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Eessõna
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I
Sissejuhatus
Kaasaegse demokraatliku riigikorra legitiimsus põhineb veendumusel, et avaliku võimu otsused järgivad rahva tahet ja on rahva poolt mõjutatavad. Esindusorganite valimistele eelnevas
avalikus diskussioonis esilekerkivate teemade hulk on aga paratamatult piiratud. Seega vajavad
poliitiliste otsuste langetajad kaasaegses riigis pidevalt uusi impulsse edasiminekuteks ning
tagasisidet teiste ühiskonnaliikmete poolt. Niisugune modernse demokraatia jaoks vältimatu
kommunikatsiooni väli moodustub kodanikualgatuse ning laiemalt kodanikeühiskonna
ümber.1 Kodanikualgatuse esiletõus ja juurdumine ühiskonnas on jälgitav organisatsioonide
vahendusel, mis kujutavad endast kodanikualgatuse nii-öelda püsivamat (institutsionaliseerunud) olekuvormi. Just kodanikualgatuslikke organisatsioone, nende võrgustikke ning koostöösuhteid riigivõimuinstitutsioonidega peetakse kanaliteks, mille kaudu toimub osalusdemokraatia praktiseerimine. Taoline arusaamine ja sellele põhinevad käitumistavad on
Eestis tekkinud ja hakanud levima alles viimase tosinakonna aasta jooksul. Esimesed arvestatavad uuringud nende protsesside jälgimiseks ja analüüsimiseks viidi läbi 1990ndate aastate
teisel poolel. Sealt alates on saanud võimalikuks teadlik ning süstemaatiline kodanikualgatuse
ja kaasatuse edendamine. Eesti kodanikuühiskonnas toimuvate kiirete muutuste tõttu on vaja
perioodiliselt andmeid uuendada ning uurimisfookust täpsustada. Optimaalne periood mahukate üle-eestiliste kaardistusuuringute kordamiseks on viis aastat.
Käesolev raport toetub järjekorras kolmandale üle-eestilisele kodanikualgatuslike organisatsioonide uuringu andmetele. Tänaseks kokkukogutud andmestik võimaldab analüüsida kolmandas sektoris toimunud muutusi viimase tosinkonna aasta jooksul. Just ajalises võrdluses
saavad nähtavaks Eesti kodanikualgatusele iseloomulikud arengud, probleemid ja perspektiivid: lühiajalised muutused eristuvad püsivamatest arengumustritest. Uuring ise viidi läbi
kaheosalisena, kasutades andmete kogumiseks kahte erinevat meetodit. Esimene neist oli üleeestiline kodanikualgatuslike organisatsioonide ankeetküsitlus. Teine aga sellele järgnev kva-
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litatiivne intervjuu-uuring, mis võimaldab andmeid täpsustades probleemide süvaanalüüsi.
Taoline ülesehitus on välja kujunenud ja ennast õigustanud juba varasemate uuringute käigus. Esimene suurem üle-eestiline kodanikuühenduste uuring viidi läbi 1997/1998. aastal2.
Uuringu tulemusena tekkis esmakordselt selgem pilt Eesti kolmanda sektori põhiparameetritest, ent kerkis esile ka mitmeid küsimusi, millele statistilise andmestiku alusel ei olnud
võimalik vastata. Need küsimused puudutasid peamiselt hoiakuid ja teadmisi kodaniku3

algatusest, mis saigi põhiteemaks järgmises, seekord juba kvalitatiivses uuringus 1999/2000.

Kodanikualgatuse institutsionaliseerumise kaardistamise kordusküsitlus 2004/2005 oli algusest
peale planeeritud kaheosalisena; üle-eestiline organisatsioonide postiküsitlus ning sellele järgnenud intervjuu-uuring organisatsioonide ja MAKide esindajatega Eesti eri piirkondades.

4

Muutumatuks on jäänud ka peamised teemad, millele vastamiseks andmeid koguti: aktiivsete
kodanikeühenduste arv, tegevusvaldkonnad, liikmeskonnad, palgatööjõu kasutamine, organisatsiooni juhtimine, tegevuse rahastamine, koostöösuhted kolmanda sektori sees ja ühiskonnas üldisemalt, peamised takistused tegevusele jt. 2004/2005. aasta uuringus lisandusid
neile uute teemadena – organisatsiooni tüüp (MTÜd ja sihtasutused said erinevad ankeedid),
vabatahtlik tegevus, Euroopa Liidu kui võimaliku rahastaja osatähtsus ja ühenduste teadlikkus/osalemine kodanikualgatusliku tegevusvälja üldises tugevdamises (EKAK, EMÜ jms).
Seekordsed küsimustiku täiendused hõlmavad organisatsioonide rahvusvahelise kaasatuse ja
tegutsemise võimalusi, muutusi rahastamisallikates ja kogemusi teenuste osutamisest. Küsisime – kas organisatsioonidel on kogemusi/ambitsioone EL tasandi otsustusprotsessides kaasalöömiseks; kas tuntakse uusi kodanikualgatuse rahastusallikaid (KÜSK jne), missugused organisatsioonid on sealt rahastust taotlenud; ning uurisime organisatsioonide kogemusi avalike
teenuste pakkumise ja teistele ühiskonnale suunatud tegevuste osas.
Lisaks täiendavatele küsimustele ankeedis täiustasime seekord ka andmete statistilist analüüsi,
rakendades klaster- ja diskriminantanalüüsi meetodeid. Kasutasime statistilisest andmeanalüüsist saadud teavet sisendina niinimetatud Eesti aktiivsete kodanikeühenduste tüpoloogia
2

Vaata Mikko Lagerspetz, Rein Ruutsoo & Erle Rikmann (2000): “Olelemisest osalemiseni? Eesti kodanikealgatuse hetkeseis ja arenguvõimalused”. Akadeemia, Vl. 12, No. 2: lk. 269–98; vaata ka Mikko Lagerspetz,
Erle Rikmann, Rein Ruutsoo (2002) “The Structure and Resources of NGOs in Estonia”. Voluntas:
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol. 13, No.1, 73–87

3

2000. aasta uurimuse raportiga saab tutvuda internetis: www.riigikogu.ee/msi_arhiiv/korg_tood/
ky_uuring.htm või tulemustega artiklis: Rikmann, Erle (2003). Kansalaisosallistumisen Kulttuuri Virossa.
Finnish Review of East European Studies, 1, 3–14

4

Rikmann, Erle; Enno, Katrin; Lagerspetz, Mikko; Proos, Ivi; Ruutsoo, Rein (toimetajad) (2007). Algatus,
osalus ja organisatsioonid : uurimusi Eesti kodanikuühiskonnast. Tallinn: Tallinna Ülikooli kirjastus.
2004/2005 uuringu raport on kättesaadav: http://www.tlu.ee/files/arts/4496/Insti2ed2fa906b98d2617699
0b5d1ac1c04d.PDF
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modelleerimiseks ning analüüsisime rühmaintervjuudes kogutud materjali põhjal eri tüüpi
organisatsioonide olukorda ja arenguvajadusi.
Käesoleva uuringu tellijaks ja rahastajaks on Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Uuringu teostajateks on Tallinna Ülikooli kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse töötajad.
Uurimisrühma koostööpartneriks ankeetküsitluse läbiviimisel oli Turu-uuringute AS. Koostööpartner leiti projekti ettevalmistamise käigus, mil küsiti töö- ja hinnapakkumisi kolmelt
uuringufirmalt – TNS EMOR, OÜ Faktum & Ariko ja Turu-Uuringute AS. Statistilise
andmeanalüüsiga abistasid meid Triinu Jesmin ja Krista Hinno. Intervjuude materjali kogumisel ja transkribeerimisel osalesid ka mitmed Tallinna ülikooli sotsioloogia tudengid.
Uuringu raport koosneb seitsmest peatükist. Esimene peatükk koondab raporti sissejuhatavaid osasid ja annab ülevaate uuringu läbiviimisest. Teises peatükis käsitletakse Eesti kodanikualgatuslike organisatsioonide hetkeseisu ja ankeetküsitlusele vastanud ühenduste peamisi
parameetreid. Kolmas peatükk keskendub mittetulundusühingute ja sihtasutuste rahastamisküsimustele. Neljas peatükk analüüsib kodanikeühenduste organisatsioonilist arengut. Viiendas peatükis esitletakse klasteranalüüsi põhjal loodud kodanikeühenduste tüpoloogiat ning
analüüsitakse erinevat tüüpi liikmesorganisatsioone Eesti kodanikualgatuslikul maastikul.
Kuuenda peatüki teemaks on kodanikualgatuse võrgustumine ja suhete areng ühiskonna
teiste osadega. Seitsmendas peatükis esitatakse uuringu kokkuvõtted.

1.1. Uurimuse meetodid ja valim
1.1.1. Ankeetküsitlus

Uuring koosneb kahest erineva metodoloogiaga osast – kvantitatiivsest ankeetküsitlusest ning
kvalitatiivselt analüüsitavast intervjuude uuringust.
Küsitluse eesmärgiks oli koguda andmeid kolmanda sektori organisatsioonide kohta, et saada
tervikpilti seal toimuvatest arengutest ning muutustest võrreldes 1997/1998 ja 2004/2005
uuringutega, mil viidi läbi eelmised võrreldava mahuga ankeetküsitlused. Esmalt määratleti
üldkogumi suurus ehk kodanikualgatuslike organisatsioonide oletatav koguarv Eestis. 2009.
aasta 1. septembri seisuga oli Justiitsministeeriumi registrikeskuse andmetel registreeritud üle
29 000 organisatsiooni, millest 16 223 olid mittetulundusühingud või nende liidud ja 817
sihtasutused. Kuigi samasse registrisse on kantud ka korteriühistud, ei ole neid käesolevas
uurimuses käsitletud.
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Ankeetküsitluse valimi koostamisel kasutati juhumeetodit: kontakteeruti iga viienda üldkogumis leiduva organisatsiooniga, juhul kui seda kätte ei saadud, siis nimekirjas järgnevaga.
Kokku helistati või saadeti elektronkirjad vahemikus 2009. aasta oktoober – detsember 4590
organisatsioonile. Paljude organisatsioonide kontaktandmed olid muutunud ning registriandmete hulgas leidus ka mitmeid tegevuse peatanud või lõpetanud organisatsioone. Eeltöö
tulemusena täpsustati 2518 organisatsiooni kontaktandmed ning neile saadeti vastavalt
organisatsiooni esindaja soovile küsitlusankeet, kas posti teel (ligemale 25% valimist) või
elektrooniliselt (ligemale 75%). Ankeet saadeti kontakteerumisele järgnenud päeval. Küsitluses kasutati eraldi ankeeti mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindajatele. Mõlemad ankeedid koostati eesti keeles. Küsitluse läbiviimise ja andmete sisestamise korraldas uuringu koostööpartner Turu-uuringute AS. Vastajate värbamise tehniline aruanne on esitatud Lisas 1.
Kuna tegemist on kordusuuringuga, võeti küsitlusankeedi koostamisel aluseks 1997/1998 ja
2004/2005 uuringute ankeet. Ka seekord (sarnaselt 2004/2005) koostati eraldi ankeedid
mittetulundusühendustele ja sihtasutustele, mida 1998. aastal ei tehtud. Osaliselt kaasajastati
ka küsimuste sõnastusi ning vastusevariantide skaalat või loetelu. Lisandusid mõned täpsustavad küsimused. Mittetulundusühingute ankeedis oli 51 küsimust ja sihasutuste ankeedis 43,
kuna sealt jäid välja liikmeskonda puudutavad küsimused.
Ankeedid hõlmasid järgmisi teemavaldkondi:


organisatsiooni taustandmed, sh organisatsiooni nimi, asutamise aasta, liikmete arv, organisatsiooni tegutsemisvaldkond, tegutsemise tasandid, palgaliste töötajate arv jms;



osalemisaktiivsus kolmanda sektori arengus, sh organisatsiooni kuulumine võrgustikesse
ja katusorganisatsioonidesse, teadlikkus Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni
(EKAK) ja Kodanikualgatuse toetamise arengukava (2007–2010) (KATA) kohta jms;



organisatsioonisisene tegevuse organiseerimine ja juhtimisstruktuurid, informatsiooni
vahendamine liikmeskonnale, üldkoosolekute kokkukutsumine jms;



laiema üldsuse teavitamine, liikmeskonna värbamine, vabatahtlike kaasamine organisatsiooni eesmärkide täitmiseks jms;



organisatsioonide rahastamismehhanismid; tegevuse rahastamise allikad ja sissetulekute
suurus;



koostöö erinevate osapooltega – teiste kolmanda sektori organisatsioonidega, riigiasutuste,
kohaliku omavalitsuse ja ettevõtlussektoriga, poliitiliste parteidega, massiteabevahenditega
jms.
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Tagastatud postiankeedid sisestati koos elektrooniliselt täidetud ankeetide andmetega ning
analüüsiti andmetöötlusprogrammi SPSS abil. Uurimusandmete statistiline andmebaas on
Tallinna Ülikooli kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse (KUAK) valduses.
Ankeedi tagastas korrektselt täidetuna 1126 organisatsiooni, mis moodustab 45% eelnevalt
kontakteerutud organisatsioonidest. Mittetulundusühinguid oli vastajate hulgas 1034 ja sihtasutusi 92. Küsitletud organisatsioonid moodustavad 6,6% üldkogumist, ehk registreeritud
organisatsioonide üldarvust, mistõttu saab uurimuse valimit lugeda esinduslikuks valimiks
ning uurimuse tulemusi üldistatavaks kogu kolmandale sektorile.

1.1.2. Intervjuude uuring

Statistilise andmeanalüüsi käigus loodi klasteranalüüsi meetodi alusel Eesti aktiivsete liikmesorganisatsioonide tüpoloogia. Jaotasime küsitlusele vastanud MTÜd kuueks üksteisest erinevaks tüübiks. Edasisel analüüsil võrreldi moodustunud klastreid täiendavate tunnuste suhtes
mitmetunnuseliste risttabelite abil, et selgitada välja klastritele iseloomulikke profiile. Seejärel
viidi läbi kuus rühmaintervjuud, millest igasse kutsuti osalema ühte klastrisse kuuluvate
MTÜde esindajad. Kogutud andmeid kasutasime kodanikualgatuslike organisatsioonide
klasteranalüüsi abil väljatöötatud tüpoloogia täiendamiseks ja täpsustamiseks.
Niisiis moodustab uurimismaterjali teise osa kvalitatiivintervjuude seeria, mis keskendub erinevat tüüpi mittetulundusühingute probleemide ja vajaduste täpsustamisele. Intervjuud viidi
läbi poolstruktureeritud küsimustikuga ja käsitleti viite suuremat teemade ringi: organisatsiooni toimimist, liikmeskonda, kogemust eestkostetegevusest, mõju ühiskonnas ja organisatsiooni tegevuse peamisi takistusi. Lisaks küsiti organisatsioonidelt nende koolitusvajaduste
kohta ning seda, missugused on need küsimused, milles tuntakse kõige suuremat vajadust
enesetäiendamiseks.
Ajavahemikus aprill–mai viidi läbi kuus rühmaintervjuud kokku 24 organisatsiooni esindajaga. Intervjuud toimusid Tallinnas, Tallinna Ülikooli ruumides. Intervjuude keskmine pikkus oli kaks tundi ja vestlused salvestati.
Intervjuutekstid transkribeeriti ning analüüsiti kvalitatiivselt. Intervjuutekstide analüüsimetodoloogiat tuntakse sotsioloogias kui süvitsi lugemist interpretatiivmeetodil. Uurimismaterjalist on toodud välja laiemad teemakategooriad, mida on analüüsitud erinevatest perspektiividest. Analüüsil pööratakse tähelepanu nii sellele, mida öeldakse, kui ka sellele, kuidas öeldakse. Jälgitakse, milliseid probleeme ühenduste esindajad tõstatavad, millega nad ise nende
15
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esinemist seostavad, kuidas räägitakse koostöösuhetest, eestkostetegevusest, rahastamisest,
vajadustest ja kordaminekutest. Analüüsitud on enamasti seda, millised hoiakud ja sõnastused
on erinevatest teemadest kõneldes kõige tavalisemad. Kuid uurija jaoks annab olulist informatsiooni ka see, mida intervjuutekstides ei leidu – näiteks, kui teatud kontekstis mingid
teemakategooriad ilmnevad, aga teistes nendest juttu ei tehta. Intervjuude analüüs toimub
nii iga üksiku intervjuu lõikes, kui ka võrdlevas perspektiivis.
Intervjuutekstides ilmnevaid tendentse interpreteeriti sektori üldiste arengute ning vastajate
tunnuskarakteristikute taustal. Kvalitatiivse analüüsi käigus avastatud nähtuste näitlikustamiseks on kasutatud ka intervjuutekste.

