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SISSEJUHATUS 

 

Sotsiaalne innovatsioon on mõttelaad uute ettevõtmiste moodustamisel ja elluviimisel, 

mille eesmärgiks on ühiskondlikele probleemidele lahenduste leidmine ning uute suhete ja 

koostööde loomine inimeste heaolu tõstmiseks.  

Sotsiaalset innovatsiooni vajatakse rohkem, kuna ühiskondlikud probleemid elanikkonna 

seas on suurenenud ning otsitakse erinevaid võimalusi, et neid vajadusi leevendada. 

Ühiskondlikeks probleemideks maapiirkondades on töötus, rahvastiku vananemine ning 

tervisteenustega seotud probleemid, üldine rahva tervise seisund ning ebatervislikud 

eluviisid ja erinevate teenuste, sealjuures ka hariduse ja arstiabi kättesaadavus. 

Sotsiaalse innovatsiooni mõiste on uudne ning sellest väga palju ei räägita. Antud töö autor 

ei leidnud uurimistöid, mis uuriksid sotsiaalset innovatsiooni kohalikus omavalitsuses.     

Töö eesmärgiks on välja selgitada ja kaardistada erinevate sektorite tegevused sotsiaalse 

innovatsiooni käivitamisel ja läbiviimisel ning teha ettepanekuid innovaatiliste protsesside 

kujundamiseks. Uurimistöös tuuakse välja sotsiaalsete innovatsioonide sektoriaalsed 

käivitajad kohalikus omavalitsuses Sonda valla näitel vaadeldes avalikku sektorit, 

erasektorit ja kolmandat sektorit, uurida sektorite vahelist koostööd olemaks 

innovaatilisem ning leidmaks kohalikus omavalitsuses jätkusuutlikumaid lahendusi, et 

inimesed ei lahkuks ja jääjatel oleks täisväärtuslik elu ning oleks samuti tagasitulijaid.  

Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisülesanded:  

1. Selgitada sotsiaalse innovatsiooni olemust ja olulisust. 

2. Anda ülevaade erinevatest teoreetilistest lähenemistest sotsiaalsele innovatsioonile 

kolmes majandussektoris. 

3. Anda ülevaade Sonda valla ühiskondlikest probleemidest. 

4. Teostada sotsiaalse innovtsiooni sektoriaalsete käivitajate uuring, analüüsida selle 

tulemusi ning teha ettepanekuid.  
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Magistritöö koosneb sissejuhatusest, kahest peatükist ja kokkuvõttest. Sissejuhatuses 

antakse ülevaade sotsiaalse innovatsiooni vajadusest, seatakse töö eesmärk ning eesmärgi 

täitmiseks vajalikud uurimisküsimused. Esimeses peatükis antakse teoreetiline ülevaade 

sotsiaalsest innovatsioonist ning kuidas väljendub avaliku, era- ja kolmanda sektori 

tegevused sotsiaalse innovatsiooni käivitajana.  

Teises peatükis tutvustatakse uurimistöö metoodikat. Käesolevas uuringus on tegemist 

kvalitatiivse uuringuga ja uurimismeetodiks on juhtumiuuring ning põhineb esmastel 

andmetel. Andmed on kogutud poolstruktureeritud intervjuude kaudu, mida teostatati 

Sonda vallas erinevates sektorites tegutsevate inimestega. Teostati kokku kuus intervjuud 

ning saadud tulemused 100 %-lt transkribeeriti.  

Samuti teises osas tutvustatakse lühidalt uuritavat valda. Teises peatükis tuuakse välja, 

kuidas sõnastavad uuritavas omavalitsuses erinevates sektorites tegutsevad inimesed enda 

jaoks mõistet „sotsiaalne innovatsioon“. Lisaks tuuakse välja Sonda valla ühiskondlikud 

probleemid ning kuidas on panustanud erinevad sektorid nende lahendamistesse. Lisaks 

tuuakse välja autoripoolsed soovitused ja ettepanekud. 

Käesoleva magistritöö koostaja soovib tänada enda juhendajat Taimi Pladot, kes suunas 

autorit lõputöö koostamise protsessil ning kelle soovitused olid lõputöö kirjutamisel 

suureks abiks. Samuti soovib autor tänada Sonda valla kohaliku omavalitsuse ametnikke, 

ettevõtte juhte ning kolmandasse sektorisse kuuluvaid inimesi, kes olid nõus töö autori 

küsimustele vastama ja intervjuudes osalema.  
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1 SOTSIAALSE INNOVATSIOONI TEOREETILISED 

LÄHTEKOHAD  

 

Sotsiaalse innovatsiooni mõiste ei ole väga levinud, kuid mida aeg edasi, seda rohkem on 

hakatud antud terminit kasutama erinevates valdkondades, kuid vahel jääb arusaamatuks, 

milline on sotsiaalse innovatsiooni mõiste reaalne tähendus. Seetõttu töö autor esimeses 

peatükis toob välja erinevaid seletusi, mida mõeldakse sotsiaalse innovatsiooni all ning 

kuidas see väljendub nii avalikus sektoris, erasektoris kui ka kolmandas sektoris. 

Arno Köörna (2005: 21) on oma raamatus „Innovatsioon ja teadus“ kirjutanud, et 

innovatsioon on idee, praktika või objekt, mida hinnatakse kui uuendust indiviidi või muu 

uuendust rakendava subjekti seisukohast. Innovatsioon sisaldab alati uut teadmist, mis 

muutub inovatsiooniks selle rakendumise korral, kuid iga uus teadmine ei rakendu 

innovatsioonis. Siia saab võrdluseks tuua sotsiaalse innovatsiooni definitsiooni, milleks on 

uute mõtete arendamine ja teostamine (tooted, teenused, mudelid) tegelemaks sotsiaalsete 

vajadustega, mille käigus luuakse uusi sotsiaalseid suhteid või koostöid. Sotsiaalse 

innovatsiooni eesmärgiks on inimeste heaolu parandamine ning nende 

tegutsemisvõimekuse suurendamine. (Guide... 2013: 6) 

Artiklis „Corporate Social Innovation in The Romanian Public Sector“ on välja toodud 

Zamfiri seisukoht, et kahekümnenda sajandi alguses selgitati sotsiaalset innovatsiooni kui 

eraldiseisvat teaduslikku valdkonda, kuid oluliseks teemaks tõusis 1990. aastate lõpust ja 

2000. aastate algusest ning see tekkis eelkõige reageeringuna uuele sotsiaalsele 

probleemile, sotsiaalse probleemi ebarahuldavale lahendamisele või püüdega täiustada 

olemasolevaid lahendusi (Zamfir 2009 ref Drumasu, Matei 2015: 407).   

Praxise poolt läbi viidud uuringuaruandes „Avalike teenuste delegeerimine 

vabaühendustele 2014“, mille jaoks toimus 117-s kohalikus omavalitsuses veebiküsitlus, 

on kirjutatud, et sotsiaalse innovatsiooni vajadus on muutunud aktuaalseks Eestis. Antud 

valdkonnaga tegelevad inimesed otsivad viise, kuidas targemalt ja tulemuslikumalt 

arendada sotsiaalset innovatsiooni, et see lahendaks olemasolevaid probleeme, tõstaks 
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elanike elukvaliteeti, tooks endaga kaasa sidusama ja võrdsema ühiskonna ning tõstaks 

vabaühenduste tegutsemisvõimekust. (Tatar et al. 2014: 44) 

Sotsiaalset innovatsiooni võib esineda mitmes erinevas valdkonnas. Mulgan (Mulgan et al. 

2007: 9) toob välja mõned alad, kus on puudu innovatsioonist, kuid on suuri võimalusi 

uutele loovatele lahendustele: 

1. Rahvastiku vananemisega tuleb leida viise, kuidas paremini näiteks organiseerida 

pensione, hooldusteenuseid ning meditsiinilist tuge. Oluline roll on siin nii tehnoloogial 

kui ka sotsiaalsel innovatsioonil, mis aitavad käitumist muuta. 

2. Kasvav mitmekesisus linnades ja maal nõuab uuenduslikke viise korraldamaks 

koolitusi, keeleõpet ja eluasemeid konfliktide ja segregatsiooni ärahoidmiseks. 

3. Heaoluühiskonna käitumisprobleemid, sealhulgas rasvumus, halvad dieedid, liikumatus 

ning samuti alkoholi-, narkootikumide ja mängusõltuvus. Tuleb pöörata tähelepanu, et 

noored peaksid oluliseks tervislikku eluviisi ning haridust. 

Sotsiaalne innovatsioon on viimased aastakümned hakanud rohkem esile kerkima. Oma 

panuse on siia andnud ka tehnoloogia areng, kuna mida suuremad on erinevad 

tehnoloogilised arengud erinevates valdkondades, seda suuremad võimalused on mõelda 

välja uusi tooteid ja teenuseid, millega parandada ühiskonna heaolu. Näiteks on väga 

levinud erinevad e-poed ning sealhulgas netiapteek. Väiksemates külades ja ka asulates 

puuduvad apteegid ning seetõttu on mugav kasutada netiapteeki, kus sa saad endale 

vajalikud tooted koju tellida.  

Keller, Kiisel ja Vihalemm on oma õpperaamatus „Kuidas parandada maailma? 

Kommunikatsioon sotsiaalsete muutuste kujundamisel“, kirjutanud et sotsiaalse 

innovatsiooni valdkonna üks kesksemaid dokumente Euroopas on „Inimeste kaasamine, 

muutuste juhtimine: sotsiaalne innovatsioon Euroopa Liidus“, kus jaotatakse sotsiaalset 

innovatsiooni kui nähtust kolmeks (2013):  

1. Sotsiaalsest nõudlusest tekkinud sotsiaalsed innovatsioonid, mille algatajad on 

enamasti rohujuuretasandi organisatsioonid või rühmad, aga ka erasektor ja riik 

mängivad siin olulist rolli. Need ettevõtmised püüavad enamasti n-ö täita auke, mis on 

ühiskonnas tekkinud turustruktuuride ning riigi tegevuse ja võimaluste piiratuse tõttu. 

Enamjaolt on sellised algatused suunatud nn haavatavatele rühmadele (näiteks 
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vanuritele või koolist väljalangenutele suunatud programmid eri riikides, puuetega 

inimeste vajadustega tegelevad MTÜd). 

2. Teine sotsiaalsete innovatsioonide liik on laiema kandepinnaga, mis püüab vastata 

suuremat sorti sotsiaalsetele väljakutsetele. Siin on sageli üheks oluliseks toimijaks 

ettevõtted, kus samal ajal majandusliku ja sotsiaalse piirid ähmastuvad. Selle all ei 

tohiks mõista mitte ainult kitsas mõttes eraettevõtete sotsiaalse vastutuse kampaaniaid, 

vaid laiemat ja sügavamat nihet, mis püüab väärtusloomet ümber mõtestada, tuues 

majandusliku kasu kõrvale ka sotsiaalset (nt inimsuhteid ja sotsiaalset sidusust, 

looduskeskkonna hoidu) mõõdet. Siin ei püüelda mitte ainult loodava hüve, 

lisaväärtuse poole, vaid püütakse hüve loomist nüüdisaegses ühiskonnas 

fundamentaalselt ümber defineerida. Sotsiaalne innovatsioon on paljude tegutsejate 

ühislooming, et tulla toime 21. sajandi proovikividega, olgu selleks siis ühiskonna 

vananemine või üha leviv noorte ülekaalulisuse probleem. Sellised innovatsioonid 

püüavad läheneda ühiskonnale tervikuna. 

3. Kolmas ja kõige ambitsioonikam käsitlus kasvab välja eelmisest. Siin on sotsiaalse 

innovatsiooni eesmärgiks saavutada kestvat süsteemset ühiskonna muutust, et 

parandada inimeste elamise ja töötamise kvaliteeti kõige laiemas mõttes, luues uusi 

võimustamise mehhanisme, uusi suhtlusvõrgustikke ja õppimisvõimalusi. Siia alla saab 

liigitada eeskätt suuri, kõiki ühiskonna sektoreid hõlmavaid, kuid ilmselt just 

valdkonnapoliitikate väljakujundajate tasandil, kes omakorda kaasavad suurt hulka 

erinevaid sidusrühmi. Euroopa Liidu tasandil on süsteemse muutuse kategooria 

sotsiaalse innovatsiooni peamine lootus ja teravik, kuhu uuringu ja arendusraha üha 

enam tahetakse suunata.  

Euroopa Poliitika Nõunike Büroo poolt läbi viidud uuringuaruandes „Empowering people, 

driving changes: Social Innovation in the European Union“ on kirjas, et sotsiaalset 

innovatsiooni vajatakse, kuna sotsiaalsed vajadused avaldavad rohkem survet. Enim kerkib 

esile võitlus töötuse ja vananemise vastu. Kasvav töötus on tihti seotud tõusva 

kuritegevusega ja sotsiaalse tõrjutusega, millel on pikaajaline mõju mitte ainult neile, kes 

kaotavad töö vaid ka lastele, kellel seetõttu vähenevad võimalused ühiskonnas. Rahvastiku 

vananemine ning sellega seotud tervishoiukulutused on muutunud problemaatilisemaks 

arvestades riigi rahalist jätkusuutlikust. Aegadel, mil ressursid on piiratud, tuleb leida uusi 

lahendusi. Limiteeritud ressursside juures sotsiaalne innovatsioon pakub edasiminekuks 
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uusi lahendusi avaldades survet sotsiaalsetele nõudmistele samal ajal kasutades paremini 

ära olemasolevaid ressursse. (Empowering... 2011: 10-11)  

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengud on loonud edukaid võimalusi parandamaks 

suutlikust täitmaks sotsiaalseid vajadusi, nt e-tervis tervishoius ja virtuaalkoolid hariduses 

ning sotsiaalse innovatsiooniga püütakse saavutada kolmekordset võitu:  

1) võitu ühiskonnale ja individuaalidele pakkudes neile kõrgkvaliteetseid teenuseid, mis 

on kasulikud ja taskukohased kasutajatele ning annab väärtust nende igapäevaelus;  

2) võitu valitsusele muutes nende teenuste osutamise pikaajalisemalt jätkusuutlikumaks;  

3) võitu tööstustele luues uusi ärivõimalusi ja ettevõtlusi. (Empowering... 2011: 11)   

Sotsiaalse innovatsiooni eelduseks on tugev koostöö erinevate sektorite ja osapoolte vahel: 

riik, kohalik omavalitsus, ettevõtted, vabaühendused, kodanikud. Tihti sotsiaalsed 

uuendused kanduvad edasi ühest sektorist teise. Sotsiaalne innovatsioon peab väidetavalt 

sisaldama vähemalt viit põhielementi. Lisaks on hulk ühisomadusi, mis ei ole sotsiaalse 

innovatsiooni iseloomustamisel võtmetähtsusega kriteeriumiteks (joonis 1). (Tatar et al. 

2014: 23) 

 

Joonis 1. Sotsiaalse innovatsiooni põhielemendid ja ühisomadused (Defining... 2012: 18) 

Jooniselt 1 nähtub, et sotsiaalsel innovatsioonil peab olema uudsust ehk see on midagi, 

mida ei ole varem sellisel kujul tehtud ning peab toimima efektiivsemalt kui senised 

lahendused. Heast ideest üksi ei piisa, vaid see tuleb ellu viia. Sotsiaalne innovatsioon peab 

vastama vajadustele ehk avaldama positiivset mõju valdkondades nagu näiteks tervishoid, 

Sotsiaalne innovatsioon 

Põhielemendid 

•Uudsus 

•Ideest rakenduseni 

•Sotsiaalsetele vajadustele 

vastav 

•Efektiivsus 

•Tugevdab ühiskonna 

tegutsemisvõimekust 

Ühisomadused 

•Sektorite vaheline 

•Vastastikkus 

•Uued suhted  

•Avatud, koostööl põhinev  

•Võimekust ja ressursse 

loov 

•Koosloome 

•Rohujuuretasand 

•Ressursside ja varade 

parem kasutamine 
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tööhõive, haridus ning tugevdama ühiskonna tegutsemisvõimekust. Sotsiaalse 

innovatsiooni ühisomadused näitavad, et see toimib sektorite vaheliselt. Sotsiaalne 

innovatsioon loob endaga uusi suhteid, kas siis koos kasusaajatega võis siis koosloome 

käigus. Sotsiaalse innovatsiooni korral üritatakse olemasolevaid ressursse ja varasid 

paremini kasutada ning avatud ja koostööle põhineva protsessi tulemus peab olema 

pikaajalisem.  

Erinevad autorid on ühisel arvamusel sotsiaalsest innovatsioonist ning nad on toonud välja, 

et sotsiaalse innovatsiooni eesmärgiks on ühiskondlikele probleemidele lahenduste 

leidmine läbi erinevate sektorite koostöö ning elanikkonna heaolu tõstmine. Sotsiaalsel 

innovatsioonil on olemas iseloomulikud võtmeelemendid ning omadused, millele tuleks 

tähelepanu pöörata, kui on soovi oma ideed esitleda kui sotsiaalset innovatsiooni.  

 

 

1.1 Sotsiaalse innovatsiooni protsess 

 

Käesolevas osas antakse ülevaade sotsiaalse innovatsiooni protsessist ning kirjeldatakase 

antud protsessi etappe, mida peaks läbima, et olla efektiivsem või edukam oma tegevustes. 

