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1. Sissejuhatus 
1.1.Uuringu eesmärk 

2007-2014 on Jõgevamaal korda tehtud kogukonnakeskusi. Paljud kogukonnad on hakanud nende 
baasil pakkuma erinevaid teenuseid. Kuid maakondlikult ei ole ülevaadet nendest keskustest  ja seal 
pakutavatest teenustest. Järgmise rahastus perioodi üks prioriteetidest on kogukonna teenuste 
arendamine, sellest tulenevalt on projektiga planeeritud kaardistada kogukonna keskused ja neis 
pakutavad teenused. Töötada välja metoodika keskustele oma teenuste tasuvusmudeli jaoks ja  
projektis osalejad saavad enda kasutusse teenuse tasuvuse arvutuseks mudeli. 

 Kogukonnateenuste pakkumist peetakse maapiirkondade elavdamisel üheks võtmeteguriks, kui 
kogukonnateenuse tähendust mõistetakse väga erinevalt.  

Õigupoolest ongi kogukonnateenuse mõistet Eestis läbiviidud uuringutes vähe käsitletud ja sel 
puudub ühtne definitsioon. Külaliikumine Kodukant on kogukonnateenust määratlenud näiteks kui 
mittemateriaalset väärtust, mis on suunatud külakogukondade, kus tururegulatsioon mingites 
valdkondades ei toimi.  

Kogukonna teenus kas saab seda võrdsustada sotsiaalse ettevõtlusega. Sotsiaalse ettevõtluse ja selle 
kontseptsiooniga on tegelenud mitmed organisatsiooni. KÜSK on toetanud mitmeid projekte selle 
valdkonna kaardistamiseks ja tutvustamiseks. Sotsiaalse ettevõtluse puhul on tegemist  
ettevõtlusega, st kaupade ja teenuste müügiga, mille eesmärgiks pole mitte kasumi teenimine ise, 
vaid loodud lisaväärtuse rakendamine ühiskondliku hüve teenistusse. Siit algavad filosoofilised ja 
praktilised probleemid: mis on üldse ühiskondlik hüve, kust jookseb piir sotsiaalse ettevõtluse ja 
tava ettevõtluse vahel, kuidas MTÜ saab teenida kasumit ja mitte muutuda ettevõtteks, kuidas 
määratleb seadus sotsiaalset ettevõtlust? Selgunud on , et tegemist on avatud ja loomingulise 
ruumiga, kus valmis vastuseid ei ole ning ka seadused tuleb huvigruppide koostöös alles sobilikuks 
kujundada. 

 

1.2.Uuringu metoodika ja valim 

Käesoleva metoodika tellis Jõgevamaa Kodukandi Ühendus ja selle koostasid Eha Paas ja Garri 
Raagmaa toetudes senisele Eesti heale kogemusele, uuringutele ja intervjuudele valdkonna ekspertidega 
2013 novembris-detsembris. Metoodiline materjal koosneb kolmes osast:  

1) kogukonnateenuste grupiintervjuude kondikavast (interview guide); 

2)  KOV- vastutavate isikute intervjuu-arutelu kondikavast ja 

3) võimalike kogukonnateenuste-ettevõtluse kommenteeritud loetelust. 

1.3. Kogukonnateenuse mõiste lahtiseletus 
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Kodukandi (2006, 3) järgi „Kogukonnateenus on mittemateriaalne väärtus, mis aitab kaasa kogukonna 
arengule ja töökohtade loomisele piirkonnas. Kogukonnateenuse pakkuja võib olla nii ettevõtja kui 
mittetulundusühing. Kogukonnateenust tasub pakkuda piirkondades ja valdkondades, kus 
tururegulatsioon ei toimi (väikese kasumitootluse tõttu ei paku huvi erasektorile), ise tehes on odavam 
(näiteks kommunikatsioonide majandamine) või on välja selgitatud puuduv lüli mingis tootmise-
turustamise protsessis.“ 

Ernst ja Young (2012, 65-7) esitas järgmised määratlused: 

„1. Kõik kogukonnas pakutavad teenused, mis teenivad kohalikke huve või soodustavad 
kohalikku arengut. Oluline ei ole, kes pakub teenust või kellele, peaasi et kogukond sellest 
mingil kujul kasu saaks. 
 