1.2. Kodanikualgatuslike ühenduste üldised näitajad ajalises perspektiivis
1997/1998 viidi Eestis esmakordselt läbi suurevalimiline kodanikualgatuslike organisatsioonide ankeetküsitlus. Mittetulundusühingute seaduse ja Sihtasutuste seaduse jõustumise järel
oktoobris 1996 oli tekkinud kõiki mittetulundusühinguid ja sihtasutusi hõlmav register, millesse 1998. aastaks oli märgitud 4566 mittetulundusühingut ja 147 sihtasutust (ning lisaks
nendele ka korteri-, suvila- ja garaažiühistuid). Samas puudus toona igasugune teave selle
kohta, mis peitub nende arvude taga; kui palju on reaalselt tegutsevaid organisatsioone, missugused on nende ressursid eesmärkide elluviimiseks ning takistused nii organisatsiooni töökorralduses kui ka tegutsemiskeskkonnas üldisemalt. 1998. aasta küsitluse tulemuste tõlgendamisel kujunes üheks peamiseks küsimuseks see, kas mittetulundussektor on arenemas
“olelemisest osalemiseni”, st kas sissepoole suunatud, pigem harrastustegevusele keskendunud ühendustele on lisandumas selliseid, mis suudavad Eesti ühiskonna arendamisel ka laiemalt kaasa lüüa. Peamise järeldusena tõime uurimisraportis välja, et kolmanda sektori enda
n-ö sisemised võimalused taoliseks arenguks on nõrgad ning kodanikualgatus vajab toetust ja
impulsse väljastpoolt, sealhulgas ka riigilt.
Toona oli tegemist üsna selgepiirilise jagunemisega kaasaegsemate organisatsioonide ja traditsioonilisema seltsielu vahel. Enamikel organisatsioonidest puudus soov tegeleda oma valdkonna küsimustega üldisemalt, prioriteetsemaks peeti oma liikmeskonna otseseid vajadusi.
Märgatav erinevus eesmärkide püstituses ning ressursside olemasolus ilmnes organisatsioonide
asukohtades: tugevad organisatsioonid tegutsesid eelkõige Tallinnas ja teistes suurtes linnades,
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maapiirkondade ühendused olid keskmisest nõrgemad peaaegu kõigi uuritud näitajate osas.
Suuremateks mittetulundussektori tegevusvaldkondadeks olid 1998. aastal sport, kultuur,
5

huvi- ja kutsekaitse, ametiühingud ning religioon .
2004/2005. aasta vahetuseks oli organisatsioonide arv kasvanud mitmekordseks. Justiitsministeeriumi registrikeskuse andmetel oli registrisse kantud üle 21 000 organisatsiooni, millest
11336 olid kas sihtasutused, mittetulundusühingud või nende liidud. Tol ajal aktiivselt tegutsevatest ühendustest kolmandik oli asutatud ajavahemikus 2000–2004 (sihtasutustest lausa
55%). Seega oli enamik tegutsevaid kodanikualgatuslikke organisatsioone noored ja väheste
kogemustega. Organisatsioonide hoogne asutamine jätkus üle kogu Eesti, teistest kiiremini
organiseerus kodanikualgatus Tallinnas ja väikelinnades. Eriti selge erinevus Tallinna kasuks
oli küsitlusele vastanud sihtasutustel, nendest pool oli registreeritud pealinnas.
Tegevusvaldkondadest oli ka 2005. aastal jäänud olulisemateks sport/kehakultuur ning kultuur/kunst, usuühenduste ning huvikaitse organisatsioonide osakaal oli mõnevõrra vähenenud. Kui 1998. aastal tundus organisatsiooni juriidilise vormi (kas MTÜ või sihtasutus) valimine sageli juhusliku otsusena, siis 2005. aastal ilmnes eri tüüpi kodanikeühenduste osas
juba selgeid erinevusi. Näiteks erinesid MTÜd ja sihtasutused ka oma peamiste tegevusvaldkondade poolest. Sihtasutuste olulisimad tegevusvaldkonnad olid ühiskonna areng, tervishoid ja sotsiaalteenused, samas kui MTÜdele olid tüüpilisemad sport, kultuur ja sotsiaalsete
rühmade esindamine (huvikaitse). Küsisime organisatsioonidelt ka, milliseid eesmärke on neil
lisaks põhikirjalistele tulnud juurde juba tegutsemise käigus. Selgus, et uute tegevusvaldkondadena oli ühelt poolt kasvanud vajadus tegeleda ühiskonna üldise arendamise küsimustega; teise olulise lisandusena nimetasid MTÜd vajadust pöörata rohkem tähelepanu oma
liikmeskonna sotsiaalsele tegevusele ja vaba aja sisustamisele.
1998. aasta uurimuses tõid organisatsioonid oma tegevuse ühe peamise takistusena välja avaliku võimu ning ärisektori esindajate tõrjuva suhtumise kodanikualgatuslikku tegevusse. Viimase kümnekonna aasta jooksul on Eesti kodanikualgatus ning selle toimimise keskkond
tunduvalt muutunud. 2004/2005 uuringu tulemused näitasid, et üha olulisemaks väljakutseks
muutub ühendustele toimetulek järjest kasvavate professionaliseerumise nõuetega. Teiselt
poolt aga valmistasid organisatsioonidele raskusi ka liikmeskonna kaasamise ning organisatsiooni juhtimisega seotud küsimused. Kui 1997/1998 uuringus analüüsisime Eesti organisatsioonide valmisolekut kaasa rääkida siinsetes ühiskondlikes otsustusprotsessides, siis pärast
5

Vaata ka Mikko Lagerspetz, Erle Rikmann, Rein Ruutsoo (2002) “The Structure and Resources of NGOs
in Estonia”. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol. 13, No.1, 73–87
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2004. aastal toimunud Eesti liitumist Euroopa Liiduga on üha olulisemaks muutunud ka
küsimus osalemisest EL-tasandi poliitikakujundamises. Viie aasta eest olid selle teemaga kokku
puutunud üksikud organisatsioonid. Selleks, et teada saada, missugused muutused on vahepealsete aastate jooksul toimunud kodanikualgatuslike organisatsioonide struktuuris, ressursside ja arengusuundade osas ongi käesolevas aruandes esitletav uurimistöö ette võetud.
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II
Ülevaade kodanikualgatuslike
organisatsioonide hetkeseisust Eestis
Peatükis antakse statistilise andmeanalüüsi põhjal ülevaade Eesti kodanikualgatuslike organisatsioonide peamistest parameetritest ja nende muutumisest viimase viie aasta jooksul. Eraldi
teemadena käsitletakse küsitlusele vastanud organisatsioonide asukohti, tegutsemise tasandeid
ja tegevusulatust, peamisi tegevusvaldkondi, aktiivste organisatsioonide vanust ja asutamise
aegu, asutajaid, palgaliste töötajate olemasolu ning vabatahtlike kaasamist.

2.1. Organisatsioonide asukohad
2009. aasta oktoobris ja novembris läbi viidud kodanikualgatuslike organisatsioonide ankeetküsitluses osales 1034 mittetulundusühingut (MTÜ) ja 92 sihtastutust (SA). Kõige enam oli
vastajaid Tallinnast ja Tartumaalt, üldiselt olid esindatud kõik maakonnad, välja arvatud sihtasutused Raplamaalt (vt Tabel 2.1).
Küsitlusele vastanute maakondlik jaotus on sarnane 2004/2005. aasta uuringu tulemustega.
Mõnevõrra vähem osales seekordses küsitluses Tallinna ühendusi ja sihtasutusi, kuid erinevused ei olnud statistiliselt olulised.
Vanemaid kui kümneaastaseid organisatsioone vastas küsitlusele kõige rohkem Viljandimaalt
(39% maakonnast vastanutest), Saaremaalt (37%), Tallinnast (36%), Ida-Virumaalt (34%) ja
Raplamaalt (34%). Noori, kuni viieaastaseid ühendusi oli teistest enam Hiiumaalt (62% maakonnast vastanutest), Harjumaalt (52%), Läänemaalt (50%), Jõgevamaalt (48%) ja Valgamaalt
(47%) vastanud organisatsioonidest.

II Ülevaade kodanikualgatuslike organisatsioonide hetkeseisust Eestis
Tabel 2.1. Maakondlik jaotus MTÜdel ja SAdel 2009/2010 ja 2004/2005 uuringus

Vastanute
%
Kokku 2009/2010
Maakond
MTÜ arv MTÜ % SA arv SA % arv
kokku
Tallinn
231
22
37
40
268
24
Harjumaa
112
11
5
5
117
10
Hiiumaa
14
1
3
3
17
2
Ida-Virumaa
37
4
3
3
40
4
Jõgevamaa
31
3
1
1
32
3
Järvamaa
31
3
4
4
35
3
Läänemaa
42
4
1
1
43
4
Lääne41
4
2
2
43
4
Virumaa
Põlvamaa
39
4
1
1
40
4
Pärnumaa
78
8
5
5
83
7
Raplamaa
38
4
0
0
38
3
Saaremaa
49
5
4
4
53
5
Tartumaa
141
14
15
16
156
14
Valgamaa
30
3
3
3
33
3
Viljandimaa
63
6
4
4
67
6
Võrumaa
43
4
1
1
44
4
Vastamata
14
1
3
3
17
2
Kokku
1034
100
92
100 1126
100

Vastanute
%
2004/2005
kokku
29
6
2
5
3
5
3
4
4
7
3
5
14
3
3
4
1
100

2.2. Organisatsioonide tegutsemise tasandid ja tegevusulatus
Organisatsioonide tegevusulatuse all on mõeldud nende tegutsemise kõiki tasandeid. Lisaks
uurisime ka MTÜde ja SAde peamisi tegutsemise tasandeid, ehk nende tegevuse keskendumist kohalikule, maakondlikule, Tallinna, üle-eestilisele, Euroopa Liidu või rahvusvahelisele
tasandile. Nii tegutsemise tasandid, kui tegevusulatus on sihtasutustel ja MTÜdel erinevad.
Ankeedis võisid vastajad märkida kõik organisatsiooni tegutsemise tasandid ning valida kolme
vastusevariandi vahel: tegutsetakse pidevalt, tegutsetakse vahel ja ei tegutseta sellel tasandil. Järgneval Joonisel 2.1 on esitatud kokkuvõtvalt need, kes tegutsevad antud tasandil vahel või
pidevalt.
Üldiselt on MTÜde tegevussulatus (toimimine üheaegselt erinevatel tasanditel) kitsam kui
sihtasutustel. Võrreldes 2004/2005 uuringu tulemustega on MTÜde tegutsemine nii kohalikult kui maakondlikult jäänud samale tasemele. Veidi on vähenenud nende tegutsemine üleeestiliselt (varasemas uuringus 63%). Sihtasutuste tegutsemisulatuses on toimunud suuremad
muutused. Esiteks on lisandunud tegevusi kohalikul (varem 49%), maakondlikul (varem
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Joonis 2.1. Organisatsioonide teguvusulatus, MTÜ ja SA, %

46%) ja üle-eestilisel (varem 65%) tasandil. Eriti märgatavalt on kasvanud just sihtasutuste
seotus maakonna tasandiga. Ent selle kõrval tegutsevad sihtasutused rohkem ka Eestist väljaspool: Euroopa Liidus ja muul rahvusvahelisel tasandil (varem 49%).
MTÜdel on tegutsemisulatus (väljaarvatud kohalik tasand) väga selgelt seotud organisatsiooni
vanusega: mida vanem organisatsioon, seda rohkem võimalikke tegutsemise tasandeid. Eriti
selgelt ilmneb see pideva tegutsemise osas. Näiteks tegutseb pidevalt rahvusvahelisel tasandil
7% noortest (asutatud 2006–2009), 10% keskmise vanusega (2000–2005), 15% vanadest
(1992–1999) ja 33% vanimatest (asutatud kuni 1991) organisatsioonidest.
Seevastu sihtasutustel mõjutab vanus peamiselt Eesti-siseste tegevustasandite lisandumist.
Rahvusvahelisel tasandil tegutsejate osas organisatsiooni vanus eristusjõudu ei oma, Euroopa
Liidus tegutsevate sihtasutuste seos vanusega on aga vastupidine: nooremad organisatsioonid
tegutsevad seal pidevalt vanematest sagedamini. Nii tegutseb pidevalt Euroopa Liidu tasandil
26% noortest (asutatud 2006–2009), 19% keskmise vanusega (2000–2005) ning 8% vanadest
(asutatud kuni 1999) sihtasutustest.
Tegutsemise tasandeid eraldi analüüsides ilmneb, et kohalikul tasandil tegutsevad rohkem
väljaspool suuremaid linnu asuvad MTÜd. Viljandimaal, Võrumaal, Läänemaal ja Hiiumaal
on märkinud peaaegu kõik MTÜd end tegutsevat kohalikul tasandil. Tallinnas vastas samal
moel 74% ja Tartumaal 85% ühendustest. Kõikide vastanute hulgas keskmiselt tegutseb kohalikul tasandil 89% organisatsioonidest. Kohalik tasand ongi enamikele ühendustest esimene
tegutsemistasand alates organisatsiooni asutamisest. Selle tegutsemistasandi olulisus säilib
MTÜdel aga ka kogemuste lisandumisega ja organisatsiooni professionaliseerumisega.
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Üle-eestiliselt tegutsejaid asub vastanute keskmisest (67% pidevalt või vahel) enam samuti
Tallinnas (89%) ja Tartumaal (76%). Euroopa Liidu tasandil tegutseb vahel või pidevalt 31%
organisatsioonidest. Ka siin on tegutsejaid kõige rohkem Tallinna (55% tegutseb), Põlvamaa 37% ja Tartumaa 34% MTÜde hulgas.
Kõikidest MTÜdest 40% tegutseb pidevalt või vahel rahvusvahelisel tasandil. Tallinna MTÜdest osaleb rahvusvahelises töös keskmisest tunduvalt rohkem, ehk 66% vastanutest, Tartumaa
ühendustest 43%, Ida-Virumaalt 41% ja Põlvamaalt 40%. Kõige vähem tegutsevad sel tasandil
Järvamaa (9%), Hiiumaa (17%) ja Viljandimaa (21%) MTÜd.
Tegutsemine rohkematel tasanditel tähendab organisatsiooni seisukohast rohkem tööd, tegevuste planeerimist, keerulisemaid haldusprobleeme, suuremate resursside vajalikkust jms. Nii
võib liikmesorganisatsioonil kuluda aastaid, et kohaliku tegutsemise kõrval hakata kaasa rääkima olulistes küsimustel maakonna, riigi või rahvusvahelisel tasandil. Kui maakondliku
ja üle-eestilise tegutsemiseni jõudmine võtab uuringu andmeil algajal MTÜl keskmiselt 7–9
aastat, siis EL ja muu rahvusvahelise tasandi küsimustes hakatakse püsivamalt kaasa rääkima
keskmiselt 12–15-aastase organisatsioonina. Need näitajad puudutavad pidevat tegutsemist,
millele sageli eelneb ühenduse aeg-ajalt neil tasanditel tegutsemine ja kogemuste omandamine.
Sihtasutuste tegevus ei allu aga liikmesorganisatsioonidele omastele seaduspärasustele. Nende
hulgas on asutamisest alates suhteliselt suur organisatsioonide osakaal, mille tegevus on suunatud maakondlikule või riiklikule tasandile. Samuti on sihtasutuste tegevusulatus MTÜdega
võrreldes nii laiemahaardelisem, kui ka rahvusvahelisem. See tähendab, et nad toimetavad
korraga rohkematel tasanditel ning suhtlevad sealjuures ka MTÜdest sagedamini rahvusvaheliste institutsioonide ning partnerorganisatsioonidega.

2.3. Organisatsioonide tegevusvaldkonnad
Mittetulundusühingute ja sihtasutuste peamised tegevusvaldkonnad erinevad. MTÜde hulgas
on enamlevinud valdkonnad vaba aja sisustamine ja huvialane tegevus (16%), sport ja kehakultuur (14%) ning kultuur ja kunst (15%). SA hulgas aga on kolm levinumat valdkonda
kultuur ja kunst (15%), haridus ja teadus (14%) ning sotsiaalteenused (13%). Peamised
tegevusalade jaotused on näha Tabelis 2.2.