Kirjanduslikus ülevaates „From public innovation to social innovation in the public 

sector: a literature review of relevant drivers and barriers“ (Bekkers et al. 2013: 3) on 

kirjutatud, et sotsiaalne innovatsioon mitte ainult ei hõlma tootmise uusi tulemusi vaid ka 

innovatsiooni protsessi. Seda protsessi võib näha kui õppimise ja peegeldamise protsessi 

(Albury 2005 ref Bekkers et al. 2013: 3). Õppimise protsess ei ole üksikjuhtum, mida võib 

seostada konkreetse isiku tootlikuse ja võimekusega (Schumpeter 1942 ref Bekkers et al. 

2013: 3) või uurimistöö süstemaatiline protsess ning areng, mida on välja töötatud laboris 

või teadusosakonnas (Drucker 1985 ref Bekkers et al. 2013: 3). Innovatsiooni protsess 

nõuab oluliste osalejate võimet ja valmidust koostööks ning ühendada ja jagada ideid ning 

samuti jagada elutähtsaid ressursse nagu töötajaid. See eeldab pigem vabat ja interaktiivset 

teadmiste, informatsiooni ja kogemuste jagamist. (Chesbrough, 2003, 2006; Von Hippel, 1976, 

2005, 2007 ref Bekkers et al. 2013: 3)    
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Innovatsioon sõltub keerukatest protsessidest, mis ühendab mitmeid erinevaid tegureid 

kokku nii palju, et uuendused ilmnevad võrgustike sees organisatsioonide ja tööstuse 

piiridel, kus probleemid ja kasutajate vajadused ning tehnoloogiate potentsiaal saab loovalt 

omavahel ühendada. Protsess, alates idee algatamisest kuni muutumiseni millekski 

kasulikuks ja selle rakendamiseni, on väga oluline kuna seda saab vaadelda kui süsteemi, 

milles innovatsiooni protsess väljendub. (Brancu, Lisetchi 2014: 88)  

Raamatus „The Open Book of Social Innovation“ on kirjas sotsiaalse innovatsiooni 

protsessi kuus etappi (joonis 2), mis annavad kasuliku raamistiku mõtlemaks, milliseid 

erinevaid toetusi innovaatorid ja innovatsioonid vajavad kasvamiseks ja olemaks 

efektiivsemad (Caulier-Grice et al. 2010: 11-13): 

1. Ajendid, inspiratsioonid ja diagnoosid. Selles etapis arvestatakse kõikide faktoritega, 

mis rõhutavad innovatsiooni vajadust (kriisid, avaliku sektori kulutuste kärped, halvad 

tulemused, strateegia) kui ka tegutsejate inspiratsioonid ja loovad ideed, mis võivad 

esmase impulsi anda. Etapp hõlmab endas probleemi diagnoosimist ja küsimuse õiget 

esitamist, et tuleks välja probleemi algpõhjus, mitte ei tegelda ainult sümptomite 

lahendamisega. Õige küsimuse leidmine on pool lahendust. Tuleb vaadata 

sümptomitest kaugemale, et leida probleemi konkreetne põhjus. 

2. Ettepanekud ja ideed. See on ideede genereerimise etapp. Võib sisaldada erinevaid 

meetodeid, mis aitavad kasutada teadmisi ja oskusi allikate laias valikus. Mulgani 

artiklis „The Process of Social Innovation“ ( 2006: 149) on kirjas, et innovatsiooni 

alguspunkt on vajaduse idee, mida ei ole veel kohatud või ei ole olemas koos ideega, 

kuidas seda saaks täita.  

3. Prototüübid ja piloodid. Antud etapis katsetatakse ideid praktikas. Seda võib teha 

lihtsalt asju läbi katsetades või siis rohkem formaalsemate pilootide, prototüüpide ja 

uuringute kaudu. Testimise protsess on sotsiaalmajanduses oluline, sest katsetuste ja 

eksituste abil saadakse teada tugevused ja konfliktid, mida tuleks lahendada. 

Protsesside abil saadakse välja mõelda, et kuidas mõõta edu. Mulgan on oma artiklis 

„The Process of Social Innovation“ (2006: 152) kirjutanud, et äris inimesed räägivad 

kuristikust, mida innovatsioonid peavad ületama, et saada paljulubavast pilootideest 

põhitooteks või –teenuseks, siis täpselt samasuguste väljakutsetega seisab silmitsi 

sotsiaalne innovatsioon.  
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4. Elluviimine. Siin muutub idee igapäevaseks praktikaks. Ideede ellukutsujatel lasub 

kohustus leidmaks ressursse, mis viiks innovatsiooni edasi ja olla finantsiliselt 

jätkusuutlik. Avalikus sektoris on ressurssideks kindlaksmääratud eelarve, meeskond ja 

õigusaktid. 

5. Kasvatamine ja levitamine. Selles etapis on erinevaid strateegiaid innovatsioonide 

kasvatamiseks ja levitamiseks. Emuleerimine ja inspiratsioon mängivad olulist rolli 

idee või praktika levikus. Nõudlus on sama oluline kui pakkumine, kas siis 

lõpptarbijate või valdkonnapoliitika väljakujundate poolt, et algatus saaks edukalt 

levida juba uues vormis. Sageli nimetatakse seda protsessi kasvatamiseks ja on 

asjakohane siis, kui innovatsioon on üldistatud organisatsioonis või organisatsioon ise 

laieneb. Innovatsioonid sotsiaalmajanduses saavad aset leida mitmel moel, kas siis läbi 

emuleerimise inspiratsiooni või siis toetuste pakkumise kaudu.  

6. Süsteemne muutus. See on sotsiaalse innovatsiooni peamine eesmärk. Süsteemne 

muutus tavaliselt sisaldab mitmeid elemente: sotsiaalsed liikumised, ärimudelid, 

seadused ja regulatsioonid, andmed ja infrastruktuurid ning täiesti uut mõtlemis- ja 

tegutsemisviisi. Süsteemne muutus kaasab uut raamistikku ja ülesehitust, mis on välja 

mõeldud mitmetele väikestele uuendustele. Süsteemne innovatsioon tavaliselt toob 

kaasa pikajalisi muutusi avalikus sektoris, erasektoris ja kodanikuühiskonnas ehk 

kolmandas sektoris.  

 

Joonis 2. Sotsiaalse innovatsiooni kuus etappi (Caulier-Grice et al. 2010: 11) 

Ajendid, 
inspiratsioonid, 
diagnoosid 

Ettepanekud, 
ideed 

Prototüübid, 
piloodid 

Jätkusuutlikkus 

Kasvatamine, 
levitamine 

Süsteemne 

muutus 
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Mulgani artiklis „The Process of Social Innovation“ (2006: 146) on toodud näiteid 

edukatest sotsiaalsetest innovatsioonidest, mis on innovatsiooni protsessidest 

moodustunud: naabruskonna lastehoid ja naabrivalve, Wikipedia ja Avatud Ülikool, 

terviklik tervishoid ja varjupaigad, mikrokrediit ja tarbijate ühistud, õiglase kaubanduse 

liikumine, kogukonna tuulepargid ning online eneseabi tervise rühmad. Sotsiaalne 

innovatsioon on tõenäolisemalt kõige edukam seal, kus on inimesi, kellel on tugev arusaam 

vajadustest, aktiivne kaasalöömine ja kus on keeruline edumeetrika ning saab tunnustada 

kiiret õppimist ja arendatakse või töötatakse välja lõppeesmärgid (Ibid.: 160). 

Eeltoodust selgub, et sotsiaalse innovatsiooni protsessi võib vaadelda kui õppimise ja 

peegeldamise protsessi, kus on oluline osalejate koostöövõime ja valmidus. Sotsiaalse 

innovatsiooni protsessil on kuus etappi, mis annavad pidepunktid mõtlemaks, kuidas 

areneda ja efektiivsemalt teostada sotsiaalset innovatsiooni. 

 

 

1.2 Avalik sektor sotsiaalse innovatsiooni käivitajana  

 

Antud alapeatükis kirjeldatakse, kuidas sotsiaalne innovatsioon ja avalik sektor on 

omavahel seotud ning millised on ühiskondlikud probleemid, millele kohalik omavalitsus 

peaks tähelepanu pöörama ja lahendusi leidma. Avaliku sektori, aga ka esimese ja riikliku 

sektori, all mõistetakse riiki, kohalikke omavalitsusi ning nende asutusi. Siia kuuluvad ka 

institutsioonid, mis on avalik-õiguslikud. 

Artiklis „Complexity Theory and the Development of the Social Innovation“ on toodud 

välja, et idee on jätkusuutlik avalikus sektoris siis, kui innovatsioon seostatakse 

eelarvepoliitikaga. Mõnikord võivad teenused olla rahastatud mõnest uuest 

finanteseerimisallikast. Selleks, et liikuda pilootidest ja prototüüpidest välja kujunenud 

avaliku innovatsioonini, on sageli mõistlik üles seada eraldi ettevõte koos riigi 

rahastamisega ja teenuselepinguga. (Antonie, Matei 2015: 63)  

Uuringuaruandes „Social Innovation Theory and Research“ on kirjas, et avalik sektor 

mängib olulist rolli sotsiaalse innovatsiooni edendamises ja toetamises. Avalik sektor võib 
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esineda innovatiivse jõuna ise, aga sellel on ka oluline osa toetuste andmisel ja võimaluste 

loomisel läbi raamistiku, näiteks rahaline või mitterahaline (infrastruktuur, võrgustik, 

oskused, teadmised) toetus, võimaldab õiguslikku raamistiku ning praktikate ja meetodite 

levitamist. (Social... 2014: 38) Samas innovatsiooni tekkimine ja omaksvõtmine avalikus 

sektoris sõltub sellest, kuidas raha ja vastutus on organiseeritud, avalikud eelarved on välja 

töötatud ja kokku lepitud ning milliseid maksustamise ja finantsaruandluse struktuure 

edendatakse. (Caulier-Grice et al. 2010: 14) 

Valitsused kujundavad tingimused, kus sotsiaalne ettevõtlus, ärid, mittetulundusühingud ja 

teised peavad tegutsema. On mitmesuguseid strateegiaid ja rahastamisvahendeid, mida 

valitsus on kasutanud, et võimaldada ja soodustada innovatsiooni teistes sektorites. Need 

sisaldavad: uusi reguleerivaid ja õiguslikke raamistikke (nagu uued standardid, uued 

seaduslikud vormid ja uued planeerimise nõuded), maksusoodustused, mille abil 

stimuleerida innovatsiooni ja innovaatiliste teenuste hankeid ja volitusi. Oluliseks alaks 

avaliku sektori innovatsioonis on julgustada koostööd tegema omavahel avaliku teenistuse 

töötajaid ja kodanikuühiskonda ning nende vahelised piirid oleksid hajuvamad. (Defining... 

2012: 28, 166) 

Artiklis „Corporate Social Innovation in The Romanian Public Sector“ on toodud välja 

Bockstette ja Pfizeri seisukoht, et me vajame innovatsiooni: 1) taskukohasemate 

tervishoiuteenuste loomiseks, 2) tervisliku toidu viimiseks igasse maailma nurka ja 3) 

haridusega seotud tulemuste parandamiseks. Seetõttu võib sotsiaalne innovatsioon avalikus 

sektoris olla võtmeteguriks sotsiaalsete ja keskkonnaga seotud väljakutsetega, millega 

kaasaegne ühiskond silmitsi seisab (Bockstette, Pfitzer 2013 ref Drumasu, Matei 2015: 

407)  

Maapiirkondades on enamik elanikest vanem generatsioon. TNS Emori ja Praxise poolt 

läbi viidud uuringus „Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuring 2015“ on kirjutatud, et 

Eestis elas 2015. aasta alguses 50-aastaseid ja vanemaid inimesi 507 936, mis on 38,7% 

kogu rahvastikust. Antud uuringus osales 1384 inimesest vanusest 50 ja vanemad ning 

nendest 31% elas maapiirkondades. Rahvastiku vananemisega kaasnevad 

tervishoiuteenustega seotud probleemid, suureneb ülalpeetavate hulk ning rohkem üksikult 

elavaid eakaid. (Hämmal, Masso 2015) Maapiirkondades ei looda taskukohasemaid 

tervishoiuteenuseid, vaid seal on probleemiks tervishoiuteenuste kättesaadavus.  
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Sotsiaalse innovatsiooni üheks eesmärgiks on aktiivne ja tervislik vananemine. 

Vananemine puudutab igaühte, kuna kõik inimesed saavad elu jooksul vanemaks. 

Aktiivsena vananemine hõlmab endas erinevaid tegevusi, mis on suunatud inimese 

vananedes tema tervise, elukvaliteedi ja ühiskonnas osalemise kindlustamisele. Seetõttu 

tuleks tuleks tähelepanu pöörata sellele, kui aktiivsed on inimesed, sest see mõjutab ka 

nende tervise seisundit ja tervislikke eluviise. (Aktiivsena ... 2013: 3, 5) Maapiirkondades 

on tavaliselt väga vähe või siis ei olegi trenne nii noortele kui vanematele inimestele. 

Seetõttu noored liigutavad end vähe ning võib tekkida neil probleeme rasvumisega. 

Statistikaameti kogumikus „Laste heaolu“ on kirjas, et lapsed peaksid olema iga päev 

vähemalt 60 minutit kehaliselt aktiivsed, et vältida ülekaalu ja rasvumist, kuid kahjuks 

ainult 14% kooliõpilastest vastas selle nõuetele ning vanemaks saades nende hulk vähenes 

veelgi. Üheks noorte kehalist aktiivsust pidurdavaks teguriks on nimetatud pere kehva 

majanduslikku olukorda. Mitmekülgsete liikumisvõimaluste loomist ja lastele võrdselt 

kättesaadavaks tegemist saavad koostööna korraldada kohalik omavalitsus, kohalikud 

organisatsioonid ja ettevõtted ning kogukonna liikmed. (Laste... 2013) Kohalik 

omavalitsus ei tegele tervislikumate toodete arendamisega, aga loob keskkonda 

ettevõtlusele ja kohaliku omavalituse territooriumil elavatele inimestele, et oleks 

tervislikum ja erinevad teenused oleksid tagatud.  

Maapiirkondades on murekohtadeks samuti hariduse kättesaadavus ja töökohtade puudus. 

Kesk- ja kõrghariduse saamiseks ning tööl käimiseks tuleb noortel minna linna kooli ja 

elama. Üldjuhul nad enam tagasi maale elama ei tule ning kohalik omavalitsus on silmitsi 

rahvastiku vähenemisega. Kuid omavalitsuste seisukohast on oluline, et noored oma valda 

tagasi tuleksid ja looksid seal oma pere, kuna rahvastiku vähenemise seisukohast on 

kriitiline tegur just pereealiste (30-49 aastased) kohapeal elamine. Töötud, kes ei soovi või 

ei saa mujale kolida, on sotsiaalseks ja majanduslikuks probleemiks kohalikele valdadele. 

Nad võivad vajada toetusi eluga toimetulekuks ning ehk ka kohaliku omavalitsuse poolt 

abi uuesti tööturule sisenemiseks. ( Maaelu... 2011) Inimesed, kes on pikemat aega töötud 

olnud, võivad kokku puutuda sotsiaalse tõrjutusega, milleks on olukord, kus inimene ei saa 

ühiskonnaelust täisväärtuslikult osa võtta ning tema juurdepääs ressurssidele ja teenustele 

on piiratud. (Laes 2015: 111, 112) Antud olukord mõjutab mitte ainult inimest, kes on 

jäänud tööta, vaid kogu perekonda. 
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Eeltoodust selgus, et kohalikul omavalitsusel oleks vaja luua ettevõtteid, et sotsiaalseid 

innovatsioone käivitada, kuna on olemas riiklikud toetusrahad. Kohaliku omavalitsuse roll 

sotsiaalse innovatsiooni käivitajana võib olla piiratud riiklike seadustega, rahaliste 

vahendite puudumisega ning võimalused sotsiaalset innovatsiooni toetada on pigem teiste 

sektorite kaudu nendega koostööd tehes. Avalik sektor võib olla oluliseks sotsiaalse 

innovatsiooni allikaks kohalikele ettevõtetele neile soodsa infrastruktuuri loomisega, 

elanikele meeldiva elukeskkonna loomisega, aga kohalik omavalitsus ei saa ümber 

korraldada riiklikku pensioni-, tervishoiu- ja haridussüsteemi. 

 

 

1.3 Erasektor sotsiaalse innovatsiooni käivitajana  

 

Järgnevalt antakse ülevaade, kuidas sotsiaalne innovatsioon ja erasektor on omavahel 

seotud ning millised on ühiskondlikud probleemid, kus erasektor saab oma panuse anda 

nende lahendusteks. Erasektori, mida nimetatakse ka teiseks sektoriks ja ärisektoriks, alla 

kuuluvad eraettevõtted, kas siis näiteks aktsiaseltsid ja osaühingud, mille peamiseks 

eesmärgiks on endale kasumi teenimine.  

Erasektori üha olulisem roll sotsiaalses innovatsioonis ning kasvav olulisus 

sotsiaalharudes, milleks on tervis, haridus ja hooldus, on toonud endaga kaasa olukorra, 

kus ettevõtted järjest enam näevad sotsiaalprobleeme kui ärivõimalusi (Defining... 2012: 

28-29). Ettevõtted tulevad välja uute lahendustega probleemidele või siis uute toodetega. 