2. Kogukonna liikmete pakutavad teenused, mis teenivad kohalikke huve. Antud käsitluse all 
mõisteti nii indiviidide iseorganiseerumist vajaduste rahuldamiseks kui ka kogukonnast 
väljapoole pakutavaid teenuseid teenimaks raha kogukonna arenguks. Kõrvale on jäetud 
avalikud teenused. 

Kogukonna liikmetelt kogukonna liikmetele pakutav teenus, mis lähtub kogukonna vajadustest. 
Kogukonnateenuse eesmärgiks ei ole kasumi teenimine, kuid tasu võtmine teenusekulude 
katmiseks on põhjendatud. 

 Kogukonna liikmetelt kogukonna liikmetele pakutav teenus, mis lähtub kogukonna 
vajadustest. Teenus põhineb vabatahtlikkusel ning sellega ei kaasne materiaalset kasu.“,  

Anglo-Ameerika maades kasutatakse järgmisi definitsioone: Community service:  

“Volunteered by individuals or an organization to benefit a community or its institutions.” 

http://www.thefreedictionary.com/community+service 

Voluntary work, intended to be for the common good, usually done as part of an organized scheme.“ 

http://dictionary.reference.com/browse/community+service 

Donated service or activity that is performed by someone or a group of people for the benefit of the 
public or its institutions. Performing community service is not the same as volunteering, since it is not 
always done voluntarily. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Community_service 

Et kindlat definitsiooni ei ole kokku lepitud, siis võib esile tuua mõned olulised tunnused. 

Kogukonnateenus on: 
1) vajalik kogukonna liikmetele ja kogukonna arengule, 
2) seda pakuvad üldjuhul teised kogukonna liikmed, tehes seda  
3) valdavalt vabatahtlikkuse alusel või siis vähemalt kasumit mitte taotledes. 

 
Kogukonnateenus aitab vähendada kogukonnaliikmete kulutusi (näiteks transpordikulu või saada seda 
ettevõtja kasumi (juurdehindluse) võrra soodsamalt) ja parandab kogukonna liikmete ning kogu 
piirkonna elukvaliteeti. 
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Kogukonnateenuseks võiks nimetada ka avalikku (näiteks omavalitsuse) teenust, mis on delegeeritud 
kogukonna korraldada. 
 
Samuti võiks kogukonnateenuse alla mahtuda selle liikmete poolt pakutavat teenust või ka kaupa, mille 
eest võetakse ka raha, tingimusel et saadud tulu (kasum) suunatakse kogukonna arenguks. Näiteks kui 
MTÜks organiseerunud kogukond turundab ise oma teenuseid ja tooteid või on sõlminud suulise või 
kirjaliku frantsiisilepingu kohaliku ettevõtjaga, kes kasutades koha kaubamärki või selle hooneid või 
loodusväärtusi, toetab nii vastavalt kokkulepitule kogukonna tegemisi. St. et tagamaks koha peal 
paremaid teenuseid, näiteks võimaldamaks hoone kütmist ja klienditeenindaja palkamist, kogutakse 
kogukonnaettevõtluse abil täiendavaid vahendeid.  
 
Kogukonnateenuse eesmärk võib olla ka kogukonna liikmete töölistamine. See tähendab osaajatöö ja 
täiendava tulu või ka (nt. töötulele) tööharjutuse pakkumine. Kogukond võib ka vahendada kohalike 
inimeste ressursse: metsa, vilja, marju, tagades ressursi omanikele õiglasema tulu. 
 