22

Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2009/2010
Tabel 2.2. Küsitluses osalenud MTÜde ja SAde tegevusalad

Tegevusala
Sport/ kehakultuur
Kultuur / kunst
Sotsiaalsete rühmade huvide
esindamine
Haridus/ teadus
Kutseliidule omane tegevus
Sotsiaalteenused
Vaba aja sisustamine/ huvialaline
tegevus
Naabruskond
Ühiskonna areng
Looduskeskkond
Tervishoid
Põllumajandus
Kalandus/ jahindus
Religioon
Muinsuskaitse
Kommunikatsioon/ infotehnoloogia
Muu
Vastamata
Kokku

MTÜ arv MTÜ % SA arv SA %
145
14
2
2
153
15
14
15
116

11

1

1

60
24
37

6
2
4

13
0
12

14
0
13

165

16

4

4

130
37
23
15
19
32
3
10
5
39
21
1034

13
4
2
1
2
3
0
1
0
4
2
100

6
11
10
9
1
0
2
0
1
6
0
92

7
12
11
10
1
0
2
0
1
7
0
100

Vanemaid, s.o 1999. aastal või enne seda asutatud MTÜsid on keskmisest (30%) rohkem
kalanduse/jahinduse (60%), põllumajanduse (53%), kutseliitude (52%), sotsiaalsete rühmade
huvide esindamisega tegelevate (41%) ning spordi/kehakultuuri (39%) valdkonnas tegutsejate
hulgas. Noorimaid, s.o 2006. aastal või pärast seda asutatud MTÜsid on keskmisest (41%)
enam kommunikatsiooni/infotehnoloogia (100%), sotsiaalteenuste (57%), tervishoiu 53% ja
muinsuskaitse (50%) valdkondades. Keskmise vanusega, s.o 2000–2005 asutatud MTÜsid
leidub keskmisest (29%) rohkem naabruskonna/piirkonna elukvaliteedi edendamise (48%),
looduskeskkonna (39%) ja ühiskonna üldise arengu (33%) valdkondades. Tegevusvaldkonna
seos organisatsiooni asutamise ajaga kajastab ilmselt MTÜde asutamise laineid, mis seostuvad
uute rahastamise või valdkonna arendamise programmide avamisega kodanikualgatuslikele
ühendustele.
Lisaks peamisele tegevusvaldkonnale küsisime ankeedis ka tegevuse käigus lisandunud valdkondade kohta. Kõige rohkem nimetati lisandunud tegevustest vaba aja sisustamist/huviala,
sellele järgnesid kultuur/kunst, haridus/teadus, ühiskonna areng ja sotsiaalsete rühmade huvi
esindamine (vt Tabelid 2.3–2.4).
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Tabel 2.3. MTÜdele tegevuse käigus sagedamini lisandunud tegevusalad

MTÜ TOP 5 Lisandunud tegevusalad
Vaba aja sistustamine
Kultuur/ kunst
Haridus/teadus
Ühiskonna areng
Sotsiaalsete rühmade huvide esindamine

Arv
491
205
192
176
167

%
48
20
19
17
16

Tabel 2.4. Sihtasutustele tegevuse käigus sagedamini lisandunud tegevusalad

SA TOP 5 Lisandunud tegevusalad
Haridus/teadus
Ühiskonna areng
Sotsiaalsete rühmade huvite esindamine
Vabaaja sisustamine
Naabruskond

Arv
29
25
21
15
13

%
32
27
23
16
14

MTÜdel ilmnes teguvuste lisandumisel jällegi seos organisatsiooni vanusega. Nii oli vanematele MTÜdele iseloomulik see, et keskmisest sagedamini lisandusid kalandus/jahindus, põllumajandus, kutseliidu tegevus ning sotsiaalse rühma huvide esindamine, ehk needsamad valdkonnad, milles “vanade organisatsioonide” osakaal oli niigi keskmisest suurem.
Keskmise vanusega MTÜdele lisandusid sagedamini looduskeskkond, naabruskonna/piirkonna edendamine ja ühiskonna arendamine. Noorimatel MTÜdel olid uued tegevused seotud samuti naabruskonna/piirkonna ja looduskeskkonna edendamisega, lisandus veel kommunikatsioon/infotehnoloogia. Vaba aja sisustamine/huviala tegevus, kultuur/kunst, haridus,
sport/kehakultuur ja teised valdkonnad lisandusid erineva asutamisajaga organisatsioonidele
enam-vähem võrdselt.
Sihtasutustel seostus organisatsiooni vanus üksnes vaba aja sisustamise/huviala tegevuse lisandumisega, seda esines sagedamini noorematel sihtasutustel. Teiste tegevuste lisandumisel
puudub statistiliselt oluline seos SA vanusega.
Lisaks tegevusvaldkondadele küsisime organisatsioonidelt ka nende kuuluvuse kohta vabariigi
valitsuste poolt koostatavasse tulumaksusoodustustega (TMS) mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Nimekirja kuuluvuse analüüsimine on üheks viisiks hinnata avalikes huvides tegutsevate organisatsioonide osakaalu MTÜde ja sihtasutuste hulgas. Kuigi selle koostamisele on ette heidetud selgete ja läbipaistvate põhimõtete puudumist organisatsioonide
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MTÜ

SA

71
52

48

29

Jah

Ei

Joonis 2.2. Vabariigi valitsuste poolt koostatavasse tulumaksusoodustustega (TMS) mittetulundusühingute nimekirja kuulumine MTÜdel ja SAdel, %

nimekirja kinnitamisel, näitab sinna kuuluvate ühenduste profiil, milliseid organisatsioone ja
tegevusi Eestis seostatakse avalikes huvides tegutsemisega. Uuringus osalenutest kuulub
sellesse nimekirja 343 organisatsiooni.
Küsitlusele vastanud MTÜde hulgas oli 29% neid, kes kuuluvad vabariigi valitsuste poolt
koostatavasse tulumaksusoodustustega (TMS) mittetulundusühingute nimekirja, sihtasutustel
on sama näitaja 52%. Ka MTÜde hulgas on mõnes tegevusvaldkonnas nimekirja kuulujate
osakaal oluliselt suurem. Nii näiteks oli nimekirja kantud 49% sotsiaalsete rühmade huvi esindamise, 40% tervishoiu, 39% looduskeskkonna ja 37% spordi/kehakultuuri valdkonnas tegutsevaid küsitluses osalenud mittetulundusühinguid. Keskmisest oluliselt vähem olid nimekirjas
esindatud peamiselt kommunikatsiooni/infotehnoloogia, põllumajanduse ja kutseliidule
omase tegevusega hõivatud MTÜd.
MTÜde hulgas on TMS nimekirja pürgimine madalam kui sihtasutustel. Nii vastas 87% TMS
nimekirja mittekuuluvatest MTÜdest, et ei ole taotlenudki sinna saamist. 8% mittekuuluvatest MTÜdest oli soovinud oma organisatsiooni nimekirja kandmist, kuid seda taotlust ei
rahuldatud. TMS nimekirja mittekuuluvate sihtasutuste hulgas oli 20% neid, kes soovinuks
sinna kuuluda, kuid kelle taotlus jäeti rahuldamata. Kokku oli vastanute hulgas 71 organisatsiooni, mille sooviavaldus nimekirja kandmiseks oli jäänud rahuldamata.
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Tabel 2.5. Küsitluses osalenud MTÜde võrdlus asutamise aasta järgi (2009/2010 ja 2004/2005 uuringud)

2009/10
uuringus
osalenud
MTÜd,
Organisatsiooni n=1034
arv
asutamise aasta
1988 ja varem
43
1989–1994
132
1995–1999
124
2000–2004
229
2005–2009
475
vastamata
31

2009/10
uuringus
osalenud
MTÜd
%
4
13
12
22
46
3

2004/5
uuringus
osalenud
MTÜd, n=541
arv
75
132
144
175
–
15

2004/5
uuringus
osalenud
MTÜd,
%
14
24
27
32
–
3

2.4. Organisatsioonide asutamine ja vanus
Käesoleva uuringu valimisse kuuluvad MTÜd on suhteliselt noored: 46% vastanutest on asutatud ajavahemikus 2005–2009 ning alla kümneaastaseid organisatsioone on küsitletutest
kokku 68%. Võrrelduna 5 aastat tagasi läbiviidud uuringuga (2004/2005) on pilt osaliselt sarnane, ka tol korral oli vastanutest üsna suur osa nooremaid organisatsioone: alla viieaastaseid
MTÜsid oli 32% ning alla kümneaastaseid 59% küsitletud MTÜdest. Siiski on erinevus
2009/2010 ja 2004/2005 uuringus osalenud organisatsioonide vanuses märgatav, eriti pikema
tegutsemisajaga ühenduste hulgas. Nende osakaal on 2009. aastal vastanute hulgas väiksem,
kui see oli 2004: vanemaid kui kümneaastaseid organisatsioone osales 2004. aasta uuringus
38% ja 2009. aasta uuringus 29%, keskmise vanusega MTÜde (5–15 aastat) osakaal oli 2004.
aasta uuringus 51% ja 2009. aastal 34%. Arvestatav osa 2004. aastal vastanud MTÜdest oli
asutatud 1989–99 (51%), mil Eesti taasiseseisvumisele järgnes hoogne kodanikualgatuslike
organisatsioonide loomine. 2009. aasta küsitluses on näha selle grupi vähenemist (25% on
asutatud 1989–99). See võib olla osaliselt seotud uuritava perioodi pikenemisega ja sellest
tuleneva vanuserühma osakaalu vähenemisega valimis. Kuid teisalt on näha ka, et Eesti
MTÜd keskmiselt ei ole väga pikaealised ning uued uuringuandmed kinnitavad koos
Justiitsministeeriumi registrikeskuse andmetega uute MTÜde registreerimise viimastel
aastatel toimunud hoogustumisest, et täna on Eestis aktiivselt tegutsevad MTÜd keskmiselt
nooremad kui viis aastat tagasi.
On igati loomulik, et aja jooksul lõpetab mingi osa organisatsioone oma tegevuse ja samas
tekib uusi ka pidevalt juurde. Ent pikemajaliselt tegutsevate ühenduste jätkuv aktiivsus oleks
ometi märgiks kodanikualagatuse organiseerumise järjepidevusest ja stabiilsusest ühiskonnas.
Seda näib täna veel nappivat.
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Tabel 2.6. MTÜde ja SAde asutamise aeg 2009/2010 uuringus

Asutamise
aeg
kuni 1990
1991–1999
2000–2005
2006–2009
Kokku

MTÜ arv
86
213
293
411
1034

MTÜ %
8
21
28
40
100

SA arv
1
23
37
27
92

SA %
1
25
40
29
100

Kõige vanem käesolevas küsitluses osalenud MTÜ oli asutatud aastal 1916 ning noorimad
2009, vanim sihtasutus aastal 1988 ja noorim 2008. Varasemas (2004/2005) uuringus jaotasime
organisatsioonid nende asutamise aja alusel nelja rühma: 1) organisatsioonid, mis olid asutatud
enne 1989. aastat ehk “vanad” organisatsioonid; 2) 1989–1994, ehk nii-öelda esimese laine
organisatsioonid, mille hulgas oli palju varem tegutsenud ühenduste taasasutamisi; 3) keskmise
vanusega ühendused 1995–1999; ja lõpuks 4) 2000–2004 asutatud MTÜd ja sihtasutused,
ehk “noored” organisatsioonid. Kui tookord tõdesime, et uute organisatsioonide asutamine
on hoogustumas ja eriti sihtasutuste hulgas (neist 55% oli asutatud viimase 4–5 aasta jooksul),
siis tänaseks on olukord mõnevõrra muutunud. MTÜde registreerimine ja asutamine viimase
4–5 aasta jooksul on lisandunud hüppeliselt, samal ajal kui uusi sihtasutusi asutatakse mõnevõrra mõõdukamas tempos. Nii kasvas Justiitsministeeriumi registrikeskuse andmeil registreeritud sihtasutuste arv ajavahemikus 1. mai 2005 kuni 1. mai 2010 19%, MTÜde arvukus
6

aga samal ajavahemikul 27% . Sama tendents kajastub ka küsitlusele vastanud organisatsioonide vanuses, kus noorte MTÜde osakaal on ankeedi täitnute hulgas tõusnud võrreldes
2004/2005. aasta küsitluse tulemustega.
Jaotasime seegi kord sarnaselt eelmisele uuringule organisatsioonid nelja gruppi, kuid erineva
ajalise sammuga: 1) organisatsioonid, mis on asutatud enne 1990. aastat, ehk “vanimad”;
2) 1991 kuni 1999 asutatud organisatsioonid, ehk “vanad”; 3) 2000 kuni 2005 asutatud, ehk
keskmise vanusega; ning 4) 2005 kuni 2009 asutatud “noored” organisatsioonid. Täpsem jaotus on esitatud Tabelis 2.6.
Kui MTÜdest vastasid küsitlusele sarnaselt 2004/2005 uuringuga kõige aktiivsemalt kuni
viieaastase tegutsemiseaga, nii-öelda noored MTÜd, siis sihtasutustel oli aktiivseimaks vastajarühmaks keskmise vanusega organisatsioonid. Ka neil jäi vanade organisatsioonide osalus eelmise küsitlusega võrreldes mõnevõrra väiksemaks. Seda võis mõjutada ühelt poolt vanemate

6

http://www.riik.ee/e-ariregister/statistika – aastate võrdlus
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organisatsioonide väiksem huvi uuringus osalemiseks, aga ei saa väistada ka selle vanusegrupi
organisatsioonide vähenemist üldkogumi hulgas, seoses tegevuse peatamise või lõpetamisega.
Täpsemat vastamist sellele küsimusele käesoleva uuringu andmekogumismeetod ei võimalda.
Üldiselt on organisatsiooni vanus üks olulisemaid tunnuseid prognoosimaks tema teisi parameetreid ja käitumist kodanikualgatuslikus tegevuses. Eriti liikmesorganisatsioonidel, MTÜdel, võimaldab selle väärtus (väärtustevahemik) ennustada enamikke teisi näitajaid. Näeme,
kuidas uuringu tulemused kinnitavad seisukohta, et liikmesorganisatsiooni areng on pikaajaline protsess, samas kui sihtasutuse areng näib sõltuvat pigem tema kasutuses olevate
ressursside (ennekõike rahaliste vahendite) olemasolust.
Noorematel ühendustel on reeglina vähem resursse, vähem koostöösuhteid nii kolmanda
sektori sees, kui väljaspool, vähem teadmisi võimalike tugistruktuuride kohta jne. Küll aga
toetub organisatsiooni tegevus nooremates ühendustes rohkem olemasolevale liikmeskonnale.
Näiteks on noorematele MTÜdele omasem korraldada vanematest ühendustest sagedamini
üldkoosolekuid. Vaadates kõikide vastanute keskmist, siis pool MTÜdest korraldavad üldkoosolekut kord aastas: nooremate hulgas on selliseid MTÜsid vähem (44%), üle kümneaastaste hulgas aga juba 55% kandis. Seevastu 3–6 korda aastas koguneb üldkoosolek ligemale
viiendikul noortest MTÜdest ja alla kümnendikul nn vanadel MTÜdel (stat. olulisus p=
=0,005).
Küsisime MTÜdelt ka liikmeskonna elektroonilise infolisti olemasolu. Kõikidest vastanutest
veidi üle poole (54%) ei kasuta organisatsioonis info edastamiseks elektroonilist liikmete listi.
Neid, kes seda kasutavad või on alles elektroonilist listi koostamas, oli organisatsioonide hulgas
läbilõikeliselt 46%. Sealjuures noorimatest MTÜdest on list olemas või koostamisel 48%
organisatsioonidel. Vanadel (10+) MTÜdel jäi sama näitaja 50% piiresse. Seega ka siin ei
olnud nooremate ja vanemate MTÜde osas statistiliselt olulist erinevust, mis samuti näitab
liikmeskonna mobiliseerimise tähtsust organisatsiooni loomisest alates.

2.5. Organisatsioonide asutajad
Mittetulundusühingud ja sihtasutused võivad olla asutatud nii eraisikute, kui juriidiliste
isikute poolt. Kuna uuringu eesmärgiks oli koguda andmeid kodanikualgatuslike organisatsioonide kohta, jäeti valimi moodustamisel kõrvale üksnes riikliku institutsiooni poolt asutatud
organisatsioonid, mille eesmärgid seostuvad riigi funktsioonide täitmisega. Küll aga osalesid
uuringus organisatsioonid, milles riigiasutus või kohalik omavalitsus võis olla üks asutajatest
(vt Joonis 2.3).
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MTÜ

SA

Eraisikud

59

Kohalik omavalitsus

3

Eraettevõte

4

Riiklik institutsioon

9
10

2

10
11

Mittetulundusühing või sihtasutus
Muu

1

84

25

7

Joonis 2.3. Küsitluses osalenud MTÜde ja SAde asutajad, %

Kuigi nii mittetulundusühinguid kui sihtasutusi käsitletakse seaduse silmis kodanikualgatuslike
organisatsioonidena, erinevad tegelikkuses need kaks organisatsioonivormi teineteisest oluliselt. Küsitlusankeedi täitnud MTÜde enamik on asutatud eraisikute poolt ning esindab seega
organiseerunud kodanikualgatuslikku tegevust. Noorematel MTÜdel on lausa 90% asutajateks eraisikud, kümneaastastel ja vanematel ühendustel jääb sama näitaja 76% piiresse.
Sihtasutus oma märksa laiema asutajateringiga ühendab endas sagedamini ühiskonna erinevate sektorite huve ning tegutsemisloogikaid. Samas ei ole otseselt toimunud ka sihtasutuste
kui organisatsiooni tüübi kaugenemist kodanikualgatuslikust tegevusest, millele näisid viitavat
2004/2005. aasta uuringutulemused. Näiteks on nooremate sihtasutuste asutajate hulgas kasvanud nii MTÜde ja SAde kui ka eraisikute osakaal.
2.6. Palgalised töötajad organisatsioonides
Töökohtade olemasolu ja palgatöötajate rakendamine organisatsioonis on üks teemadest, milles joonistuvad eriti selgelt välja mittetulundusühingute ja sihtasutuste erinevad võimalused.
Sihtasutused, kui sageli stabiilsema ja suurema rahastusega organisatsioonid omavad oluliselt
paremaid võimalusi palgalise tööjõu kasutamiseks kui MTÜd (vt Joonis 2.4). Nii rakendab
oma organisatsiooni tegevustes palgatöötajaid 67% (arvuliselt 62) uuringus osalenud sihtasutustest ning 25% (arvuliselt 254) mittetulundusühingutest. Palgalisi töötajaid kasutavate organisatsioonide hulgas on 1–3 palgalist töötajat 65% MTÜdest ja 52% sihtasutustest (arvesse on
võetud nii osalise kui täistöökoormusega töötajaid). Üle kuue palgatöötaja töötab 20%
MTÜdes ja 27% sihtasutustes. Suurim töötajate arv MTÜdes oli 48 ja sihtasutustel 101.
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Joonis 2.4. Palgatöötajate kasutamine MTÜdes ja SAdes, %

7

Veel eristab mittetulundusühinguid ja sihtasutusi see, et SAd saavad märksa sagedamini palgata
töötajaid täistööajaga ning pikemaks perioodiks (12% MTÜdest ja 49% SAdest on võimalik
8

palgata tööle vähemalt 1 täiskoormusega töötaja) . Kui arvestada kokku erineva ajaperioodi
ja koormusega töötajad ja jagada see vastanud organisatsioonide arvuga, siis tuleb keskmiselt
1,09 palgalist töötajat ühe Eesti MTÜ kohta ning 4,91 palgatöötajat ühe sihtasutuse kohta
(arit. keskmine, aasta jooksul täis- või osakoormusel rakendatav palgatööjõud).
Võrreldes andmeid 2004/2005 uuringu tulemustega, ei ole palgalise tööjõu kasutamise osas
suuri muutusi näha. Mõningane langus MTÜdel (2004. aastal kasutas palgalist tööjõudu 28%
MTÜdest) on seletatav seekordse uuringu valimi struktuuriga, milles väiksemad-nooremad
organisatsioonid on mõnevõrra suurema esindatusega. Sihtasutustel kasutas palgatööjõudu
2004. aastal 65% vastanutest ja 2009. aastal 67%. Suures osas sarnaseks on jäänud ka erineva
vanusega (asutamise ajaga) MTÜde ja SAde palgatöötajate rakendamise dünaamika (vt
Joonis 2.5).
Sihtasutustel seostub palgatöötajate olemasolu kõige selgemini sissetulekute suurusega. Nii
nagu sihtasutused kasutavad sagedamini palgatöötajaid, on neil ka sissetulekud keskmiselt
MTÜde omadest suuremad. 2009. aastal ei omanud mingit sissetulekut 24% MTÜdest ja 13%
SAdest. Kuni sajatuhandekroonine aastane sissetulek oli 45% MTÜdel ja 22% SAdel. Selles
sissetuleku rühmas kasutati osalise töökoormusega töötajaid, suurema sissetuleku korral, esines
juba enam ka täistööajaga tööjõu värbamist.