See toob endaga kaasa olukorrad, kus inimesed on erinevatel arvamustel, mis on või ei ole 

sotsiaalne innovatsioon erasektoris. Mõned inimesed on arvamusel, et vaktsiinid ei ole 

innovatsioon erasektoris, kuna see ei ole avalik kaup, kuigi sellel on sotsiaalne kasu. Kuid 

teised väidavad, et interneti otsingumootorid on sotsiaalne innovatsioon, kuna need on 

arendatud erasektoris ja seda omavad eraettevõtted ning selle väärtus ühiskonnale kaalub 

üle kasumi erasektoris. See toob välja asjaolu, et alati ei ole võimalik määratleda, millise 

sektori alla uuendus kuulub. (Hart et al. 2015: 111)  

Samas on ettevõtted hakanud nägema sotsiaalset innovatsiooni kui valdkonda, kus on 

võimalik luua uusi ärivõimalusi koostöös heategevusorganisatsioonidega või sotsiaalsete 
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ettevõtetega (Caulier-Grice et al. 2010: 180). Sotsiaalne ettevõte on majandusüksus, mis 

tegutseb avalikes huvides, pakkudes turule teenuseid või kaupu ning nendes ettevõtetes 

nähakse potentsiaali leida ühiskonnas olulisi lahendusi seal, kus traditsiooniline 

lähenemine ei ole tulemust andnud. Sotsiaalsed ettevõtted tegutsevad kindla eesmärgi 

nimel, kas siis mõne aktuaalse ja olulise ühiskonnaprobleemi leevendamine või teevad 

ennetustööd suuremate probleemide tekkimise vältimiseks. Vastutustundlik käitumine 

teiste inimeste ja keskkonna suhtes, pikaajaline visioon ja valmisolek muutuste 

algatamiseks ning ettevõtjanärvi olemasolu iseloomustab sotsiaalset ettevõtjat. (Lepa, 

Naarits 2015: 110-111)  

Lisaks sotsiaalsetele ettevõtetele hõlmab erasektor endas sotsiaalselt vastutustundlikke 

ettevõtteid, mis pakuvad erinevaid kaupu ja teenuseid, mis on seotud eetilise rahandusega, 

õiglase kaubanduse toodetega ja taastuva energiaga (Doing... 2014: 14). Vastutustundlikus 

ettevõtluses on ühendatud nii majanduslikud kui ka sotsiaalsed eesmärgid. Kui sotsiaalse 

ettevõtte tegevus lähtub ühiskondlikust eesmärgist, mille täitmiseks hakatakse pakkuma 

kaupu või teenuseid, siis vastutustundlik ettevõte alustab ärieesmärgist – kaupade ja 

teenuste pakkumisest kasumi teenimiseks omanikele ja investoritele – ning seejärel 

arvestab oma tegutsemisviise, hõlmates võimalikult palju ka ühiskonna huve laiemalt. 

(Aps, Kivioja-Ööpik 2012) Tabelis 1 on toodud välja sotsiaalse ja vastutustundliku 

ettevõtete erinevused võrreldes teiste organisatsioonidega.  

Tabel 1. Organisatsioonide erinevused (Sotsiaalne ettevõtlus Eestis) 

 Juriidiline vorm Tuluallikad Kasum 

Vabaühendus Mittetulundusühing, 

sihtasutus 

Annetused, toetused Ei ole 

Omatulu teeniv 

vabaühendus 

Mittetulundusühing, 

sihtasutus 

Annetused, toetused, 

väike ettevõtlustulu 

Ei ole (ettevõtlustulu 

kasutatakse 

ühiskondliku eesmärgi 

täitmiseks) 

Sotsiaalne ettevõte Mittetulundusühing, 

sihtasutus, osaühing 

Toimiv ärimudel. 

Osadel 100% 

ettevõtlusest, teistel ka 

annetused ja toetused 

Ühiskondliku 

eesmärgi täitmiseks 

Vastutustundlik 

ettevõte 

Osaühing, aktsiaselts Tooted ja teenused Väike osa 

ühiskondliku eesmärgi 

täitmiseks, ülejäänud 

omanikele ja 

investoritele 

Äriettevõte Osaühing, aktsiaselts Tooted ja teenused Omanikele ja 

investoritele 
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Tabelis 1 nähtub, et sotsiaalne ettevõte võib olla nii mittetulundusühing, sihtasutus kui ka 

osaühing. Kuid erinevus kolmandasse sektorisse kuuluvate vabaühendustega on see, et 

nemad teenivad kasumit, kuid oma kasumi kasutavad ühiskondliku eesmärgi täitmiseks. 

Vastutustundlikud ettevõtted on osaühingud ja aktsiaseltsid. Erinevus sotsiaalsete 

ettevõtetega seisneb selles, et nad kasutavad oma kasumit nii ühiskondliku eesmärgi 

täitmiseks ning ülejäänud kasumi jaotavad omanikele ja investoritele. Äriettevõtete alla 

kuuluvad osaühingud ja aktsiaseltsid jaotavad oma kasumi ainult omanike ja investorite 

vahel.  

Artiklis „Five keys to corporate social innovation“ on toodud välja viis omadust, mis 

peavad ettevõttel olema, et ta saaks olla innovatiivne ja edukas (Bockstette, Pfitzer 2013): 

1. Eesmärk. Juhtivad sotsiaalse innovatsiooniga ettevõtted panevad paika või 

korrigeerivad oma eesmärke vastavalt ühiskondlikele vajadustele. Defineerides oma äri 

ümber ühiskondlikule eesmärgile, muutub põhjalikult ettevõtte olemus. 

2. Määratletud vajadus. Investeeringud ei ole lihtsalt piiritletud teemaga nagu vaesus, vaid 

investeeringute eesmärgiks on kindlalt määratletud vajadus. Hästi uuritud vajadused 

võimaldavad ettevõttel selgemalt käsitleda majanduslikku huvi ning aitavad paremini 

mõõta edusamme. 

3. Mõõtmine. Innovatiivsed ettevõtted on arukad, kuna nad mõõdavad oma 

investeeringute mõju ühiskonnale. Nad alguses otsustavad ära, kuidas seda teha ja siis 

jälgivad üksikuid näitajaid, mis näitavad ühiskonnale ja oma ettevõttele loodud 

väärtusi, mille aluseks on mõitsmine, kuidas neid ühendada.   

4. Partnerid. Ettevõtted vaatavad kaugemale oma piiridest, et leida partnereid sotsiaalses 

innovatsioonis. Valitsusvälised organisatsioonid ei ole enam pelgalt abiraha saajad või 

vastuseisvad hääled, mida tuleb vaigistada, vaid pigem on nad muutunud innovatsiooni 

kaasarendajateks. Ebatavalised partnerid ühiskonnas võivad lisada väärtust 

innovatsiooni kõigides etappides. Sotsiaalsed innovaatorid loovad ja kasvatavad 

eksperte ja institutsionaalseid võrke piirkondades, kuhu on suunatud sotsiaalne 

innovatsioon. 

5. Innovatsiooni täiustav struktuur. Ettevõtte sees toimivad poliitika ja protsessid sageli 

takistavad uuendusi, seega edukad ettevõtted loovad struktuuri, millega nad saavad 

mõõta ja stimuleerida sotsiaalse innovatsiooni jõupingutusi. Sotsiaalse innovatsiooni 

kujundamiseks on mitmeid võimalusi, kas siis luuakse eraldi fond või osakond. Oluline 
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on, et tahtlikult valitakse struktuur, mis kõige tõenäolisemalt suurendab innovatsiooni, 

mis tuleb ettevõtte spetsiifilisest kultuurist. 

Voorberg jt toovad välja veel ühe olulise tingimuse edukaks sotsiaalse innovatsiooni 

läbiviimiseks ja see on koosloome. Erasektoris võib selle all mõelda koosloomet ettevõtjate 

ja lõpptarbijate vahel. Lõpptarbijaid võib arvestada kui võimalikke kaastootjaid, kes 

võtavad üle konkreetsed tegevused tarneahelas või siis võivad olla kaasloojad, kelle 

kogemused ja vajadused annavad lisandväärtuse, et parandada ettevõtet, ümber kujundada 

või leiutada uusi tooteid ja teenuseid. Erasektoris koosloome tase mõjutab positiivselt 

kliendi rahulolu ja lojaalsust ning ettevõtetel aitab alandada toote või teenuse kulu ja ka 

annab konkurentsieelise. (Voorberg et al. 2013: 4) 

Maapiirkondades on ühiskondlikuks probleemiks töökohtade puudus ja töötus. Ettevõtete 

ja töökohtade loomise juures võib probleemiks saada maaelanike ebapiisav haridustase ja 

suhteliselt nõrk konkurentsivõime tööturul. Samuti töötute kvalifikatsioon ja paiknemine ei 

vasta sageli tööturul nõutavale. Siin mängib olulist rolli töötajate võime ja tahe muutustega 

kaasas käia ning nende valmidusest ennast pidevalt täiendada. (Maa-asulate... 2014: 29) 

Piisava haridusega ja kvalifikatsiooniga inimesi ei tulegi või siis ei jäägi maale elama, kuna 

ettevõtteid ja töökohti luuakse linnadesse või linnade ümbrusesse, kuid mingi piirkonna 

arengu seisukohast on just oluline kohalik ettevõtlus ning töökohad kodu lähedal. 

(Maaelu... 2011: 59) Uuringus „Ettevõtete koostöö hariduse valdkonnaga“ on kirjas, et 

ettevõtted on huvitatud oma panuse andmisest haridusse. Haridusse panustamist nähakse 

ettevõtetes loomulike vajaduste, ühiskonna tervikuna tajumise ja vastutustundlikkuse 

väljundina. (Mäemets et al. 2014: 6)   

Eelnevalt avaliku sektori alapeatükis oli välja toodud, et maapiirkondades murepunktideks 

on tervishoiuteenuste kättesaadavus, rahvastiku vananemine ning sellega kaasnevad 

suurenenud tervishoiuteenustega seotud kulutused kui ka rahva üldine tervislik seisund. 

Ettevõtted on oma ressurssidega sageli operatiivsemad kui avalik sektor ja võimekamad 

kui vabaühendused üksinda erinevate sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamiseks. 

Maapiirkondades vastutustundlikud ettevõtted panustavad kohaliku elu edendamisesse 

ning ettevõtluskultuuri, mis väärtustab vastutustundlikku käitumist, toetab innovatsiooni ja 

see omakorda aitab kaasa regiooni konkurentsivõime tõusule. (Vastutustundlik... 2012: 13)  
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Antud peatükist tuli välja, et erasektoris ettevõtted näevad sotsiaalprobleemides ja 

sotsiaalse innovatsioonis ärivõimalusi koostöös heategevusorganisatsioonidega kui ka 

sotsiaalsete ettevõtetega, mis tegutsevad avalikes huvides. Erasektor hõlmab endas samuti 

sotsiaalselt vastutustundlikke ettevõtteid, mis oma tegevuses algul lähtub ärieesmärgist 

ning seejärel arvestab ühiskondlike huvidega. Ettevõtted on huvitatud oma panuse 

andmisest ühiskondlike probleemide lahendamisse ning sageli on selles operatiivsemad kui 

avalik ja kolmas sektor.   

 

 

1.4 Kolmas sektor sotsiaalse innovatsiooni käivitajana  

 

Käesolevas alapeatükis kirjeldatakse, kuidas sotsiaalne innovatsioon ja kolmas sektor on 

omavahel seotud ning millised on ühiskondlikud probleemid, kus kolmas sektor saab oma 

panuse anda nende lahendusteks. Kolmanda sektori, mida nimetatakse ka 

mittetulundussektoriks, alla kuuluvad organisatsioonid, mille eesmärgiks ei ole kasumit 

teenida ning kodanikuühiskond.   

Ühendustesse ühinevad ja vabatahtlikuks asuvad inimesed, kes soovivad oma ja 

kogukonna elukeskkonda paremaks muuta ning seda arendada. Nad edendavad ühiskonna 

toimimisel olulist rolli. Osaledes aktiivselt kodanikuühenduste tegevuses omandavad 

inimesed oskusi ja teadmisi, nad on võimelised tegema väärtuslikke ettepanekuid kohaliku 

elu parema korraldamise, kohaliku omavalitsuse tegevuste planeerimise ja teenuste 

osutamisel. (Eesti... 2014: 56)   

Kodanikuühiskonna tegevusvaldkond hõlmab kõige erinevamaid sotsiaalseid 

koostöövorme, kuhu kuuluvad heategevusorganisatsioonid, spordiklubid, vabatahtlikute 

organisatsioonid, huvigrupid, samuti tervishoiu, keskkonna, kultuuri ja filantroopiaga 

seotud ühingud. Mõnikord lülitatakse kolmandasse sektorisse kirikud ja ülikoolid ning 

isegi ametiühingud ja ühistud, aga nad peavad olema valitsusvälised mittetulundusühingud. 

Igaüks neist juhindub oma sotsiaalsest, religioossest või eetilisest missioonist ja on 

suunatud kodanike osaluse ja ühiskondliku algatusvõime edendamisele. (Kaselo 2002: 28) 
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Toimiv kodanikeühiskond ja kolmas sektor on innustav, säästev ja suhteliselt odav 

õppimiskeskkond (Ruutsoo 2001), kuid oma olemuselt kipub kodanikuühiskonna sektor 

olema killustatud ja väikese ulatusega. Tänu aga oma missioonitundele on see parem kui 

teised sektorid, kuna tegutseb terviklikumalt ja oskavad paremini siduda oma tegevusi. 

Paljud uued meetodid ja vahendid on välja töötatud selleks, et toetada ja kasvatada 

paljutõotavaid ideid. Kolmandas sektoris on üldiselt parem luua ideid kui hakata muutma 

kogu süsteemi. (Caulier-Grice et al. 2010: 167)  

Mittetulundussektor on allikaks mitmetele lähenemisviisidele, et tegeleda sotsiaalsete 

vajadustega erinevate kampaaniate vahendusel, uudsete ideede propageerimisega ja 

teenuste osutamisega. Antud sektor katab suure hulga erinevaid probleeme ja käsitleb 

vajadusi, mis on jäänud riigi ja erasektori poolt tähelepanuta. Mittetulundussektoris on 

murekohaks võrkude puudumine teabevahetuseks organisatsioonide vahel, mis töötavad 

samade küsimustega ning seetõttu võib olla ressursside ebatõhusat kasutamist ja 

kahemõttelisust, selle asemel et kasutada strateegilist lähenemist. (Defining... 2012: 27) 

Kui varasemalt on kolmandat sektorit rõhutatud kui „sotsiaalse innovatsiooni kodumaa“, 

siis mida aeg edasi seda rohkem on ka avalik sektor ja erasektor omaks võtnud sotsiaalse 

innovatsiooni idee ning see on endaga kaasa toonud selle laiema kasutamise, uut hoogu ja 

energiat. Kuid siiski on mittetulundussektoril oluline roll sotsiaalse innovatsiooni 

edendamisel ja rakendamisel, kuna eesmärgiks ei ole kasumit teenida ja saavad seetõttu 

tähelepanu pöörata pikaajalistele sotsiaalsetele probleemidele. Samal ajal kolmas sektor on 

hakanud järjest enam kasutusele võtma ettevõtlusalaseid lähenemisi, et täita oma 

sotsiaalseid eesmärke. (OECD 2010: 197-198)   

Vabatahtlike kodanikuühenduste jaoks on oluliseks ressursiks avaliku sektori toetus, 

annetuste ning omatulu kõrval. Oluline on, et vabatahtlikel ja vabatahtlike kaasajatel oleks 

võimalus saada tegutsemiseks vajalikku infot, kuna selle abil on võimalik laiendada ka 

vabatahtlike ringi, kes saavad panustada siseturvalisuse tagamisse – nii abipolitseinikke, 

vabatahtlikke maa- ja merepäästjaid jt. (Kodanikuühiskonna... 2015: 19-20)  

Kolmas sektor saab raha küll valitsuste lepingutest ja muudest kaubanduslikest 

sissetulekutest, aga siiski suuresti sõltub abirahadest. See on probleemne mitmetel 

põhjustel. Organisatsioonid, mis jagavad abirahasid ning eraisikutest annetajad on tihti 

ettearvamatud ning seetõttu pikaajalisi plaane on raske teha. Abirahasid jagavad 
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organisatsioonid on esimesed, kes kannatavad riigieelarve kärbete ja majanduslanguste all. 

Rahastajad eelistavad finantseerida otse programmidesse ja projektidesse, selle asemel et 

anda raha põhi- ja tegevuskuludeks, mis piiravad organisatsioonide suutlikust tõsta 

tootlikust ja vastupidavust. (Defining... 2012: 28) 

Uuringuaruandes „Social Innovation Theory and Research“ on rõhutatud kodanike 

kaasamise olulisust sotsiaalsesse innovatsiooni ning toodud välja kaasamise vajalikkuse 

põhjused (Social... 2014: 21-22):  

1. Konkreetsed teadmised, mis inimestel on, tulevad nende enda elukogemustest. 

Kodanike kaasamine innovatsiooni varajases etapis võib aidata paremini mõista 

vajadusi, millest hetkel puudust on. Inimesed oskavad probleeme paremini sõnadesse 

panna, kuna nad kogevad neid oma eludes. Tihti on innovatsiooni arendajad 

riigiametnikud, valdkonnapoliitika väljakujundajad ja mittetulundusühingute juhid, 

kellel ei ole kogemusi antud probleemidega oma eraelus. Inimesete kaasamine annab 

parema arusaamise sotsiaalsetest probleemidest, millele on innovatsioon suunatud ja 

selle teostatavuse võimalikud lahendused. 