Oluline on mõista, et kogukonnateenuse vajadus tekib ennekõike nn. turutõrkepiirkonnas, seal, kus 
tarbijate arv ei võimalda ettevõttel piisavat käivet, kuid ka muudel juhtudel kui era- või ka avalik teenus 
tuleks kallim (sõidukulu + kasum) või mahult ja kvaliteedilt kesisem (hangete korralduse ja sõidukulud). 
Turutõrke korral on tüüpiline lahendus ka multifunktsionaalsus. St. et samas kohas ja ühe 
klienditeenindaja (näiteks niikuinii valla palgal oleva raamatukoguhoidja) poolt pakutakse mitmeid 
teenuseid, millega väheneb ruumide ja personali kogukulu võrreldes sellega kui kõike pakutaks eraldi. 
Kogukond võib aga teenust ka korraldada, tellides selle (näiteks arsti, lumelükkamise, mahlapressimise 
jms.) väljastpoolt või eraettevõtete käest.  
 
Tulevikus võib eeldada, et mitmed täna avalikud teenused saavad olema delegeeritud kogukondadele, 
sest mitmed tänased riiklikult korraldatud avalike teenuste, näiteks sotsiaal- ja avahoolduse hoolduse 
kulutused kasvavad paljudele kiiresti vananeva elanikkonnaga Euroopa riikidele ülejõukäivaks. 
Delegeeritavate teenuste – näiteks eakate avahoolduse -  korraldamine kogukonnas lubab pakkuda just 
neid teenuseid, mida vaja ja säästa vahendeid hoonete rajamise ja palgakade arvelt.  
 
1Praxis uuring (2009)”KOV üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanikeühendustele” 
on toodud välja järgmist: 
 
Avalikke teenuseid delegeeritakse otseselt kõige rohkem sotsiaal-, spordi- ja kultuuri valdkondades. 
Lepingute analüüsi põhjal on vähemalt 2/3 teenuseosutajatest neis valdkondades kodanikualgatuslikud. 
Keskmisest rohkem on avalike teenuste osutamisega seotud lepinguid sõlmitud KOV asutatud või KOV 
mõju all olevate MTÜdega näiteks keskkonnakaitse (eeskätt jäätmekäitlus), hariduse, heakorra, 
tervishoiu ja ettevõtluse 
arendamise valdkondades. Seega võib öelda, et avalike teenuste delegeerimisel arvuliselt domineerivad 
kodanikualgatuslikud organisatsioonid. Samas on ka KOVe, milles domineerivad KOV loodud või mõju 
all olevad organisatsioonid.34. 
Küsitlustulemuste põhjal on KOVid MTÜdega valdavalt rahul – kõrgelt hinnatakse teenuse sisulist 
kvaliteeti ja sihtrühma vajadustega arvestamist. Üldist võimekust hinnatakse kõrgemalt kultuuri, spordi, 
piirkondliku elu arendamise ja noorsootöö valdkonnas. Need valdkonnad kattuvad ka üldjoontes seni 
enim delegeeritud teenuste valdkondadega 
Vaadates valdkonniti KOVide huvi tulevikus enam teenuseid MTÜdele delegeerida, siis peamiselt on 
KOVide esindajate huvi samades valdkondades, kus ühendusi peetakse võimekateks: kohaliku elu 

1 Praxis uuring (2009)”KOV üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanikeühendustele” 
lk 44 
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edendamine, sport, kultuur, noorsootöö. Lisaks on KOVidel ka huvi delegeerida avalikke teenuseid 
mõnedes nendes valdkondades, kus MTÜdele võimekust praegu veel nii tugevaks ei peeta: nt 
sotsiaalteenused, huviharidus, kuriteoennetus ja heakord. Need hinnangud viitavad ka vajalikele 
arendustegevustele – esimese puhul oleks vaja toetada pigem juhiste ja süsteemsema abimaterjaliga ja 
teiste puhul vaja luua teenuse kirjeldusi, koolitada teenuse osutajaid ning arendada nende omavahelist 
koostööd. 
 
Grupiintervjuud tehti  kohtadel. Osaleda võiksid intervjuul 4-8 inimest: kohapealsed kõneisikud (seltside 
esimehed, külavanem, raamatupidaja) ja konkreetsete teenuste pakkumise ja hoonete haldamisega 
tegelevad inimesed. Saamaks numbrilised andmed kohe ja kiiresti kätte, on soovitav on intervjuu 
raamistik (eriti tabelid) saada nädal-paar enne kohtumist ja paluda kogukonna liikmetel vastavad 
andmed üles otsida (vajadusel üle mõõta). Sel juhul saab enam aega panustada sisulistele ja 
tulevikuküsimustele. 
Intervjuu võiks toimuda interaktiivse ümarlauavestlusena, kus vastavate teemade lõikes toimub vaba 
mõttevahetus. Oluline on ärgitada mõtlema uute teenuste, potentsiaali parema kasutamise ja naabritega 
koostöö suunas.  