7
8

Kuni 1990 asutatud sihtasutusi oli arvuliselt 1, seega ei ole selle vanuserühma näitaja esinduslik
Küsimus oli esitatud järgmiselt: mitu palgalist töötajat töötas teie organisatsioonis I vähemalt 6 kuud (a) täistööajaga; (b) osalise tööajaga. II vähem kui 6 kuud (a) täistööajaga; (b) osalise tööajaga
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Joonis 2.5. Palgaliste töötajate olemasolu ja organisatsiooni vanuse seos 2004 ja 2009 uuringus, %

Tegevusvaldkondadest saavad endale palgatöötajate olemasolu lubada keskmisest sagedamini
ühiskonna arengu, kutseliidu, sotsiaalteenuste, hariduse/teaduse ja põllumajanduse vallas
tegutsevad ühendused. Kõige harvemini esineb aga palgatöötajaid naabruse/piirkonna edendajatel, vaba aja sisustamise ning kalanduse/jahindusega tegelevates organisatsioonides.
MTÜdel seostub palgalise tööjõu kasutamine veel ka organisatsiooni vanuse ja liikmeskonna
suurusega. Palgatöötajaid töötab sagedamini vanemates ja üle viiekümne liikmega organisatsioonides – seega n-ö organisatsiooniline tugevus tagab parema sissetuleku ja annab võimalused, kuid võib-olla ka nõuab enam teatud ametikohtade olemasolu. Kui palgalise tööjõu
kasutamine kodanikualgatuslike organisatsioonide poolt kirjeldab eelkõige nende professionaliseerumist organisatsioonina ja võimekust rahastamisallikate leidmisel, siis suure osa tööst
teevad MTÜd ikkaga ära vabatahtlike abiga.

2.7. Vabatahtlike kaasamine organisatsiooni tegevusse
Käesolevas uuringus määratleme vabatahtlikke, kui väljastpoolt organisatsiooni kaasatud
inimesi, kes panustavad organisatsiooni hüvanguks, selle eest töötasu saamata. Vabatahtlike
värbamine väljastpoolt organisatsiooni on üheks oluliseks kodanikualgatuse kompetentsi
väljendumise vormiks.
Viimase viie aastaga on vabatahtlike kaasamine märkimisväärselt kasvanud, eriti sihtasutuste
osas. 2004/2005 uuringu andmeil ei kaasanud oma tegevusse üldse vabatahtlikke 37% MTÜdest ja 43% SAdest. Seekordse uuringu andmeil ei tegele vabatahtlike kaasamisega 27%
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Joonis 2.6. Vabatahtlike kaasamine MTÜdes ja SAdes, %

MTÜdest ja 22% SAdest. Sageli kaasab vabatahtlikke 27% MTÜdest (2004 – 25%) ning 30%
SAdest (2004 – 26%). Vabatahtlike kaasamist on ette tulnud, aga seda ei tee sageli 45%
MTÜdest (2004 – 36%) ja 49% SAdest (2004 – 26%). Kuigi pidev vabatahtlike kaasamine ei
ole kasvanud väga oluliselt, on ligemale kahel kolmandikul organisatsioonidest tekkinud vabatahtlike kaasamise kogemus.
Küsitlusankeedis paluti organisatsioonidel märkida ka väljastpoolt organisatsiooni kaasatavate
püsivabatahtlike arv ning hinnata vabatahtlike kaasamise muutumist viimase aasta jooksul.
Organisatsioonide esindajate hinnanguil oli kaasatavate vabatahtlike arv jäänud samaks 62%
MTÜdest ja 67% SAdest (2004 – keskmiselt 60%). 26% MTÜde ja 22% SAde esindajate
arvates viimase aasta jooksul vabatahtlike arv kasvas (2004 – keskmiselt 21%), ning 11%
MTÜdest ja 8% SAdest leidis, et vabatahtlike arv vähenes (2004 – keskmiselt 10%).
Üle 60% vabatahtlikega kogemusi omavatest organisatsioonidest märgib, et neil tegutseb vabatahtlikke, kellega koostöö on olnud korduv (püsivabatahtlikud). Sellise kogemuse olemasolu
märgib ligemale 500 MTÜd ning püsivabatahtlikena tegutsejate koguarvuks kujuneb 3613
(sealjuures 68 organisatsiooni ei osanud öelda püsivabatahtlike arvu ning need ei kajastu toodud arvnäitajas). Sihtasutused nimetasid omalt poolt 570 korduvalt kaasatud vabatahtlikku,
mis teeb kokku keskmiselt 3,7 püsivabatahtlikku organisatsiooni kohta (MTÜde keskmine
eraldi 3,5 ja SAde keskmine eraldi 6,1).
Kõige sagedamini kaasatakse vabatahtlikke nii MTÜde, kui sihtasutuste poolt läbiviidavate
ürituste korralduses (77% kaasajatest). Sihtasutusted rakendavad vabatahtlikke ekspertidena
(39% kaasajatest) ning organisatsiooni igapäevaste tegevuste läbiviimisel (38% kaasajatest).
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Tabel 2.7. Vabatahtlike kaasamine organisatsiooni tegevustesse, %

Tegevused, kuhu
kaasatakse sagedamini
vabatahtlikke
Organisatsiooni poolt
korraldatud ürituste
abipersonaliks
Projektitaotluste
kirjutamisel
Kaasame ekspertidena
konsultatsioonideks
Organisatsiooni
igapäevategevuste
läbiviimisel
Muu

MTÜ
n=748
%

SA
n=72
%

78

77

24

21

24

39

26

38

3

3

MTÜd mainivad veel lisaks eelnimetatutele vabatahtlike kaasamist projektitaotluste koostamisel (24%). Võrrelduna 2004. aasta tulemustega on vabatahtlike kaasamine kasvanud enamike tegevuste osas, kuid eriti märgatavalt nende kaasamises organisatsioonide igapäevategevuste elluviimisse (2004 – 8%, 2009 – 27%).
2004/2005 uuring näitas, et vabatahtlikke kaasavad sagedamini organisatsiooniliselt võimekamad, teadlikumad ja aktiivsemad. Tänaseks on vabatahtlike kaasamise kogemus omandatud
kahel kolmandikul aktiivselt tegutsevast organisatsioonist. Samas võib endiselt näha, et väiksema organisatsioonilise tegutsemiskogemusega ühendused kaasavad vabatahtlikke vähem, mis
on arusaadav, kuivõrd tegeletakse alles organisatsiooni loomise ja ülesehitamisega. Vabatahtlike kaasamine on mõnevõrra nõrgem organisatsioonides, kus aktiivsete liikmete hulgas
on rohkem mehi. See on tingitud pigem tegevusvaldkondade eripäradest, kuivõrd mitmed
“mehelikud” alad, näiteks jahindus või kalandus, ei soosi nii tugevalt vabatahtlike kaasamist
kui teised. Nii ei kaasa vabatahtlikke üldse 32% organisatsioonidest, kus liikmeskonnas on
enamuses mehed, 23% organisatsioonidest, kus on rohkem naissoost liikmeid, ja 27% sooliselt enam-vähem võrdsete jaotumusega organisatsioonidest.
Seda, et vabatahtlikke kaasavad rohkem juba väljakujunenud ja teatava professionaalsuse
saavutanud ühendused, näitab ka see, et vabatahtlike kaasamine on sagedasem vabariigi
valitsuse poolt koostatavasse tulumaksusoodustusega (TMS) mittetulundusühenduste nimekirja kantud MTÜdel. Nii ei tegele vabatahtlike kaasamisega üldse 19% nimekirja kuuluvatest MTÜdest ja ligemale kolmandik mittekuulujatest (p=0,001).
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Tegevusvaldkondadest on vabatahtlike kaasamisega keskmisest sagedamini seotud looduskeskkond, kultuur/kunst, sport/kehakultuur ja naabruskonna/piirkonna edendamine. Kõige
harvemini kaasatakse vabatahtlikke aga peamiselt kalanduse/jahinduse, kutseliidu, ühiskonna
arengu ja põllumajandusega tegelevates MTÜdes.
Kokkuvõtteks võib seega öelda, et võrreldes viie aasta vanuste uuringutulemustega on erinevused mittetulundusühingute ja sihtasutuste vahel veelgi suurenenud. Sihtasutused on
liikmesorganisatsioonidest laiema tegevushaardega, tegutsedes sageli juba asutamisest alates ka
rahvusvahelisel tasandil. Neil on paremad võimalused palgatööjõu rakendamiseks ning organisatsiooni kiiremaks käivitamiseks. Kuid ka MTÜd on oma tegevusulatust laiendamas ning
osalevad täna märksa sagedamini ka maakondlikes ja üleriigilistes tegevustes kui viie ja
kümne aasta eest. Endiselt aga tegeleb suur osa Eesti MTÜdest organisatsiooni ülesehitamise
küsimustega, küsitluse andmeil on enamik aktiivseist MTÜdest nooremad kui viis aastat.
Olulise muutusena tuleb kindlasti esile tõsta vabatahtlike kaasamise märgatavat sagenemist.
Eriti suur on olnud see just sihtasutuste osas. Seevastu palgatöötajate rakendamisel ei ole
viimase aasta jooksul kodanikeühenduste võimalused oluliselt paranenud.
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III
Kodanikualgatuslike organisatsioonide
rahastamine
Käesolevas peatükis antakse ülevaade kodanikualgatuslike organisatsioonide rahastamisest
2009. aasta sügise seisuga. Ülevaates võrreldakse mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, analüüsitakse rahastamisallikate mitmekülgsusega seonduvat ning tuuakse välja erinevate tegurite
mõju rahastamisallikate kättesaadavusele. Tulemusi kõrvutatakse analoogilise kodanikualga9

tuse institutsionaliseerumise uuringu olulisemate andmetega aastast 2004.

3.1. Kodanikeühenduste rahastamisallikad 2009. aastal
Üks olulisemaid küsimusi kodanikeühenduste tegevuse edukuse ja organisatsioonide jätkusuutlikkuse seisukohast on võimalus oma tegevusi rahastada. 2009. aasta uuringu ankeedis
paluti kodanikeühendustel nimetada organisatsiooni rahastamisallikad ning nimetada sealjuures kõik sobivad variandid. Küsitluse tulemused näitavad (vt Joonis 3.1), et kõige sagedamini nimetavad MTÜd (n=1034) 2009. aastal oma rahastamisallikatena tulusid liikmemaksudest (63%), millele järgnevad KOVi toetused (51%) ja toetused riiklikest fondidest
(31%). Mõnevõrra vähem nimetatakse tulu majandustegevusest (28%), toetusi riigieelarvest
(22%) ning Eesti ettevõtetelt (17%). Sihtasutused (n=92) on 2009. aastal seevastu kõige sagedamini nimetanud tulusid majandustegevusest (52%), toetusi riiklikest fondidest (40%), Eestis
elavatelt eraisikutelt (36%), Eesti ettevõtetelt (34%), KOVilt (32%) ning riigieelarvelistest
vahenditest (25%).

9

Rikmann, Erle; Ümarik, Meril; Joons, Sofia ja Lagerspetz, Mikko (2005): Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis: organiseerumise struktuur ja ressursid. Uurimusraport. Tallinn: Balti-Ameerika Partnerlusprogramm. 2004. aasta andmed pärinevad sellest uuringust. Samuti on siin kasutatud uurimust Meril Ümarik
(2007): Kodanikeühenduste rahastamine Eestis: uurimisprojekti raport. Tallinn: EHI Kodanikeühiskonna uurimisja arenduskeskus
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Joonis 3.1. Organisatsioonide rahastamisallikad 2009. aastal, %

Selgub, et nii mittetulundusühingute kui sihtasutuste jaoks on väga tähtsaks rahastamisallikaks
olnud kohalike omavalitsuste toetus, toetused riigieelarvelistest vahenditest, riiklikest fondidest ja majandustegevuselt. (Kuivõrd sihtasutustel liikmeid ei ole, ei ole nende tuluallikate
ringis ka liikmemakse.) Mõlema organisatsioonivormi puhul järgneb neile Eesti ettevõtete ja
eraisikute toetus ning EL-programmide rahastus. Samas näeme, et MTÜde jaoks on sihtasutustega võrreldes olnud 2009. aastal vähem kättesaadavad toetused riiklikest fondidest ja
EL-programmidest. 2004. aastal on riiklike fondide tähtsus olnud veel mõlema puhul enamvähem sama: seda nimetanute osakaal on olnud siis umbes veerand vastajaist kummalgi
juhul. EL-programmide rahastuse osas on aga erinevus mõnevõrra vähenenud, veel 2004.
aastal on see olnud kättesaadav üle kahe korra enam sihtasutustele kui MTÜdele. Oluliselt
väiksem on MTÜde ligipääs 2009. aastal aga toetustele Eesti ettevõtetelt ja eraisikutelt, tuludele majandustegevuselt, toetustele välisriikide organisatsioonidelt nagu ka välisriikide eraisikutelt ja valitsustelt. Seevastu on MTÜdel sihtasutustega võrreldes oluliselt parem ligipääs
KOVi toetusele ning mõnevõrra ka toetustele kohalikelt fondidelt. Üldpilti hinnates võib
öelda, et sihtasutused on mittetulundusühingutega võrreldes nii aastal 2009 kui 2004 olnud
edukamad kasutama erinevaid rahastamisallikaid.
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3
4
2
2
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7
7
7
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33
31

2
3

Kohalikud fondid

Välisriikide valitsusasutused

71

51
51

8

34

11

Joonis 3.2. MTÜde rahastamisallikad 2009 ja 2004,%

Võrreldes kahe uuringu MTÜde rahastamist puudutavaid tulemusi (vt Joonis 3.2), ilmneb,
et 2004. aasta küsitluse tulemustes nimetatakse MTÜde poolt (n=541) rahastamisallikana
liikmemakse pisut enam kui 2009. Märgatavalt suurem on käesoleva uuringuga võrreldes
olnud 2004. aastal aga riigieelarveliste vahendite osa, nagu ka toetuste osa Eesti ettevõtetelt
ja veidi vähemal määral majandustegevuselt saadavate tulude osa. Varasemast oluliselt vähem
mainitakse 2009. aastal ka toetusi välisriikide organisatsioonidelt, välisriikide ettevõtetelt ja
välisriikide eraisikutelt, ehkki selle rahastuse kättesaadavus polnud ka varem kuigi suur.
2009. aastal nimetatakse omakorda pisut sagedamini riiklike fondide rahastust. Seevastu on
kahekordselt kasvanud EL-programmide osakaal, kuigi seegi rahastus on veel kättesaadav
suhteliselt vähestele (umbes kuuendikule). Näeme, et on jätkunud suundumus, millele pöörati tähelepanu juba 2004. aasta tulemustes: peale Eesti liitumist Euroopa Liiduga ja ELi
struktuurifondide avanemist on järjest kasvanud EL-i rahastuse osatähtsus, seda paralleelselt
endiste välisdoonorite rahastuse kättesaadavuse vähenemisega. Sama ligipääsetav kui varem
on mittetulundusühingutele aga kohalike omavalitsuste toetus ning enam-vähem samaks on
jäänud Eesti eraisikute käest saadavad toetused.
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Joonis 3.3. Sihtasutuste rahastamisallikad 2009 ja 2004,%

22
10

2009. aasta ja 2004. aasta kõrvutamisel on sihtasutuste rahastamises toimunud mitmed muutused (vt Joonis 3.3). Kui tulud majandustegevusest on sihtasutuste jaoks olnud 2004. aastal
(n=65) ligikaudu sama kättesaadavad kui 2009. aastal, siis tuntavalt on sarnaselt mittetulundusühingutele vähenenud toetused riigieelarvelistest vahenditest. Ning samal ajal on
oluliselt suurenenud riiklike fondide tähtsus. Teisalt on sihtasutuste rahastamisel erinevalt
MTÜdest oluliselt vähenenud kohalike omavalitsuste toetus, vähem on aga kaotatud välisriikide organisatsioonide rahastuses ja oldud erinevalt mittetulundusühingutest varasemast
oluliselt edukamad Eesti ettevõtete ja mõnevõrra ka eraisikute toetuste saamisel. Kui
MTÜde puhul kasvas kahe uuringu võrdluses oluliselt EL-programmide rahastuse osa, siis
sihtasutustel on see kasv jäänud oluliselt mõõdukamaks – siiski on EL-programmide
rahastus neile mittetulundusühingutega võrreldes endiselt tunduvalt kättesaadavam.