2. Kodanike erinevad mõtlemisviisid võivad olla innovatiivsete ideede allikateks, mis 

aitavad leida uusi lahendusi keerulistele probleemidele. Ekspertidel on tavaliselt 

sarnased vaatenurgad ja nad võivad hätta jääda samades kohtades ning nad ei suuda 

end siduda niiöelda tavaarusaamaga.  

3. Sotsiaalsete probleemide keeruline olemus. Paljud sotsiaalsed probleemid kutsutakse 

välja lineaarselt, aga lahendused pakutakse välja ülevalt-alla, sest keerulistel 

probleemidel ei ole ühest lõppu või lahendust. Seega on oluline keerukaid probleeme 

lahendada eraldi võetuna ning nõuab käitumise muutmist. Keerukate probleemide 

lahendused vajavad osalemist, koostööd ja „sisseostetuid“ kasutajaid. 

4. Kodanikel võib olla oluline mõju projektide ja otsuste õigusjärgsuses. Kus kodanikud 

on seotud sotsiaalsete innovatsioonide projekteerimisega, koostööga, arendamisega ja 

rakendamisega või innovatsiooniga seotud otsustusprotsessides, siis seda innovatsiooni 

peetakse rohkem seaduslikumaks kui seda, mis on arendatud ilma sellise protsessita. 

Kui me võtame arvesse sotsiaalsete probleemide keerulise olemuse ja käsitleme neid 

sotsiaalse innovatsioonina ning pidev vajadus seda juhtida ja kaasata, siis ei tohiks 

kodanike kaasamise protsessi alahinnata. 
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Maapiirkondades on murekohaks töötus ja töökohtade puudus ning ka haridusteenuste 

kättesaadavus. Vabatahtliku tegevuse soodustamine aitab noortel omandada esimest 

töökogemust ning seejärel olla tööturul konkurentsivõimelisemad ning töötutel säilitada 

aktiivsus ning sotsiaalsed sidemed. Hariduse valdkonnas teevad vabatahtlikud tööd õpetaja 

või juhendajana: juhendajana huvialakoolides ja –ringides, noortekeskustes, õpiringide 

juhendajana vabahariduslikes kooliasutustes (Tasuja 2011: 5). Laiemalt pakub vabatahtlik 

tegevus võimaluse omandada noortel kui ka vanematel inimestel uusi oskusi ja teadmisi, 

mida on võimalik hiljem tööturul enda jaoks ära kasutada. (Kodanikuühiskonna... 2015)  

Jätkuv linnastumine ja rahvastiku vananemine toovad kaasa probleeme tervishoiuteenuste 

kättesaadavusega maapiirkondades ja majanduslikult vähemkindlustatud inimeste seas 

(Rahvastiku... 2008: 8). Kodanikuühiskond saab abiks olla transporditeenusega arsti juurde 

ja poodi, eakatel inimestel abistatakse majapidamistöid teha ning hoolitsetakse 

täiskasvanute eest, kes ei saa ise endaga hakkama (Tasuja 2011: 7).  

Rahvastiku tervise arengukavas on kirjas, et nooruses tehtavad tervisekäitumuslikud 

valikud mõjutavad inimese hilisemat terviseseisundit oluliselt. Noorukite kehaline 

aktiivsus on vähenenud ning suurenenud on tasakaalustamat toitumine ning kehakaal, mis 

võivad viia terviseprobleemide tekkimiseni täiseas. Tervislike eluviiside edendamise abil 

on võimalik rahvastiku terviseseisundit oluliselt parandada. Tervisekäitumises on 

üksikisiku roll olulisem kui mis tahes teises tervisevaldkonnas ning kõigil kodanikel on 

võimalus anda oma panus rahvastiku tervise paranemisse. (Rahvastiku... 2008: 8) 

Vabatahtlikud tegutsevad nt spordiklubi treenerina, et lapsed ja ka täiskasvanud pööraksid 

rohkem tähelepanu tervislikele eluviisidele. Samuti tegelevad vabatahtlikud nõustamise ja 

info jagamisega: töö usaldustelefonil, päevakeskustes ja ennetustöö koolides jm asutustes. 

(Tasuja 2011: 5-6) 

Eeltoodust selgus, et kolmandal sektoril on oluline roll sotsiaalse innovatsiooni 

käivitamisel, kuna nad pööravad tähelepanu paljudele valulikele ja kiiret lahendamist 

vajavatele ühiskondlikele probleemidele. Sotsiaalse innovatsiooni edukus kolmandas 

sektoris sõltub väga palju sellest, kui aktiivsed on inimesed ehk siis kodanikuühiskond. 

Samuti on väga oluline koostöö teiste sektoritega, kuna kolmandas sektoris olevad 

aktiivsetest inimestest üksi ei pruugi aidata, kui neil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid oma 

eesmärkide täitmiseks. Siin tulebki kasuks koostöö avaliku ja ka erasektoriga, kuna nemad 

toetavad kodanikühiskonda rahaliselt.  
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2 SOTSIAALSE INNOVATSIOONI KÄIVITAJAD SONDA 

VALLAS  

 

2.1 Uurimistöö metoodika 

 

Esimeses peatükis anti ülevaade sotsiaalse innovatsiooni mõistest ja sektoriaalsetest 

käivitajatest. Antud alapeatükis kirjeldatakse uuringu läbiviimise metoodikat. 

Töö eesmärgiks on välja selgitada ja kaardistada erinevate sektorite tegevused sotsiaalse 

innovatsiooni käivitamisel ja läbiviimisel ning teha ettepanekuid innovaatiliste protsesside 

kujundamiseks. Uurimistöös tuuakse välja sotsiaalsete innovatsioonide sektoriaalsed 

käivitajad kohalikus omavalitsuses Sonda valla näitel vaadeldes avalikku sektorit, 

erasektorit ja kolmandat sektorit, uurida sektorite vahelist koostööd olemaks 

innovaatilisem ning leidmaks kohalikus omavalitsuses jätkusuutlikumaid lahendusi, et 

inimesed ei lahkuks ja jääjatel oleks täisväärtuslik elu ning oleks samuti tagasitulijaid.  

Magistritöö autor kasutas empiirilises osas kvalitatiivset lähenemisviisi. Kvalitatiivset 

uurimisviisi kasutatakse valdavalt sünonüümina igasugusele andmete kogumise tehnikale 

(näiteks intervjuu) või andmete analüüsi protseduurile (andmete kategoriseerimine), mis 

tekitab või kasutab mittearvulisi andmeid (Lewis et al. 2009: 151). Käesoleva magisritöös 

kasutati andmete kogumiseks intervjuusid ning saadud andmete tulemused ei ole arvulised, 

vaid erinevates sektorites tegutsevate inimeste seisukohad sotsiaalse innovatsiooni 

käivitajate kohta.  

Magistritöö empiirilises osas kasutati juhtumiuuringut, mille käigus uuriti sotsiaalsete 

innovatsioonide sektoriaalseid käivitajaid Sonda vallas vaadeldes avalikku sektorit, 

erasektorit ja kolmandat sektorit ning nendevahelist koostööd. Juhtumiuuringu vajadus 

tekib soovist mõistmaks keerulisi sotsiaalseid nähtusi. Juhtumiuuringu meetod lubab 

uurijatel säilitada reaalse elu sündmuste terviklikke ja tähendusrikkaid tunnuseid nagu 
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näiteks individuaalse elutsükli, väikese grupi käitumise, organisatsioonilisi ja juhtimise 

protsesse, ümbruskonna muutusi. (Yin 2009: 4) 

Valim koostati mittetõenäosusliku meetodi abil ning kasutati mugavusvalimit. 

Mugavusvalimisse kaasatakse liikmeid nii-öelda mugavalt, uurijale kergesti kättesaadavate 

huvialuste hulgast. Mugavusvalimit ei kavandata metoodiliselt, eesmärgipäraselt ega 

strateegiliselt. Lähtutakse lihtsa kättesaadavuse, leitavuse või uuritavate koostöövalmiduse 

põhimõttest. (Õunapuu 2014: 142) Valimi moodustamisel oli töö autoril eesmärgiks 

teostada igas sektoris kaks intervjuud. Valimisse kuulusid avalikus sektoris vallavalitsuse 

liige ja vallavolikogu liige, erasektoris ettevõtte juht, kelle ettevõttes töötab rohkem kui 

viis inimest ning ettevõtte juht, kelle ettevõttes töötab ainult üks inimene ja kolmandas 

sektoris mittetulundusühingu liige ning Sonda valla elanik, keda saab siis liigitada 

kodanikuühiskonna alla.   

Käesoleva magistritöö autor kasutas andmekogumismeetodina poolstruktureeritud 

intervjuud. Poolstruktureeritud intervjuu korral kasutatakse varem koostatud intervjuu kava 

ning intervjuu läbiviimisel võib muuta küsimuste järjekorda ja küsida täpsustavaid 

küsimusi (Lepik et al. 2014) Valmistati ette intervjuu küsimused, kus igale sektorile oli 12 

küsimust. Vastajatele saadeti enne intervjuude toimumist küsimused, et nad saaksid ette 

valmistuda. Intervjuu käigus küsiti vastavalt vajadusele täpsustavaid küsimusi juurde. 

Intervjuude küsimused sektorite lõikes erinesid, kuid oli ka küsimusi, mis olid ühesugused 

kõikidele. Intervjuu küsimused on esitatud lisas 1. Intervjuu küsimused koostati lähtuvalt 

teoreetilisele osale. 

Intervjuud teostati aprillis 2016. aastal. Kokku teostati kuus intervjuud 200 minutit. 

Intervjuude toimumispaiga valisid intervjueeritavad ning enamus intervjuusid toimusid 

nende töökohtades, mis oli neile mugavaks ja tuttavaks keskkonnaks. Intervjuud salvestati 

ja seejärel transkribeeriti. Intervjuude transkriptsioonide maht on 38 lehekülge. 

Magistritöö autor ei nimeta intervjueeritavate nimesid, kuna eesmärk on kaitsta nende 

anonüümsust ning samuti ei annaks uurimistööle intervjueeritavate nimed mingit 

lisandväärtust. Sellest tulenevalt tähistatakse antud töö raames intervjueeritavad järgnevalt: 

avalikus sektoris intervjueeritav A ja intervjueeritav B, erasektoris intervjueeritav C ja 

intervjueeritav D ning kolmandas sektoris intervjueeritav E ja intervjueeritav F. 
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Seejärel analüüsitud andmete põhjal ning tulenevalt teoreetilisest osast tehti järeldused ja 

ettepanekud, mida kirjeldatakse detailselt magistritöö empiirilises osas (joonis 4).  

 

Joonis 3. Magistritöö metoodika etapid (autori koostatud) 

Uuritavas vallas on oluliseks see, et erinevate sektorite omavahelised koostööd sujuksid 

paremini ning selle läbi elanikkonna heaolu paraneks ja nad jääksid edasi elama Sonda 

valda, ja et edasi jääjatel oleks täisväärtulik elu ning oleks ka tagasitulijaid. Seetõttu peab 

uurimistööst selguma, millised on Sonda vallas ühiskondlikud probleemid ja vajadused 

ning millised võiksid olla lahendused nende likvideerimiseks ja sotsiaalse innovatsiooni 

sektoriaalsed käivitajad. 

 

 

2.2 Sonda valla tutvustus 

 

Sonda vald on Ida-Virumaa läänepoolseim vald. Seda ümbritsevad kolm Ida-Viru 

maakonna omavalitsusüksust - Aseri vald põhjas ja Lüganuse vald ning Kiviõli linn idas ja 

kaks Lääne-Viru maakonna omavalitsusüksust - Vinni vald lõunas ja Rägavere vald läänes. 

(Sonda... 2015: 4) Seisuga 01.01.2016. elas Statistikaameti andmetel valla territooriumil 

844 elanikku: 1) 140 elanikku vanuses 0-19 aastat, 2) 491 elanikku vanuses 20-64 aastat ja 

•Valimi moodustamine 

•Intervjuu küsimuste 
moodustamine 

I etapp 

•Intervjuude läbiviimine 

•Intervjuude 
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II etapp 
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3) 213 elanikku vanuses 65 aastat ja vanemad. Vanusegrupis 55-64 aastat oli 156 inimest, 

mis on tööealistest 32% ning see toob 10 aasta jooksul kaasa pensioniealiste osakaalu 

täiendava suurenemise. Noori, kes ei olnud veel tööealised, oli ainult 17%, seega toimub 

samaaegselt 10 aasta jooksul tööealise elanikkonna osakaalu vähenemise. (RV0282 2016) 

Sellest tulenevalt laekub vähem tulumaksu valda ja samal ajal suurenevad kulutused 

sotsiaalsele kaitsele. Seda seetõttu, kuna suureneb potentsiaalsete abivajajate osakaal 

elanikkonnast. Tööealistest on end registreerinud töötuks, seisuga 31.03.2016, 21 inimest. 

Võrreldes viie aasta tagusega, on see arv vähenenud, siis oli antud arvuks 37 inimest. 

(TT64 2016) Reaalselt võib töötute arv olla teistsugune, kuna paljud ei registreeri end 

töötukassas.   

Sonda Vallavalitsuse hallata oli 2014. aastal oli neli asutust: Sonda Kool, Sonda 

Rahvamaja, Sonda Valla Raamatukogu ja Erra Lasteaed. Vallavalitsuse hallata on ka 

Sonda valla arstipunkt ja Erra ning Sonda saun. Sonda Vallavalitsuses ametiasutusena ja 

tema hallatavates allasutustes töötas 2013. aasta lõpu seisuga kokku 43 töötajat, nendest 

avalikke teenistujaid 7, töölepinguga 28 ning tähtajalise töölepinguga 8 inimest. (Sonda... 

2015: 5-6) 

Ida-Virumaa eristub majandussektoriti vaadeldes selgelt teistest maakondadest: 

esmasektori osakaal on Eesti keskmisest väiksem, tööstussektor aga ületab seda 

märkimisväärselt olles Eestis suurim. Lisaks on Ida-Virumaal suurettevõtete ülekaal 

tööstussektoris. Need näitajad kinnitavad Ida-Virumaa kui tööstuspiirkonna eripära, mida 

ei ole piirkonna arengueelisena siiski piisavalt ära kasutatud. Sageli on probleemiks ka 

põlevkivimaardlate kohal paikneva maa kasutusega seotud piirangud, mis võivad takistada 

alternatiivse ettevõtluse arengut. Sonda vald erineb maakonna üldisest tööstuspiirkonnast 

suurema põllumajanduses ja metsanduse ettevõtete osakaaluga, kuid põlevkivimaardlatega 

seotuse ning vähese ettevõtlusaktiivsuse poolest sarnaneb enam maakonna üldiste 

näitajatega. (Ibid. 2015: 26) 

Sonda vallas tegutseb 2015. aasta seisuga 52 statistilisse profiili kuuluvat üksust. 

Statistilisse profiili kuuluvast 52 ettevõttest vaid ühes on üle 10 töötaja, ülejäänud on 

mikroettevõtted. (ER32 2016) Kõige enam on vallas 2015. aasta seisuga põllumajandus- ja 

metsamajandusvaldkonna ettevõtteid. Põllumajandusettevõtetele (20) järgnevad hulgi- ja 

jaekaubandus (5), töötlev tööstus (5), ehitus (5) ning majutus ja toitlustus (5). (ER031 

2016)  
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Kolmanda sektoris tegutses 05.05.2016. aasta seisuga 17 mittetulundusühingut, seltsingut 

ja ühistut. Mittetulundusühingud (5) on MTÜ Erra Kultuuriselts,  mille kaudu propageerida 

kohalike elanike seas kultuuri, haridust ja sporti, MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus, 

MTÜ Erra Soojus, MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ Askele Loovuskeskus. 

Korteriühistuid on kaheksa, Aiandusühistu Kiviõli Kaevur, spordiklubi Idablokk, Kiviõli 

Jahimeeste ühing ja Jahimeeste klubi. (Äriregister 2016)  

 

 

2.3 Uuringu tulemused ja analüüs 

 

Antud alapeatükis tuuakse välja intervjueeritud avalikus, era- ja kolmandas sektoris 

tegutsevate inimeste arvamused sotsiaalse innovatsiooni ja Sonda valla ühiskondlike 

probleemide kohta. Järgnevas osas on esitatud kokkuvõte vastustest. Kõige esimesena on 

toodud küsimused, mis olid kõigil sektoritel samad ning seejärel sektortite kaupa.  

Teooria kohaselt on sotsiaalne innovatsioon uute mõtete arendamine ja teostamine 

lahendamaks ühiskondlike probleeme ning eesmärgiks on inimeste heaolu parandamine. 

Sonda valla avaliku sektori ametnike arvates on sotsiaalne innovatsioon millegi uue 

loomine, kas siis teenuse või vana täiendamine, et pakkuda teenust vajajale paremini ja 

mugavamalt. Samuti toodi välja, et see on sotsiaalsed uued lahendused ühiskondlike 

probleemide lahendamiseks. Nt leida uusi lahendusi, kuidas inimesi uuesti tööle suunata.  

Sonda valla erasektori ametnike arvates on sotsiaalne innovatsioon uudne lähenemine 

sotsiaalsetele teemadele ning ka idee, mis on väljamõeldud mingi probleemi või vajaduse 

lahendamiseks. Sonda valla kolmanda sektori esindajate arvates sotsiaalne innovatsioon on 

uuenduslik mõtteviis või ettevõtmine mingi probleemi lahendamisel, mis on siin meie 

ühiskonnas. See peab toimuma koostöös ja tekkima uued suhted.  