Uuringu valimisse võeti Jõgevamaa igast maapiirkonna omavalitsusest vähemalt 1 mittetulundusühistu 
esindaja, omavalitsustest, kus on Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse liikmeid , võeti valimisse rohkem 
ühendusi. Kohapealsed intervjuud viidi läbi, käies ühendustes kohapeal ja intervjueerides mitmeid seltsi 
liikmeid. Keskmisena oli seltsi esindajaid kohal 3. 

KOV lõikes läbiviidud intervjuud: 

Põltsamaa vald 4 ühenduses; Kamari HS, Lustivere KS, Adavere MS, Võisiku -Kundrussaare KS EWA 
Pajusi vald 3; Pajusi KS, MTÜ Vägari, Tapiku küla seltsing 
Puurmani vald 1; Härjanurme Maarahvaselts 
Jõgeva vald 4; Kassinurme KS, Kassinurme Naisselts, Vaimastvere Külaselts, MTÜ Vaimastvere 
Rahvamaja  
Palamuse vald 2; MTÜ SOKUTURI, Kaarepere Külaselts 
Torma vald 4; Sadala Külade Selts, Vaiatu KS, Võtikvere KS, MTÜ Torma Kultuur 
Saare vald 4; SA Saare valla kultuuri ja turismi Kalevipoja Koda, SA Saare valla Aktiviseerimiskeskus ( 
asutatud 28.05.2012.a.), Kääpa Ühistegevuseselts, Sirguvere Külaselts 
Tabivere vald 2; MTÜ Juula Küla Heaks, Maarja-Magdaleena Maarahva Selts 
Pala vald 1; Assikvere Haridusselts 
Kasepää vald 1. Omedu Külaselts 
Kokku  viidi läbi 26 intervjuud. 
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Joonis1. Intervjuude valim valdade lõikes 
 

 
Tabel 1 Uuringus osalenud ühingute piirkonnas olemasolevad teenused 
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2. Uuringu tulemused 
 

2.1. Uuringus osalenute üldandmed 
 
Uuringu küsimustikule vastas 26 ühendust, vastajatest oli juriidiliselt vormilt mittetulundusühinguid 
23, seltsingud 1 ja sihtasutusi 2.  
Grupiintervjuul MTÜ-d ja seltsing on nn külaseltsid ja sihtasutused kultuuri valdkonna esindajad. 
Intervjueeritavatest ühendustest 2 on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, 
sihtasutuste ja usuliste ühenduste koondnimekirja. ( Sadala Külade Selts ja mittetulundusühing 
SOKUTURI). 
 

2.1.1. Intervjuudel osalejate põhitegevusvaldkond    
 

      Äriregistri andmetel jagunesid tegevusvaldkonnad järgmiselt : 
EMTAK 68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus- 1 ühendus; 
EMTAK 90031  - Kunstialane loometegevus- 1 ühendus; 
EMTAK 93291 -  Kultuurikeskused ja rahvamajad -  4 ühendust; 
EMTAK 93299 -  Muud lõbustus ja vabaaja tegevused- 4 ühendust; 
EMTAK 94992 - Kohalikku elu edendavad ühendused – 12 ühendust; 
EMTAK 94995 - Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega 
seotud ühendused  ning huviklubid – 3 ühendust. 
 

 

 
Joonis 2 Uuringus osalenud ühenduste põhitegevusvaldkonnad ( 2013 majandusaasta aruande põhjal) 
 
 
2.1.2. Ühenduste asutamise aeg 
 
Uuringus osalenud ühendused on asutatud 1998 aastast kuni 2013 aastani. 
Enamus ühendusi loodi 10 aastat tagasi. 
 

