on tihti 
tarvis vaheetappe
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Sotsiaalsed ettevõtted: hädavajalikud ja 
finantsiliselt elujõulise(ma)d vahelülid 
töövõimereformi elluviimisel
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Milline juriidiline vorm toetaks 
kõige paremini tugeva sektori 
teket?
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  EL liikmesriikides üha tihemini 
sotsiaalsetele ettevõtetele eraldi 
juriidiline vorm (viimati 06.2014 Taanis)

  Põnevaid angloameerika lahendusi, nt 
Community Interest Company UK-s, B-
Corporation USA-s)



Veel kaks näidet
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Merimetsa Tugikeskus: kaitstud 
töö andjast tubli ekspordiks tootja
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1. Teenused 100+ inimesele 
(töövõimekaotus 70-100%)

2. Teenuste hinnad ebapiisavad (nt 
igapäevaelu toetamine 79,79 eurot kuus)

3. 2013: ettevõtlustulu ca 327 tuh eurot 
(ekspordiks üle 85%), sihtfinantseering ca 
224 tuh eurot



MTÜ Avitus: õpime hindama sotsiaalsete 
ettevõtete teenuste väärtust rahaliselt!
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MTÜ Avitus: omatulu teenivad SE-d 
hoiavad riigile raha kokku (ja aitavad 
inimesi uuele elule)



Ka seadusandjate võimuses on...
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... mõjusad, finantsiliselt elujõulised ja 
laienemisvõimelised vabaühendused!

- et eesmärgiks oleks mõju, mitte lihtsalt 
heategevuslik tegutsemine

... sotsiaalsete ettevõtete kujunemine 
tugevaks sektoriks ja riigile võimekaks 
partneriks (sh teenusepakkujaks)!



Ootame koostööpakkumisi ühiste 
eesmärkideni jõudmiseks!

Sh nõustame valimisplatvorme

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
(SEV)

www.sev.ee

 Jaan Aps
juhatuse esimees

jaan@sev.ee

14 

Slaidi 2 autorid: 
Susann Kivi
Mirko Aus


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