10

2005. aasta uuringu ankeedis oli üheks rahastamisallikaks võimalik märkida “liikmemaksud, sisseastumismaksud”. Kuivõrd SAdel liikmemaks puudub, näitab 2004. aasta tulemus nende puhul sisseastumismakse.
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Teisest küljest, kui võrdleme ühendusi selle alusel, millist rahastamisallikat peetakse organi11
satsioonile saadaval olevatest kõige olulisemaks , siis 2009. aastal on MTÜdele selleks olnud

toetused KOVilt (19% ühenduste jaoks), liikmemaksud (16%) ja tulud majandustegevusest
(9%). Sarnaselt peetakse ka 2004. aastal MTÜde poolt kõige olulisemaks rahastamisallikaks
KOVi toetust (17%), liikmemakse ja sisseastumismakse (14%), seejärel toetusi riigilt (9%)
ning toetusi riiklikelt fondidelt ja organisatsioonidelt (5%). Sihtasutuste poolt märgitakse
2009. aastal kõige olulisemate ressursside nimetamisel toetusi riiklikest fondidest (13%),
tulusid majandustegevusest (12%), seejärel riigieelarvelisi eraldisi (10%) ja tulusid EL-programmidest (10%). 2004. aastal on sihtasutuste jaoks olnud kõige olulisemaks allikaks tulud
majandustegevusest (40%), toetused kohalikult omavalitsuselt (31%), millele järgneb toetus
riigilt (26%) ning Eestis elavatelt eraisikutelt (15%). Erinevus on seega suhteliselt suur just
sihtasutuste poolt erinevatel aastatel olulisemateks peetud rahastamisallikates. 2004. aastaga
võrreldes on tähtsuse poolest tuntavalt langenud tulud majandustegevuselt, kukkudes järjestuses sealjuures esimeselt kohalt teisele. Suure languse on teinud läbi riigi toetust kõige olulisemaks allikaks pidavate sihtasutuste osakaal. Samasugune langus on sihtasutuste rahastuses
toimunud ka toetustega kohalikelt omavalitsustelt, mis on 2009. aasta tulemustes jäänud
täiesti tahaplaanile. Seetõttu on järjestuses tõusnud riiklike fondide ja EL-programmide tähtsus, mida kõige olulisemaks rahastamisallikaks pidavate sihtasutuste osakaal on tegelikult
mõlemal aastal olnud ligikaudu sama (2004 on riiklikud fondid ja organisatsioonid olnud
kõige olulisemad rahastamisallikad vastavalt 12% ja EL-programmid 9% sihtasutuste jaoks).

3.2. Rahastamisallikate mitmekülgsus, rahastuse maht
Kodanikeühenduste põhikirjaliste tegevuste elluviimise jätkusuutlikkuse üks olulisi aspekte
on võime oma tegevusi stabiilselt rahastada. Sellise stabiilsuse tagamise tähtsaks teguriks on
muuhulgas rahastamisallikate mitmekülgsus. Sõltumine ühest või kahest allikast, eriti kui
rahastus on organisatsiooniväline, sunnib oma tegevusi planeerima ja korraldama rahastaja
ootustele ja võimalustele vastavalt. Mitmetes uuringutes ongi ühenduste esindajad kritiseerinud projektirahastuse sellist mõju oma tegevuste kavandamisele.12 Loomulikult võib teiselt
poolt väita, et riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest regulaarset rahastust saav ühendus ei vajagi oma tegevuse jätkamiseks laia tulubaasi. Riigi ja ühiskonna seisukohast oluliste, näiteks sotsiaalvaldkonna tegevuste rahastamisel on sel juhul sageli hoopis põhi11

12

Ankeedis esitati võimalike rahastamisallikate loetelu ja paluti märkida kolm kõige olulisemat allikat.
Tulemused 2009. aasta kohta tuginevad sellele, milline märgiti neist kõige esimesena.
Vt nt Poliitikauuringute Keskus Praxis & TLÜ Kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskus (2008):
Kodanikeühenduste riigieelarvelise rahastamise analüüs (2006–2007). Tellija: Siseministeerium. Tallinn.
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Tabel 3.1. MTÜde rahastamisallikate arv ja liikmeskonna suurus, %

Organisatsiooni liikmeid
Kuni 10 liiget
11-30 liiget
31-50 liiget
51-100 liiget
101-500 liiget
500+ liiget

Mitte
ühtegi
allikat
9
3
5
1
1
0

Üks
allikas
31
21
13
19
6
10

Kaks
allikat
20
25
24
22
24
23

Kolm või
enam
allikat
39
52
58
58
69
68

küsimuseks see, kuidas tagada püsiv rahastus avaliku võimu poolt pikemaks perioodiks. Sellele vaatamata võib reeglina öelda, et ühekülgse rahastamise korral võib rahastaja äralangemine
tähendada organisatsiooni sisulise tegevuse lõppu.
Vaadeldes ühenduste jaoks kättesaadavate rahastusallikate üldpilti, on MTÜdest 2009. aastal
kolmest või enamast rahastamisallikast tulu saanud umbes 51% organisatsioonidest ning põhiliselt nimetatakse siin kolme (23%) või nelja allikat (12%). Kaks allikat on umbes 22% mittetulundusühingutest, üksainus 21% ja mitte ühtegi allikat ei ole 2009. aastal olnud 6% selle
küsimusele vastanud MTÜdest. Sihtasutustest on aga 2009. aastal kolmest või enamast
rahastusallikast tulu saanud 55% ja taas nimetatakse siin põhiliselt kas kolme (21%) või
nelja allikat (15%). Kaks allikat on kasutada olnud umbes 20% sihtasutustest, üksainus 17%
ning mitte ühtegi allikat pole olnud ligikaudu 8% SAdest. Niisiis on mõlemast
organisatsiooni vormist ühenduste puhul umbes pooled organisatsioonid saanud rahastust
kolmest või enamast allikast. Sarnane olukord valitses ka aastal 2004 nagu ka 1997. aasta analoogilise uuringu andmete põhjal – neil aastatel sai kolmest või enamast allikast rahastust
veidi üle poolte MTÜdest ja SAdest. Umbes samasugune osakaal on erinevatel aastatel olnud
ka neid ühendusi, kelle kasutada on üksainus allikas. Seevastu on tasapisi kasvanud MTÜde
osa, kellel rahastus üldse puudub. Aastal 1997 on see olnud umbes 1%, 2004. aastal 5% ja
aastal 2009 umbes sama, 6% ühendustest. Sihtasutustest on 2004. aastal neid organisatsioone
9% ning see on jäänud enam-vähem samale tasemele ka aastal 2009, mil see on 8%. Kui
aastal 2004 puudusid tuluallikad pigem väikseliikmelistel MTÜdel, siis ka 2009. aasta
andmete põhjal võib öelda, et ühtegi rahastamisallikat polnud eelkõige väiksema liikmete
arvuga organisatsioonidel (9%) (vt Tabel 3.1).
Kuivõrd liikmemaksud on MTÜde jaoks oluliseks allikaks, isegi kui nende maht ühenduste
eelarvetes pole eriti suur (vt allpool liikmemaksude alapeatükki), siis on ühtaegu huvipakkuv
teada, kas suuremad organisatsioonid saavad tänu sellele läbi üldjoontes väiksema rahastusallikate arvuga. Tulemused aga näitavad pigem seda, et mida suurem on liikmeskond, seda
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suurem kaldub olema ka organisatsiooni rahastamisallikate arv (vt Tabel 3.1). Näeme, et kuni
kümneliikmelistest organisatsioonidest omab ligipääsu kolmele või enamale rahastamisallikale umbes 39% ühendustest, see protsent kasvab liikmete arvu suurenedes, jõudes 101–
500 liikmega ühenduste puhul juba 69%-ni, ning on 500liikmeliste ühenduste puhul enamvähem sama, 68%. Ka 1997. ja 2004. aasta andmete põhjal on suureliikmelistel MTÜdel
parem ligipääs mitmekülgsele tulubaasile. Kui näiteks 2004. aastal on kolm või enam allikat
umbes 45% alla kümneliikmelistest organisatsioonidest, siis üle 500liikmelistest organisatsioonidest juba 82%. Siin on oluline märkida, et nii 2004. kui 2009. aasta uuringu andmete
põhjal on suurematel organisatsioonidel, kel on samal ajal võimalus olnud kasutada palgatööjõudu, teistest organisatsioonidest oluliselt laiem tulubaas. Palgatööjõudu puudutav tähelepanek kehtib nii mittetulundusühingute kui sihtasutuste puhul. Kahtlemata tekitab erinevate
projektide ja rahastustega kaasnev asjaajamine juba ise suurema vajaduse palgatööjõu järele,
näiteks seoses raamatupidamise ja projektide juhtimisega. Teisalt aitab professionaalsete,
organisatsiooni administratiivsesse võimekusse panustavate palgatööliste olemasolu tõsta
ühenduses ka projekti- ja muu rahastuse taotlemiseks vajalikku kompetentsi.
Selles, kuidas rahastusallikate ring on seotud mitmete muude teguritega nagu tegutsemise
asukoht, tegevusvaldkond, tegevusulatus, koostöövõrgustikku või katusorganisatsiooni kuulumine, koostöö avaliku sektoriga või töökeel, on olukord suhteliselt varieeruv. MTÜde
sagedamini esinevate tegevusvaldkondade lõikes on rohkem rahastusallikaid pigem spordi ja
kehakultuuriga ning kultuuri ja kunstiga tegelevatel ühingutel. Kolm või enam allikat on
esimesena nimetatute seas 61% ühingutest ning kultuuri ja kunstiga tegelevate ühingute
seas umbes 65%. Ka sihtasutuste hulgas on kultuuri ja kunstiga tegelevatel organisatsioonidel
lai rahastajate ring (kolm või enam allikat 79%), mille poolest järgnevad sotsiaalteenustega
tegelevad sihtasutused (75%). Sagedamini esinevatest valdkondadest on rahastuse mitmekülgsuses mõnevõrra piiratum vaba aja sisustamise ja huvialalise tegevuse kategooria alla
kuuluvates MTÜdes (kolm või enam allikat 46%) ning naabruskonna ja piirkonna elukvaliteedi parandamisega tegelevates MTÜdes (49%). Asukoha põhjal hinnates on keskmisest mõnevõrra laiem tulubaas Jõgeva- (kolm või enam allikat 61%), Hiiu- (57%) ja Viljandimaa (56%) ühingutel, kitsam aga Ida-Virumaa (38%), Saaremaa (45) ja Järvamaa mittetulundusühingutel. Tallinna MTÜdest on 2009. aastal kolm või enam rahastamisallikat
olnud 53% organisatsioonidest. Suuri erinevusi ei tule rahastamisallikate mitmekülgsuses
esile selle alusel, milline on MTÜ töökeel. Küll on aga huvipakkuval kombel see suurem
venekeelsetel sihtasutustel eestikeelsetega võrreldes: 20% eestikeelsetest sihtasutustest ja 60%
venekeelsetest sihtasutustest omab kolme või enamat rahastamisallikat (siiski tuleb siin arvestada venekeelsete sihtasutuste suhtelist väikest arvu valimis).
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Rahastamisallikate arv kaldub olema suurem katusorganisatsiooni kuulumisel, vaatamata sellele, kas ühendus tegutseb kohalikul, üle-eestilisel, Euroopa või rahvusvahelisel tasandil. See
kehtib nii mittetulundusühingute kui ka sihtasutuste puhul. Suur erinevus tuleb sisse selle
alusel, kas MTÜ kuulub mõnda üle-eestilise tegevusulatusega katusorganisatsiooni. Kolm
või enam rahastamisallikat on sinna kuulumise korral 63% ühingutest, vastasel juhul aga vaid
47%. Samasugune erinevus ilmneb mõlemat tüüpi organisatsioonidel ka koostöövõrgustikku
kuulumisel, taas vaatamata sellele, millise tasandi koostöövõrgustikuga on tegu. Samas ei
mõjuta rahastamisallikate ringi üldjoontes see, kelle poolt MTÜ või SA on asutatud ega ka
see, millisel tasandil organisatsioon ise tegutseb (mõnevõrra üle keskmise on erinevaid rahastajaid siiski riigi poolt asutatud SAdel). Pisut suurem on rahastajate ring neil mittetulundusühingutel, kes tegutsevad pidevalt Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil ning neil sihtasutustel,
kes tegutsevad pidevalt Euroopa tasandil ja Tallinnas. Küll on aga keskmisest tunduvalt
rohkem rahastamisallikaid neil MTÜdel, kes oma kõige olulisema rahastamisallikana on
märkinud kohaliku omavalitsuse või riigieelarve, ning sihtasutustel, kes on oma olulisema
rahastamisallikana märkinud riigieelarve.
Tulude maht on MTÜde sissetulekutes olnud küsitlusele eelneval, 2008. aastal kuni 100 000
krooni ligikaudu 45% ühingutest, kuulunud vahemikku 100 001 kuni 500 000 krooni 16%,
ning on puudunud koguni 24% vastanud MTÜdest. Võrreldes 2009. aastat eelneva aastaga
on tulud jäänud samaks 51%, vähenenud 33% ning kasvanud 14% ühingutest. Sihtasutuste
tulud on 2008. aastal olnud peamiselt kas alla 100 000 krooni (22%), 100 001 kuni 500 000
krooni (19%) või enam kui 3 000 000 krooni (16%). Tulud puudusid 2008. aastal 13% sihtasutustest. Näeme, et ühendused, kellel tulud 2008. aastal täielikult puudusid, on pigem
mittetulundusühingud kui sihtasutused. Ilmne on sihtasutuste eripära ka sissetulekute mahtude lõikes, kuivõrd vahemik 500 000 kuni 3 000 000 krooni on nende puhul palju vähem
esindatud kui üle 3 000 000 kroonine tulude maht. Võrreldes tulusid varasema aastaga on
2009. aasta tulud jäänud samaks 42%, vähenenud 36% ja kasvanud umbes 9% vastanud sihtasutustest.
Huvipakkuvalt käib suurem eelarve MTÜdel kaasas rahastusallikate suurema arvuga, kuid
sihtasutustel mitte. Nii on 2008. aastal kuni 100 000 kroonise eelarvega MTÜde rahastamisallikate arv 2009. aastal kolm või enam umbes 49% organisatsioonidest ning see osakaal
kasvab koos tulude suurenemisega. Enam kui 2 000 000 kroonise eelarve puhul on see
näitaja juba 89%. Kuigi eelarve mahtu ja rahastamisallikate arvu puudutavad küsimused käivad
kahe erineva (2008. ja 2009.) aasta kohta, ei ole muutused rahastusallikate kättesaadavuses siiski kiired. Samuti ilmneb, et suuremad tulud ja laiem rahastamisallikate ring on tõe42
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poolest seotud: nimelt on nende kodanikeühenduste rahastamisallikate arv, kelle eelarve on
majandussurutisele vaatamata küsitlusele eelneva aastaga võrreldes suurenenud, enamasti
kolm või rohkem allikat (70% MTÜdest ja 50% SAdest, kelle sissetulekud on suurenenud).
Teiselt poolt aga ei taga allikate mitmekülgsus ise veel sissetulekute suurenemist või
samasugusena püsimist, kuivõrd ka nende seas, kelle eelarve on vähenenud, on üle poole
kolme või enamat rahastamisallikat kasutada saavaid ühendusi.

3.3. Kodanikualgatuslike organisatsioonide rahastamisallikad 2009. aastal
Ühenduste tegevuse rahastamise üks oluline tahk on see, kas ja kui palju sõltub ühe või teise
allika kättesaadavus mitmetest ühendusi iseloomustavatest teguritest. Sellistena on varasemaid
tulemusi arvesse võttes välja valitud ühenduse asutamise aeg, asukoht, tegevusvaldkond,
tegevusulatus, liikmeskonna suurus (MTÜdel), koostöövõrgustikku või katusorganisatsiooni
kuulumine, koostöö avaliku sektoriga ja uue faktorina ka töökeel. Me vaatleme, milline on
ühenduste ligipääs põhilistele ressurssidele ning toome välja olulisemad tulemused. (Valimi
profiili nende tunnuste osas on kirjeldatud II ja IV peatükis.) Lähemalt analüüsime peamisi
kättesaadavaid rahastamisallikaid, täpsemalt liikmemakse (ainult MTÜd), toetusi kohalikelt
omavalitsustelt, toetusi riigieelarvelistest vahenditest ja riiklikest fondidest, tulusid majandustegevuselt, toetusi Eesti eraisikutelt ja ettevõtetelt, ELi programmide rahastust ning mõnevõrra ka välisrahastust. Võrdleme omavahel mittetulundusühinguid ja sihtasutusi ning kõrvutame tulemusi aastaga 2004.

3.3.1. Liikmemaksud

Mittetulundusühingute jaoks kõige kättesaadavama rahastamisallikana nimetatakse nii 2004.
kui 2009. aasta küsitlustes liikme- ja sisseastumismakse. Sarnaselt mainitakse liikmemakse
rahastamisallikatest kõige enam ka 1997. aastal. Samas pole Statistikaameti andmetel liikmemaksude osakaal kasumitaotluseta organisatsioonide tulude struktuuris olnud eriti suur. Siiski
peab 2009. aastal liikmemaksu, nagu eelnevalt mainitud, ka “kõige olulisemaks” allikaks
umbes 16% MTÜdest, 2004. aastal aga ligikaudu 14%. Mõlemal aastal on liikmemaks olnud
kõige olulisem kohe KOVi toetuse järel.
Liikmemaksudest on rahastanud oma tegevust 2009. aastal pigem suuremad organisatsioonid. Neist ühendustest, kel on liikmeid rohkem kui 11, on liikmemakse maininud vähemalt kolmveerand. Selgelt vähem on see kättesaadav kuni kümneliikmelistele organisatsioonidele, kellest nimetab seda vaid umbes kolmandik (36%). Samuti ilmneb, et liikmemaksud
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on kättesaadavamad vanematele organisatsioonidele, 1990ndatel asutatud organisatsioonidest
umbes kolmveerandile. Seevastu on peale aastat 2000 asutatud organisatsioonidest seda allikat
nimetanud keskmiselt veidi üle poolte. Ka 2004. aasta uuringu tulemused näitavad, et
väiksema liikmeskonnaga ühingud (kuni 10 liiget) nimetavad liikmemaksu rahastusallikate
seas suhteliselt vähem (42%). (1997. aastal vaid 39%.) Ning analoogiliselt käesoleva
uuringuga on nooremad organisatsioonid (asutatud 2000–2005) liikmemaksu nimetanud
13

suhteliselt vähem (54%). Organisatsiooni tegutsemise asukoht aga 2009. aasta andmete
põhjal suuri erinevusi sisse ei too.