       12                                              4 

3           1       1            

                                 4      
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Joonis 3. Uuringus osalenud ühingute asutamisaasta järgi 
 
2.1.3. Liikmelisus 
 
Uuringus osalenud seltsidel on kokku liikmeid 542. Kõige enam oli kuni 20 liikmelisi seltse 58%.  
91% uuringus osalenud ühendustel on eraisikust liikmed, ühel seltsil on ka juriidilisest isikust liikmeid ( 
Kassinurme Naisselts). 
2 sihtasutust on asutatud kohaliku omavalitsuse poolt ( Saare vald) 
 

 
 
Joonis 4.  Uuringus osalenud ühendustes liikmete arv. 
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2.1.4.  Külavanemad. 
 

Küsitletavate ühenduste külades on 8 valitud külavanemad. Adaveres, Lustiveres, Kamaris, Veia 
külas, Juula, Maarja Magdaleena külas, Pajusi ja Vaiatus.  ( Maarja-Magdaleena seltsi 
tegevuspiirkonnas 2-l külal ja Lustivere KS tegevuspiirkonnas 7 külal). Seega kokku 15 
külavanemat. Torma vallas on volikogu poolt kinnitatud külavanema statuut. Enamus vastanutest 
leidis, et piirkonnas tegeleb MTÜ ja eraldi külavanemat ei peeta vajalikuks valida. 

 
2.1.5. Teenuste kasutajad  

 
Kuna uuring on kogukonna teenuste osutamisest kogukondades, siis analüüsisime ka elanike arvu 
kellele teenused on suunatud . 
Kokku  küsitletud ühendustes, osutatavad teenused olid suunatud 80 külale ja neis elas 01.02.2014 
seisuga  7333 elanikku. 
 

 
 
Joonis 5  Ühenduse teenustega haaratud elanike arv ( seisuga 01.01.2014) 
 
2.1.6. Ülevaade palgalistest töölistest 
 
Enamus uuringus osalenud ühendustes puudusid palgalised töölised ( 18 ühenduses). Tööd teostatakse 
vabatahtlikkuse alusel. Keskmisena on aktiivsete vabatahtlike arv  4-6 seltsi liiget või juhatuse liiget.1 
palgaline tööline oli 4 ühendusel,2 palgalist töölist 1 ühingul  5 ja 6 töölist oli SA Saare valla kultuuri-ja 
turismikeskus KALEVIPOJA KODA ja   SA Saare Valla Aktiviseerimiskeskusel. Seega kokku 20 
töölist. 2013 majandusaasta aruannete põhjal oli palgaliste tööliste keskmine kuupalk 338 eurot. 
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                  Joonis 6 . Uuringus osalenud ühenduste palgaliste tööliste ülevaade ( 2013 
                  majandusaasta aruande andmetel)               

 
3. Ülevaade Jõgevamaa kogukondade ressurssidest teenuste osutamiseks 
3.1. Kasutuses olevate ruumide omandivorm 

 
Uuringus osalenud ühendustest 19 on kasutada teenuste osutamiseks ruumid. Kokku on 
ühenduste kasutuses 5 486 m2 teenuste osutamiseks pinda. Kasutuses olevad ruumid on 
valdavalt kohaliku omavalitsuse omandis  ( 14 ) ja antud seltsidele pikaajalisele rendilepingu 
alusel ühendustele kasutada. 1 seltsil on kasutada eraomandis olevad ruumid ja 3 seltsil on 
olemasolevad ruumid seltsi omandis ( Kääpa külakoda, Juula külakoda, Assikvere seltsimaja.) 

 

 
 

Joonis 7. Kasutatavate ruumide omandivorm 
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3.2.MAK 2007-2013 meetmest tehtud investeeringute mahud 
3.2.1. MAK meede 3.2 

