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1. Sissejuhatus 
 

Noore võimalused ja soov osaleda otsustes, mis tema elu ja ühiskonda puudutavad, on aluseks 

sidusa ühiskonna arengule Eestis. Oma ja ümbritseva elu korraldamises osalemine paneb põhja 

tugeva kodanikuühiskonna arengule, kus noored sotsiaalsete muutuste taotlemises aktiivselt 

kaasa teevad. Osalusest sõltub paljuski kuuluvustunne ja kaasatuse taju ning see aitab vältida 

vajadust või soovi end radikaalselt väljendada või riigist lahkuda. 

„Noortevaldkonna arengukava 2014–2020” meede 3 näeb ette kogukonnas ja otsustes noorte 

aktiivse osaluse toetamist. Meetme 3 raames viiakse ellu erinevaid tegevusi, mis on mõeldud 

noorteühenduste tegutsemisvõimekuse ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks, sealhulgas 

arendatakse noorteühenduste aastatoetuste ja osaluskogude toetamise süsteemi. 

Arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks on ENL seadnud oma tegevuse eesmärgiks 

kindlustada vajaduspõhine ja vajadusi rahuldav rahastussüsteem kõigile noorteühendustele. 

Sihiks on saavutada noorteühenduste majanduslik stabiilsus, nii et neil oleks rohkem raha 

sisuliste põhitegevuste jaoks.  

Kolmanda sektori organisatsioonide suutlikkus on viimasel aastakümnel olnud üsna oluline 

uurimisobjekt. Spetsiifiliselt noorteühenduste finantssuutlikkuse teemat on aga käsitletud 

oluliselt vähem ja peamiselt lähtuvalt erinevatest kitsamatest fookustest. Näiteks 2008. aastal 

Eesti Noorsoo Instituudi poolt läbi viidud uuring „Noorsootöö rahastamine kohalikes 

omavalitsustes” annab hea ülevaate nii kohalike omavalitsuste (KOV) tugistruktuuridest kui ka 

rahastamise mehhanismidest ja KOV-de sisestest raskustest seoses noorsootöö rahastamisega. 

Uuringu tulemused näitasid, et noorsootööd toetavad tugistruktuurid on välja kujunenud 

peamiselt suurtes ja keskmise suurusega omavalitsustes. Väiksemates omavalitsustes aga sageli 

isegi puudub ametiisik, kelle tööülesannete hulka kuuluks ainult noorsootöö korraldamine. See 

mõjutab paratamatult ka noorteühenduste võimalusi saada nendes piirkondades KOV-de 

toetust, et seeläbi oma finantssuutlikkust suurendada. Uuringu aruandes jõutakse järelduseni, et 

noorsootöö rahastamist omavalitsustes iseloomustavad enim variatiivsus ja ebaühtlus. Kõige 

rohkem leiab toetust huvihariduse valdkond, millele järgnevad avatud noorsootöö, noorte ringid 

ja klubid ning noortesport. 

Hea ülevaate noorsootöö valdkonna mittetulundusühingute (MTÜ) finantssuutlikkusest annab 

2009. aastal valminud ulatuslik uuring „Kohaliku tasandi noorsootööd teostavate 

mittetulunduslike organisatsioonide areng”. Uuringu tulemuste järgi on noorteühenduste töö 
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puhul peamised probleemid näiteks vähene võimekus luua ametikohti ja võtta tööle inimesi, 

arenguruum ühenduse juhtimise korraldamisel, tegevusteks vajalike vahendite nappus, 

rahastamise ebastabiilsus ja ruumide puudus. Paljude noorteühenduste puhul on kitsaskohaks 

ka kirjaliku arengukava puudumine ning vähene tähelepanu ühenduse kui organisatsiooni 

arendamisele lähitulevikus. 

Kuigi noorteühendustel on oma selge eripära, avaldavad teatud üldiselt mittetulundussektori 

jaoks aktuaalsed probleemid siiski oma mõju ka noorteühenduste tegevusele. Seetõttu oleme 

siinse analüüsi käigus vaadelnud ka mitmeid mittetulundussektori finantssuutlikkust käsitlevaid 

uuringuid, näiteks 2009. aastal valminud EMSL-i uuringut „Suutlik sektor”. Selle uuringu 

aruandes tuuakse kolmanda sektori rahastamise peamiste probleemide seas välja näiteks 

avaliku võimuga koostöö tegemisel väljakujunenud koostöövormide puudumine. Seda eriti riigi 

tasandil, mille võimalikuks põhjuseks pakutakse avaliku sektori inertsust ja partneritega 

(kolmas sektor) kohandumise soovi puudust. Inertsus väljendub näiteks avaliku sektori 

tegutsemisloogikast lähtuvates projektikonkurssides, millele MTÜ-del on raske oma tegevust 

kohandada ilma olulise lisatööta. Tulemusena jäävad projektid teostamata või rahastamata isegi 

siis, kui on olemas hea idee ja valmisolek töötada. Samuti on probleemiks avaliku võimu soov 

rahastamistingimuste kaudu mõjutada ühenduste tööd ja tegutsemise eesmärke, mis sageli 

vahetuva poliitilise võimu / võimulolevate erakondade vahetuse taustal vähendab kolmanda 

sektori tegutsemiskeskkonna stabiilsust ja raskendab tegevuse pikaajalist strateegilist 

planeerimist. Kõnealuse uuringu tulemuste järgi heidetakse katusorganisatsioonidele sageli ette 

kohati segaseid prioriteete avaliku võimuga suhtlemisel ning selgete ja arusaadavate sõnumite 

vähesust. 

2011. aastal ilmunud EMSL-i ja KÜSK-i uuringu aruanne „Eesti sotsiaalse ettevõtluse 

kogemuste ja olukorra kaardistamine” annab ülevaate sotsiaalse ettevõtluse sektorist Eestis, 

samuti nimetab selle arendamiseks olulised elemendid, nagu näiteks katusorganisatsioonide roll 

juriidilise regulatsiooni eestseisja, teadlikkuse tõstja ja kogemuste vahetamise platvormina. 

Uuringu käigus küsitletud sotsiaalsetest organisatsioonidest on 64% MTÜ-d. Iseloomulik on 

samuti, et enamik sotsiaalseid organisatsioone täidab peaaegu 40% oma eelarvest tänu 

toetustele, seega on täielikult iserahastuvate sotsiaalsete ettevõtete osakaal suhteliselt väike. 

Uuringusse kaasatud sotsiaalsete ettevõtete seas (56 organisatsiooni) oli ka 3 organisatsiooni, 

kelle tegevusvaldkonnaks on noorsootöö, kahe organisatsiooni tegevusvaldkonnaks oli 

märgitud haridus ja nelja organisatsiooni tegevusvaldkonnaks on pere ja lapsed (sh lastekaitse). 
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2. Meetod ja valim 
 

Siinse uuringu jaoks kasutati andmekogumismeetodina veebiküsitlust, mis pandi üles Google’i 

veebiküsitluskeskkonda. Küsitlus edastati uuringus osalema valitud organisatsioonidele e-kirja 

teel, valim moodustati varasema uuringu „Noorteühenduste kaardistamine 2013–2014” raames. 

Üldkogumisse kuuluvate noorteühenduste kontaktid koguti järgnevalt: 

 1. maavalitsuste esindajate käest e-kirja teel; 

 2. KOV-de (vallad ja linnad) esindajate käest e-kirja teel; 

 3. teiste võimalike infoallikate kaudu (nt kohalikud osaluskogud, Eesti 

Külaliikumine Kodukant, noortekeskused). 

 

Üldvalimi moodustasid 330 noorteühendust 102 territoriaalsest üksusest Eestis. Kokku laekus 

48 täielikult täidetud ankeeti. Üldkogumi ja laekunud ankeetide hulka vaadates nendime, et 

laekunud vastuste põhjal ei ole võimalik teha üldistusi kogu noorteühenduste sektori kohta. 

Samas leiame, et kuna tegu on siiski väga spetsiifilise sihtrühmaga, on vastuste põhjal võimalik 

tuua välja sagedamini esinevad noorteühendustele omased finantssuutlikkuse probleemid ja 

edulood.  

Uuringu eesmärgiks oli teha finantssuutlikkuse probleemide analüüs eelkõige väiksema 

liikmeskonnaga noorteühenduste seas. 31% vastajate hulka kuuluvatel noorteühendustel on 

kuni 10 liiget, samuti 31% noorteühendustel on 11–25 liiget. 79% uuringus osalenud 

noorteühendustest tegutsevad kohalikul tasandil. Veidi üle poole (52%) tegutsevad 

maakondlikul tasandil. Suuri ühendusi (üle 501 liikmega) oli vastanute seas kõigest kolm. 