Igapäevaliselt sotsiaalsete innovatsioonide peale ei mõelda ja kui mõtteid ongi, siis ei osata 

neid liigitada sotsiaalse innovatsiooni alla. Avaliku sektori intervjueeritav B on mõelnud, 

et miks ei võiks ühendada omavahel hooldekodu ja loomade varjupaiga. Ta ütles, et vanur, 

kes on täielikult liikuv, võiks oma abi pakkuda loomadega tegelemisel - käib koeraga 

jalutamas niipalju kui ta jaksab. On vanuril tegevust ja tugi ning samamoodi on loomal 
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tugi. Ei ole kumbki siis n-ö hüljatud. Selle juures leiti, et avalik sektor ei saaks seda 

algatada, vaid see peaks tulema kolmanda sektori poolt.  

Avaliku sektori intervjueeritav A oli arvamusel, et omavalitsuses on keeruline 

igapäevalistes toimingutes mõelda sotsiaalse innovatsiooni peale. Tema arvates on nad ehk 

valesti lähenenud probleemidele, mis elanikel on. Nad pigem mõtlevad, kuidas neid aidata 

ja hädast välja tuua, aga mitte sellele, kuidas inimesele kaasa aidata, et nad püüaksid ise 

oma probleeme lahendada. Sotsiaalne innovatsioon on alles lapsekingades. 

Teooriast lähtuvalt võib järeldada, et erinevate sektorite intervjueeritavad teavad, mida 

tähendab sotsiaalne innovatsioon. Nii teooriast kui ka vastustest tuli välja, et sotsiaalse 

innovatsiooniga püütakse leida uudseid lahendusi ühiskondlike probleemide, kas siis 

töötuse või vanurite heaolu, lahendamiseks. Kõikide sektorite intervjueeritavad olid 

arvamusel, et algatused sotsiaalsete innovatsioonidele peaks tulema teiste sektorite poolt, 

mitte avaliku sektori, välja arvatud erasektoris intervjueeritav D, kes arvas, et algatajad 

peaksid olema ka riik, omavalitsus ja ettevõtjad. 

Teooriate kohaselt sotsiaalse innovatsiooni algatajad on enamasti kolmandasse sektorisse 

kuuluvad organisatsioonid ja rühmad, aga olulist rolli omab siin ka riik. Sotsiaalse 

innovatsiooni edukus sõltub erinevate sektorite omavahelisel koostööst, kuna sageli 

sotsiaalsed uuendused ei ole piiritletud ainult ühe sektoriga, vaid see kandub ühest sektorist 

teisse. 

Avaliku sektori esindajad olid ühisel arvamusel, et sotsiaalse innvatsiooni käivitavad 

aktiivsed inimesed, kes suudavad mõelda välja uusi asju. Intervjueeritavate arvates peaksid 

sotsiaalse innovatsiooni käivitama vabaühendused, kodanikuühiskond või inimesed, kes 

tunnetavad probleemi reaalselt. Samas oli intervjueeritav B arvamusel, et oma panuse 

peavad andma ka riik ja omavalitsus, kuid algatus peab tulema siiski vabaühenduste poolt. 

Sotsiaalne innovatsioon ei saa olla lihtsalt ühe kindla sihtgrupi tegevus, vaid üks üldine 

koostöö.  

Avaliku sektori intervjueeritav A lisas, et ta ise tahaks väga loota, et vald on ise 

samamoodi natuke sotsiaalne innovaator, et meie töötajad ka suudavad endaga hakkama 

saada ja käivad heameelega tööl. Intervjueeritava B arvates on hästi palju kinni meie enda 

mugavuses. Me ei taha ise nii palju märgata. Tänu sellele, et me oleme nii mugavustsoonis 

kinni, siis me pärsime natuke sotsiaalset innovatsiooni.  
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Erasektoris olid erinevad arvamused sotsiaalse innovatsiooni käivitajate kohta. 

Intervjueeritava C meelest käivitavad sotsiaalse innovatsiooni kohalikud aktiivsed 

inimesed, kellel enamusel on ettevõtluse taustaga inimesed või siis hästi tugeva sotsiaalse 

taustaga inimesed. Samuti ta leidis, et need samad inimesed peavadki käivitama sotsiaalse 

innovatsiooni ning kõige olulisem on koostöö erinevatest sektoritest pärit inimeste vahel. 

Kuid intervjueeritava D arvates käivitavad need, kellel on mingi probleem või vajadus, 

mida vaja lahendada. Tema arvates peaksid sotsiaalse innovatsiooni käivitama ettevõtjad, 

omavalitsus, riik ja väikesed inimgrupid. 

Kolmanda sektori intervjueeritavate meelest sotsiaalse innovatsioni käivitavad inimesed 

ehk siis kodanikuühiskond ning nende arvates peaksid olema või võiksid olla käivitajateks 

kõik, kel vähegi hoolimist on. Intervjueeritava E arvates jääb asi hakkamise taha või siis ei 

märgata. Aga ka teadmatus, et ei oskagi lahendada. Nähakse küll probleemi või vajadust, 

aga ei osata midagi ette võtta.  

Võib väita, et enamike intervjueeritavate arvamus ühtib teooriaga, et käivitajateks on ja 

peaksidki olema kolmas sektor ning sinna kuuluvad organisatsioonid ja inimesed. Avalik ja 

erasektor oleks toetav pool oma ressurssidega, kas siis rahalistega või mitterahalistega ning 

peeti oluliseks koostööd erinevate sektorite vahel. 

Erasektori esinadajate arvates on Sonda valla ühiskondlikest probleemidest esimesel kohal 

töötus ja töökohtade puudus. Sellest tulenevalt on murekohaks noored, kes lähevad 

Sondast ära. Kui oleks töökohti ning just selliseid, mis oleksid noortele huvitavad, siis ei 

läheks noori ka ära. Teooria kohaselt on põhjuseks, miks ettevõtjad ei soovi maapiirkonda 

tulla see, et nad ei leia kohapeal endale sobiva haridusega ja kvalifikatsiooniga inimesi. 

Sonda valla erasektori esindajad on sama meelt ning lisasid, et vallast on neil väga raske 

leida sobivat inimest. Intervjueeritava C arvates tuleks luua töökohti, mis oleksid noortele 

huvitavad ning meesterahvastele võiks olla töökohti, mis oleksid rohkem lisandväärtust 

andvad. Samuti erasektori intervjueeritavad tõid välja, et kohalikel noortel ei ole 

pealehakkamist ning nad mõtlevad lühiajaliselt. Intervjueeritav C lisas, et kui on 

pealehakkamist, siis oskused tulevad töö käigus. 

Avaliku sektori esindajate arvates Sonda vallas on küll töötuid, aga nad ei näe selles suurt 

probleemi, sest kui inimene tahab tööd teha, siis ta leiab ka selle töö. Intervjueeritava B 

ütluste järgi on juba riigitasandil mõtetu raha raiskamine kursustele, mis on mõeldud 
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töötutele. Töötu käib selle läbi, aga kasu sellest ei ole. Pikalt töötu olnud ei lähe enam tööle 

tagasi. Kunagi oli hea see, kui tohtis inimest tööle panna, ta pidi omavalitsuse juures teatud 

tunnid tegema tööd ja sai oma abiraha kätte. Aga nüüd ei tohi nii teha.  

Töötust Sonda vallas mõjutab töökohtade puudus ja kohalike elanike madal 

kvalifikatsioon. Avaliku sektori intervjueeritavad oli arvamusel, et töökohti saab luua 

keegi, kellel on mõte või soov midagi teostada. Omavalitsus ise ei loo töökohti, sest siis 

kaob omavalitsuse mõte ja ta muutub äriühinguks. 

Kolmanda sektori esindajad tõid samuti välja tööpuuduse ja sellest tingituna elanike 

vähenemine. Lisaks intervjueeritav E lisas, et tööpuudusest on tingitud klassivahe ning 

väga palju mõjutab see noort. Tema ütluste järgi ei ole klassivahet noorte enda vahel, kuna 

neid on nii vähe ja nad on sunnitud omavahel läbi saama. Kuid rohkem on seda vanematel 

endal ja tulevikus see kandub lapsele üle. Uuringu tulemustega ühtib intervjueeritava E 

arvamus, mis seisnes siis selles, et töötusega kaasneb sotsiaalne tõrjutus, mis mõjutab nii 

vanemaid kui ka lapsi, kellel seetõttu vähenevad võimalused ühiskonnas. 

Uuringu tulemuste järgi on maapiirkonnas üheks murekohaks hariduse kättesaadavus. 

Noored lähevad linna kooli ja elama ning üldjuhul nad tagasi enam ei tule ning kohalik 

omavalitsus on silmitsi elanike vähenemisega.  

Avaliku sektori esindajate arvates on hariduse kättesaadavus Sondas hea. Siin on kaks 

lasteaeda ja põhikool ning samuti Sonda asub suht keskmes, nii et ei jää Kiviõli (10 km 

Sondast) ega Rakvere (26 km Sondast) kaugele. Pigem on murekohaks haridustase. Sama 

meelt olid ka erasektori ja kolmanda sektori osapooled. Kuna Sonda Kool on väike (24 

õpilast), siis ei taha siia tulla õpetajad tööle poolekohaga, vaid valib endale linnas 

põhikohaga töö.  

Inimeste tagasitulemise kohta avaliku sektori intervjueeritav B arvas, et noored tulevad 

tagasi. Kui mitte Sondasse, siis lähiümbrusesse. Enamjaolt on nad iseenda tööandjad. Kui 

neil sünnivad lapsed, siis nad hakkavad teise pilguga vaatama elule ja nad tulevad 

väikestesse kohtadesse tagasi. Sama meel oli ka erasektoris intervjueeritav D ning lisas, et 

kohapeal neil niikuinii tööd ei ole ning käiakse mujal tööl. Ta lisas, et tal endalgi on kaks 

last tagasi tulnud. Ehk on see neil jälle lihtsalt mingi vaheetapp. 
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Uuringu tulemuste järgi on üheks valupunktiks maapiirkondades rahvastiku vananemine, 

millega kaasnevad tervishoiuteenusetega seotud probleemid, suureneb ülalpeetavate hulk 

ja rohkem üksikult elavaid eakaid.  

Avalikus sektoris intervjueeritavad olid ühisel arvamusel, et Sondas on põhiliselt vanem 

rahvastik ja see on vallale kulukas. Vallale ei tule raha juurde, aga vald maksab nende pealt 

makse välja, nt hooldekodu maks, kui ei ole võimeliselt lapsed seda tasuma või ükskõik 

missugused sotsiaalsed teenused. Sonda vallas on igapäevaselt kohal perearsti õde ning 

perearst käib iga kuu teine ja neljas neljapäev. Hambaarst enam ei käi, kuna kliente oli 

vähe ning samuti ei ole enam apteeki. Kuid nende arvates, et ole arstiabi kättesaadavus 

probleemne, kuna Kiviõlis on perearstikeskus. Arstiabi märkis erasektoris intervjueeritav 

D samuti ühiskondlikuks probleemiks Sonda vallas. Autori küsimusele, et kui enam 

apteeki ei ole, kas siis elanikud või nad ise kasutavad netiapteegi võimalust, et vajalikud 

ravimid endale koju või Sonda postipunkti tellida. Intervjueeritavad ei olnud kursis, kas 

elanikud kasutavad seda võimalust, vaid kolmandast sektorist intervjueeritav F vastas, et 

mõned üksikud korrad on ta seda võimalust kasutanud. 

Oluline on, et rahvastik vananeks aktiivselt ja pööraksid tähelepanu tervislikele eluviisidele 

juba noorest peast alates. Samal arvamusel oli ka avaliku sektor intervjueeritav B, kelle 

arvates noortele oleks vaja rohkem tegutsemisvõimalusi, kas siis spordiringe või muid 

aktiivsemaid tegevusi. Samas tõi avaliku sektori intervjueeritav A välja asjaolu, et 

murekohaks on lasteaias probleemsed lapsed ja nende vanemad, kes ei kuula ei kasvatajate 

ega sotsiaaltöötaja soovitusi viimaks oma last eriarsti juurde. Lapsevanemad ei taha 

probleemidega tegeleda, vaid peidavad pea liiva alla ja ootavad, et lahendused tulevad 

iseenesest.  

Lisaks avaliku sektori intervjueeritavate arvates on Sonda vallas ühiskondlikuks 

probleemiks inimeste õpitud abitus. Nad ise ei taha probleemiga tegeleda, vaid ootavad, et 

keegi nende eest leiaks lahendused. Ühiskondliku probleemina toodi esile ka 

prügimajanduse, kuna inimesed ladustavad oma prügi sinna kuhu ei tohiks. Erasektorist 

intervjueeritav D nimetas veel ühiskondlikuks probleemiks infrastruktuuri ning mõtles 

selle all just transpordi (bussiliikluse) vähesust Sonda ja Rakvere ning Kiviõli vahel. 

Kolmanda sektori intervjueeritavate arvates võib veel probleemiks nimetada seda, et ei ole 

aktiivset kogukonda ning initsiatiivi on elanikel väga vähe. Kolmanda sektori 
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intervjueeritava E arvates ei ole seda, et hoolin ja märkan, tulen ja teen. Igaüks istub oma 

mätta otsas. Eks me oleme selle endale ise teinud oma kiire elutempoga. 

Erasektoris intervjueeritav D lisas, et probleeme ole tegelikult päris palju. Aga inimesi, kes 

seda tõstataksid või sellega tegeleksid ja lahendaks, neid ei ole. Initsiatiivseid inimesi ei 

ole. Rohkem passiivseid inimesi on. Inimestel on õpitud abitus, nad on harjunud, et nende 

eest tehakse asju ning saavad valla poolt toetusi. Vald saaks kindlasti midagi töötutega 

teha, kas siis kuidagi heakorra tööd tegema panna, aga nad parema meelega maksavad 

neile abiraha ja jaotavad toiduabi. Ma muidugi ei kujuta ette, kuidas see seadusega 

ettenähtud on. Inimesed on harjunud ning uuesti tööle on neid raske panna. Kui ei ole 

aastaid töötanud, siis nad ei tahagi enam minna. 

Sektorite vahelised arvamused ühiskondlikest probleemidest osaliselt ühtisid ja osaliselt 

erinesid. Kõikide sektorite arvates on probleemiks Sonda vallas töökohtade puudus ja 

haridustase. Avaliku sektori intervjueeritav B ainukesena tõi probleemina välja 

prügimajanduse, erasektoris intervjueeritav D arstiabi ning kolmanda sektori esindajad 

aktiivse kogukonna puudumise.  

Avalik sektor 

Kohaliku omavalitsuse panus 

Intervjueeritav A oli arvamusel, et tuleb hakata mõtlema teistmoodi. Üks asi on töötute 

suunamine, aga pigem tuleks leida võimalusi ja kohti, kus inimene saaks uusi asju õppida 

ning kogemusi juurde saada. Kiviõlis oli mõned aastad projekt „Ettevõtlik lapsevanem“, 

kuhu olid oodatud Sonda valla kuni 7-aastaste laste emad. Projekti eesmärk oli emade 

toetamine tööle rakendumisel ning aitada neil ettevõtjaks hakata. Antud projekti toetas 

rahaliselt ka Sonda vald.  

Autori küsimusele, et kas hooldekodu ja uus kaevandus tulevad Sondasse, mis pidid 

endaga kaasa tooma kümneid uusi töökohti, vastas intervjueeritav A, et Kiviõli 

Keemiatööstusel ei ole hetkel motivatsiooni uue kaevanduse avamiseks, kuna põlevkivi 

hind on madal. Aga kuhugi maha maetud see mõte ei ole. Hooldekodu rajamine on samuti 

soiku jäänud ja ei ole veel kindel, mis sellest saab. 

Kaevanduse ja hooldekodu avamisega kaasneks olukord, et ei ole kohapeal leida vastava 

kvalifikatsiooniga inimesi. Intervjueeritav A lisas, et äkki siin ongi koht, kus vald peaks 
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rohkem huvi näitama ja tegema projekti, kui on päris kindel, et ettevõtte siia tuleb, 

inimesed kokku võtma ja õpetama neile konkreetset ametit ning natuke teisiti mõtlema ja 

siis saaks neid suunata järgmise töö peale. 

Seni kuni ei ole uusi töökohti ja ideid uute töökohtade loomiseks, pakutakse elanikele 

erinevaid toetusi, nt koolialguse ja –lõpu toetus, toitlustustoetus ning ravikindlustusega 

hõlmamata isiku toetus. Toetuste abil püütakse natukenegi vähendada inimeste kulutusi ja 

perekondade hetkeolukorda paremaks muuta. 

Lisaks eeltoodule on maapiirkondade probleemiks tervishoiuteenuste kättesaadavus, siis 

Sonda valla avaliku sektori esindajad on arvamusel, et antud vallas arstiabi 

kättesaadavusega probleeme ei ole. Seda seetõttu, et valla elanikel on võimaldatud tasuta 

transporti, kas siis arsti juurde või kui on vaja muid asju ajada. Intervjueeritava A ütluste 

järgi saab Kiviõli piirkond tõenäliselt rahastuse, et korda teha Kiviõli Perearstikeskus ning 

samuti Sonda panustab sinna. Päästeteenindus ja kiirabi on Kiviõlis olemas.  