3.3.2. Kohalike omavalitsuste toetus

Kohalike omavalitsuste toetus on mittetulundusühingute jaoks olnud samuti üks tähtsamaid
rahastamisallikaid kõigi läbiviidud küsitluste puhul (1997, 2004 ja 2009). MTÜdest said nii
aastal 2004 kui ka 2009 kohaliku omavalitsuse toetust umbes pooled (51%). Sihtasutuste
jaoks, kelle tuluallikates on see toetus olnud aastate lõikes mittetulundusühingutega võrreldes
vähem kasutatav, on see osakaal aastal 2004 olnud 45% ning vaid ligikaudu 32% aastal 2009.
(Nagu eelnevalt nägime, on suure languse teinud läbi ka riigieelarvelised toetused, küll aga
tõusnud riiklike fondide tähtsus.) Kui 1997. aastal on KOVi toetus paremini kättesaadav
keskmisest suurematele mittetulundusühingutele, on see 2004. aastal veidi kättesaadavam
ka väikeühendustele. Näiteks alla kümneliikmelistest ühendustest on osakaal 43% (keskmine 51%). 2009 on see siiski pisut langenud, kohaliku omavalitsuse toetust on saanud
kuni 10liikmelistest ühendustest umbes 39%-le (keskmine samuti 51% ).
Ühenduste tegutsemise asukoha alusel on aastate lõikes Tallinna MTÜde ja sihtasutuste jaoks
olnud KOVi toetuse osa teistes kohtades tegutsevate ühendustega võrreldes suhteliselt väiksem. Tallinna sihtasutustest on seda aastal 2004 saanud vaid 28%. Samasugune pilt avaneb
1997. aasta andmete põhjal. Näeme, et ka 2009. aastal on sarnaselt varasemale jäänud Tallinna
ühenduste ligipääs kohaliku omavalitsuste toetusele keskmisest madalamaks. Siin on üheks
seletuseks Tallinna ühenduste keskmisest suurem üle-eestilise tegevusulatusega ühenduste
osakaal. 2009. aasta andmed näitavad siinjuures, et võrreldes maakondlikul tasandil tegutsevate kodanikeühendustega on üle-eestilise tegevusulatusega ühendused kohaliku omavalitsuse toetust saanud tunduvalt vähem, sihtasutuste seas koguni umbes kaks korda.

13

Küsitlus viidi ise läbi aastal 2005.
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Tabel 3.2. Toetus kohalikult omavalitsuselt ja asukoht

Organisatsiooni asukoht
Tallinn
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Jõgevamaa
Järvamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa

14

MTÜ arv
85
65
8
15
20
20
23
19
26
47
20
26
62
21
40
27

MTÜ %
37
58
57
41
65
65
55
46
67
60
53
53
44
70
64
63

Maakondadest on kohaliku omavalitsuse toetuse saamises 2009. aastal edukamad olnud
Põlvamaa (67%), Jõgeva- ning Järvamaa (65%) MTÜd, kellele järgnevad Viljandi- (64%) ja
Võrumaa (63%) ühingud (vt Tabel 3.2). 2004 on kohaliku omavalitsuse toetus olnud kõige
paremini kättesaadav Viljandi- (78%), Jõgeva- (77%), Järva- (73%), Lääne- (67%) ning Pärnuja Võrumaa (mõlemad 64%) MTÜdele. Kasvanud on seega Põlvamaa ühingute toetus kohalikult omavalitsuselt, pisut on langenud aga Läänemaa ühingute ligipääs KOVi toetusele.
(Sihtasutuste arv on valimis maakonna lõikes keskmiselt liiga väike, et nende rahastamist
KOVi poolt, nagu ka edaspidi kirjeldatud rahastamisallikate puhul selle alusel analüüsida.)
Kui valdkondlikult on KOVi toetus olnud 2004. aastal kättesaadavam traditsioonide säilitamise, naabruskonna arenguga ja vaba aja sisustamisega tegelevatele ühendustele, nagu ka
spordiorganisatsioonidele, siis on 2009. aastal KOVi toetuse osas olnud edukamad ühendused
need, kes tegelevad kultuuri ja kunsti (64%), naabruskonna ja piirkonna elukvaliteedi tõstmise (62%), spordi ja kehakultuuri (61%) ning vaba aja sisustamise või huvialalise tegevusega
(59%). (Ka tegevusvaldkondade lõikes jääb sihtasutuste arv keskmiselt liiga väikseks, et
nende rahastamist selle alusel siin ja järgnevate rahastamisallikate puhul eraldi analüüsida.)
2004. aastal on KOVi toetust saanud enam need ühendused, kes kuuluvad katusorganisatsioonidesse ja koostöövõrgustikesse, ning need, kes teevad kas kohaliku või riigi tasandil
avaliku võimuga koostööd. 2009. aasta olukord on analoogiline: nende ühenduste hulgas,
14

Tabelis esitatud protsendid näitavad positiivselt vastanute osakaalu iga maakonna/Tallinna lõikes eraldi
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kellel on pidevad koostöösuhted kohaliku omavalitsusega, on KOVi toetust saanud 75%
mittetulundusühingutest ja 73% sihtasutustest. Samuti on olukord sarnane katusorganisatsiooni
kuulumise korral, vaatamata sellele, kas katusorganisatsioon tegutseb kohalikul või üle-eestilisel tasandil. Toetus on keskmisest mõnevõrra suurem ka siis, seda nii MTÜde kui SAde
puhul, kui ühenduse asutaja on olnud kohalik omavalitsus. MTÜdest on sel juhul toetust
saanud 60%, sihtasutustest aga 75%. Viimaste arv on valimis siiski väga väike (8 SAd). (Ühenduste koostööst KOVidega on tehtud ülevaade VI peatükis.) Ühtlasi on kohaliku omavalitsuse toetust saanute seas viimase kahe küsitluse tulemuste põhjal mõnevõrra sagedamini need
ühendused, kes kasutavad palgatööjõudu. 2009. aastal ei ilmne kohaliku omavalitsuse toetuse saamise juures erinevust selles, milline on organisatsiooni igapäevane töökeel. Siin on
huvipakkuv, et kui MTÜde puhul saab pisut enam toetust pigem eesti- kui venekeelne
organisatsioon (vastavalt 51% ja 46%), siis sihtasutuste puhul on see vastupidine, pigem on
edukamad venekeelsed sihtasutused. Nimelt eestikeelsetel 32% ja venekeelsetel 47%. (Ka siin
tuleb tähele panna, et selliste venekeelsete SAde hulk valimis pole väga suur, täpsemalt 15.)
Lisaks on 2004. aasta tulemuste põhjal KOVi toetust saanud sagedamini n-ö noored organisatsioonid, ent 2009. aastal enam mitte. Nii on 1990ndatel asutatud ühingute hulgas
kohaliku omavalitsuse toetust saanute osakaal aastal 2009 olnud umbes 55%, 2006–2009
asutatute hulgas aga vaid 43%. Ka sihtasutuste puhul on 2006–2009 asutatute seas KOVi
toetust saanute osakaal vähemalt kaks korda väiksem võrreldes vanemate sihtasutustega.

3.3.3. Toetus riigieelarvest ja riiklikest fondidest

Ka riigieelarvelised toetused ja toetused riiklikest fondidest on mittetulundusühingute ja sihtasutuste jaoks küllaltki oluliseks rahastamisallikaks. Siiski on riiklike fondide mainimine
mõlema puhul sagedasem kui riigieelarvelise toetuse nimetamine. Samuti ilmneb, et 2004.
aastaga võrreldes on mõlema jaoks riigieelarvelise rahastuse kättesaadavus vähenenud, eriti
sihtasutuste puhul, kasvanud seevastu riiklike fondide oma.
Veel 2004. aastal on riigieelarveliste toetuste osa analoogiliselt kohalike omavalitsuste toetusega halvemini ligipääsetav enne 1990ndat aastat asutatud MTÜdele, ning nii on see olnud
juba 1997. aastal. Ent nagu on muutunud olukord KOVi toetuse puhul, ei kinnita 2009. aasta
tulemused varasemaid suundumusi ka riigieelarvelise toetuse osas (vt Tabel 3.3). Pigem on
riigieelarvest teistest enam toetust saanud just ajavahemikel kuni 1990 ja 1991–1999 asutatud
organisatsioonid (vastavalt 51% ja 33%). Kõige väiksem on see n-ö noorte, 2006–2009
asutatud ühingute puhul (12%). Sihtasutuste olukord on aga erinev, kõige enam toetust on
46

Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2009/2010
Tabel 3.3. Toetus riigieelarvest ja ühenduse asutamisaeg, %

Organisatsiooni asutamise aeg
kuni 1990
1991–1999
2000–2005
2006–2009

MTÜ arv
44
70
64
50

15

MTÜ %
51
33
22
12

SA arv
0
6
12
5

SA %
–
25
32
19

saanud 2000–2005 asutatud SAd (32%), seejärel aga 1991–1999 asutatud SAd (25%). Kõige
vähem on sellist rahastust saanud 2006–2009 asutatud sihtasutused (19%). (Aastani 1990 asutatud sihtasutustest on käesoleva küsitluse valimis vaid üks organisatsioon, kes pole kõnealusele küsimusele vastanud.)
Liikmeskonna suuruse põhjal on riigieelarveline toetus olnud 2009. aastal kättesaadavam
suurtele MTÜdele. Nii on üle 500liikmeliste ühingute puhul seda rahastamisallikat nimetanud 68%, 51–100liikmeliste ühingute puhul aga 37%, millele järgnevad 101–500liikmelised
ühingud (31%). Kõige vähem kättesaadav on see olnud kuni kümneliikmelistele ühingutele (18%). Ka 2004. aasta andmetes kajastus siin samasugune pilt: alla kümneliikmelistest
MTÜdest said riigieelarvest toetust vaid 30%, samal ajal kui üle 500liikmelistest organisatsioonidest 60%. Küll aga puudus selline erinevus 1997. aasta tulemustes.
2009. aastal on riigipoolne toetus olnud kättesaadavam mittetulundusühingutele, kes tegutsevad Põlvamaal (33%), Tallinnas (30%), Jõgevamaal (29%) ning Rapla- ja Saaremaal (kumbki
29%). Kõige vähem on see olnud kättesaadav ühingutele Hiiu- (14%), Harju- (15%) ja Järvamaal (16%). Maakondadest on 2004 aga olnud edukamad riigieelarvelise rahastuse saajad
Järva- (62%), Lääne- (56%) ja Hiiumaa (50%) MTÜd. Kõige väiksem toetuste saanute osakaal
on see tollal olnud ühingutele Rapla- (19%), Harju- (25%), Tartu- ja Valgamaal (kumbki
26%). Näeme, et võrreldes varasemaga on toimunud üsna suured muutused. Keskmiselt on
riigieelarvelist toetust saavate ühingute osakaal eelmise küsitlusega võrreldes mõistagi madalam, arvestades käesoleva peatüki esimeses osas väljatoodud muutusi ühenduste rahastamises.
Eriti suure languse on riigipoolse toetuse osakaal läbi teinud aga Järva- ja Hiiumaa ühingute
rahastamisel ja mõnevõrra suurenenud Raplamaa ühingute rahastamisel.
2009. aastal on tegevusvaldkondade kõrvutamisel riigieelarvelist toetust saanud kõige sagedamini sotsiaalteenuseid pakkuvad (43%), põllumajandusega (37%) tegelevad, hariduse ja
teaduse valdkonna (37%) ning spordi ja kehakultuuriga (34%) tegelevad ühingud. Vähem on
15

Tabelis esitatud protsendid näitavad positiivselt vastanute osakaalu iga ajavahemiku lõikes eraldi
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saanud riigipoolset toetust ühingud, kelle tegevusalaks on naabruskond ja piirkonna elukvaliteeti edendav tegevus (7%), nagu ka vaba aja sisustamise või huvialalise tegevuse
(10%) ning looduskeskkonnaga (13%) seotud ühingud. Seevastu 2004. aastal on valdkondlikult saanud mõnevõrra enam riigieelarvelisi toetusi põllumajanduse (56%) ja sotsiaalsete
rühmade huvide esindamisega (46%) tegelevad MTÜd. Suhteliselt suurem on see olnud ka
tervishoiu (45%) või sotsiaalteenuste pakkumisega tegelevate ühingute seas (42%). Väiksem
on see olnud aga kutseliitudena tegutsevate (12%) ja vaba aja sisustamisega (16%) tegelevatele ühingute hulgas. Aastate lõikes on riigipoolne toetus seega olnud üldiselt kättesaadavam
pigem avalikes huvides tegutsevatele MTÜdele kui neile ühingutele, kes keskenduvad
liikmeskonna huvidele.
Võttes aluseks ühenduste tegutsemise erinevad tasandid, ilmneb järgmine pilt. Kõige edukamad riigipoolse rahastuse saajad on olnud mittetulundusühingud, kes tegutsevad Euroopa
Liidu (55%), rahvusvahelisel (51%) ja üle-eestilisel (38%) tasandil. Väiksem on riigieelarveline
toetus olnud juhul, kui ühing tegutseb kohalikul (või Tallinna linnaosa) tasandil (23%) või
Tallinnas (32%). Sihtasutustest on edukamad olnud rahvusvahelisel (40%), Euroopa Liidu
(38%) ja maakondlikul (30%) tasandil tegutsejad. Vähem on toetust saanud Tallinna (15%) ja
kohalikul (või Tallinna linnaosa) tasandil tegutsevad SAd (25%).
2009. aastal on riigieelarveline toetus olnud üle keskmise kättesaadavam palgatööjõudu kasutavatele mittetulundusühingutele. Samuti on riigipoolne toetus üle keskmise kättesaadavam
juhul, kui MTÜ on kas püsivates koostöösuhetes valitsusasutustega (60%) või teinud samal
aastal valitsusasutustega koostööd (54%). Samas on sihtasutuste puhul olnud 2009 seos sellise
koostöö ja toetuse saamise vahel väiksem (vastavalt 39% ja 44%), (ühenduste koostööd riigiga on kirjeldatud VI peatükis). Ka 2004. aasta andmete põhjal on see toetus olnud kättesaadavam juhul, kui sihtasutus või mittetulundusühing saab kasutada palgatööjõudu. Samuti
on see aastate lõikes olnud eriti palju kättesaadavam sihtasutustele, kes on olnud koostöösuhetes avaliku võimuga, nii kohalikul kui riigi tasandil. Suuri erinevusi ei ole riigi rahastuse
saamisel mittetulundusühingute võrdluses selle alusel, kes on ühingu asutaja. Kuid võib
öelda, et oluliselt enam on saanud riigieelarvelist toetust just riikliku institutsiooni poolt asutatud sihtasutused (56%). Näeme, et siin on MTÜde ja SAde võrdluses tegu olulise erinevusega. Antud rahastuse juures ei mängi 2009 erilist rolli see, kas MTÜ ja SA igapäevaseks
töökeeleks on eesti või vene keel.
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Riiklike fondide ja sihtasutuste tähtsus, nagu eelnevalt välja toodi, on aastatega selgelt kasvanud nii mittetulundusühingute kui eriti sihtasutuste rahastamisel. MTÜde osakaal, kes on
nimetanud toetust riiklikest fondidest ja sihtasutustest, on aastal 2009 olnud 31%, sihtasutustel aga vastavalt 40%. Võib öelda, et võrreldes riigieelarvelise rahastusega on riiklikest fondide
ja sihtasutuste toetuse juures mitmeid sarnasusi. Nagu 2004., nii ka 2009. aastal on toetust
saanud eelkõige vanemad mittetulundusühingud: enam on rahastust saanud need ühingud,
mille asutamise aeg on kuni aastani 1990 ja 1991–1999, vastavalt 41% ja 38%. Kõige vähem
on toetatud aga ühinguid, mille asutamise aeg on vahemikus 2006–2009. Sihtasutuste osas
on 1990ndatel asutatud organisatsioonidest saanud toetust pooled organisatsioonid ja kõige
väiksem on see 2006–2009 asutatute jaoks (26%). Lisaks on saanud rahastust pigem keskmise
suurusega, 31–50liikmelised (40%) ning suured, 101–500liikmelised (40%) MTÜd. Kõige
väiksem on see olnud kuni kümneliikmelistel ühingutel (27%), suurim aga üle 500liikmelistel MTÜdel (45%).
Asukoha lõikes on riiklike fondide ja sihtasutuste toetuse saajate seas edukamad olnud Rapla(45%), Valga- (43%), Põlva- (41%) ja Võrumaa (37%) ühingud. Rahastust saanud Tallinna
ühingute osakaal jääb samuti veidi üle keskmise (36%). Vähem edukad on siin olnud aga IdaVirumaa (16%), Lääne-Virumaa (24%) ja Saaremaa (27%) ühingud. Üsna sarnane olukord on
vähem edukate osas olnud ka 2004. aastal, kui toetuse saajate hulk on olnud madalam ühenduste seas, kes tegutsevad Ida-Virumaal, Harjumaal ja Lääne-Virumaal. Samas on tollased
edukamad ühingud olnud pärit Võru-, Viljandi- ja Jõgevamaalt.
Tegutsemise tasandit aluseks võttes on MTÜdest enim toetust saanud need, kes tegutsevad
pidevalt Euroopa Liidu (49%), rahvusvahelisel (47%) või üle-eestilisel (41%) tasandil. Sihtasutustest aga pigem need, kes tegutsevad maakondlikul (57%), Euroopa Liidu (56%) või
rahvusvahelisel (55%) tasandil. Mõnevõrra rohkem on riiklike fondide ja sihtasutuste toetust
saanud sihtasutused, kes teevad valitsusasutusega koostööd (56%). Samuti on keskmisest
edukamad olnud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle asutaja on valitsusasutus (40%
toetust mõlemal juhul). (Siin on nii MTÜde kui SAde arv valimis siiski väga väike, 15
mõlemal juhul). Siiski on veel enam õnnestunud toetust saada neil, kelle asutaja on olnud
MTÜ või SA (47% MTÜde ja 52% SAde puhul).
Tegevusalade lõikes on riiklike fondide ja sihtasutuste toetust saanud enam mittetulundusühingud, kelle tegevusvaldkonnaks on märgitud kultuur ja kunst (49%), sport ja kehakultuur (39%), sotsiaalteenuste pakkumine (38%) või sotsiaalsete rühmade huvide esindamine
(35%). Katusorganisatsioonidesse kuulumine on oluliseks teguriks sihtasutuste puhul: neist,
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kes kuuluvad üle-eestilise tegevusulatusega katusorganisatsiooni, on saanud toetust 65%.
Samuti on edukamad olnud MTÜd, kelle organisatsioonis on 2009. aastal olnud palgalisi
töötajaid (51%). Palgaliste töötajateta ühingute hulgas on toetust saanute osakaal vaid 25%.
Organisatsiooni igapäevaselt kasutatav töökeel pole ka siin rolli mänginud.
Ankeedis paluti eraldi vastata toetuse kohta Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK). Siin
ei saa valimi väiksuse tõttu teha analoogilist ülevaadet teiste rahastamisallikatega. Küll aga
võib esitada üldise kirjelduse rahastuse saajatest. 2009. aastal on käesolevas uuringus osalenud
organisatsioonidest saanud KÜSKi toetust 29 mittetulundusühingut ja 7 sihtasutust. Suur osa
neist MTÜdest, täpsemalt 11, on asutatud aastatel 1991–1999. Toetust saanud sihtasutustest
on suurim osakaal aastatel 2000–2005 asutatutel, neid on olnud 4 organisatsiooni. Rahastuse
saajate seas on edukamad olnud ka ühingud, mille liikmeskonna suurus on 11–30 liiget (12
MTÜd). Asukoha järgi hinnates aga on enam esindatud Tallinna ühendused – 10 mittetulundusühingut ja 4 sihtasutust. Valdkondlikult on toetusi saanud pigem ühingud, kelle
tegevusala on kas sotsiaalsete rühmade huvide esindamine (6 ühingut), kultuur ja kunst (5) või
sport ja kehakultuur (5). Sihtasutustest aga on edukamad olnud hariduse ja teadusega tegelevad ühendused, neid on toetuse saajate seas 3, teisi valdkondi pole esindatud rohkem kui
ühe sihtasutusega.