Arvestades laekunud ankeetide profiili ja väiksemate ühenduste osakaalu valimis, võib 

järeldada, et uuringu tulemusi ja järeldusi saab eelkõige laiendada väiksematele ja keskmise 

suurusega ühendustele. 
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Joonis 1.1. Vastajate profiil – liikmete arv 

 

 

Joonis 1.2. Vastajate profiil – tegevusulatus 

 

Kui palju liikmeid on teie liikmete nimekirjas vastamise hetkel? 
                                                                                                               % kogu valimist

Kuni 10 liiget

31%

11-25 liiget 

31%

26-50 liiget

15%

51-100 liiget

 13%

Rohkem kui 501 

liiget 6%

101-500 liiget

4%

Milline on teie ühenduse tegevusulatus? 
                                                                     % kogu valimist

Maakondlik tasand

 52%

Üle-riigiline tasand

 44%

MuuEuroopa tasand 

(olete Euroopa 

ühenduste Eesti 

haru) 17%

Maailma tasand 

(olete maailmse 

ühenduse Eesti haru)

 2%

Kohalik tasand (linn, 

vald, küla)

 79%
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3. Uuringu tulemused 

3.1. Noorteühenduste liikmeskond  
 

Uurimaks noorteühenduste liikmeskonna koosseisu palusime ühendustel märkida, millised 

noored kuuluvad nende ühendusse. Selgus, et kõige aktiivsemalt osalevad noorteühenduste töös 

õpilased, üliõpilased ja töötavad noored: 83% vastanud ühendustest kaasavad oma 

liikmeskonda õpilasi, rohkem kui pooltesse (58%) ühendustesse kuuluvad töötavad noored 

(kuni 26-aastased) ning 56% organisatsioonidest on oma liikmeskonna osana märkinud 

üliõpilasi. Noored, kes ei tööta ega käi koolis, on kaasatud vaid 38% ühenduste liikmeskonda. 

Niivõrd suur mittetöötavate ja mitteõppivate noorte kaasatus on mõneti üllatav, kuna nende 

protsent on kõrgem kui statistikas tavapäraselt esineb, ning siinkohal tuleb arvestada antud 

valimi piiratusega – 38% protsendi taga peitub 18 noorteühendust, kelle koosseisu võib kuuluda 

vähemalt üks kuni 26-aastane noor, kes ei tööta ega käi koolis. 

 

Joonis 1 

 
 

Enamasti suunavad noorteühendused oma tegevuse samadele sihtgruppidele kui nende 

liikmeskonda aktiivselt kaasatud noored. Seda näitab ka vastav statistika: 

Millised noored kuuluvad teie ühendusse? 
                                                                                                                      % kogu valimist

83%

56%

58%

38%

15%

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Õpilased (N=40)

Üliõpilased (N=27)

Töötavad noored (kuni

26. a) (N=28)

Noored, kes ei tööta ega

käi koolis (kuni 26. a)

(N=18)

Muu (N=7)
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85% noorteühendustest on tegevuse suunanud õpilastele ja 60% üliõpilastele. Peamine erinevus 

seisnes kahes sihtgrupis: kohaliku valla/linna/küla kogukond (60% noorteühendustest) ja 

mittetöötavad noored (52% noorteühendustest). Neid organisatsioone, kelle tegevus on 

suunatud õpilastele ja üliõpilastele, on märkimisväärselt rohkem kui neid ühendusi, kelle 

liikmeskonnas on mittetöötavaid/mitteõppivaid noori (38%) (vt joonis 2). 

 

Joonis 2 

 
 

3.2. Noorteühenduste tegevusalad 
 

Avatud küsimusena palusime noorteühendustel nimetada oma tegevusvaldkond/valdkonnad. 

Kolmandik (33%) uuringus osalenud noorteühendustest märkis tegevusvaldkonnaks hariduse. 

Hariduse koondkategooria alla kuuluvad haridus üldiselt (7 ühendust), koolielu (1 ühendus) ja 

mitteformaalne haridus (2 ühendust). 

Ligi veerand (23%) ühendustest – noortevolikogud (10 ühendust) ja erakondade 

noorteühendused (1 ühendus) – tegeleb poliitikaga. 19% uuringus osalenud noorteühenduse 

tegevusvaldkonnaks on vaba aeg ja 15% ühendustest tegeleb noorsootööga, sh täpsemalt 

noorteühendustega (1 ühendus), noorte suhtlemise arendamisega (1 ühendus), noortelaagrite 

Millisele sihtgrupile on teie tegevus suunatud? 
                                                                                                                                     % kogu valimist

85%

60%

52%

52%

60%

6%

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Õpilased (N=41)

Üliõpilased (N=29)

Töötavad noored (kuni

26. a) (N=25)

Noored, kes ei tööta ega

käi koolis (kuni 26. a)

(N=25)

Kohaliku

valla/linna/küla

kogukond (N=29)

Muu (N=3)
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korraldamisega (1 ühendus), lastetööga (1 ühendus), (eri)noorsootööga üldiselt (6 ühendust) 

ning vabatahtliku tööga (1 ühendus).  

10% noorteühendustest tegeleb kultuuriga, mille alla kuuluvad sellised kategooriad nagu 

kultuur üldiselt (1 ühendus), muusika (1 ühendus), tants (1 ühendus), kirjandus (1 ühendus), 

kunst (1 ühendus) ning rahvuskultuur (2 ühendust) (vt joonis 3). 

8% noorteühendustest on oma tegevuse sidunud religiooniga ja samuti 8% riigikaitsega. 

Riigikaitse kategooria alla kuuluvad täpsemalt skautlus (2 ühendust), riigikaitse üldisemalt 

(1 ühendus) ning maaelu (1 ühendus). 

Joonis 3 

 
 

Tabelis 2 on toodud absoluutarvud, mis näitavad, mitu erineva suurusega noorteühendust 

tegutseb loetletud tegevusvaldkondades. Selgub, et väiksemad organisatsioonid (kuni 50 liiget) 

tegelevad kõige aktiivsemalt poliitikaga (11 juhul), vaba aja veetmise eest hoolitsemisega (8 

Missugune on teie ühenduse tegevusvaldkond? 
                                                                                                % kogu valimist

33%

23%

19%

15%

10%

8%

8%

2%

2%

% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Haridus

Poliitika

Vaba aeg

Noorsootöö

Kultuur

Religioon

Riigikaitse

Muu

Ei ole kindlat

tegevusvaldkond
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juhul) ning noorsootööga (7 juhul). Suuremate organisatsioonide (51 liiget ja rohkem) seas on 

aktuaalsemad noorsootöö (4 ühendust) ja haridus (6 ühendust). 

 

Tabel 2. Noorteühenduste tegevusvaldkond ühenduse suuruse lõikes 

Missugune on teie ühenduse 

tegevusvaldkond? 
Kui palju liikmeid on teie liikmete nimekirjas vastamise hetkel? 

Kuni 10 

liiget 

11–25 

liiget 

26–50 

liiget 

51–100 

liiget 

101–500 

liiget 

Rohkem 

kui 501 

liiget 

Vaba aeg 4 2 2 0 0 1 

Religioon 0 2 1 1 0 0 

Riigikaitse 2 0 1 1 0 0 

Noorsootöö 4 2 1 2 0 2 

Haridus 2 2 0 3 2 1 

Poliitika 5 5 1 0 0 0 

Kultuur 0 1 3 2 0 1 

Muu 0 1 0 0 0 0 

Ei ole kindlat 

tegevusvaldkonda 

0 1 0 0 0 0 

 

3.3. Noorteühenduste tegevus  
 

Noorsootöö jätkusuutlikuks elluviimiseks on väga tähtis nii see, et organisatsioonid oleksid 

oma tegevusvaldkonnas pädevad, kui ka see, et nad suudaksid organisatsiooni juhtida, luua ja 

hoida koostöösuhteid teiste organisatsioonidega, kaasata vabatahtlikke ja tagada 

organisatsiooni tegevuseks vajalikke ressursse. Organisatsiooni vanus on üheks 

jätkusuutlikkuse kriteeriumiks: see näitab organisatsiooni suutlikkust oma eesmärgi nimel 

järjepidevalt tegutseda, piiramata tegevust ühe lühiajalise projektiga. 

Tabel 3. Noorteühenduste asutamisaasta 

Mis on teie ühenduse 

asutamisaasta? 
N % 

Ei tea 1 2% 

1930 1 2% 

1988–1999 12 25% 

2000–2004 10 21% 

2005–2009 9 19% 

2010–2013 15 31% 

 

Lausa 15 uuringus osalenud noorteühendust (31%) on asutatud viimase viie aasta jooksul, sel 

ajal kui enne 2000. aastat on asutatud vaid 13 ühendust (27%). Tulemused on kooskõlas 2009. 



ENL – Noorteühenduste finantssuutlikkus Eestis 

 

 11 

aastal läbiviidud uuringu „Kohaliku tasandi noorsootööd teostavate mittetulunduslike 

organisatsioonide areng” tulemustega, mille järgi samuti enamik 257-st uuringus osalenud 

noorsootööd tegevast MTÜ-st on asutatud vähem kui kümme aastat tagasi ja vaid viiendik 

organisatsioone on tegutsenud üle 10 aasta. See trend kordab ka üldist tendentsi 

mittetulundussektoris: viimase 15 aasta jooksul on mittetulundussektor tugevasti 

aktiviseerunud ning on hoogustunud uute organisatsioonide asutamine. 