Kohalik omavalitsus ei tegele tervislikumate toodete arendamisega, vaid loob keskkonna 

ettevõtlusele ja kohalikele elanikele, et oleks tervislikum ja erinevad teenused oleksid 

tagatud. Sonda omavalitsus püüab võimalda elanikele erinevaid vaba aja veetmis 

võimalusi. Ehitati kergliiklusteed, kus siis saab kas rulluisutada, joosta, jalgrattaga sõita 

või siis lihtsalt jalutada. Valla elanikel on võimalik kasutada kooli võimlat, kus toimub ka 

kaks korda nädalas võrkpallitrenn. Samuti võivad elanikud tasuta kasutada koolis asuvat 

jõusaali, mida noored on hakanud rohkem tegema. Rahvamajas on erinevad üritused ja 

ringid, mis on elanikele tasuta. Seal toimuvad tantsutrennid, pilliõpe, näitering ning samuti 

on noortetuba, kus lapsed saavad peale kooli käia. Rahvamajas antakse võimalus lastel 

tegeleda millegi muuga kui kuskil lihtsalt konutamisega. Rahvamajas tegelemisi saab juba 

võtta sotsiaalsel tasandil. Need on näited, kus kohalik omavalitsus saaks kaasa aidata. 

Intervjueeritav B lisas, et vallas ei ole kunagi uuritud, mis noortele reaalselt huvi pakub. Ta 

leidis, et see võiks olla üks valla teema sotsiaalse innovatsiooni kohapealt, et kaardistada 

ära tahted, probleemid või tegevused, mida reaalselt tahetakse ning millised on tegelikult 

reaalsed probleemid. Kahjuks inimesed ei ole eriti aktiivsed avaldamaks oma arvamust. 

Kaardistamist on täitsa võimalik teha koostöös kooliga. Kasvõi mõnes tunnis õpetajad 

võtavad teema ülesse, uurivad ja panevad kirja, milline on rohkemalt kõlanud huvi laste 

seas.   
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Prügimajanduse paremaks majandamiseks Sonda vald paigaldas oma territooriumile 

olmeprügi, pakendi ja vanapaberi konteinerid. Elanikele on prügivedu tasuta. Tänu 

konteineritele on jäätmete ladustamine metsade alla vähenenud. Ei saaks öelda, et täiesti 

puhas oleks kõik, aga seis on tunduvalt parem kui mõned aastad tagasi. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kohalik omavalitsus võimaldab elanikele tervishoiuteenuste 

kättesaadavust, pakub erinevaid rahalisi toetusi, et oleks vähem sotsiaalset tõrjutust, 

elanikel on võimalik tasuta kasutada jõusaali ja osaleda erinevatel üritustel ning samuti ei 

pea elanikul tasuma prügiveo eest.  

Riigi toetus 

Valitsused saavad kasutada innovatsiooni võimaldamiseks ja soodustamiseks uusi 

reguleerivaid ja õiguslikke raamistikke. Intervjueeritav B arvates on riigi toetuses kõige 

olulisem seadusandluse pool. Muidugi on ka rahalisi toetusi, mis nende poolt tuleb 

kohalikule omavalitsusele, kuid need ei ole nii olulised.  

Intervjueeritava A arvates peaks riik omavalitsuste elektrihinna territooriumite lõikes välja 

tooma. Kui vaadata elektriarvet, siis on näha, et riigiettevõtte koorib 2/3 sellest ja 1/3 on 

börsihind. Siin tegelikult saaks mängida ja ma usun küll, et ettevõtted vaataksid kuldsest 

ringist (Tallinna ümbrusest) hoopis kaugemale ja oleks palju lihtsam kohe siin maal elada. 

Avaliku sektori esindajate arvates peaks riik leidma võimalusi, et ettevõtted tahaksid ise 

siia investeerida ja kindlasti siis tekiks maapiirkonda ettevõtlust, mis iganes valdkonnas.  

Maapiirkonnas on kõige lihtsam tegeleda it-valdkonnaga, kuid takistuseks on 

internetiühendus ja kiirus, kuna selles on maapiirkonnad linnadest maas. Veetakse küll 

praegu kõige uuemaid kaableid, aga mitte sinna, kus ei ole mitte ühtegi omavalitsuse 

objekti. Sondas saadi vallamajale (samas majas on ka kool ja lasteaed), raamatukokku ja 

sotsiaalmajja, et natukenegi paremaks internetiühendust muutuks. Intervjueeritava A 

arvates minnakse vallas seda teed, et pannakse püsti võimas ruuter ja jagatakse seda valla 

raha eest, aga ümberkaudsetesse küladesse see ikkagi ei lähe. Tema arvates pannakse 

hullult Euroopa raha magama jälle, aga tolku sellest on väga vähe. Ta lisas, et kui ta räägib 

sellest, siis öeldakse, et jah me saame sellest aru, aga öeldakse, et nõuded on sellised. 

Milleks meile seda siis vaja. 
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Avaliku sektori jaoks on riigi rahaline toetus küll oluline, kuid mitte kõige olulisem. 

Märksa olulisem on seadusandluses muudatuste tegemine, mis annaks kohalikele 

omavalitsustele võimaluse ise sotsiaalseid innovatsioone teostada. 

Ettevõtted sotsiaalsete innovatsioonide läbiviimiseks 

Teooria kohaselt on avalikul sektoril mõistlik luua uus ettevõte koos riigi rahastamisega ja 

teenuselepinguga, et liikuda pilootidest ja prototüüpidest välja kujunenud avaliku 

innovatsioonini. Avaliku sektori intervjuudest selgus, et Sonda vallas ei ole loodud 

sotsiaalsete innovatsioonide läbiviimiseks eraldi ettevõtteid ning kumbki intervjueeritav ei 

pea seda vajalikuks. Intervjueeritava B arvates peaks omavalitsus oma nõu ja jõuga appi 

tulema, aga ta ei peaks olema algataja. Kolmanda sektori poolt peaks algatus tulema. 

Sonda valla sotsiaalsed ja vastutustundlikud ettevõtted 

Teooria kohaselt on sotsiaalsed ettevõtted nii erasektoris kui ka kolmandas sektoris. Antud 

ettevõtete eesmärgiks on ühiskonnaprobleemide leevendamine või siis nende ennetamine. 

Vastutustundlikud ettevõtted tegutsevad ainult erasektoris ning nende ettevõtete eesmärgid 

on nii majanduslikud kui ka sotsiaalsed. 

Avalikus sektoris intervjueeritavate teades ei ole Sonda vallas erasektoris sotsiaalseid ega 

vastutustundlikke ettevõtteid. Kolmandas sektoris on Sonda Arenduskoolituskeskus, mis 

panustab kõik saadud tulu ühiskondlikesse tegevustesse. 

Intervjueeritava B arvates oleks valla huvides hea, kui Sondas oleks erasektori alla kuuluv 

hooldekodu. Kuna Sonda valla elanikkond vananeb, siis kasulikum on omada kohaliku 

omavalitsuse terriooriumil hooldekodu, kus siis tegeletakse oma valla vanuritega. 

Hooldekodu pakuks elanikele endile uusi töökohti ja samamoodi saavad vanurid olla 

endale tuttavas keskkonnas ning oma kodukohas.  

Valla toetus sotsiaalsete innovatsioonide läbiviimisel 

Teooria kohaselt avalik sektor võib küll ise innovatiivse jõuna esineda, aga oluline roll on 

tal toetustel andmisel ja võimaluste loomisel erasektorile ja kolmandale sektorile.  

Avaliku sektori esindajate sõnul Sonda vald toetab ettevõtlust. Toetus on pigem juriidiline 

kui rahaline. Väiksemaid ühekordseid toetusi on, aga põhiline on pigem nõustamine. 
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Intervjueeritava A ütluste kohaselt otsivad nad võimalusi nn pehmeid projekte, kus 

inimesed saavad ise õppida ning targemad inimesed suunavad neid täpselt sinna kuhu vaja, 

vastavalt inimese mõttelaadile. 

Heaks sotsiaalse innovatsiooni näiteks Sonda vallas oli projekt „Ettevõtlik lapsevanem“, 

mille eesmärgiks oli emade toetamine tööle rakendumisel ning aitada neil ettevõtjaks 

hakata. Kahjuks oli vallas ainult kolm huvilist ja neistki üks loobus kohe, teine ei alustanud 

ettevõtlusega ja kolmas alustas ettevõtlusega, mis toimib väga hästi tänaseni. 

Intervjueeritav A lisas et kui nad leiavad mingeid rahastamisallikaid, kus on võimalus 

inimesi natukenegi mõtlema panna teisiti, siis kas nad teevad koostöös või ise neid projekte 

ning kaasavad inimesi.  

Sonda vallavalitsus on mittetulundusühingu Virumaa Koostöökogu (VIKO) liige. VIKO on 

firmade koostööliit, mis küll jagab raha projektide toetusteks, aga selle tulemusena peavad 

tekkima uued töökohad ning samuti peab projekt ise piirkonnas uuenduslik olema.  

Intervjuudest selguski on omavalitsus toetab ettevõtlust, aga avaliku sektori poolt 

peeatakse olulisemaks mitterahalist abi. Rahalist abi on ka pakutud, aga rohkem aitavad 

oma nõu ja jõuga, kas siis seadusandliku poole pealt või siis üritavad suunata inimesi 

sinna, kus nad paremaid teadmisi saaks. 

Sektorite vaheline koostöö 

Teooria kohaselt on edukaks sotsiaalse innovatsiooni teostamiseks vajalik koostöö avaliku 

sektori, erasektori ja kodanikuühiskonna vahel.  

Avalikus sektoris intervjueeritavate sõnul erasektoriga koostöö on Sonda vallas vähene. 

Intervjueeritavate arvates ettevõtte juhid peaksid natuke oma mõtteviisi muutma. Nad 

pigem mõtlevad oma tootmise peale, aga mitte selle peale, kuidas saaks inimese jaoks 

olukorda paremaks muuta. Intervjueeritav A ütles, et kui ostetakse uus liin ja inimene 

töökoha kaotab, siis see ei ole sotsiaalne innovatsioon.  

Kohaliku omavalitsuse koostöö on tihedam kolmanda sektoriga. Eelnevalt juba selgus, et 

VIKO-ga on väga tihe koostöö. Intervjueeritava B arvates kolmanda sektoriga koostöö 

sujub ja uuenduslikke mõtteviise, kus inimesed saavad kaasa lüüa, on Sonda vallas küll. 

Kuid intervjueeritavate vastustest võib järeldada, et kohalikud elanikud ei võta aktiivselt 

osa tasuta üritustest, mida omavalitsus neile võimaldab ning ei ole agarad välja ütlema oma 
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arvamust. Seetõttu ei saa loota edukale koostööle avaliku sektori ja kodanikuühiskonna 

vahel. 

Vabatahtlikud 

Sonda vallas on vabatahtlikke, kuid mitte ühes kindlas valdkonnas, vaid tegutsetakse seal, 

kus abi on vaja. Kindlasti on üks abipolitseinik. Intervjueeritava A arvates kõik on mingil 

määral vabatahtlikud, kes on vallaga seotud. Väga paljud töötajad vallamajas teevad palju 

asju, mis ei ole nende tööülesannetes kirjas. 

Intervjueeritava B arvates võiks rohkem vabatahtlikke olla kindlates valdkondades. 

Vabatahtlikke oleks vaja vanurite aitamisel ning ka lapsehoidmisel. Intervjueeritava B 

arvates on raske leida usaldusväärset inimest ning kui on isiklikum teema, siis inimesed ei 

paku nii väga abi. 

Intervjueeritav A arvates oleks Sondasse vaja n-ö omapatrulli, analoogset MUPO-ga, mis 

tegeleks heakorraga, koduloomadega ja muude asjadega. Ta leidis, et siin peaks ehk 

koostööd tegema teiste omavalitsustega. Intervjueeritava A arvates tuleks õhtuti ikka ringi 

käia ja vaadata mis siin öösiti toimub. Kahjuks on riigipoliitika järgi ainult üks konstaabel 

10 000 elanikku kohta. See on naeruväärne. 

Teooria kohaselt on vabatahtlike vabaühenduste jaoks oluliseks ressursiks avaliku sektori 

toetus ning intervjueeritavad olid arvamusel, et vabatahtlike jaoks on omavalitsuse toetus 

olemas, vaja oleks vaid rohkem vabatahtlikke kui praegu on. 

Erasektor 

Erasektori panus 

Maapiirkonna arengu seisukohast on oluline kohalik ettevõtlus ja töökohad kodu lähedal. 

Kuid ettevõtted ei taha maapiirkonda tulla, kuna seal ei ole sobiva kvalifikatsiooniga 

inimesi ning ei tule elanikke juurde, kui seal ei ole töökohti. See on nagu põhjatu ring. 

Ettevõtted on oma ressurssidega sageli operatiivsemad ning võimekamad kui avalik sektor 

ja vabaühendused erinevate ühiskondlike probleemide lahendamiseks. 

Intervjueeritava C arvates erasektor saaks oma panuse anda töötuse ja töökohtade suhtes 

sellega, et loovad uusi töökohti, praktikakohti noortele ja pakkuda ümberõppe võimalust. 
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Sellega suureneb tõenäosus kohalike elanike seast sobiva töötaja leidmine. Erasektor peaks 

otsima koostöö võimalusi kooli, noore ja äriettevõtete vahel. Miks mitte kohalikke noori 

inimesi võtta suveks praktikale ja tööle, aga huvi ei ole tundnud ükski kohalik noor. Selles 

osas peaksid osapooled rohkem koostööd tegema. 

Intervjueeritav C arvas, et koostöös kohaliku omavalitsusega võiksid nad tunduvalt rohkem 

ära teha. Täna nad ei tee peaaegu mitte midagi. Ta lisas, et koos saaks teha mingeid 

ühistegevusi, omavalitsuse abil ettevõtet tutvustada ning võiksime kohalikule 

omavalitsusele näidata, mida me teeme ja kohalik omavalitsus võiks reklaamida oma valda 

ja territooriumi läbi meie ettevõtte. 

Intervjueeritava C mõtleb ettevõtjana ka keskkonnasäästlikuse peale, kuid nendib, et seda 

peaks oluliselt rohkem tegema. Ettevõte asub küla keskel ning ümber on eramud. 

Ettevõttes on saepuru ja puitu ning tuleoht. Maja ümber tolm lendab kui tõstuk sõidab. Ta 

lisas, et küsimus on vahendites, mida saame kulutada muutmaks oma ettevõtte tegevust 

keskkonnasäästlikumaks. Tulevikus on plaan selle jaoks midagi teha, aga koostöös 

omavalitsusega. Ta lisas, et juurdepääsu tee ettevõtesse tuleks teist kaudu ja seda tahab ka 

kohalik omavalitsus. Tuua ettevõtte kohalikest elanikest veidi eemale. Kohalike inimesi 

mõjutab palju see, et suured veoautod sõidavad õhtu hilja nende akende alt mööda ja see 

häirib neid ning see mõjutab meie ettevõte mainet negatiivselt. Siin nad näevad kohaliku 

omavalitsusega koostöö võimalust. 

Intervjueeritav D vastas, et ta on igati avatud ja abivalmis oma kogemusi jagama ja aitama 

noori ettevõtjaid. Ta on käinud ettevõtetes koolitusi tegemas, aga mitte Sonda vallas, kuna 

ei ole huvilisi tekkinud. Ta lisas, et tulevikus soovib ühte töökohta pakkuda. Algatas 

töökoja tegemist, kuna koduköök jääb väikeseks ning üksinda ei jaksa enam. Samuti on 

nõus kedagi praktikale võtma. Kui ta peaks hakkama endale töötajat otsima, siis arvatavasti 

Sondast ta ei leiaks, kuna ei ole vastava hariduse ja kvalifikatsiooniga kedagi võtta. Kui 

huvilisi oleks, siis ta võiks ise mõne noore välja koolitada. Aga valmistöötajaid küll vist ei 

ole. 

Intervjueeritav D mõtleb oma toodete arendamise juures ka nende tervislikkusele ning seda 

suunda püüabki hoida, sest muu turg on küllastunud erinevate maade toodetest. 

Naturaalseid tooraineid kasutab ning kui marjahooaeg on käes, siis üritab kohalike 

kasvatajate käest osta marju, mitte turu pealt Hispaania või muude maade omasid. 
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Sonda vallas erasektoril on valmidust kogukonna elust rohkem osa võtta kui nad seda 

senini on teinud ja selle heaks midagi, nt uus töökoht, ära tegema. Samuti ei ole erasektoril 

midagi koostöö vastu teiste sektoritega.  

Kokkuvõtvalt saab öelda, et Sonda valla erasektor ei ole hästi kursis, kuidas saaks ärisektor 

panustada ühiskondlike probleemide lahendamisse. Nende põhimured on seotud töötajate 

ja inimeste kvalifikatsiooniga. Erasektor pöörab tähelepanu oma toodete tervislikkusele ja 

keskkonnasäästlikusele, et elanikel oleks parem elukeskkond. 

Riigi toetus sotsiaalsete innovatsioonide läbiviimiseks 

Valitsused kujundavad tingimused, kus ärid peavad tegutsema. Maksusoodustuste abil 

stimuleerivad innovatsiooni ning innovaatiliste teenuste hankeid ja volitusi. 

Intervjueeritava C ütluste järgi tema ei tunne riigipoolset toetust, kui siis ainult kohaliku 

omavalitsuse poolt. Seevastu intervjueeritav D tundis, et ta on abi saanud. Ta lisas, et 

Kiviõli Linnavalitsuselt on abi saanud, kuna nad lõid projekti „Ettevõtlik lapsevanem“, 

kust ta osa võttis. Sealt sai kontake, ettevõtlusalast informatsiooni ja abi alustamaks oma 

ettevõttega. Sonda omavalitsuselt ei ole ta seda tunda saanud ning nad ei informeerinud 

elanikke, et selline võimalus on olemas. See info tuli temani mujalt. 