  
Aastatel 2007-2014 oli kogukondlikel ühendustel võimalik MAK meetmest 3.2 taotleda toetust 
maapiirkonda teostatavate investeeringute tegemiseks. Uuringus osalenud ühendused said aastatel 
2007-2014 MAK meede 3.2 kokku investeerimistoetust 1 374 287 € 
Investeeriti kogukondlike hoonete renoveerimiseks ja ehitamiseks, haljasalade ja mänguväljakute, 
laululava rajamiseks , erinevate vahendite soetamiseks ( helitehnika, rahvariiete, spordivahendite, 
haljasalade hooldusvahendite ostmiseks) 
Investeeringute loetelu: 
Kamari Haridusselts :  Kamari Seltsimaja renoveerimise I ja II etapp, seltsimaja ja lasteaia  
mänguväljaku rajamine, raideri ja helitehnika ostmine ning tenniseväljaku rekonstrueerimine; 
Sadala Külade selts: Rahvariiete, muusikariistade ja rahvamaja sisustuse ostmine, rahvamaja 
rekonstrueerimise I ja II etapp 
Pajusi Külaselts : Külamaja projekteerimine ja ehitamise I etapp, ujumiskoha rajamise I ja  II etapp, 
Võisiku -Kundrussaare Külaselts EWA: Külamaja katuse vahetus ja elektrisüsteemide parendamine 
Lustivere Külaselts : Kultuurimaja rekonstrueerimine I ja II etapp, helitehnika ostmine  ja 200 tooli ja 
12 laua ostmine; 
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts: Muusikariistade, rahvariiete ja väli tingimustes kasutatava 
helitehnika ostmine. Maarja-Magdaleena laululava parendamine; 
Mittetulundusühistu SOKUTURI: Rahvariiete ostmine, lastemänguväljaku rajamine; 
Assikvere Haridusselts: Seltsimaja renoveerimine, seltsimaja sisustuse ja rahvariiete ostmine; 
Vaimastvere Külaarendamise Selts: Spordiväljaku rajamise I.II ja III etapp 
Adavere Mõisa Selts: Vabaaja keskuse vahendite ostmine ( mööbel), lastemänguväljaku rajamine; 
Vaiatu Küla Selts:  Vaiatu rahvamaja rekonstrueerimine I ,II  ja III etapp ( III etapp jäi teostamata  60 
000€) 
Mittetulundusühing Juula Küla Heaks: Külakoja projekteerimine, külaplatsi rajamine ning külakoja 
ehitamine I ja II etapp ( uue maja ehitamine) 
Omedu Külaselts: Tiheda laululava I etapp ja külamaja rekonstrueerimine 
 
  

 
 

Joonis 8 Meede 3.2 meetmest tehtud investeeringute mahud ( PRIA toetuste registri andmetel) 
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3.2.2. LEADER meede 
 