Vastavalt Kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse (KUAK) poolt MTÜ-de seas 

perioodil 2006–2007 ning varasemalt 2004. aastal läbiviidud riigipoolse rahastamise analüüsile 

on ühingu asutamise aasta määravaks faktoriks riigieelarvelise toetuse saamisel. Täpsemalt on 

tõenäolisem, et riigieelarvelist toetust saavad 1995.–1999. aastal asutatud organisatsioonid, 

mitte näiteks 2000.–2007. aastal asutatud organisatsioonid. See on tingitud esimeste paremast 

võrgustikust, kogemustest ja teatud institutsionaalsest küpsusest. Samuti on vanemad 

organisatsioonid 2004. aasta analüüsi järgi enamjaolt edukamad majandustegevuse kaudu tulu 

teenimises. 

Siinse uuringu tulemuste analüüsist selgub, et hiljuti asutatud organisatsioonid kipuvad olema 

liikmete arvult väiksemad ja rohkemaliikmelised noorteühendused kipuvad olema vanemad. 

Selline seos võib tähendada ühelt poolt seda, et organisatsioonid, kes on oma algusaegadel 

suutnud kaasata laiemat liikmeskonda, on jätkusuutlikumad ning suurema tõenäosusega jäävad 

püsima mitmeks aastaks. Teiselt poolt on pikemalt tegutsenud organisatsioonidel suurem 

juhtimis- ja kaasamispädevus ning kogemus, mis teeb nende jaoks lihtsamaks organisatsiooni 

tegevusse uute liikmete kaasamise. 

Organisatsiooni konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse üheks oluliseks kriteeriumiks on 

palgaliste töötajate olemasolu, mis samuti aitab lahenda vabatahtlikkuse alusel tegutsevate 

organisatsioonide peamise probleemi – ajapuuduse – ja samas kindlustada efektiivseks 

juhtimiseks olulise pädevuse ja keskse koordineerimise. Uuringus osalenud noorteühendustest 

on palgalisi töötajaid umbes kolmandikul (31%). See kordab 2009. aastal läbiviidud kohaliku 

tasandi noorsootööd teostavate mittetulunduslike organisatsioonide uuringu tulemusi, mille 

järgi palgalisi töötajaid oli 32%-l organisatsioonidest. 

Noorteühenduste tegevuses osalevad kindlasti noored, kellele on ühenduste tegevus peamiselt 

suunatud. Seda kinnitavad ka eespool esitatud andmed. Lisaks tavaliikmetele vajavad 

ühendused edukaks tegutsemiseks ka spetsiifilise kogemuse ja ettevalmistusega ning eriliste 

oskustega liikmeid, kelle jaoks on ühenduse tegevus pigem töö. Kui aga ei ole tegevuse 

püsirahastust, et katta töötaja igapäevaseid kulusid, on ääretult raske kaasata inimesi, kellel on 
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spetsiifilised oskused ja teave. Taoliste liikmete olemasolu on vajalik just organiseeritud ja 

jätkusuutlikuks tegevuseks. Palgatöötajate olemasolu vajalikkust ühenduse konkurentsivõime 

tagamiseks on märgitud nii KUAK-i 2006.–2007. aasta riigieelarvelise rahastuse 

analüüsiraportis kui ka teistes varasemates mittetulundussektori analüüsides. Palgatöötajate 

olemasolu ja konkurentsivõimelisust on seostatud suurema professionaalsuse ja oskusteabega 

ning rohkemate ressurssidega taotluste kirjutamiseks. 

 

Joonis 4.1 

 

 

Palgaliste töötajate olemasolu ja noorteühenduste suurust vaadeldes selgub, et palgalisi 

töötajaid on sagedamini suuremates noorteühendustes. See on kooskõlas varasemate uuringute 

tulemustega (KUAK 2006–2007): suuremat palgaliste töötajate olemasolu tõenäosust on 

täheldatud pikemaajalise rahastuse puhul, kuna see tagab suurema stabiilsuse ja töökoha 

püsivuse. 

Varasemate uuringute tulemused on näidanud otsest seost palgatöötajate olemasolu ja 

noorteühenduste eelarve suuruse vahel – suurema eelarve puhul on tõenäolisemalt vahendeid 

ka palgatöötaja olemasolu tagamiseks. Samas on loogiline, et suurem organisatsiooni eelarve 

eeldab ka suuremamahulist tegevust ja nõuab paremat organiseerimist, mida on raske saavutada 

ainuüksi vabatahtlikke liikmeid kaasates. See kõik on iseloomulik ka suuremate 

organisatsioonide jaoks, kellel on suuremahuliste projektide elluviimiseks inimesi (vt joonis 

4.2). 

Kas teie ühendusel on palgalisi töötajaid? 
                                                                                    % kogu valimist 

Ei 

69%

Jah

31%
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Joonis 4.2 

 

 

Tegutsemisruumide olemasolu on organisatsiooni püsiva tegevuse tagamiseks üks olulisi 

aspekte, mis noorteühenduste puhul ei ole alati otseselt seotud ühenduse eelarvega (lähtuvalt 

võimalusest kasutada haridusasutuste või muude asutuste, ka KOV asutuste ruume, mida 

ühendus otseselt ei oma ega üüri). Tõepoolest selgub, et tegevuseks ruumide omamine esineb 

sagedamini kui palgatöötaja olemasolu. Pooltel (50%) uuringus osalenud noorteühendustest on 

oma tegevuseks ruumid ning pooltel (50%) siiski veel ei ole (vt joonis 5). 

Kindlat mustrit siin välja tuua ei saa, kuid sagedamini on ruumid olemas taas just suurematel 

noorteühendustel. Samas on veidi üle pooltel väiksematest noorteühendustest ruumid siiski 

olemas. KOV noorteühenduste rahastamise analüüsist selgub, et KOV mitterahaline toetus võib 

sageli realiseeruda just tasuta tegutsemisruumide pakkumisena näiteks avatud noortekeskustes. 

See võib selgitada ruumide olemasolu ka väiksematel organisatsioonidel, kelle vajadusi 

noortekeskustes saadaval olevad ruumid suudavad rahuldada. 

 

Joonis 5 

Kas teie ühendusel on palgalisi töötajaid? 
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3.4. Noorteühenduste tulud ja kulud 
 

Enamik noorteühendusi saab oma tegevuseks raha mitmest allikast. Seetõttu pidid ka siinses 

uuringus osalenud noorteühendused märkima kõik allikad, kes nende tegevust toetavad. Kõige 

sagedamini (71% ühendustest) on noorteühendused märkinud rahastajaks KOV. Kolmandikul 

(33%) noorteühendustest on oluliseks rahastusallikaks liikmemaksud (koguvad liikmemaksu) 

ja/või toetused riiklikest fondidest ja organisatsioonidest (nt Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

ehk KÜSK).  

Kõige vähem saavad ühendused raha erinevatest annetustest ja toetustest, aga ka näiteks 

sotsiaalsest ettevõtlusest, mida oma rahastusallikana märkis vaid 4% vastanutest. Vähene 

sotsiaalse ettevõtlusega tegelemine on põhjustatud tõenäoliselt sellest, et sotsiaalse ettevõtluse 

mõiste on Eestis veel suhteliselt uus ja noorteühendustel puudub piisav pädevus, et rakendada 

ettevõtlikku mõtteviisi oma organisatsiooni rahastuse tagamiseks. Samas oleks sellel kindlasti 

palju potentsiaali. Noorteprogrammi ENTRUM kogemus näitab, et noortel on hulganisti 

ettevõtlikke ideid ja on palju noori, kes on valmis panustama aega ja energiat nende 

arendamisse. Sotsiaalse ettevõtluse tugevdamine noorteorganisatsioonide seas suurendab 

Kas teie ühendusel on oma tegevuseks ruumid (kontor/tuba)? 
                                                                                                                               % kogu valimist
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omakorda eratoetajate huvi noorteorganisatsioonide vastu. Hetkel on huvi madal ja piirdub 15% 

organisatsioonidega. 