Sonda valla erasektori esindajate vastustest saab järeldada, et nemad ei tunneta, et riik 

oleks neile loonud, nt soodsamate maksude näol, soodsama ettevõtluskeskkonna. 

Kohaliku omavalitsuse toetus sotsiaalsete innovatsioonide läbiviimiseks 

Intervjueeritav C arvates võiks koostööd rohkem olla omavalitsusega. Intervjueeritav D 

lisas, et ta ise ei ole tundnud eriti, et omavalitsus oleks teda toetanud. Alustatava ettevõtte 

toetust, nn stardiabiraha, ei pakutud ning ta ei teagi kas sellist võimalust on. Ta ootaks 

erineva info jagamist, mis oleks ettevõtjale kasulik ja suunamist ning kontaktide loomist. 

Koostöö heategevusorganisatsioonide ja sotsiaalsete ettevõtetega 

Teooria kohaselt annab koostöö heategevusorganisatsioonidega ja sotsiaalsete ettevõtetega 

uusi ärivõimalusi. Sonda vallas erasektor ei tee koostööd antud organisatsioonidega. 

Intervjueeritav D lisas, et ta on VIKO liige ning käiakse koos koolitustel, õppereisidel 
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erinevatesse väikeettevõtetesse üle Eesti. Organisatsiooni sees ettevõtted omavahel teevad 

tihedalt koostööd. 

Sonda vallas erasektor ei ole leidnud koostöö võimalust heategevusorganisatsioonidega ja 

sotsiaalsete ettevõtetega. Erasektoril ei ole nii palju on kokkupuudet sotsiaalse 

innovatsiooniga, et näha selles uusi ärivõimalusi. 

Tootearendus koostöös tarbijatega 

Teooria kohaselt on eduka sotsiaalse innovatsiooni läbiviimiseks koosloome ning 

erasektori puhul võib selle all mõelda koosloomet lõpptarbijate ja ettevõtjate vahel. 

Lõpptarbijate kogemused ja vajadused võivad anda lisandväärtust, et parandada ettevõtet 

või siis luua uusi tooteid ja teenuseid. Koosloome mõjutab positiivselt kliendi lojaalsust 

ning annab ettevõttele konkurentiseelise. 

Intervjueeritav C vastas, et nemad ei tee potentsiaalsete lõpptarbijatega koostööd, kui uue 

tootega soovivad välja tulla. Seevastu intervjueeritav D teeb tihedalt koostööd oma 

klientidega. Ta lisas, et tal on olemas testgrupp, Püssi raamatukogu, kes ta uusi tooteid 

proovib ja analüüsib enne kui müüki paneb ning hiljem annavad talle tagasisidet. 

Sonda vallas on erasektor kahel erineval seisukohal koosloome kohta. Üks ettevõtja arvab, 

et on väga oluline lõpptarbijatega koosloome ning tänu sellele ta teab, mida oma toote 

valikusse juurde lisada. Teine ettevõtja ei pea koosloomet oluliseks ning hetkeseisuga ei 

ole plaanis hakata seda tegema. 

Hinnang innovaatilisusele 

Teooria kohaselt on edukad ja innovaatilised ettevõtted valmis oma eesmärke muutma 

vastavalt ühsikondlikele vajadustele ning investeerivad sinna, kus on kindlalt määratletud 

vajadus. Samuti nad mõõdavad oma mõju ühiskonnale olles innovatsiooni 

kaasarendajateks ning on valmis vajadusel struktuuriliselt muutuma, et tõhusamalt osaleda 

sotsiaalse innovatsiooni arendamises.  

Sonda vallas erasektoris kumbki ettevõtte ei pidanud oma ettevõtet edukaks. 

Intervjueeritava C jaoks on edukuse võti rahulolevad töötajad ning ei oleks ülevalt alla ega 

alt üles vaatamist, vaid kõik on ühel tasemel. Tema ütluste järgi nad teevad hästi palju tööd 
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selle nimel ja on vaja teha selleks head meeskonnatööd,et inimesed tuleksid heameelega 

tööle ja tunneksid ennast hästi. 

Teise intervjueeritava ettevõttes peale juhi rohkem inimesi ei töötanud ning tema pidas 

oma ettevõtet arenevaks. Ta lisas, et ta proovib tuua turule uusi tooteid vastavalt klientide 

vajadustest lähtuvalt. Koolitab end pidevalt, et tegeleda tootearendusega. Vähesel määral 

peab innovaatiliseks. Ta tunneb, et kohapeal olemine ei arenda.  

Intervjuude põhjal saab öelda, et ettevõtetel on omadusi, et saada edukaks ja 

innovaatiliseks. Ettevõtted on valmis panustama töötajatesse, aga ka endasse, et oma 

klientidele paremaid tooteid pakkuda. Nad on avatud uuendustele ja vajadusel vaadata üle 

oma ettevõtte struktuur. 

Kolmas sektor  

Kolmanda sektori panus 

Kolmandal sektoril on oluline roll ühiskondlike probleemide lahendamisse, kuna nende 

eesmärgiks ei ole kasumit teenida, vaid kogu nende tähelepanu läheb ühiskondlikele 

probleemidele ning võimaluste leidmisele nende lahendamiseks. 

Intervjueeritavate arvates Sonda vallas kolmas sektor puudutab väga vähe ühiskondlikke 

probleeme. Mittetulundusühingud tulevad kokku, kui neil on konkreetne eesmärk. Aga 

olgem ausad, see on tegelikult lihtsalt üks väljund, mille abil saada raha erinevatest 

projektidest ürituste jaoks. Järjepidevat tööd konkreetse probleemi lahendamiseks ei tee 

Sonda vallas ükski mittetulundusühing.  

Projektide abil on saadud toetust väga palju noorsootöö valdkonnas. Projektide kasutamise 

eesmärgid on olnud noortele väärtuskasvatuse õpetamine, kuid on ka korraldatud tasuta 

üritusi Sonda vallas. Kolmanda sektori esindajad olid ühtsel meelel, et töö peab olema 

järjepidev probleemidega süvitsi tegelemiseks. Asi peab olema jätkusuutlik. 

Intervjueeritav F oli arvamusel, et kodanikuühiskond saaks oma abi pakkuda sellega, et 

loovad töökohti. Teooria järgi kolmanda sektori ülesandeks ei ole töökohtade loomine, 

kuid intervjueeritav F arvates ongi vaja kohalikust keskkonnast inimest, kes hakkaks 

ettevõtlusega tegelema ja selle kaudu pakuks tööd ka teistele. Intervjueeritav E oli jällegi 

arvamusel, et ei saa lihtsalt kätte võtta võta kätte ja luua inimesele tühja koha peal 
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töökohta. Pigem on praegu oluline kokku viia inimesed, kes vajavad abi ja infot, kus nad 

seda saaksid ja neile seda kättesaadavamaks muuta. Ta lisas, et Sonda vallas ei ole üldselt 

mitte midagi. Võiks siin näiteks inimesetele vajalike koolitusi teha. 

Intervjueeritavad ei osanud öelda, mida saaks kolmas sektor koheselt ühiskonna heaks 

teha. Nende arvates tuleks esmalt teha selgeks valupunktid, millega reaalselt saaks aidata. 

Intervjueeritav E lisas, et kui midagi ette võtta, siis see peab olema jätkusuutlik. Ühekordse 

lainega kaugele ei jõua. Kõige suurem mure on leida inimene, kes selle asja ette võtaks. 

Inimressurss on kõige tähtsam. 

Kokkuvõtvalt saab öelda lähtudes intervjueeritavate vastustest, et ega nad ei tea päris hästi, 

mida kolmas sektor saaks teha ühiskondlike probleemide lahendamiseks. Võib järeldada, et 

see, kes juba mingil määral tegeleb kohaliku elukeskkonna paremaks muutmisega, see teeb 

seda edasi, aga et n-ö tavakodanikud on suhteliselt passiivsed, et midagi ette võtta 

probleemide suhtes. 

Kohaliku omavalitsuse toetus 

Kodanikuühiskonnale on oluliseks ressursiks kohaliku omavalitsuse nii rahaline kui ka 

juriidiline toetus. Intervjueeritavate arvates Sondas omavalitsus toetab kodanikuühiskonda 

vastavalt oma võimetele. Kohalik omavalitsus on avatud mittetulundusühingute 

ettepanekutele ning kui on realistlik soov ja põhjendus, siis kuidagi ikka toetatakse. 

Rahaliselt on omavalitsus toetanud erinevate kultuuriliste ürituste korraldamist ning samuti 

kooli- ja lasteaialapsed saavad omavalitsuse kulul erinevatel üritustel käia. Lastevanemate 

rahaline panus on väga minimaalne. 

Põhiliselt küll küsitakse toetust ürituste korraldamiseks, et hetkeks on elanikel hea olla. 

Kui intervjueeritavad on arvamusel, et katmata on sotsiaalsete probleemide lahendamine. 

Intervjueeritava E arvates omavalitsus kätt ette ei paneks, kui oleks tõsisemalt võetav 

probleem või vajadus, millegi lahendamiseks. Siin peab olema mõlemapoolne huvi. Aga ta 

arvab, et Sonda vallavalitsusel tegelikult ei ole selle vastu midagi.  

Toetuste poole pealt oodatakse esimesena kindlasti rahalist abi. Teisejärguline ei ole 

kindlasti mittetulundusühingute ja inimeste nõustamine ning oodatakse, et info jõuaks 

õigesse kohta ja õigel ajal. 
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Koostöös omavalitsusega toimuvad külaplatsil tasuta üritused. Iga suvi toimub jaanipidu 

ning suvepikniku sari, kus ühe kuu jooksul igal nädalavahetus toimub mõni üritus. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kohalik omavalitsus toetab kodanikuühiskonda. Toetus on 

olnud põhiliselt rahaline, mille abil viiakse läbi erinevaid ühekordseid üritusi. Kuid 

kodanikuühiskond ise ei ole soovi avaldanud pikemaajaliste ühiskondlike probleemide 

lahendamiseks, siis seega ei ole omavalitsus sinna oma toetust panustanud. 

Kolmanda sektori kaasamine 

Teooria kohaselt on oluline kaasata kolmandat sektorit oma tegevustesse, kuna inimesed 

näevad ühiskondlike probleeme teise pilguga kui avalik ja erasektor. Seda seetõttu, et nad 

ise võib-olla puutuvad kokku mõne probleemi või vajadusega ning nende mõtteviis ei ole 

kinni ühes kindlas vaatenurgas, millega võivad kimpus olla ettevõtja või siis omavalitsuses 

töötav inimene. 

Intervjueeritavate arvates peaks initsiatiiv tulema nii valla enda kui ka inimeste poolt. 

Omavalitsus on kutsunud valla elanikke ühistele aruteludele, et oma arvamust avaldad, kas 

siis nt arengukava või kaevanduste suhtes, kuid kahjuks Sonda vallas on vähe aktiivseid 

inimesi ning on väga vähe osalisi olnud elanikkonna seast. 

Erasektori poolset kaasamist nad ei ole tundnud ega näinud. Nende arvates on ettevõtjate 

mõtteviis sama, mis tavainimestel, et istun oma mätta otsas ja teised vaadaku ise, kuidas 

hakkama saavad. Intervjueeritav E lisas, et varasemalt nad ise küsisid ettevõtjate käest 

toetust, kuid väga vähesed reageerisid. Nüüd ei ole nad aastaid enam ise ka küsinud. Sellist 

asja ei ole, et ettevõte tuleks ise ja pakuks oma abi. 

Omavalitsus küll püüab inimesi kaasta, kuid just kodanikuühiskond on see, kes kaasa ei 

lähe. Erasektori poolt ei ole mitte mingisugust kodanikuühiskonna kaasamist oma 

tegevustesse, et sotsiaalseid innovatsioone käivitada ja edendada.  

Valla elanike innovatsiooniprotsessi kaasamine 

Siin intervjueeritavad olid ühisel arvamusel, et püütakse kaasata, aga nagu ikka inimesed 

ise ei tule kaasa. Intervjueeritava F arvates Sonda vallas on kuidagi nii ära mandunud see 

pool. Inimesed on suhteliselt passiivsed. Ei võeta eriti üritustest osa, mis siis, et neile on 
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kõik tasuta. Taaskord saab kokkuvõtvalt öelda, et probleemseks kohaks just on inimesed 

ise ja nende vähene aktiivsus. 

Kolmanda sektori omavaheline koostööd 

Sonda valla kolmanda sektori esindajate arvates ei tee antud sektori organisatsioonid 

omavahel koostööd. Võrgustik nende vahel on olematu. Igaüks ajab oma rida. 

Vabatahtlike kaasamine 

Teooria kohaselt on sotsiaalne innovatsioon kõige edukam seal, kus on inimesi, kellel on 

tugev arusaam vajadustest ning aktiivne kaasalöömine vabatahtlikus tegevustes.  

Kolmanda sektori esindajad olid arvamusel, et Sonda vallas vabatahtlikke ei 

ole.Intervjueeritav E lisas, et kui palju on aega inimestel töö kõrvalt sellega tegeleda. Oma 

töö kõrvalt vabatahtliku tööga tegelemiseks peab ikka super hea ajaplaneerimine olema 

ning tahe seda teha. 

Vahel noored aitavad mõne ürituse juures, aga see on ka kõik. Inimesed ise ei tule end appi 

pakkuma. Peab olema üks eemärk ja see välja kuulutada ning kas siis otsida vabatahtlikke 

või oodata, et keegi pakuks ennast appi. Intervjueeritav F lisas, et mõned aastad toimusid 

koristamistalgud, millest inimesed osa võtsid, kuid nüüd ei ole sedagi. Üheks põhjuseks on 

kindlasti see, et omavalitsus on palju panustanud heakorrale ning prügi on jäänud 

vähemaks. Palju kasu oli sellest, et vald paigutas prügikonteinerid valda ning elanikud ei 

pea prügi äraviimise eest midagi maksma.  

Kokkuvõtvalt saab öelda intervjuude põhjal, et Sonda vallas inimeste poolt aktiivset kaasa 

löömist erinevates tegevustes ei ole ning nende arvates puuduvad ka vabatahtlikud.  

Kolmanda sektori probleemid 

Kolmanda sektori intervjueeritavate arvates on üheks murekohaks vähene või puudulik 

koostöö teiste organisatsioonidega ja sektoritega. Intervjueeritav E lisas, et ta on Sondas 

täheldanud seda, et nii kui inimene teatud ikka jõuab, siis ta ei taha midagi teha ja ei taha 

torkimist. Inimesed vananevad passiivselt. Intervjueeritav F lisas, et tema arvates on 

murekohaks veel vahendite ja võib-olla ka kogemuste ja teadmiste puudumine. 
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Kokkuvõtvalt saab öelda, et kolmanda sektori esindajate arvamus ja teoorias välja toodud 

mittetulundussektori murekohtade kirjeldus ühtib. Sonda valla kolmas sektor arvas, et 

murekohaks on ressursside ning koostöö puudumine ning sama mõte oli välja toodud 

teoorias.  

 

 

2.4 Autori soovitused ja ettepanekud 

 

Sotsiaalse innovatsiooni läbiviimise võimaluseks Sonda vallas on koostöö hooldekodu ja 

loomade varjupaiga vahel, mille tulemusena paraneb nii vanurite kui ka loomade heaolu. 

Kui hooldekodu ja loomade varjupaiga mõtet hakata elluviima, siis see läbib teooria 

kohaselt sotsiaalse innovatsiooni protsessi kuus etappi:  

1. Ajendid, inspiratsioonid ja diagnoosid. Vanurite ning loomade heaolu tõstmine, et neil 

oleks tegevust ja ei tunneks ennast n-ö hüljatuna.  

2. Ettepanekud ja ideed. Tavahooldekodu/vanadekodu ühendamine loomade 

varjupaigaga. Mitte nende viimine ühte maja, vaid kui ligiduses asuvad kaks asutust, 

siis hakata koostööd tegema. 

3. Prototüübid ja piloodid. Antud etapis tuleks läbi viia uuringud, kas hooldekodud ja 

loomade varjupaigad oleksid sellisest koostööst huvitatud ning võimalusel küsida 

vanurite käest, kas nemad käiksid loomade varjupaigas abiks. Huvi korral läbi viia 

proovipäev, et oleks näha, kas koostöö sujuks või mitte ehk siis millised on nõrkused ja 

tugevused antud koostöö juures. 

4. Elluviimine. Tuleb leida sobiv mittetulundusühing või siis luua uus. Tuleb leida 

inimressursse, kes viiks idee edasi riiklikule tasandile. 

5. Kasvatamine ja levitamine. Antud etapis tuleb mõelda erinevate strateegiate peale, et 

mõtet kasvatada ja levitada. Tuleb vaadata, kui palju on nõudlust hooldekodude ja 

loomade varjupaikade poolt, sest see on väga oluline, et algatus oleks edukas ja 

jätkusuutlik.  

6. Süsteemne muutus. Antud koostöö võib olla vastuolus tervisekaitse nõuetega ning peab 

toimuma süsteemsed muudatused, et mõtet saaks täielikult realiseerida. Tuleb 
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seadusandluses üle vastavad paragrahvid ning teha seadustes muudatusi, et koostöö 

vastaks täielikult nõuetele. 

