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Teenused vabaühendustele 
Nõustamine

• vabaühenduse asutamine, jagunemine ja lõpetamine 

• ühingu juhtimise korraldamine (juhatus, üldkoosolek) 

• tegevusvõimekuse kasvatamine (tegevus- ja 
arengukava, äriplaan, kaasamine ja kommunikatsioon, 
mõju hindamine)

• ühingu tegevuste rahastamine

• projektide nõustamine



Koolitused

• seminarid, õppereisid vabaühenduste juhtidele; 

• infopäevad alustavatele ühendustele;

• KÜSK, KOP jt programmide tutvustused;

• KOV ametnike seminarid

Info jagamine

uudiskiri, 

koduleht, Facebook,

mtyabi.ee 



Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 
https://www.heak.ee/

https://www.heak.ee/


Seadused ütlevad

• PS § 48 Igaühel on õigus koonduda 
mittetulundusühingutesse ja -liitudesse. Erakondadesse 
võivad kuuluda ainult Eesti kodanikud.

• MTÜ § 1 (1) Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik 
ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla 
majandustegevuse kaudu tulu saamine.

• MTÜ § 1 (2) Mittetulundusühingu tulu võib kasutada 
üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 
Mittetulundusühing ei või jaotada kasumit oma liikmete 
vahel



Vabaühenduste rahastusvõimalused

• Liikmemaks

• Sponsorlus

• Annetused  

• Teenuste delegeerimine 

• Sotsiaalne ettevõtlus  

• Omatulu teenimine 

• Tegevustoetus

• Projektitoetused



1. Liikmemaks

• Üldkoosoleku poolt kehtestatud rahaline tasu.

• Ei ole kohustus,  on võimalus.

• Kogumise ja suuruse otsustab üldkoosolek.

• Füüsilisest isikutest liikmetele ei pea arvet väljastama,  

juriidilistele isikutele tuleb arve esitada.

• Liikmemaksu ei deklareerita annetusena.



2. Sponsorlus …

• on vastastikusel kasul põhinev tegevus, milles üks pool
pakub toetust ning teine pool viib selle toel tegevusi ellu.

• on rahaline toetus, esemed, tooted, soodushindadega
teenus või kaup, ruumide rent vms.

• ei ole annetamine ning ettevõttel reeglina
maksukohustust ei teki – tegemist on ettevõtlusega
seotud kuluga.



3. Annetused
• Vabatahtlik missioonitundeline tegevus.
• Rahaline või mitterahaline (aeg, oskus, esemed).
• Ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist.
• Võib olla ka sihtotstarbeline (külamaja katuse vahetus, 

õpiringile töövahendi soetamiseks vms).
• Hooaandja – ühisrahastusplatvorm.
• Mõtle, mis on teie ühingu väärtus, leia oma sõnum!
• Miks on teie ühing parim seda tegema,
millele toetust soovite?

https://www.hooandja.ee/


3. Annetused
• Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, 

sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri
Annab ühingule võimaluse saada tulumaksusoodustust annetustelt/kingitustelt, 
vastuvõtukuludelt ning maksta teatud tingimustel tulumaksuvabalt 
stipendiumeid.
Taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud ja 
esitanud selle perioodi kohta majandusaasta aruande 
(või Maksu- ja Tolliametile vahearuande).

• Annetuste kogumise hea tava
• Annetuskasti kasutamise meelespea
• Annetamistalgud - 28.11.2023

https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tulumaksusoodustusega-uhingule
https://heakodanik.ee/annetuste-kogumise-hea-tava/
https://www.heak.ee/kodanikuuhendusele/uhisnadal/annetuskasti-kasutamise-meelespea/
https://annetamistalgud.ee/


4. Avalike teenuste osutamine
• Avalikkusele osutatav teenus, mida korraldab avalik sektor. 

nt sotsiaal-, kultuuriteenused, elamumajandus, noorsootöö jne.

• Vabaühendus kui partner KOV-ile või riigile teenuste osutamisel, 
sest omab valdkonnas ainulaadseid teadmisi ja kompetentsust.

• Paljud KOVid ei näe tegutsemas piisavalt võimekaid ühendusi, 
kellega koostööd teha, kellelt teenust tellida. 

• Samas ühendused viitavad informatsiooni puudusele partnerluse 
võimaluste kohta



5. Sotsiaalne ettevõtlus 

• Põhieesmärgiks on luua positiivset mõju ühiskonda, nad müüvad 

oma tooteid või teenuseid eesmärgiga muuta maailma paremaks.

• Sotsiaalsete ettevõtete ühiskondlik eesmärk tähendab nende otsest 

panustamist inimeste toimetulekusse ja heaolusse ning loodus- ja 

elukeskkonna soovitava seisundi püsimisse.

• Kõik sotsiaalsed ettevõtted lahendavad mingeid  ÜRO poolt seatud 

kestva arengu eesmärke, et maailm jääks ka järeltulevastele 

põlvedele samasugune või parem kui meile.



6. Omatulu teenimine

Omatulu tagab ühingu 

jätkusuutlikkuse ja sõltumatuse

• Toodete ja teenuste erinevus

• Avalikud teenused, kogukonnateenused, kogukonnaturism

• Määra oma tootele või teenusele õige/õiglane hind!

• Mõtle läbi ärimudel ja koosta selle põhjal finantsprognoosid



7. Tegevustoetus

• Avalik sektor toetab ühingu tegevust ja arengut, eesmärgiga 
säilitada või tõsta selle võimekust.

• Tegevustoetust eraldavad kohalikud omavalitsused ja 
ministeeriumid ning selleks on kehtestatud vastavad 
tingimused ja kord.

• Tegevustoetust ei tohi segi ajada avalike teenuste 
osutamisega.



8. Projektitoetus

• Milleks taotleda toetust?

• Kuidas võiks just minu projekt raha saada?

• Eesmärk, meeskond, tulemused, mõju, jätkusuutlikkus - miks 

need olulised on?

• Veendu, et sul on olemas ressursid, 

• et projekt ellu viia (aeg, vahendid, inimesed).



Projektitoetus

• Kohalikud toetused: KOV, LEADER 

• Siseriiklikud toetused: KOP, KÜSK, KULKA, Rahvakultuuri keskus

• Euroopa Liidu ja teiste välisriikide toetused: ACF (Aktiivsete 
kodanike fond), KIK, ESF

Olulised veebilehe:

• mtyabi.ee; arenduskeskused.ee

• struktuurifondid.ee

• rtk.ee - Riigi tugiteenuste keskus



Liituge uudiskirjaga www.heak.ee

Külli Vollmer Ege Kirik Anna Heinsoo
kylli@heak.ee ege@heak.ee anna@heak.ee

http://www.heak.ee/
mailto:kylli@heak.ee
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Kodanikuühenduste nõuandja veebis 
https://www.mtyabi.ee/

https://www.makis.ee/