Joonis 6.1 

 

Millistest allikatest rahastatakse teie organisatsiooni? 
                                                       

                                                          Ühingute osakaal (%), mis on märkinud antud allikat 

tuluallikana

71%

33%

33%

29%

25%

25%

21%

15%

15%

15%

10%

8%

6%

4%

8%

80%

20%

30%

20%

20%

30%

20%

10%

13%

10%

3%

7%

3%

3%

10%

53%

53%

33%

33%

33%

7%

20%

27%

20%

27%

13%

7%

13%

0%

7%

67%

67%

67%

100%

33%

67%

33%
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0%

67%

33%

0%

33%

0%
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Toetused kohalikult omavalitsuselt (N=34)

Liikmemaksud (N=16)

Toetused riiklikest fondidest ja organisatsioonidest

(näiteks Kodanikuühiskonna Sihtkapital- KÜSK) 

(N=16)

Toetused riigieelarvest (näiteks tegevustoetused,

sihtotstarbelised eraldised)  (N=14)

Toetused kohalikest fondidest (näiteks Tartu

Kultuurkapital)  (N=12)

Toetused Euroopa Liidu programmidest (näiteks

Euroopa Noored Eesti büroo - ENEb)  (N=12)

Tulud ettevõtlusest ja varalt, sh ruumide rent  (N=10)

Tulud heategevusest või korjandustest  (N=7)

Annetused, sponsorlus Eesti ettevõtetelt  (N=7)

Annetused Eestis elavatelt eraisikutelt  (N=7)

Toetused välisriikide organisatsioonidelt  (N=5)

Toetused välisriikide valitsustelt (näiteks Norra

Vabaühenduste Fond)  (N=4)

Toetused välisriikides elavatelt erisikutelt  (N=3)

Tulu sotsiaalsest ettevõtlusest  (N=2)

Muu  (N=4)

Üldjaotus (N=48) kuni 25 liiget (N=30) 26-500 liiget (N=15) Rohkem kui 501 liiget (N=3)
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Väärib märkimist, et Euroopa Noored programmilt ja sarnastelt fondidelt on kõige aktiivsemalt 

taotlemas just suuremad (üle 501 liikmega) organisatsioonid. Keskmise (25–501 liiget) 

suurusega organisatsioone taotlejate seas peaaegu ei ole, nende hulk on isegi väiksem kui 

väikeste organisatsioonide arv. Viimane aspekt viitab sellele, et taolise erinevuse põhjuseks ei 

pruugi olla ainult taotluste keerukus ja palgaliste töötajate puudumine (kuna väikestel alla 25 

liikmega organisatsioonidel on nende olemasolu vähem tõenäoline), samuti –erinevalt paljudest 

riiklikest fondidest – on taoliste programmide rahastamise tingimused ja protseduur oluliselt 

lihtsamad. Edasiste uuringute käigus vajaks täpsustamist, kas vähene taotlemine konkreetselt 

sellistelt fondidelt keskmiste noorteühenduste poolt on põhjustatud programmide ja toetatavate 

tegevuste valikust. Valik on üsna spetsiifiline ja paljud tegevused sobivad kas assotsieerumata 

väikestele (alla 20 liikmega) noortegruppidele või suurematele organisatsioonidele, kes 

suudavad oma põhitegevusse integreerida toetatavaid tegevusi (noorsoovahetused, 

õppevahetused, strateegiline koostöö jne). 

Joonis 6.2 näitab, kui suure osa moodustavad erinevad rahastusallikad noorteühenduste 

kõikidest rahastusallikatest. Eelneva jaotusega võrreldes jääb üldmuster samaks (vt joonis 6.1 

vs. joonis 6.2). Täpsemalt selgub, et kõikidest noorteühenduste rahastusallikatest moodustavad 

toetused KOV-lt ligi veerandi ehk 22%. Kõige suurema osa kõikidest rahastusallikatest 

moodustavad KOV toetused just väikestel ehk kuni 25-liikmelistel noorteühendustel (29%). 

Kõikidest noorteühenduste rahastusallikatest moodustavad KOV toetuste järel veel suure osa 

liikmemaksud (10%), KÜSK-i toetused (10%) ja toetused riigieelarvest (9%). 

Liikmemaksud on noorteühendustel sageli väga väikesed ja seetõttu ei ole neist saadav raha 

teiste tuluallikatega võrreldes suure osakaaluga (vt joonis 7.1). Eri suurusega noorteühendusi 

omavahel võrreldes selgub, et keskmise suurusega noorteühendustel moodustavad 

liikmemaksud kogu rahastusallikatest saadavast tulust suurema osa kui teistel noorteühendustel 

(vt joonis 6.2). Riigieelarvest saadaval rahastusel on teiste noorteühendustega võrreldes suurem 

osakaal just üle 501 liikmega noorteühendustel. 
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Joonis 6.2 

 
 

Vaadeldes seda, missugustest allikatest saavad noorteühendused rahastust oma asutamisaasta 

lõikes, näeme, et KOV-dest saavad raha kõik uuringus osalenud noorteühendused, kõige 

sagedamini aga need ühendused, mis on asutatud 2010.–2013. aastal. Liikmemaksudest saavad 

kõige sagedamini raha 1988.–2004. aastal asutatud noorteühendused (vt lisaks tabel 4). 

 

Tabel 4. Rahastusallikad asutamisaastate lõikes 

Eri tuluallikatest saadavate tulude osakaal ühingute kõikidest 

rahastusallikatest  

22%

10%

10%

9%

8%

8%

7%

5%

5%

5%

3%

3%

2%

1%

3%

29%

7%

11%

7%

7%

11%

7%

4%

5%

4%

1%

2%

1%

1%

4%

15%

15%

10%

10%

10%

2%

6%

8%

6%

8%

4%

2%

4%

0%

2%

12%

12%

12%

18%

6%

12%

6%

0%

0%

0%

12%

6%

0%

6%

0%
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Toetused kohalikult omavalitsuselt 

Liikmemaksud 

Toetused riiklikest fondidest ja organisatsioonidest

(näiteks Kodanikuühiskonna Sihtkapital- KÜSK)  

Toetused riigieelarvest (näiteks tegevustoetused,

sihtotstarbelised eraldised)  

Toetused kohalikest fondidest (näiteks Tartu

Kultuurkapital) 

Toetused Euroopa Liidu programmidest (näiteks

Euroopa Noored Eesti büroo - ENEb)  

Tulud ettevõtlusest ja varalt, sh ruumide rent  

Tulud heategevusest või korjandustest  

Annetused, sponsorlus Eesti ettevõtetelt  

Annetused Eestis elavatelt eraisikutelt  

Toetused välisriikide organisatsioonidelt  

Toetused välisriikide valitsustelt (näiteks Norra

Vabaühenduste Fond)  

Toetused välisriikides elavatelt erisikutelt  

Tulu sotsiaalsest ettevõtlusest  

Muu  

Üldjaotus (N=48) kuni 25 liiget (N=30) 26-500 liiget (N=15) Rohkem kui 501 liiget (N=3)
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Millistest allikatest rahastatakse teie 

organisatsiooni? 
Mis on teie ühenduse asutamisaasta? 

1930 

1988–

1999 

2000–

2004 

2005–

2009 

2010–

2013 Ei tea 

Toetused kohalikult omavalitsuselt 1 7 8 4 12 1 

Liikmemaksud  6 6 1 2 1 

Toetused riiklikest fondidest ja 

organisatsioonidest (näiteks 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital – 

KÜSK)  6 3 1 5 1 

Toetused riigieelarvest (näiteks 

tegevustoetused, sihtotstarbelised 

eraldised) 
1 6 1 3 2 1 

Toetused Euroopa Liidu 

programmidest (näiteks Euroopa 

Noored Eesti büroo – ENEB) 
 5 2 1 4  

Toetused kohalikest fondidest (näiteks 

Tartu Kultuurkapital) 
 4 3 2 1 1 

Tulud ettevõtlusest ja varalt, sh 

ruumide rent 
 4 2 2 1 1 

Tulud heategevusest või korjandustest  2 3 1 0 1 

Annetused, sponsorlus Eesti 

ettevõtetelt  3 1 1 1 1 

Annetused Eestis elavatelt eraisikutelt  1 4 1 0 1 

Toetused välisriikide 

organisatsioonidelt  1 2 1 1  

Toetused välisriikide valitsustelt 

(näiteks Norra Vabaühenduste Fond) 
 3 1 0 0  

Toetused välisriikides elavatelt 

eraisikutelt 
 0 1 1 1  

Tulu sotsiaalsest ettevõtlusest  1 1 0 0  

Muu  2 0 0 2  

Kokku 2 51 38 19 32 9 

 

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada noorteühenduste finantssuutlikkus, mille oluliseks 

aspektiks on noorteühenduste võime tagada vahendeid erinevatest rahastusallikatest pikas 

perspektiivis. Sellest parema ülevaate saamiseks palusime noorteühendustel märkida 

erinevatest tuluallikatest saadavad summad kolme viimase aasta kohta.  

Joonisel 7.1 on näidatud kõikide uuringus osalenud noorteühenduste keskmised tulud kogu 

eelarvest tuluallikate kaupa. Erinevalt joonistest 6.1 ja 6.2 on tuluallikad üldisemad ning välja 

ei ole toodud n-ö alagruppe. Selgub, et kolme aasta võrdluses on KOV noorteühendustele kõige 

suurem tuluallikas. KOV-st saadavad tulud on noorteühendustel kolmel aastal stabiilselt 20–

25% kogu eelarvest. 
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Joonis 7.1. Noorteühenduste keskmised tulud kogu eelarvest 

 

 

Erandiks võib siin lugeda 2013. aastat, mil noorteühendustele olid KOV-st suuremaks 

tuluallikaks toetused projektidest, mis moodustasid kogu eelarvest pea kolmandiku.  

Kõige vähem saavad noorteühendused tulu liikmemaksudest – 2013. aastal oli liikmemaksudest 

saadav tulu alla 10% kõikidest tuludest (vt joonis 7.1). 