3.4. Tulud majandustegevusest
Käesoleva peatüki esimeses osas (Joonis 3.2 ja Joonis 3.3) ilmnes, et ühenduste tulud
majandustegevusest on võrreldes aastaga 2004 mõnevõrra langenud. Siiski on see samuti üks
olulisi tuluallikaid ning 2009 on seda oma tegevuse rahastamisallikana nimetanud 28% mittetulundusühingutest ja 52% sihtasutustest.
Majandusliku aktiivsuse puhul ei mängi erilist rolli organisatsiooni asutamise aasta. Samas
võib öelda, et pisut enam on 2009. aastal majandustegevusest tulu saanud kuni kümneliikmelised mittetulundusühingud (32%). Kuid keskmisest oluliselt suurem on see üle 500liikmega ühingutel (45%). Analoogiline on see olnud ka varem. Nimelt on ka 2004 olnud
majandustegevuse osas aktiivsemad ühelt poolt väikesed, kuni kümneliikmelised MTÜd.
Ning teiselt poolt on aktiivsemad olnud ka kõige suuremad, üle 500liikmelised organisatsioonid. Samuti on nii 2009. kui 2004. aastal antud allikast enam tulu teeninud palgatööjõudu kasutavad organisatsioonid: palgatööjõudu kasutavatest ühingutest on aastal 2009
majandustegevusest saanud tulu 49%, seda mittekasutavatest aga vaid 21% küsitletud organisatsioonidest (aastal 2004 vastavalt 54% ja 26%).
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Samuti on nii 2009. kui 2004. aasta andmete põhjal olnud keskmisest edukamad majandustegevusest tulu saajad Tallinna ühingud. 2009 on Tallinna ühingutest antud tulu saanud 39%.
Samasugune olukord on olnud iseloomulik juba aastal 1997, kui Tallinna ühingutest on tulu
majandustegevusest saanud peaaegu kolmandik. 2009. aastal on maakondade lõikes edukamad
olnud Lääne-Virumaa (37%), Hiiumaa (36%) ja Järvamaa (36%) ühingud. Vähemaktiivsed aga
Valga- (13%), Võru- (16%) ja Põlvamaa (18%) MTÜd. 2004 on majandustegevust oma tulubaasis rohkem nimetanud ühingud Lääne- (44%), Saare- (43%) ja Jõgevamaalt (41%). Majanduslikult vähemaktiivsed on olnud aga Hiiumaa (10%), Ida-Virumaa (15%) ja Lääne-Virumaa
(19%) ühingud.
Valdkondade võrdluses on 2009. aastal enam majandustegevusest tulu saajad märkinud oma
tegevusalaks kas kalanduse ja jahinduse (56%), kutseliidule omase tegevuse (46%), looduskeskkonna (39%) või põllumajanduse (37%). Vähemaktiivsed aga on olnud ühingud, kelle
tegevusala hõlmab religiooni, tervishoidu ja naabruskonna või piirkonna elukvaliteeti edendavat tegevust. Ilmneb, et siin pole väga suurt erinevust varasemaga: tegevusvalkonniti on ka
aastal 2004 aktiivsemad olnud kalanduse ja jahindusega tegelevad, aga rahvusvaheliste sidemetega tegelevad ühingud ning kutseliidud. Vähemaktiivsed on tollal olnud tervishoiu ja
sotsiaalsete rühmade huvide esindamisega, nagu ka naabruskonna arengu ja traditsioonide
säilitamisega tegelevad ühingud.

3.5. Eesti ettevõtete toetused, eraisikute annetused
Nii ettevõtetelt saadavat toetust kui ka eraisikute annetusi saavad sihtasutused ligi kaks korda
sagedamini kui mittetulundusühingud (vt Joonis 3.1). Võrreldes praegust olukorda 2004.
aasta andmetega on nende allikate kättesaadavus ühendustele mõnevõrra suurenenud, v.a
ettevõtete toetus MTÜdele, mis on aastal 2009 olnud vähem kättesaadav kui 2004. aastal
(vastavalt 17% ja 24%).
Aastate võrdluses on muutunud see, kui kättesaadav on ettevõtete toetus erineva suurusega
mittetulundusühingutele. Kui aastal 2009 on see kõige kättesaadavam olnud 101–500liikmelistele ühingutele ja kõige vähem üle 500liikmelistele (10%), siis aastal 2004 on saanud ettevõtete toetust just suured organisatsioonid, üle 100liikmelistest umbes 37% ning üle 500liikmelistest juba 55%. Üle keskmise on alati edukad olnud ka Tallinna ühingud, aastal 2009
on neist saanud ettevõtete rahastust 24%.
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Maakondades lõikes on 2009. aastal ettevõtete toetust enam saanud Hiiu- (21%), Jõgeva(19%), Pärnu- (19%) ja Tartumaa (18%) MTÜd. 2004 aga pigem Järva- (36%), Harju(33%), Rapla- (31%) ning Viljandimaa (28%) MTÜd. Kui valdkondadest on aastal 2004 ettevõtted rahastatud pigem spordi ja kehakultuuri, ühiskonna arengu ning tervishoiuga tegelevaid ühinguid, siis aastal 2009 on see jäänud küll üsna sagedaseks spordi ja kehakultuuriga
tegelevate MTÜde osas (39%), kuid veelgi enam on toetatud tervishoiuga (47%) tegelevaid
ühinguid. Samuti on keskmisest rohkem rahastust saanud MTÜd, kes on seotud muinsuskaitse (30%) ja kutseliidule omase tegevusega (25%). Kui 2004. aastal on mittetulundusühingutega (24%) võrreldes sihtasutused saanud ettevõtete toetust vaid veidi enam (29%) siis
2009 on need osakaalud juba vastavalt 17% ja 34%. Vahe on seega suurenenud sihtasutuste
kasuks. Keskmisest pisut edukamad on alati olnud samas need ühendused, mis kuuluvad üleeestilise tasandi katusorganisatsioonidesse või koostöövõrgustikesse.
Eraisikute toetused on mõnevõrra kättesaadavamaks muutunud nii mittetulundusühingute
kui sihtasutuste jaoks. 2009. aastal on saanud eraisikute toetust 15% MTÜdest ja 36% SAdest,
2004. aasta uuringu andmetel on osakaalud olnud vastavalt 14% ja 28%. Sellist erinevust
mittetulundusühingute ja sihtasutuste vahel võib seletada asjaolu, et paljud sihtasutused ongi
asutatud heategevuslike annetuste kogumiseks. Lisaks on sihtasutuste hulgas rohkem organisatsioone, kes kuuluvad vabariigi valitsuse poolt koostatavasse TMS nimekirja. Samas kui
2004 on eraisikud toetanud pigem vanemaid organisatsioone, enne 1990ndat asutatud mittetulundusühinguid (19%), siis aastal 2009 sellist erinevust enam ei ole, jaotus on ühtlasem ning
kõige enam on toetusi saanud aastatel 2006–2009 asutatud ühingud (19%). Ühingute liikmete
arv pole varem rolli mänginud, kuid käesolevas uuringus on eraisikute poolt saadav rahaline
toetus kättesaadavam pigem kõige väiksematele, kuni 10liikmelistele (20%) või kõige suurematele, üle 500 liikmega ühingutele (16%). Ka sihtasutuste puhul on eraisikud toetanud pigem
varem asutatud organisatsioone.

3.6. EL-programmide rahastus ja välisrahastus
Välisriikide toetuste osas on küsitlustes eristatud välisriikide valitsuste, ettevõtete ja eraisikute
ning välisriikide organisatsioonide rahastust. Võrreldes 2004. aastaga on aastal 2009 MTÜde
jaoks oluliselt vähenenud ligipääs välisriikide ettevõtete ja eraisikute ning välisriikide organisatsioonide toetus. Kui välisriikide ettevõtete ja eraisikute toetust on 2004 saanud veel
umbes 14% mittetulundusühingutest, on see aastaks 2009 vaid 2%. Välisriikide organisatsioonide puhul on vastavad osakaalud 8% ja 2%. Välisriikide valitsuste toetuste osakaal on olnud
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mõlemal aastal umbes sama, jäädes mõne protsendi lähedale. Siiski peab välisriikide valitsuste
toetuste puhul välja tooma, et see on olnud suhteliselt hästi kättesaadav suurtele palgatööjõudu kasutavatele mittetulundusühingutele. Nii on aastal 2004 üle 500liikmelistest ühingutest sellest allikast rahastust saanute osakaal ligikaudu 27%.
Sihtasutused sellist välisrahastuse üldist vähenemist läbi teinud ei ole, välisriikide eraisikute ja
ettevõtete toetused on isegi sagenenud (16% aastal 2009 ja 12% aastal 2004). Välisrahastus
tervikuna ongi olnud aastate lõikes kättesaadavam pigem sihtasutustele, välisriikide organisatsioonide osa on olnud siin kõige suurem, aastal 2004 on olnud see 22% ja see on aastaks
2009 veidi vähenenud, täpsemalt on see osakaal nüüd 17%. 2004. aastal on sihtasutustest edukamad välisriikide organisatsioonide toetuste saajad kuulunud katusorganisatsioonidesse ja
koostöövõrgustikesse, neist on saanud vastavat toetust umbes 30%. Samuti on need olnud
pigem vanemad ja palgatööjõudu kasutavad SAd.
Seevastu on kõrvuti välisrahastuse järsu vähenemisega MTÜde rahastuses kahekordselt kasvanud EL-programmide toetuste kättesaadavus. Kui seda allikat nimetab aastal 2004 veel 7%
ühingutest, siis aastal 2009 juba 14%. Siiski võib öelda, et see allikas pole üldiselt väga paljudele ühendustele veel teiste allikatega võrreldes kättesaadav. Sihtasutused on siin olnud kogu
aeg edukamad, aastal 2004 nimetab seda 19% ja aastal 2009 22% SAdest.
2009. aastal on EL-programmide rahastust saanud suhteliselt võrdsel määral igas vanuses
MTÜd, mõnevõrra enam siiski aastatel 2000–2005 asutatud ühingud (17%). Seevastu on
aastal 2004 saanud ELi toetust pigem vanemad organisatsioonid. Kui veel aastal 2004 on ELrahastust kõige sagedamini märkinud üle 500liikmelised ühingud, siis 2009 on kõige enam
seda teinud pigem 51–100liikmelised ühingud (20%). Nii sihtasutuste kui mittetulundusühingute puhul on aastal 2004 edukamad olnud palgatööjõudu kasutada saavad organisatsioonid, nagu ka need, kes on kuulunud katusorganisatsiooni või koostöövõrgustikku.
2009 katusorganisatsiooni kuulumise osas sellist erinevust aga ei ilmne, küll on aga edukamad analoogiliselt varasemaga palgatööjõudu kasutavad organisatsioonid. Lisaks on vaadeldud
aastatel keskmisest paremini suutnud EL-programmide rahastust saada need mittetulundusühingud ja sihtasutused, kel on püsivad koostöösuhted valitsusasutustega.
Kokkuvõtteks võib seega öelda, et MTÜde kõige olulisemaks rahastusallikaks on endiselt
liikmemaksud ja toetused KOVilt. Veidi alla kolmandiku MTÜdest on saanud tegevustoetust
ka riiklikest fondidest ja/või teeninud tulu majandustegevusest. Riigieelarvelistest vahenditest
on toetust saanud viiendik kõigist küsitletud kodanikuühendustest. Stabiilset ja mitmekesist
sissetuleku baasi omavad eelkõige pikema tegevuskogemuse ning sageli pigem suurema
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liikmeskonnaga kui nooremad ja väiksema liikmete arvuga MTÜd. Kui KOVi poolne rahaline toetus on noortele organisatsioonidele võrreldav kogenenumatele MTÜdele antavate
toetusega, siis riiklikest fondidest rahaliste ressursside taotlemisel on pikema tegevuskogemusega ühendused teistest märkimisväärselt edukamad.
Kui võrrelda 2009. aasta küsitluse tulemusi 2004. aastal läbi viidud uuringuga ilmneb, et
MTÜde majanduslik olukord ei ole märkimisväärselt paranenud. Nii riigieelarveliste vahendeid, ettevõtetelt saadud toetusi kui majandustegevustest saadud tulu märgitakse isegi keskmiselt harvemini kui varasemas küsitluses. Ent selle erinevuse peamiseks põhjuseks võib pidada
eelkõige nooremate organisatsioonide suuremat osakaalu 2009. aasta uuringus. Samuti
selgus, et suuremad sissetulekud ja rahastamisallikate mitmekülgsus on tõepoolest seotud:
nimelt on nende kodanikeühenduste rahastamisallikate arv, kelle sissetulekud on majandussurutisele vaatamata küsitlusele eelneva aastaga võrreldes suurenenud, enamasti kolm või
rohkem allikat. Teiselt poolt aga ei taga allikate mitmekülgsus ise veel eelarve suurenemist
või samasugusena püsimist, kuivõrd ka nende seas, kelle eelarve on vähenenud, on üle
poole kolme või enamat rahastamisallikat kasutada saavaid ühendusi.
Oodatavalt on suurenenud EL-fondidest tuleva rahastuse osakaal MTÜde aastaeelarvetes. Ent
taas peab nentima, et nende taotlemisel on edukad eelkõige kauem tegutsenud organisatsioonid, kes saavad endale lubada palgalist tööjõudu, ehk siis keskmisest professionaalsemad
ühendused. Väiksemate MTÜde jaoks on rahvusvaheliste toetuste kättesaadavus pigem
märkimisväärselt vähenenud: nimelt eeldusel, et Eesti organisatsioonidel on juurdepääs ELfondidele on viimastel aastatel mitmed muud välisprogrammid oma siinse tegevuse lõpetanud, samas kui “keskmisele” MTÜle jääb suurema projektibürokraatiaga ELi toetus siiski
kättesaadamatuks.
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IV
Kodanikualgatuslike organisatsioonide
dünaamika ja areng
Peatükis keskendutakse kodanikeühenduste organisatsioonilisele arengule. Analüüsitakse
MTÜde liikmeskonna suurust, selle muutumist ajas, liikmete kaasamist organisatsiooni
töösse, liikmeskondade aktiivseid liikmeid, meeste ja naiste osakaalu aktiivsete liikmete hulgas, juhatuse roteerumist, kirjaliku informatsiooni jagamist liikmetele, organisatsiooni strateegilise arengukava olemasolu, juhatuse liikmete tasustamist ja organisatsioonide tugistruktuure.