Antud mõtte elluviimise juures on kõige olulisem leida inimene, kellele on kas siis 

hingelähedane vanurite või siis loomade varjupaigas elavate kasside ja koerte heaolu. 

Mingil määral on see hoolivuse asi, kui inimesel igapäevaselt kokku ei puutu kummagi 

osapoolega, siis see jääb võõraks mureks. Kõige lihtsam on rääkida kellegiga, kes juba 

tegeleb enam-vähem tegeleb emma-kumma valdkonnaga, et kas oleks võimalik antud 

mõtet edasi arendada. 

Analoogselt vanadekodu ja loomade varjupaiga sidumise protsessi kirjeldusega, tuleb 

seada ka teiste ideede puhul konkreetsed eesmärgid ning koostada protsessi etappide 

kirjeldused. Tutvunud innovatsiooniteooriaga ja läbiviinud intervjuud kolme sektori 

esindajatega on töö autoril sotsiaalsete innovatsioonideks Sonda vallas järgmised 

ettepanekud:  

1. Kohalik omavalitsus peaks olema avatum ja uuendusmeelsem ning rohkem initsiatiivi 

üles näitama. 

2. Kohaliku omavalitsuse poolt teha riigile ettepanek elektrihinna reguleerimiseks, et 

ettevõtjaid tuleks rohkem maapiirkondadesse.  

3. Projekte nagu „Ettevõtlik lapsevanem“ peaks rohkem olema, aga kogemustele toetudes 

paremini läbiviidud, teavitatud enam ning motiveerima rohkem elanikke nendest osa 

võtma. 

4. Avalik sektor peaks rohkem motiveerima inimesi hakkama vabatahtlikeks vanurite ja 

ka lapsehoimdmisel abistamiseks ning heakorraga tegelemiseks Sonda vallas. 

5. Kohalik omavalitsus peaks looma ettevõtlussõbraliku infrastruktuuri selliselt, et 

kohalike elanike elukvaliteet sellest ei langeks ning turvaline elukeskkond säiliks. 

6. Erasektor ei peaks ootama ettepanekuid avalikult sektorilt, vaid võiks ise neid algatada. 

7. Läbi viia erinevaid koolitusi kohalikele elanikele, et nende heaolu tõsta. 

8. Erinevad sektorid peaksid rohkem koostööd tegema nii ideede algatamistel kui ka 

ideede elluviimisel.  

9. Kohalik omavalitsus peaks suunama töötuid maakonnakeskustesse nõustajate juurde, 

kes oskavad neid suunata, kuidas ise oma probleeme lahendada.  

10. Praktikakohtade, ümberõppe ning koolituste võimaldamine elanikele. 
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11. Kohaliku omavalitsuse poolt rohkem info jagamist erinevatele sektoritele. Samuti 

tihedamat suhtlemist teiste sektoritega korraldades nt ümarlaudu, kus aeg-ajalt kokku 

saadakse, räägitakse oma probleemidest ja püütakse üheskoos lahendusi leida. 

12. Noorte huvide, probleemide ja tegevuste kaardistamine ning ka järgnevate tegevuste 

kaardistamine.  

13. Kodanikuühiskond peaks olema aktiivsemalt kaasa lööma kohalikust elust ja olema 

avatum uuendustele. 

Kui eelnevalt toodud soovitusi ja ettepanekuid rakendada, siis erinevate sektorite koostöös 

saab leida ühisondlikele probleemidele lahendusi, mis väljenduksid sotsiaalse 

innovatsioonina. Kõige olulisem on inimeste aktiivsus ja tahe midagi oma elukeskkonna 

jaoks ära teha.   
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KOKKUVÕTE 

 

Sotsiaalset innovatsiooni vajatakse rohkem, kuna ühiskondlikud probleemid elanikkonna 

seas on suurenenud ning otsitakse erinevaid võimalusi, et neid vajadusi leevendada. 

Ühiskondlikeks probleemideks maapiirkondades on töötus, rahvastiku vananemine ning 

tervisteenustega seotud probleemid, üldine rahva tervise seisund ning ebatervislikud 

eluviisid ja erinevate teenuste, sealjuures ka hariduse, kättesaadavus. 

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada ja kaardistada erinevate sektorite tegevused 

sotsiaalse innovatsiooni käivitamisel ja läbiviimisel ning teha ettepanekuid innovaatiliste 

protsesside kujundamiseks. Uurimistöös toodi välja sotsiaalsete innovatsioonide 

sektoriaalsed käivitajad kohalikus omavalitsuses Sonda valla näitel vaadeldes avalikku 

sektorit, erasektorit ja kolmandat sektorit, uurida sektorite vahelist koostööd olemaks 

innovaatilisem ning leidmaks kohalikus omavalitsuses jätkusuutlikumaid lahendusi, et 

inimesed ei lahkuks ja jääjatel oleks täisväärtuslik elu ning oleks samuti tagasitulijaid.  

Eesmärgi saavutamiseks töö esimeses peatükis magistritöö autor andis teoreetilise ülevaate 

sotsiaalsest innovatsioonist ning kuidas väljendus avaliku, era- ja kolmanda sektori 

tegevused sotsiaalse innovatsiooni käivitajana. Teises peatükis tutvustati uurimistöö 

metoodikat ja anti ülevaade uuritavast vallast, toodi välja uuringu tulemused ja arutelu ning 

antud töö autori soovitused ja ettepanekud innovaatiliste protsesside kujundamiseks. 

Uurimistöö tulemusena selgus, et Sonda valla erinevate sektorite esindajad teadsid, mida 

tähendab mõiste sotsiaalne innovatsioon, aga alati ei olda kindel, mida saab liigitada 

sotsiaalse innovatsiooni alla. Uurimistöös osalenud intervjeeritavate arvates on sotsiaalsete 

innovatsioonide käivitamiseks vaja eelkõige aktiivseid inimesi, kellel on soovi ja tahet, 

midagi teha ühiskondlike probleemide lahendamiseks. Uurimistöö tulemusena selgus, et 

kõige rohkem on panustanud ühiskondlike probleemide lahendamisse avalik sektor. 

Erasektor ja kolmas sektor ei ole oluliselt panustanud ühiskondlikku ellu, kuid tulevikus 

nad sooviksid seda rohkem teha. 
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Uurimistöös osalenud intervjueeritavate arvates on Sonda valla ühiskondlikeks 

probleemideks töötus ja töökohtade puudus ning sellest tulenevalt elanike lahkumine 

Sonda vallast. Samuti nimetati ühiskondlikeks probleemideks vajaliku kvalifikatsiooniga 

töötajate vähesus, inimeste poolt prügi ladustamine selleks mitteettenähtud kohtadesse, 

arstiabi kättesaadavuse ja aktiivse kogukonna puudumist. 

Avalik sektor on panustanud töötute olukorra parandamiseks projekti „Ettevõtlik 

lapsevanem“, mis aitas vanemad uuesti tööturule ning hakata soovi korral ettevõtjaks. 

Erasektor ei ole antud valdkonda rohkem millegi muuga panustanud kui võimalusel 

pakkunud tööd. Kuid nende murepunktiks Sonda vallas on sobiva töötaja leidmine, kuna ei 

ole vastava hariduse ja kvalifikatsiooniga inimesi. Kolmas sektor ei ole panustanud töötuse 

lahendamisse. Täiskasavanutele ei ole pakutud ümberõppe võimalusi, et nad oleksid 

konkurentsi võimelisemad tööturul. 

Sonda vallas on kohapeal ainult perearsti õde, perearst käib kaks korda kuus, ning ei ole 

enam hambaarsti ega apteeki. Sonda vallas arstiabi puudumise korvamiseks viiakse 

elanikud valla kulul organiseeritult kohta, kus arstiabi on kättesaadav. 

Kohaliku omavalitsuse jaoks oli murepunktiks prügimajandus. Inimesed ladustasid oma 

prügi sinna kuhu soovisid. Prügi metsa alla sattumise vältimiseks omavalitsus paigaldas 

Sonda valla territooriumile prügikastid ning prügivedu on kohalikele elanikele tasuta. See 

on hea näide teostatud innovatsioonist. 

Koostöös kolmanda ja avaliku sektori vahel võimaldatakse Sonda valla elanikele tasuta 

üritusi nii Rahvamajas kui ka külaplatsil. Iga suvi toimub jaanipidu ning suvepikniku sari, 

kus ühe kuu jooksul igal nädalavahetus toimub mõni üritus. Kohalikud elanikud ei ole eriti 

aktiivsed neist osa võtma. Sonda valla elanikud saavad kooli võimlas käia võrkpallitrennis 

ning jõusaal saavad tasuta kasutada. Samuti tehti kergliiklustee, kus elanikud saavad 

jooksmas käia, rulluisutada, rattaga sõita või siis lihtsalt jalutada. 

Sonda vallas on panustatud ühiskondlike probleemide lahendamisse ning elukeskkonna 

paremaks muutmiseks. Rakendades magistritöö autori poolt toodud soovitusi ja 

ettepanekuid, siis saab rohkem leida probleemidele lahendusi, mis väljenduksid sotsiaalse 

innovatsioonina. 
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SECTORIAL ACTUATORS OF SOCIAL INNOVATION IN 

LOCAL MUNICIPALITY EXAMPLE OF SONDA PARISH 

 

SUMMARY 

 

The concept of social innovation is novel and it is not widely spoken about. Social 

innovation is needed more as the problems among the population have increased and 

alternative opportunities are being searched for in order to alleviate those needs.  

The purpose of this research is to ascertain and to map different sectors actions regarding 

putting into operation and carrying out social innovation and to make propositions 

regarding forming of innovative processes. In the research social innovation triggers where 

brought out in the local governments in the example of Sonda parish taking under 

observation the public sector, private sector and third sector, to examine the cooperation 

between sectors in order to be more innovative and to find more sustainable solutions so 

people would not leave and those staying would have full and complete life and that there 

would also be people returning back. 

To attain the objectives of the research the following research tasks were carried out: 

1. The characteristics and importance of social innovation was explained. 

2. An overview on different theoretical approaches to social innovation in three economic  

sectors was given. 

3. An overview on social problems in Sonda parish was given. 

4. A research regarding social innovation sectorial triggers was carried out, the results 

were analysed and propositions were made. 

The author of the this master thesis used qualitative approach in the empirical part and a 

case study. The sample was compiled using non probabilistic method and using 

convenience sampling. The author of this research set an objective to carry out two 
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interviews in every sector. The sample included a member of the commune administration 

and a member of the municipal council in the public sector, in the private sector a director 

of a company in whose company there are more than five employees and a director of the 

company in whose company there is only one employee, in third sector a member of a non-

profit organisation and a citizen of Sonda parish who can be classified under civil society. 

In the method for collecting data a semi-structured interview was used, which for every 

sector was prepared 12 questions. As a result of the research it transpired that each 

representative of different sectors in Sonda parish knew what does the concept of social 

innovation mean but were uncertain to determine what can be classified under social 

innovation. The interviewees of the research are at the opinion that in order to start social 

innovation it is first and foremost necessary to have active people who would have 

willingness and desire to do something in order to solve social problems. As a result of the 

research it was established that in order to solve the social problems the public sector has 

contributed the most. Private sector and third sector have not contributed significantly to 

public life but both sectors expressed willingness to contribute more in the future. 

The participating interviewees of the research are at the opinion that the main social 

problems in Sonda parish are unemployment and the lack of jobs and due to that the 

departure of citizens. Also, as one of the social problems it was named the lack of labor 

with necessary qualification, garbage disposal at places where it is not allowed, the lack of 

accessibility for medical care and absence of active community. 

The public sector has contributed to a project that carries a purpose to improve the 

situation of unemployed “Enterprising parent” which helped parents entering back to labor 

market and in case of willingness to become an entrepreneur. The private sector has not 

contributed with anything else to the given field than to offer jobs if possible.Still, their 

concern is finding an appropriate candidate for a job in Sonda parish as there are lack of 

people with necessary educational level and qualifications. The third sector has not 

contributed into resolving the problem of unemployment. Adults have not been offered the 

possibility to retrain in order to become more competitive in the job market.  

In Sonda parish there is only family doctor nurse present, the family doctor comes twice a 

month and there are no dentist and nor is there a pharmacy available. In order to 

compensate the absence of doctor in Sonda parish the people are taken on the expense of 

the local government to a place where medical care is available.  
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The local government has waste management as a point of concern. People are leaving 

their garbage wherever they desired. In order to avoid the garbage left under the forests 

Sonda parish put garbage cans on the territory of Sonda and the waste collection service is 

free of charge for the local citizens. It is a good example of conducted innovation. 

As a result of the cooperation between the third sector and public sector Sonda citizens 

have been created free of charge events in the local community centre and on the village 

square. Every summer there is Midsummer Eve party and there is a series of picnics when 

during one month every weekend there is an event created. The local people are not 

actively attending these events. Parish local citizens can use the school gym for volleyball 

trainings and the gym is available free of charge. There was also a light traffic road made 

where people can go running, roller-skating, to ride a bike or simply walk. 

It can be said that in Sonda parish it has been contributed into solving the social problems 

and into improving the living environment. Applying the recommendations and 

propositions made by the master thesis author it is possible to find solutions to problems 

that would express as social innovation. 
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Lisa 1. Intervjuude küsimused 

Avalik sektor 

1. Mida tähendab Teie jaoks mõiste „sotsiaalne innovatsioon“? 

2. Kes Teie arvates käivitavad sotsiaalse innovatsiooni?  

3. Kes peaksid käivitama sotsiaalse innovatsiooni? 

4. Kas Sonda vallas on loodud sotsiaalsete innovatsioonide läbiviimiseks 

eraldi ettevõtteid?  

5. Kui palju on Sonda vallas sotsiaalseid ja vastutustundlikke ettevõtteid? 

6. Kas ja kuidas Sonda vald toetab ettevõtlust sotsiaalsete innovatsioonide 

läbiviimisel?  

7. Kas Te teete koostööd teiste sektoritega? Millised on koostöö väljundid? 

8. Kas Sonda vallas on vabatahtlikke? Mis valdkonnas nad vajalikud 

oleksid? 

9. Millised on Teie arvates ühiskondlikud probleemid või vajadused, kus 

oleks sotsiaalset innovatsiooni vaja?  

10. Mida on Sonda valla kohalik omavalitsus teinud antud probleemide 

lahendamiseks? 

11. Mida saaks ja peaks riik tegema, et toetada sotsiaalseid innovatsioone 

kohalikus omavalitsuses?  

12. Kas Te ise soovite midagi lisada?  

 

Erasektor  

1. Mida tähendab Teie jaoks mõiste „sotsiaalne innovatsioon“ ? 

2. Kes Teie arvates käivitavad sotsiaalse innovatsiooni? 

3. Kes peaksid käivitama sotsiaalse innovatsiooni?  

4. Millised on põhilised elanikkonna ühiskondlikud probleemid ja 

vajadused Sonda vallas?  

5. Mida saaks erasektor teha antud probleemide lahendamiseks?  

6. Kas ettevõtjana tunnetate riigipoolset toetust sotsiaalsete 

innovatsioonide läbiviimiseks?  

7. Kas Teie arvates kohalik omavalitsus toetab ettevõtjaid ning mida 

oodate kohalikult omavalitsuselt?  

8. Mida Te ise olete valmis tegema kohaliku kogukonna heaks?  
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Lisa 1 järg 

 

9. Kas Te teete koostööd mõne heategevusorganisatsiooniga või sotsiaalse 

ettevõttega?  

10. Kas uute teenuste ja toodete arendamisel teete koostööd potentsiaalseid 

uusi teenuseid ja tooteid kasutama hakkavate tarbijatega? 

11. Kas Te peate oma ettevõtet edukaks ja innovaatiliseks? Milliste tunnuste 

põhjal Te seda järeldate?  

12. Kas Te ise soovite midagi lisada? 

 

Kolmas sektor 

1. Mida tähendab Teie jaoks mõiste „sotsiaalne innovatsioon“ ? 

2. Kes Teie arvates käivitavad sotsiaalse innovatsiooni? 

3. Kes peaksid käivitama sotsiaalse innovatsiooni?  

4. Millised on põhilised elanikkonna ühiskondlikud probleemid ja 

vajadused Sonda vallas?  

5. Mida saaks kolmas sektor/kodanikuühiskond teha antud probleemide 

lahendamiseks? Mida on kolmas sektor Sonda vallas kohe valmis 

tegema kohaliku kogukonna heaks? 

6. Kas Teie arvates kohalik omavalitsus toetab kodanikuühiskonna 

tegevusi? Millisel moel toetust (rahaline, informatsiooni ja teadmiste 

jagamine, toetavad tegevused vm) te ootate kohalikult omavalitsuselt?  

7. Kas Teie arvates kohalik omavalitsus ja erasektor kaasab piisavalt kolmandat sektorit 

oma tegevustesse sotsiaalsete innovatsioonide käivitamisel ja edendamisel? Millised 

konkreetsed tegevused need on või peaksid olema Sonda vallas? 

8. Kas Sonda valla kolmanda sektori organisatsioonid teevad omavahel koostööd? Milles 

see väljendub?  

9. Kas Sonda valla kolmanda sektori organisatsioonid kaasavad ideede genereerimise 

etapis innovatsiooniprotsessi valla elanikke?  

10. Kas ja kuidas Sonda vallas kasutatakse vabatahtlike tööd?   

11. Millised on peamised murekohad mittetulundussektoris? 

12. Kas Te ise soovite midagi lisada? 
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