Üleüldine keskmine eri tüüpi tulude protsent noorteühenduste kogu eelarvest ei anna siiski väga 

palju infot sellest, missugustest tuluallikatest on võimalik raha saada just väikestel 

noorteühendustel. Selleks oleme arvutanud välja, mitu protsenti moodustavad erinevad 

tuluallikad eri suurusega noorteühenduste kogu eelarvest (vt joonised 7.2–7.4). 

2011. aastal said kuni 25-liikmelised noorteühendused veidi üle poole (55%) oma eelarvest 

kaetud omatulust. Siinkohal selgituseks omatulu kohta: näiteks mittetulundusühingute seadus 

ütleb, et MTÜ põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. Selleks, et 

MTÜ saaks ellu viia oma põhieesmärki ja põhikirjalist tegevust, on aga vajalik, et ühendus 

mõtleks ka oma toote/teenuse väljaarendamisele ning seeläbi omatulu teenimise võimalustele.  

Noorteühenduste tulud 2011-2013 
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Ühenduse enda rahalisi vahendeid on vaja selleks, et vähendada ühenduse tegevuste sõltuvust 

projektide toetusotsustest ning tõsta ühenduse suutlikkust toimida ka projektidevahelisel ajal. 

Üheks tulu teenimise võimaluseks võib olla oma toodete/teenuste müük, mis võimaldab 

organisatsioonil saada rahastajatest sõltumatut sissetulekut. Taolisteks võimalusteks on 

noorteühendustel näiteks koolituste läbiviimine, nõustamisteenuste ja avalike teenuste 

osutamine, mille eest on võimalik küsida tasu. 

18% kogu eelarve tuludest laekus kuni 25-liikmelistele noorteühendustele annetuste ja 

sponsorluse kaudu ning peaaegu sama palju – 17% – tuli projektidest saadavatest toetustest.  

2012. aastal on muster 2011. aastaga võrreldes sarnane (vt joonised 7.2 ja 7.3). 

Joonis 7.2  
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Joonis 7.3 

 

 

Vaadates lähemalt 2013. aastat, selgub, et omatulul on kõige väiksem osakaal ikkagi nende 

noorteühenduste puhul, kelle liikmete arv jääb vahemikku 26–500. Samas on just need 

noorteühendused saamas kõige enam tulusid projektide toetuste kaudu – veerand (25%) 

kõikidest tuludest laekub just sealt. See võib tähendada, et nende ühenduste vajadustele 

vastavad kõige paremini olemasolevad projektipõhised rahastusvõimalused (vastavad paremini 

võrreldes suuremate organisatsioonidega), sel ajal kui väiksemate (alla 25-liikmeliste) 

organisatsioonide puhul võib väiksem projektipõhise rahastuse osakaal tuleneda nii sellest, et 

neil võib nappida vajalikke oskuseid, kui ka sellest, et sellise suurusega organisatsioonide puhul 

on tõenäolisem mitteformaalne tegutsemisvorm (ei ole MTÜ-d). Võrdluseks: nii väikesed kui 

ka kõige suuremad noorteühendused said eelmisel aastal tulusid projektide toetustest alla 10% 

kogu eelarve tuludest (vt joonis 7.4). 
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2013. aastal on võrreldes eelneva kahe aastaga suurenenud tulud KOV-dest. Tõenäoliselt 

mängib siin rolli valimiste aasta ja seeläbi noorte paremad võimalused KOV-lt toetust/toetusi 

saada (vt joonis 7.4). 

Joonis 7.4 

 

 

Vaadeldes noorteühenduste tulusid palgatöötaja olemasolu lõikes 2011.–2013. aastal, selguvad 

läbivad seaduspärasused vaid riigieelarvest toetuse taotlemise ning sponsorlusest ja 

eraannetustest toetuse saamise puhul, mille osakaal on palgalise töötajaga ühendustes enamjaolt 

suurem kui ilma palgaliste töötajateta ühendustes. 

Samas näiteks omatulu ja projektipõhise rahastuse osakaal varieerub aastati (2011. aastal 

omatulu osakaal kõrgem ühendustes, kus palgatöötajaid ei ole, sel ajal kui 2012. ja 2013. aastal 

on tendents vastupidine). Sellest saab järeldada, et olemasolevate andmete põhjal ei ole 

võimalik teha kindlaid järeldusi palgatöötaja olemasolu mõjust eri toetusallikate osakaalule, 

mida selgitab ka asjaolu, et eri toetusallikate osakaal sõltus tugevasti organisatsioonide 
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suurusest. Käsitletava valimi suurus ei võimalda aga teha analüüsi, kus on arvesse võetud nii 

organisatsiooni suurust kui ka palgatöötaja olemasolu, mida oleks siiski hea kontrollida 

edasistes suurema valimiga uuringutes. 

Joonis 7.5 

 

Noorteühenduste tulud palgatöötaja olemasolu lõikes 2011
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Joonis 7.6 

 

 

Noorteühenduste tulud palgatöötaja olemasolu lõikes 2012
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Joonis 7.7 

 
 

Noorteühenduste aasta püsikulude kaardistamiseks palusime vastajatel esmalt numbriliselt 

kirjutada need kulud, mis aasta jooksul reaalselt tekivad. Teiseks palusime samade kuluartiklite 

osas märkida need summad, mida noorteühenduste hinnangul tegelikult ideaalis tarvis oleks.  

Joonisel 8.1 on protsentuaalselt esitatud ühenduste reaalsed ja ideaalsed kulud kõikidest 

kuludest kokku. Selgub, et hetkel kulub ühendustel kõige rohkem raha organisatsioonisisestele 

tegevustele (21%), mis on loomulik ühenduste jaoks, kelle liikmeskond tegutseb enamjaolt 

vabatahtlikkuse alusel ja kelle motiveerimiseks on oluline tagada aktiivne organisatsioonisisene 

tegevus. Seejärel kulub raha tööjõule (sh maksudele) (16%) ning organisatsioonist väljapoole 

suunatud tegevustele või projektidele (16%) (vt lisaks joonis 8.1). 

Ideaalseid kulusid vaadeldes selgub, et kõige rohkem vajaksid noorteühendused raha tööjõu 

jaoks (20%), aga kindlasti veel ka organisatsioonist väljapoole suunatud tegevusteks või 

projektideks (19%) ning koolituste korraldamiseks (10%) (vt joonis 8.1). Kõnealused kuluread 

viitavad selgelt kolmele ühenduste arengu jaoks olulisele vajadusele: (1) palgalise tööjõu 

tagamisele, mis aitab kaasa järjepideva ja kompetentse raamatupidamise ja 

juhtimise/koordineerimise kindlustamisele, (2) väljapoole suunatud kommunikatsioonile, mis 

Noorteühenduste tulud palgatöötaja olemasolu lõikes 2013
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on oluline nii uute liikmete kaasamise kui ka organisatsiooni tegevuse ühiskonnas nähtavaks 

muutmise puhul, ning (3) organisatsiooni tuumikmeeskonna pädevuste tõstmisele, mis võib 

ühelt poolt tagada suurema juhtimispädevuse ning teiselt poolt spetsiifiliste oskuste ja teadmiste 

omandamise. 

Noorteühenduste tunnetatud vajadus eraldada raha liikmete koolituseks – kulu, mida hetkel 

olemasolevates kuludes ei ole kajastatud – on oluliseks märgiks ENL-ile, sest just ühenduste 

jaoks olulistel teemadel tasuta koolituste pakkumise kaudu saab ENL rahuldada kõnealust 

vajadust, ilma et ühendused peaksid oma eelarvevahendeid kulutama koolituste ostmiseks. 

 

Joonis 8.1 

 
 

Vaadates reaalseid kulusid organisatsiooni suuruse lõikes, selgub, et kõiki kulusid arvestades 

kulub väikestel kuni 25 liikmega noorteühendustel kõige rohkem raha tööjõule (71% kõikidest 

kuludest). Väärib märkimist, et just väiksemad noorteühendused on need, kellel palgalisi 

töötajaid sageli ei ole. Selline tendents on võimalik isegi siis, kui ühendusel puudub palgaline 
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töötaja – kaasates üritustesse spetsialiste ja professionaale (koolituste läbiviimine, ringide 

juhendamine) on sageli vaja nende tööd tasustada, mis ajutiste töölepingute või lühiajaliste 

projektide puhul võib üldkokkuvõttes kujuneda kulukamaks. Lisaks tähendab selline ajutise 

tööjõu kaasamine sageli, et tasutakse eraldi ka töö eest, mida palgaline püsitöötaja oleks saanud 

teha ilma lisatasu nõudmata. Samuti peab arvestama, et käsitletav number näitab kulurea 

osakaalu ühenduse eelarves. See võib tähendada ka seda, et isegi kui numbriliselt on töötasu 

sama suur kui keskmise suurusega ühenduses, on sellel väiksemate ühenduste väiksemate 

eelarvete puhul protsentuaalselt suurem osakaal. 

26–500 liikmega noorteühendustel kulub kõige rohkem raha samuti tööjõule (38%), kuid lisaks 

veel organisatsioonisisestele tegevustele (27%) ning ruumide rendile, kommunaal- ja 

sidekuludele (22%). Selline kulude jaotus viitab suuremale institutsionaliseeritusele ja 

organisatsiooni väljakujunemisele siis, kui oluliseks muutub ka organisatsioonisisene 

meeskonnale suunatud tegevus. 