4.1. Kodanikualgatuslike organisatsioonide liikmeskonnad
Järgnevalt keskendume peamiselt MTÜdele kui liikmesorganisatsioonidele, mille liikmeskond (üldkogum) on ühenduse sihiseadete peamine otsustaja ja tegevuste elluviija. MTÜde
liikmeskond hakkab kujunema kohe organisatsiooni loomisest alates. See kasvab või kahaneb
vastavalt organisatsiooni vajadustele ja võimalustele, seega on ka liikmeskonna suurus üks
teguritest, mis seostub organisatsiooni vanusega.
Liikmeskond on MTÜde jaoks väga oluline ressurss: nende arvust, aktiivsusest, tööpanusest
jms sõltub väga suurel määral, kuidas õnnestub organisatsioonil oma eesmärke ellu viia. 82%
mittetulundusühingute liikmeskond koosneb eraisikutest ning 17% puhul kuulub liikmete
hulka ka juriidilisi isikuid. Nagu varasemas uuringus, nii ka 2009–2010 küsitluses paluti vastajatel märkida MTÜ liikmeskonna suurus ja liikmeskonna muutumise (kasvamise või kahanemise) tendentsid viimase aasta jooksul ning määratleda arvuliselt aktiivsete liikmete hulk.
Võrreldes 2004/2005 ja 2009/2010 uuringutes osalenud MTÜde liikmeskondade suurusi,
näeme, et väiksema liikmeskonnaga organisatsioone on viimases uuringus oluliselt enam kui
eelmises (2009. aastal kuni 30liikmelisi 64%, 2004. aastal aga 42%).
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Tabel 4.1. MTÜde liikmeskondade suurused 2009/2010 ja 2004/2005 uuringutes

MTÜdes liikmeid
kuni 10 liiget
11–30 liiget
31–50 liiget
51–100 liiget
101–500 liiget
500+ liiget

2009/2010 uuring
%
n= 1034
32
330
32
332
13
134
9
91
9
88
3
31

2004/2005 uuring
%
n=606
16
95
26
156
14
82
13
78
12
70
3
15

Tabel 4.2. Erineva vanusega MTÜde liikmeskondade keskmised suurused, %

Liikmeskonna
n=1034 kuni 1990 1991–1999 2000–2005 2006–2009
suurusvahemikud
%
n=86, %
n=213, % n=293, % n=411, %
kuni 10 liiget
32
8
14
34
45
11–30 liiget
32
20
28
37
35
31–50 liiget
13
21
21
10
9
51–100 liiget
9
13
15
8
6
101–500 liiget
9
27
15
5
3
500+ liiget
3
10
6
2
0
vastamata
3
1
2
3
3
Liikmeskonna keskmine
20
52
37
17
12
suurus – mediaan, arv

MTÜde liikmeskonna kahanemist näitab ka keskmine liikmete arv, mis 2009/2010 küsitluse
tulemuste põhjal on 20 (mediaan üksikisikutest koosnevate MTÜde puhul), samas kui 2004/
2005 uuringus oli keskmiseks liikmete mediaannäitajaks 31 liiget. Seega on seekordse uuringu
kodanikualgatuslike organisatsioonide liikmeskonnad varasemaga võrreldes keskmiselt kolmandiku võrra väiksemad. Ühelt poolt tingib seda uuringus osalenud organisatsioonide vanus:
2009/2010 uuringus osalejad on keskmiselt nooremad MTÜd (vanuse mediaan 5 aastat) kui
eelmises (2004/2005) uuringus osalenud MTÜd (vanuse mediaan 8 aastat). Liikmeskonna
keskmine suurus korreleerub tugevalt organisatsiooni vanusega: noorematel ühendustel on
väiksemad liikmeskonnad ja vanematel suuremad (p=0,000). Seega tuleneb liikmeskonna
keskmise suuruse langus osaliselt nooremate MTÜde suuremast osakaalust käesoleva uuringu
valimis. Teisest küljest tähendab aga uute MTÜde hoogne registreerimine, et ka aktiivsete
ühenduste üldkogumis (ühiskonnas) on tõenäoliselt keskmine liikmeskonna suurus kahanemas.
Keskmisest suurema liikmeskonnaga organisatsioone on vanemate (kuni 1999. aastani asutatud) MTÜde hulgas rohkem. Vanemate ühenduste liikmeskonnad ei ole kahanenud, pigem
vastupidi. Neil on kasvanud nii üksikliikmete, kui ka juriidilisest isikust liikmete arv. Samas
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Kuni 1988

12

1989–1994

8

19

19

24

12

19

28

14

9

26

2

8 1

Kuni 10 liiget
11–30 liiget

1995–1999

17

29

24

15

7

6 2

31–50 liiget
51–100 liiget

2000–2004

31

38

10

9

5 3 4

101–500 liiget
500+ liiget

2005–2009

45

35

9

6 302

Vastamata

Joonis 4.1. MTÜde liikmeskonna suurus ja organisatsiooni asutamise aasta, %

on selle vanusegrupi hulgas rohkem katus- ja keskorganisatsioone, nii et need näitajad võivad
kõneleda pigem kolmanda sektori tihedamast võrgustumisest kui uute tegutsejate lisandumisest kodanikualgatuslikku sfääri. Ka vanade, n-ö rohujuuretasandi ühenduste hulgas, ja seda
ennekõike oma liikmeskonnale orienteerunud organisatsioonide puhul, on väikse liikmeskonnaga MTÜsid (81% neist on alla 50 liikme, täpsemalt vaata V peatükk), mille liikmeskonna suurus on viimasel ajal pigem püsinud muutumatuna või veidi vähenenud.
Analüüsides lühiajalisi muutusi organisatsioonide liikmete arvus, selle kasvamist või kahanemist viimase aasta jooksul, näeme, et enamikel vastanud organisatsioonidest on liikmeskonna
suurus püsinud muutumatuna (57% vastanuist), umbes kolmandikul (33%) on liikmete hulk
kasvanud ja vaid 8% vähenenud. Kahaneva liikmeskonnaga vastajate hulgas on sagedamini
vanemad ühendused. Nii oli alla viieaastastest MTÜdest liikmeskond vähenenud viimase
aasta jooksul 5%, 5–10 aasta vanustel 9%, 10–20-aastastel 10% ja üle kahekümneaastastel
MTÜdel 14%. Selline tendents näib üsna ootuspärane, kuivõrd organisatsiooni tegutsemisviiside, eesmärkide, liikmeskonna motivatsiooni ja teiste tegurite muutumine aja jooksul toob
kaasa osa liikmete eemaldumise ühisest tegutsemisest. Samas, liikmeskonna kasvamise osas nii
ühest seost organisatsiooni vanusega ei esine. Kuigi just kõige nooremad organisatsioonid (sh
vastasutatud) nendivad oma liikmeskonna kasvamist viimase aasta jooksul kõige sagedamini
(37%), on järgmises vanuserühmas kasvunäitaja vastajarühmade madalaim.
Võrreldes käesoleva küsitluse andmeid 2004/2005 uuringu tulemustega on näha, et liikmeskonna kahanemine on pisut vähenenud (2004. aastal 12%-il liikmeskond vähenes, 2009.
aastal 8%). Ent vähenenud on ka liikmeskonna kasv viimase aasta jooksul (2004 kasvas
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Tabel 4.3. Muutused liikmeskonna suuruses MTÜdel 2009. aasta jooksul, %

Liikmeskonna
muutus 2009
Kasvanud
Vähenenud
Jäänud
samaks
Vastamata

n=1034
%
33
8

kuni 1990 1991–1999 2000–2005 2006–2009
n=86, % n=213, %
n=293, % n=411, %
29
34
26
37
14
10
9
5

57

57

54

63

56

2

0

2

2

1

liikmeskond 37%-il, 2009. aastal 33%). Tõusnud on aga nende MTÜde osakaal, kel liikmeskonna suurus on püsinud viimase aasta jooksul stabiilsena (2004 on 44%-il jäänud liikmete
arv samaks, 2009. aastal 57%). Erinevused ei ole üldjoontes suured, kuid pakuvad mitmeid
tõlgendusvõimalusi. Ühelt poolt, arvestades noorte organisatsioonide suuremat osakaalu
viimase uuringu valimis, oleks olnud ootuspärasem liikmeskondade suurem kasv võrreldes
2004/2005 uuringu andmetega. Samas tuleb väga noorte, alles 2008. või 2009. aastal asutatud MTÜde osas arvestada, et liikmeskonna kasvatamise küsimus võib olla alles päevakorda
kerkimas ja niisuguseid MTÜsid oli vastanute hulgas 22% (222 MTÜd). Nii ei saa praegu
üheselt öelda, kas trendid lühiajalistes liikmeskondade suuruse muutustes jäävadki lühiajalisteks või osutuvad suunanäitajateks ka järgnevate pikemaajaliste arengute osas. S.o kui varem
on organisatsiooni tegutsedes ja kogemuste kasvades hakanud kasvama ka tema liikmeskond,
siis kas see jätkub samal viisil? Või on kodanikualgatuslike organisatsioonide liikmeskondades
tekkimas uus arengusuund, mida mõjutab uute MTÜde jätkuv hoogne asutamine, kuid kuna
kodanikualgatuslikule tegevusväljale ei lisandu võrdväärses tempos uusi tegutsejaid-inimesi,
siis jäävadki need uued organisatsioonid väheseliikmelisteks?

4.1.1. Aktiivsed liikmed MTÜdes

Analüüsides üksnes muutusi liikmete arvus, jääks organisatsioonide jätkusuutlikkuse ja
pikemaajalise tegutsemisvõimekuse prognoosimine liialt pinnapealseks, seetõttu tuleb jälgida
ka teisi parameetreid. Üheks niisuguseks parameetriks on organisatsioonis aktiivselt tegutsevate inimeste hulk ehk aktiivsed liikmed.
Vastanute seas kujunes keskmiseks organisatsiooni tegevuses aktiivselt osalevaks liikmete
arvuks kaheksa (mediaan). See tulemus on oluliselt väiksem 2004/2005 uuringu tulemusest,
toona oli MTÜdel keskmiselt 18 aktiivset liiget (mediaan). Seekordses uuringus on langenud
ka keskmine liikmeskondade suurus (31-lt liikmelt 2004 20-le liikmele 2009), ent langus

58

Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2009/2010
Tabel 4.4. Aktiivsete liikmete arv erineva suuruse liikmeskonnaga MTÜdel

Aktiivseid
liikmeid
1–5
6–10
11–20
21–50
51–100
100+
Vastamata

MTÜd liikmeskonna suuruste järgi
kuni 10
11–30
31–50
51–100 101–500
liiget
liiget
liiget
liiget
liiget
n=1034, % n=330,% n=332,% n=134,% n=91, % n=88,%
34
79
22
8
3
2
16
10
28
18
10
8
15
2
27
22
18
8
11
0
5
31
32
24
4
0
1
0
19
19
3
0
0
0
0
17
18
9
18
20
19
22

500+
liiget
n=31,%
0
0
10
16
19
32
23

aktiivsete liikmete osas on proportsionaalselt veelgi suurem: kui kõikide liikmete arv on
viimase viie aastaga vähenenud umbes kolmandiku, siis aktiivsete liikmete arv lausa 56%.
Need näitajad kinnitavad juba 2004/2005 uuringus ilmnenud suundumusi võimalikule inimressursi defitsiidile, mis seonduvad nii organisatsioonide väliskeskkonna mõjudega, aga ka
organisatsioonisiseste arengutega. Viimaste puhul juhtisime tähelepanu organisatsioonide
seesmise demokraatia suurendamise vajalikkusele ja juhtide oskuste täiendamisele liikmeskonna tõhusamaks kaasamiseks ühenduste tegemistesse.
Positiivsena võib märkida, et liikmeskonna suurus kasvatab üldiselt ka aktiivsete liikmete
hulka. Kõige sagedamini on organisatsioonides 1–5 aktiivset liiget (34% kõigist vastanuist),
kuid sellistest organisatsioonidest on valdav enamus ise väikse liikmeskonnaga. 6–10 aktiivse
liikmega organisatsioone (kogu valimist 16%) leidub erineva liikmeskonna suurusega organisatsioonide hulgas juba ühtlasemalt, nagu ka 11–20 aktiivse liikmega organisatsioone (kogu
valimist 15%). 21–50 aktiivse liikmega (kogu valimist 11%) on sagedamini üle 30–500 liikmega organisatsioonid. Rohkem kui 50 aktiivse liikmega organisatsioonidel on üldiselt üle
500 registreeritud liikme; samadest organisatsioonidest 50% leiab, et organisatsiooni töös osaleb
aktiivselt 51–100 või enam liiget.
Aktiivsete liikmete osakaal organisatsiooni liikmeskonnas on teema, mis ilmselt on tuttav
paljudele Eesti MTÜdele. Probleemseks muutub olukord MTÜdele siis, kui liikmeregistrisse
tekib palju inimesi, kes ei võta organisatsiooni tegevusest osa. Nii muutub keeruliseks üldkoosoleku kokkusaamine ja tekib oht, et organisatsiooni arenguks vajalikud otsused jäävad
läbi arutamata ning vastu võtmata. Suurem aktiivsete liikmete osakaal ühenduses tähendab
reeglina ka paremat infovahetust, tegevuse koordineeritust ja üksteisemõistmist eesmärkide
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Tabel 4.5. Keskmine (mediaan) aktiivsete liikmete arv erineva liikmeskonna suurusega MTÜdes

Liikmete arv
Kuni 10 liiget
11–30
31–50
51–100
101–500
500 +

Mediaan: aktiivsete
liikmete arv
organisatsioonis
3
10
15
30
50
100

Vastanud rühma
suurus, arv
294
258
93
65
63
22

elluviimisel. Eriti oluline on see noorte, kiires arenguprotsessis olevate MTÜde jaoks.
Suured, vanad ja juba väljakujunenud organisatsioonid võivad endile lubada suuremat passiivsete liikmete osakaalu, ilma et see oluliselt mõjutaks nende jätkusuutlikkust.
MTÜdest toimivad kõige tõhusamalt oma liikmeskonna mobiliseerimisel 11–30 liikmega
ühendused, kus sagedasti on aktiivselt tegevad pool või rohkem liikmetest. Liikmeskonna
kasvades suhteline aktiivsus mõnevõrra väheneb. Samas tähendab suur liikmeskond seda, et
vastutust ja tegemisi saab jaotada paljude vahel, võimaldades osadele liikmetele väiksemat
koormust. Nii ei pruugi suhtelise aktiivsuse vähenemine suure organisatsiooni tööd kahjustada, pigem vastupidi. Küll aga mõjutab suhtelise aktiivsuse vähesus väikseimate organisatsioonide tegemisi, kus iga liikme panusel on oluline väärtus.

4.1.2. Meeste ja naiste osalus MTÜde liikmeskonnas

Analüüsisime eraldi teemana, kuidas jaotuvad sooliselt organisatsiooni töös aktiivselt osalevad
liikmed. Aktiivsete liikmete hulgas on rohkem mehi 30% MTÜdest (308), rohkem naisi
45% (464) ning naiste-meeste osakaal on enam-vähem võrdne 24% MTÜde puhul (250).
Küsimusele jättis vastamata 12 MTÜd.
Kõrvutades 2004/2005 küsitluse tulemusi seekordsete andmetega, on MTÜde aktiivne
liikmeskond muutunud veidi naistekesksemaks. Nimelt 2004 oli selliste MTÜde osakaal 37%,
kus aktiivsed liikmed olid pigem naised. Näeme, et samas on veidi kasvanud ka võrdse soolise
jaotusega liikmeskondade osakaal (2004 oli selliseid MTÜsid 19%). Aktiivsete liikmete sooline kuuluvus ei ole seotud ühenduste suuruse, rahastamisvõimaluste, palgatöötajate olemasolu
ega koostöövõrgustike ulatusega. Küll aga ilmnes statistiliselt oluline (p=0,000) seos liikmes-
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Sport/kehakultuur

63

13

24

19

Kultuur/kunst

50

30
12

Sotsiaalsete rühmade huvide
esindamine

72

16
22

Haridus/teadus

45

33

38

Kutseliidule omane tegevus

17
22

Sotsiaalteenused

68

11

Vaba aja sisustamine/huvialaline
tegevus

17

Naabruskond, piirkonna
elukvaliteeti edendav tegevus

18

63

20
45

27

Ühiskonna areng

36
33
31

Looduskeskkond

35

22

Enam-vähem võrdselt
80

47

26
26

97

0
3
33
33
33

Religioon
Muinsuskaitse

30
30
0

40
80

20
28

Muu
Vastamata

Rohkem naisi

43

7

Põllumajandus

Kommunikatsioon/infotehnoloogia

Rohkem mehi

13

Tervishoid

Kalandus/jahindus

46

38
33

13

33
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Joonis 4.2. Meeste ja naiste osakaal erineva tegevusalaga MTÜde aktiivsete liikmete hulgas, %

kondade soolise jaotuse ja organisatsiooni vanuse vahel. Nii on alles alustavate ja paariaastase
tegutsemiskogemusega MTÜde hulgas rohkem aktiivsete meessoost liikmetega või sooliselt
võrdse jaotusega organisatsioone. Samas on 5–10aastaste organisatsioonide liikmeskondades
sagedamini aktiivsed naised. MTÜ vanuse edasisel tõusul muutub see erinevus aga taas statistiliselt ebaoluliseks.
Nagu ka varasemad uuringud (sh 2004/2005) on näidanud, seostub liikmeskondade sooline
jaotus ka MTÜde tegevusvaldkonnaga (p=0,000). Teatud tegevusalad – nt jahindus/kalandus,
sport/kehakultuur, põllumajandus, looduskeskkond – on endiselt “mehelikud” ning sotsiaalteenused, sotsiaalsete rühmade huvide esindamine, tervishoid ja vaba aja sisustamine kalduvad
olema enam “naiste alad”. Samas on vahepealse viie aastaga toimunud mõnedes valdkondades
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