Rohkem kui 501-liikmeliste noorteühenduste kuludest pool (50%) läheb organisatsioonist 

väljapoole suunatud tegevusele või projektidele. Antud juhul kujuneb siin välja kindel muster: 

mida väiksem on ühendus, seda vähem kulutatakse raha organisatsioonist väljapoole (vt joonis 

8.2). See trend võib olla üheks organisatsiooni kasvu takistuseks, kuna nii uute liikmete kui ka 

rahastuse efektiivseks kaasamiseks on oluline, et organisatsiooni tegevus oleks nähtav. See on 

võimatu, kui organisatsioon ei kanna piisavalt hoolt üldsusele suunatud tegevuste ja ka 

kommunikatsiooni kindlustamise eest. 
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Joonis 8.2 

 
 

Vaadeldes noorteühenduste ideaalseid kulusid ühenduse liikmete arvu lõikes, selgub, et 

väiksemad ühendused sooviksid tõenäoliselt rohkem raha paigutada organisatsioonist 

väljapoole suunatud tegevustesse või projektidesse (4%) ja kommunikatsioonikulude katmiseks 

(6%), mis on ka olulisteks teguriteks, mis võimaldavad ühendustel kasvada ja areneda. 

Rohkem kui 501 liikmega ühendused nendivad, et tõenäoliselt oleks neil võimalik 

organisatsioonist väljapoole suunatud tegevustelt raha kokku hoida, sest tegelikult selle tarbeks 

nii palju ei vajata. Selle asemel tuleks leida rohkem võimalusi, kuidas suunata raha 

tööjõukulude katmiseks (34%) ja organisatsioonisisesteks tegevusteks (18%) (vt joonis 8.3). 
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Joonis 8.3 

 
 

3.5. Noorteühenduste probleemid raha planeerimisel 
 

Noorteühenduste peamisteks probleemideks raha planeerimisel on siinse uuringu tulemuste 

järgi vähene inimressurss (54%) ja ajapuudus (50%), samuti projektide kirjutamiseks vajaliku 

pädevuse puudus (42%). Kõige rohkem on neid muresid väiksematel noorteühendustel 

(vt joonis 9). Samas selgus, et just väiksematel ühendustel ei ole enamjaolt palgalisi töötajaid, 

mis kinnitab varasemate uuringute käigus (KUAK) täheldatud seost nimetatud probleemide ja 

palgaliste töötajate puuduse vahel. Sellest võib järeldada, et palgaliste töötajate puudus mõjutab 

otseselt ühenduste finantssuutlikkust negatiivselt. 
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Joonis 9 

 
 

Lisaks kahele eelnevale probleemile on noorteühendustel keeruline hakkama saada projektide 

kirjutamise/taotlemisega, sest neil lihtsalt puudub kogemus/pädevus, kuidas seda teha (42%). 

Missugused on teie ühenduse peamised probleemid tegevusega 

kaasnevate kulude ja tulude planeerimisel? 
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Muu vastusevariandi all toodi välja järgmised aspektid. 

Meil pole organisatsioonis ühtegi täiskasvanut ning raske on rahadega arveldada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Igal aastal kindel eelarve puudub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pidev teadmatus, kas projekt saab toetust või mitte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Omafinantseering on väga väike.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kuna tulud ei ole suured, siis probleeme pole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vabatahtlikkusel põhineval organisatsioonil on raske leida meetodeid liikmete 

motiveerimiseks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Üle 501 liikmega ühenduste muuks põhjuseks on „pidev teadmatus, kas projekt saab toetust või 

mitte”, mis näitab piisava stabiilsuse ja pikaajalise planeerimise puudust, mis on oluliseks 

rahastuse leidmise eeltingimuseks. 

Kõige vähem on noorteühendustel probleeme näiteks ideede puuduse (15%) ning tähtaegadega 

(15%). 

Uurides probleeme kulude ja tulude planeerimisel palgalise töötaja olemasolu lõikes, selgub, et 

need noorteühendused, kellel on palgalisi töötajaid, peavad keeruliseks projekti vajalike 

kriteeriumitega vastavusse viimist (47%). Enamik neist ühendustest (82%) on üleriigilised ja 

nende peamiseks tuluallikaks on projektipõhine finantseerimine riigi ja KOV eelarvetest. Ilma 

palgaliste töötajateta noorteühendustel sageli sellist probleemi ei ole. Seega on ilma palgaliste 

töötajateta ühendused tõenäoliselt pigem projektidest elatuvad ning ka projektide eluea rütmis 

tegutsevad. 
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Tabel 6. Tulude ja kulude planeerimise probleemid palgatöötaja olemasolu lõikes 

 

Kas teie ühendusel 

on palgalisi töötajaid 

(osalise või 

täistööajaga)? 

Jah Ei 

Missugused on 

teie ühenduse 

jaoks peamised 

probleemid 

oma 

tegevustega 

kaasnevate 

kulude ja 

tulude 

planeerimisel?  

Puudub projekti/taotluse kirjutamise kogemus/pädevus 40% 42% 

Ajapuudus 40% 55% 

Vähene inimressurss 47% 58% 

Keerukas paberimajandus 20% 30% 

Keerukas raamatupidamine 7% 24% 

Aruandluse kohustus 7% 30% 

Ideede puudus 7% 18% 

Puudub omafinantseering 20% 36% 

Projekti vastavusse viimine vajalike kriteeriumitega 47% 12% 

Tähtajad 13% 15% 

Palgad ei ole abikõlblikud kulud või on palgaks sobivad 

summad liialt väikesed 

33% 27% 

Muu 0% 18% 

 

Lisaks kulude ja tulude planeerimise probleemidele palusime vastajatel märkida, mis on nende 

probleemid seoses toetuste taotlemisega. Eespool selgus, et arvestatav osa noorteühenduste 

tuludest on kolme viimase aasta jooksul siiski tulnud projektide toetustest. Vastavalt 

varasemate uuringute tulemustele on projektipõhine rahastus üheks raskuseks strateegilise 

planeerimise rakendamisel organisatsioonides (2009. aasta uuring „Strateegilise planeerimise 

rakendamine Eesti kolmanda sektori organisatsioonides”), kuna ei võimalda strateegilise 

planeerimise jaoks vajalikku pikaajalist planeerimist, mis on kindlasti probleemiks ka 

noorteühenduste jaoks.  

Selgus, et ühendustel on toetuste taotlemisega seoses esmaseks probleemiks see, et taotlused 

on väga pikad, keerulised ja bürokraatlikud (42%). Teistest sagedamini on kõnealuse 

probleemiga silmitsi 26–500 liikmega ühendused (60%).  

Lisaks taotluste pikkusele, keerulisusele ja bürokraatlikkusele peetakse toetuste taotlemisel 

probleemiks olukorda, kus info toetusvõimaluste kohta lihtsalt ei jõua ühendusteni. Selles saab 

ENL noorteühendusi kindlasti abistada: koolitused infootsingu kohta, ise infot rohkem levitada 

ning paremini suunata. Tähelepanuväärne on, et 500 ja enama liikmega organisatsioonidel ei 

esine probleeme info saamisega. See võib tähendada nii nende paremaid olulise info leidmise 

oskusi, mis tavaliselt kaasneb suurema institutsionaliseeritusega, kui ka efektiivsemat 

kommunikatsiooni ENL-i ja muude võrgustikega. Kõige rohkem esineb olulise info 

kättesaadavuse probleem 25–500 liikmega organisatsioonides ning nemad võikski kujuneda 
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oluliseks sihtgrupiks, et üle vaadata ENL-i ja kõnealuse sihtgrupi vahelise kommunikatsiooni 

tõhusus. Võimalusel tuleks sihtgruppi info leidmisel juhendada ning vajadusel pöörata neile 

võrreldes teiste gruppidega erilist tähelepanu, et kompenseerida nende suutmatust hankida 

piisavat rahastamisalast teavet teistest allikatest. 

Uuringu tulemused näitavad, et keeruline on saada rahastust tegevuskuludeks (ruumirent, 

töötasud) (31%). See probleem on eelkõige väga suurtel ehk rohkem kui 501 liikmega 

noorteühendustel, kes peaksid olema võimelised saama Haridusministeeriumi noorteühenduste 

aastatoetust. Kõige vähem peavad seda probleemiks just väikesed noorteühendused, sest neil ei 

ole sageli ka näiteks palgalisi töötajaid ja püsikulusid tööruumidele (kontor).  

Toetuste taotlemise probleemide kaardistamise puhul vaatleme neid ka seoses palgaliste 

töötajate olemasoluga. Selgub, et taotluste pikkus, keerulisus ja bürokraatlikkus on oodatult 

vähem problemaatiline just nendele noorteühendustele, kellel on palgalisi töötajaid. See on 

kooskõlas eelnevalt esitatud varasemate uuringute tulemustega, mille järgi palgaliste töötajate 

olemasolu tagab ühelt poolt edukaks taotlemiseks vajaliku kompetentsuse ja kogemused, teiselt 

poolt võib sellega kaasneda organisatsiooni suurem institutsionaliseeritus, mis aitab kaasa 

edukamale taotlemisele. 

Väärib märkimist, et palgaliste töötajatega noorteühendustel on probleemiks see, et nende 

ühenduse jaoks ei ole sobivaid rahastusvõimalusi (40%). See olukord võib viidata ühelt poolt 

just palgakulude jaoks raha tagamise raskusele, kui selleks kulureaks napib sobivaid 

rahastusvõimalusi. Teiselt poolt võib see osutada sellele, et nende rahastusallikate tingimused, 

mis võimaldavad tagada palgakulude jaoks vajalikku raha, suunavad ka muud tegevust teatud 

valdkondades, piirates tegutsemisvabadust. Siinse uuringu raames kogutud andmetest ei piisa 

siiski selliste järelduste tegemiseks ja kõnealust küsimust võib täpsustada edasiste uuringute 

käigus. 

Loomulik on, et palgatöötaja olemasolu korral ei ole probleemiks taotluste koostamiseks 

vajalike teadmiste ja oskuste puudus (selline probleem esineb vaid 13%-l organisatsioonidest 

võrreldes 27%-ga nendest, kellel palgatöötajaid ei ole). Kui ühenduses on palgatöötaja, võtab 

taotluste täitmine ka vähem aega ja nende esitamisega jõutakse tegeleda (20% vs. 36%). 

Erinevus võib olla tingitud nii sellest, et kogenud projektikirjutaja koostab taotlusi üldjuhul 

kiiremini, kui ka tõsiasjast, et kvaliteetne projektide kirjutamine nõuab igal juhul aega ja kui 

seda tehakse vabatahtliku tegevusena, peab aega võtma inimeste isikliku aja arvelt, mis on 

üldjuhul piiratud. 
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Oluline on kindlasti aspekt, et palgaliste töötajatega ühendustel ei ole probleemiks ka 

projektides nõutav rahaline omaosalus (7% vs. 30%). See on kooskõlas varasemate uuringute 

tulemustega: palgatöötajaid on võimelised palkama ja neile pikaajalist teenistust tagama need 

ühendused, kes on jõudnud piisavale institutsionaliseerituse tasemele. See tähendab nii 

suuremat finantsvõimekust kui ka võimekust planeerida ühenduse tegevust ja finantsvahendeid, 

mis on ka omafinantseerimise tagamiseks vajalikud tingimused. 

 

Tabel 5. Erinevate toetuste taotlemisel esinevad probleemid palgatöötaja olemasolu lõikes 

 

Kas teie ühendusel on 

palgalisi töötajaid (osalise 

või täistööajaga)? 

Jah Ei 

Millised on olnud 

peamised 

probleemid 

erinevate toetuste 

taotlemisel?  

Meieni ei jõua info toetusvõimaluste kohta 33% 33% 

Meie ühenduse jaoks ei ole sobivaid 

rahastusvõimalusi 

40% 18% 

Me ei vasta rahastajate kriteeriumitele (nt 

liikmete arv on väike, tegutseme ühes 

omavalitsuses vmt) 

27% 24% 

Rahastust tegevuskuludeks (ruumirent, 

töötasud) on raske saada 

33% 30% 

Meil ei ole pädevaid inimesi, kes taotlusi 

koostaksid 

27% 30% 

Meil ei ole piisavalt teadmisi ja oskusi, et 

taotlusi koostada 

13% 27% 

Taotluste koostamine võtab väga palju 

aega ja me ei jõua sellega tegeleda 

20% 36% 

Taotlused on väga pikad, keerulised ja 

bürokraatiarohked 

33% 45% 

Meil puudub projektides nõutav rahaline 

omaosalus 

7% 30% 

Vähene nõustamine ja abi taotluse 

koostamisel (nt rahastajalt) 

33% 18% 

Vähene tagasiside rahastajalt (kui taotlust ei 

rahastata) 

27% 21% 

Ei ole toetusi taotlenud 7% 18% 

Muu 20% 3% 
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4. Kokkuvõte ja ettepanekud 
 

Järgnevalt esitame kokkuvõtte ja ettepanekud eelkõige noorteühenduste finantssuutlikkuse 

suurendamiseks. Siinse uuringu tulemused on üsna heas kooskõlas nii varasemalt 

noorteühenduste seas kui ka mitmes küsimuses laiemalt teiste MTÜ-de seas läbiviidud 

uuringutega, mis käsitlevad ühenduste finantssuutlikkust mõjutavaid faktoreid. 

Uuringu tulemuste põhjal on võimalik välja tuua järgmised aspektid, millega on oluline 

arvestada noorteühenduste finantssuutlikkuse suurendamise puhul. 

(1) Noorteühenduste rahastuse tagamise seisukohalt paistavad suuremate probleemidena 

taotluste koostamise keerukus ja bürokraatlikkus, mis on eriliseks väljakutseks väiksematele ja 

keskmise suurusega organisatsioonidele. Võimalikuks lahenduseks on pakkuda 

noorteühendustele projektide kirjutamise ja raamatupidamise teenust või tuge. 

Täpsemalt ei ole väiksematel ja keskmise suurusega organisatsioonidel enamjaolt 

palgatöötajaid, kes vastutaksid projektide koostamise ja elluviimise eest. Sellega kaasnevad 

raskused ühenduse administratiivtöös: probleeme tekitavad näiteks kulude ja tulude 

planeerimine, raamatupidamine, aruandlus. Teatud määral on see mure lahendatav vastavate 

koolituste pakkumise kaudu. Samas on sellise meetme rakendamine õigustatud vaid nende 

ühenduste puhul, kellel on spetsiifiline kompetents ainus puuduolev faktor. Olulist rolli mängib 

siinkohal asjaolu, et koolitus peaks olema võimaldatud inimesele, kes on organisatsiooniga 

püsivalt seotud ja kes peale koolituse läbimist rakendab saadud oskusi organisatsiooni heaks 

teatud minimaalse perioodi vältel, näiteks vähemalt ühe-kahe aasta jooksul, mis 

noorteühenduste puhul on eriliseks väljakutseks. Finantssuutliku organisatsiooni jaoks on seega 

oluliseks eeltingimuseks sellise organisatsiooniga püsivalt seotud inimese olemasolu, kellel on 

vajalik kompetents ja aeg stabiilse rahastuse ning sellega seotud administreerimise tagamiseks. 

Seda nii projektide kirjutamise kaudu kui ka muu majandustegevuse, k.a tulutoova tegevuse 

koordineerimise kaudu. Enamasti on sellise tingimuse täitmiseks vajalik vähemalt osalise 

tööajaga palgalise töötaja olemasolu (projektijuht, raamatupidaja, juht/koordinaator), mis on 

väiksemate ja keskmise suurusega organisatsioonide jaoks väga keeruline. 

Seega võiks mõlema väljatoodud aspekti lahenduseks olla projektide kirjutamise ja 

raamatupidamise teenuse/toe pakkumine. Organisatsiooni teatud arenguetapis võib vastav tugi 

kujuneda väga tähtsaks teguriks, mis aitab kaasa organisatsiooni institutsionaliseerumisele. 

Lahenduste elluviimisel võiks rolli mängida ka ENL või muu organisatsioon, kes on võimeline 

enda peale võtma noorteühenduste piirkondliku koordineerimise. 
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(2) Nende ühenduste puhul, kes on institutsionaliseerumata ja praegusel 

arengustaadiumil ei suuda veel garanteerida püsirahastust, on tegevuse jätkamise 

mõningaseks tagamiseks võimalik kaasata vabatahtlikke.  

Võttes arvesse väiksemate ja keskmise suurusega noorteühenduste piiratud juurdepääsu 

riigipoolsele rahastusele, on väiksemate ja keskmise suurusega hiljuti loodud 

noorteorganisatsioonide jaoks nimelt eriliseks väljakutseks tegevuse jätkamise tagamine. Eriti 

aktuaalne on see nende ühenduste puhul, kes on institutsionaliseerumata ja praeguses 

arengustaadiumis ei suuda veel tagada püsirahastust. Seda niikaua, kuni organisatsioon jõuab 

järgmisele tegevustasemele. Väljakutseks on siin nii kasvuperioodil tugevas konkurentsis 

rahastuse tagamine kui ka arenguks vajalike kogemuste omandamine. 

Väiksemate organisatsioonide puhul võib see tekitada „suletud ringi”, sest ei võimalda saada 

piisavalt vahendeid, mis on vajalikud, et organisatsioon jõuaks järgmisele arengutasemele. 

Selle ületamiseks võivad olla abiks ENL-i koordineeritavad arenguprogrammid. Need 

vaatlevad spetsiifiliselt hea potentsiaaliga organisatsioone ja pakuvad neile kompleksset tuge, 

näiteks nõustamist, juhendamist ja võimalusel ka rahalist abi, et aidata ühendustel teatud 

perioodi jooksul jõuda piisavale institutsionaliseerituse tasemele, mis võimaldaks iseseisvat 

edasist arengut. 

Lisaks peaksid noorteühendused vabatahtlikena rohkem kaasama mittetöötavaid noori, et 

pakkuda neile praktikat ja kogemust, mis võib olla tulevikus õppe- või töökoha saamisel 

otsustavaks. 

(3) Väiksemate ja keskmise suurusega organisatsioonide kasvu- ja jätkusuutlikkuse ning 

rahalise võimekuse tagamiseks on oluline suuta garanteerida palgatöötaja olemasolu. Samuti 

suureneb organisatsiooni kasvuga vajadus professionaalse raamatupidamise ja muude tegevuste 

järele (administreerimine, koduleht ja selle haldamine, dokumentide arhiivi pidamine jne), mis 

tähendab püsikulusid. Enamik riiklikke ja KOV rahastusprogramme ei võimalda aga selliste 

kulude katmist projektieelarvetest ja kulud ei mahu sageli eelarvekuludesse, mistõttu 

eelkirjeldatud vajadused jäävad rahuldamata või võivad põhjustada probleeme, takistades või 

raskendades organisatsioonide arengut. Selle väljakutse ületamiseks võiks ENL lobida Eesti 

suuremate fondide ja riiklike ning KOV rahastusprogrammide seas võimalust taotleda eraldi 

eelarvereana rahastust administratiivkulude katteks projekti eelarve teatud protsendi piires – 

kas administratiivkuludena, üldkulude/lisakulude reana – vastavalt fondi eelistusele. 
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(4) Projektide taotlemisel on oluliseks probleemiks omaosaluse puudumine, mis on 

aktuaalne just väiksemate organisatsioonide jaoks, kellel on üldjuhul piiratum eelarve, 

väiksem finantssuutlikkus ja kes vajavad rohkem tuge. 

Üheks võimalikuks lahenduseks on tugevam koostöö erineva suuruse ja tegevustasandiga 

organisatsioonide vahel, nii et institutsionaalselt pädevamad organisatsioonid kaasaksid oma 

projektidesse väiksemaid „nooremaid” organisatsioone. Sobiva koostöövormi puhul võib see 

anda nii finantssuutlikkuse kui ka üldise pädevuse seisukohalt arengutõuke väiksematele, aga 

ka hiljuti asutatud organisatsioonidele. Koostöövõrgustike käivitamisega võivad kaasneda 

koostööoskusi õpetavad koolitused, kuna sageli takistab koostööd just oskamatus teha seda 

efektiivselt. Meetme paremaks rakendamiseks võiks ENL teha lobitööd rahastajate – riiklike 

fondide ja KOV-de – seas, et nad toetaksid eelkirjeldatud koostööprojekte, milles on selgelt 

välja toodud ka projektis osalevate „nõrgemate” arenevate organisatsioonide roll ja panus. 

(5) Noorteühenduste finantssuutlikkuse suurendamiseks on kindlasti jätkuvalt aktuaalne 

võimaldada ühendustele kvaliteetset koolitust järgmistel teemadel: 

- strateegiline planeerimine projektipõhise majandamise puhul; 

- arenguplaanide koostamine; 

- koostöö teiste noorteühenduste ja valdkondlike ühingutega; 

- efektiivse kaasamise olemus ja vabatahtlike kaasamine; 

- projektijuhtimine ja projektide koostamine; 

- projektitsükkel ja kuidas pädeva projektijuhtimise abil aruandekohustusi lihtsustada. 

Koolituste pakkumisel tuleb kindlasti toetuda koolitusvajaduste põhjalikule analüüsile. 

Ühendused peavad olema aktiivseks pooleks, kes peab koolituste saamise nimel pingutama. 

Samuti võiks ENL-i korraldatud koolitustel osalemisega kaasneda kohustus sõlmida kirjalik või 

suuline kokkulepe, mille järgi tuleks vähemalt teatud perioodi jooksul peale koolituse läbimist 

jääda tegutsema sama organisatsiooni heaks, kellelt koolitust on taotletud. 

(6) Noorteühendustel tuleks aidata rohkem teadvustada väliskommunikatsiooni ja oma 

tegevuse tutvustamise vajalikkust. Samuti tuleks pöörata suuremat tähelepanu vastava toe ja 

koolituste pakkumisele. 

Eriti oluline on see organisatsiooni suutlikkuse seisukohalt, täpsemalt koostööoskuse ja 

vabatahtlike kaasamise oskuse puhul, mis on väga tähtis eriti väiksematele ja keskmise 
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suurusega organisatsioonidele. Märkimisväärne on fakt, et just väiksemad ja keskmise 

suurusega organisatsioonid kulutavad vähem organisatsioonist väljapoole suunatud tegevusele. 

See võib kujuneda nende arengut pärssivaks faktoriks. 

ENL võiks edaspidi organisatsioonide tegevust rohkem tutvustada või seda protsessi senisest 

enam koordineerida. 

(7) Tuleks jätkata uuringu käigus tekkinud küsimustele vastuste otsimist. Tähelepanu 

vajaks keskmise suurusega organisatsioonide vähene huvi programmi „Euroopa Noored” ja 

sellega seotud fondide vastu. Tuleks täpsustada, mis on selle põhjused ja millised meetmed 

võiksid huvi suurendada. Täpsustavad kvalitatiivsed meetodid (intervjuud, fookusgrupid) 

võivad olla heaks viisiks selgitamaks põhjuseid, miks just keskmise suurusega ühendused 

taotlevad programmist vähem raha. Olulise teabe saamisel võib ENL edastada selle Euroopa 

Noored Eesti büroole. See võib viia taotlustingimuste täpsustamiseni lähtuvalt fondi 

eesmärkidest või taotlemisega seotud teavitustegevuse või tugistruktuuri muutmiseni. 

(8) ENL võiks olla n-ö lobisti rollis. Kuna paljude noorteühenduste jaoks on keeruline 

riigiasutuste ja fondide pakutava rahastuse tagamine (levinud probleemideks on 

rahastusvõimaluste kohta käiva info puudumine, fondide keerukad taotlemistingimused, 

millega ühendused ei saa hakkama, ühenduste jaoks aktuaalsete kulude katmise võimatus jne), 

võiks ENL esineda varasemast rohkem noorteühenduste esindaja/lobisti rollis. See võiks 

hõlmata järgmist. 

- Võrrelda ja hinnata noortetegevust toetavate fondide taotlemistingimusi, mille alusel 

saab suunata organisatsioone sinna, kust taotlemine on otstarbekaim. Lisaks saab anda 

tagasisidet fondidele, kelle taotlemistingimused on õigustamatult keerulised, ja võimalusel 

muuta tingimusi lihtsamaks. 

- Kindlustada tsentraliseeritud infovahetus eri fondide taotlemistingimuste kohta, lobida 

fondidepoolsete taotlemisjuhendite rohkemat kaasajastamist või isegi parandamist, samas 

edastada ühendustele aktiivsemalt fondidepoolset teavet. 

- Olles rohkem kursis noorteühenduste tegevusega, korraldada „noorteühenduste 

akrediteerimine”, mis võib aidata hea kvaliteediga väiksematel ja noorematel ühendustel saada 

rahastust suurematest fondidest, juhul kui fondid aktsepteerivad akrediteerimise tulemusi. See 

on tõenäoline eelkõige siis, kui ühendused suudavad akrediteerimisel tõestada oma 

usaldatavust, elujõulisust ja potentsiaali. 

 



ENL – Noorteühenduste finantssuutlikkus Eestis 

 

 39 

Kasutatud kirjandus 
 

Eesti Noorsoo Instituut, Reitav, U., Krusell, S. (2008). Noorsootöö rahastamine kohalikes 

omavalitsustes: uuringu aruanne. Tallinn: Eesti Noorteühenduste Liit. 

Joost, K. (2009). Strateegilise planeerimise rakendamine Eesti kolmanda sektori 

organisatsioonides – Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu 

liikmesorganisatsioonide näitel. Tartu Ülikool. [Magistritöö]. Tartu. 

Krusell, S., Reitav, U. (2009). Kohaliku tasandi noorsootööd teostavate mittetulunduslike 

organisatsioonide areng: uuringu aruanne. Tallinn: MTÜ Mõnus Tegu. 

Laido, A.; Meldre, K., Ende, J. (2009). Suutlik sektor: uuringu aruanne. Tallinn: Eesti 

Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. 

Lillemets, A. (2011). Eesti sotsiaalse ettevõtluse kogemuste ja olukorra kaardistamine: uuringu 

aruanne. Tallinn. 

Mittetulundusühingute seadus. (2011). Riigi Teataja I, 04.02.2011, 8. 

Poliitikauuringute Keskus Praxis, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus (TLÜ RASI) 

(2008). Kodanikuühenduste riigieelarvelise rahastamise analüüs (2006–2007). 

Lõppraporti II osa: analüüsi tulemused. Tallinn. 

Rikamann, E., Bremse, A., Joons, S., Kollom, K., Sepp, M. (2007). Kodanikualgatuse 

edendamise tugistruktuurid kohalikes omavalitsustes: uurimuse raport. Tallinn: Tallinna 

Ülikool. 

 

 