Uuringus osalenud ühendused said LEADER meetmest  eelmisel finantsperioodil toetust kokku 
706 518 €. Investeeriti  kogukonna hoonetesse, mänguväljakute ja spordiväljakute rajamiseks, 
kogukonna teenuste osutamiseks vajalike vahendite soetamiseks. LEADER meetmest oli 
võimalik toetust saada ka erinevate ürituste ja koolituste korraldamiseks. 
Investeeringute loetelu: 
Kamari Haridusselts: elektrigeneraator, Sthil võsalõikaja, Noortekotkaste ja Kodutütarde 
rühmale varustuse ja vibude ostmine. Vesijalgrattad 2 tk, POPUP telgid 3x6 m ( 2 tk), paat ja 
õllemööbli 20 komplekti  ning lohe rebel. Liikuva SPA ehitamine,  
Sadala Külade Selts: Torma kihelkonna rahvariiete ostmine 6 väikekandle ja helitehnika 
videotehnika ostmine ( statsionaarne),2  õhksoojuspumba ostmine, lavaaluste ruumide ja II 
korruse elektripaigaldised, välivalgustuse paigaldamine. Rahvamaja valgustite ost ja 1 
õhksoojuspumba ostmine; 
Pajusi Küla Selts: Pajusi külamaja mööbli valmistamine ja integreeritava tehnika ostmine, 
Pajusi külamaja ettevalmistavad tööd II etapp, moodulahju paigaldamine; 
Lustivere Külaselts: Lustivere kultuurimaja ehitusprojekti koostamine,  rekonstrueerimise III , 
IV etapp ja katuse ehitamine, juuksuritöökoja vahendite ostmine; 
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts: Raamatu väljaandmine, vabaõhulava tantsupõranda 
parendamine, infostendi paigaldamine: 
Mittetulundusühistu SOKUTURI: helitehnika ostmine, projektori ja ekraani ostmine, 
digitaalse klaveri Roland ostmine, sauna grillkoja rekonstrueerimine, jõeäärse puhkeala 
rajamine; 
 Vaimastvere Külaarendamise Selts: spordiväljaku asfaltkate ja jooksuraja kate, spordiväljaku 
IV etapp; 
Adavere Mõisa Selts: Põltsamaa valla seltsidele vabaaja vahendite ostmine ( Adavere, 
Lustivere, Kamari, Võisiku majadesse). Soojuspumba ost.  Õhuhoki, laua jalgpalli ,koroona, 
piljard ja mängukonsoolid. Lauamängud, sõudeergomeeter, crosstrainer; 
Mittetulundusühing Juula Küla Heaks: puuviljapurust ja mahlapressi ostmine, 
Kääpa Ühistegevuse Selts: Kääpa külakoja projekteerimine ja rekonstrueerimine 
Omedu Külaselts: Tiheda laulava II etapi  ehitamine, kaare ehitamine, raamatu väljaandmine, 
peotelgi 6x12 m ostmine. 
Kaarepere Külaselts: laste mänguväljaaku rajamine; 
Kassinurme Naisselts: murutraktor Toro ost, aiamaja paigaldus 
Härjanurme Maarahva Selts: videoprojektori ostmine 
„Võtikvere Küla Selts“ : laulava rekonstrueerimine ja raamatu väljaandmine; 
Mittetulundusühing Vägari : mööbli ostmine ( 30 tooli,6 lauda,3 kappi ja riiul, pesumasin 
MIELE ja kuivati ostmine; 
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Joonis 9 LEADER meetmest saadud investeeringu toetuste jagunemine ühenduste vahel ( PRIA 
toetuste registri andmetel) 
 
 

 
 
Joonis 10. LEADER ürituste korraldamise  toetuste jagunemine ühenduste lõikes ( PRIA toetuste 
registri andmetel) 
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3.3. Uuringus osalenud ühenduste tulubaas 
 
Uuringus osalenud ühenduste  tulubaasi analüüsiti 2012 ja 2013 aasta kohta. Aluseks võeti 
majandusaasta aruanded. Küsitletud ühendustest ühel on majandusaasta aruanded esitamata 
alates 2011 aastast, äriregistris kustutamishoiatus, üks ühendus esitas 2013 majandusaasta alles 
1.10.2014. MTÜ Torma Kultuur 2013 aastal majandustegevus puudus. MTÜ Vaimastvere 
Rahvamaja asutati 2013 aastal ja neil ei ole ka majandustegevust. 
Tulu saadi liikmemaksudest, KOV tegevus ja projektitoetustest ning osutatavatest teenustest.  
2013 aastal sai kohalikust omavalitsusest tegevustoetust  küsitletud ühendustest 13 ühendust. 
Toetused olid vahemikus 150€ kuni 59 402€ ( SA Saare valla aktiviseerimiskeskus). Saare 
Vallas on kultuuri ja vabaaja ning sporditegevused lepingu alusel antud üle S kahele 
sihtasutusele. Põltsamaa vallas on teenuste osutamine delegeeritud nn külaseltsidele ja eelarves 
on igal seltsil tegevustoetuseks vahendid . Seltside  ja Põltsamaa valla vahel on sõlmitud 
teenuste osutamise lepingud. Torma vallas on hooned antud seltsidele kasutamiseks, 
halduskulud kaetakse valla eelarvest. Ruumide rentimise korral laekuvad renditasud vallale. 
 

 

Joonis 11 Ühingud, kes on saanud KOV toetust ( 2013 majandusaasta aruannete põhjal) 

NB! Torma vallas on seltside kasutuses olevate hoonete halduskulud valla eelarves, haldamiskulud ei 
kajastu MTÜ-de raamatupidamises. 

Liikmemaksusid ei ole küsitletud ühingutest korjanud 10 seltsi ( 2 SA ja seltsing väljaarvatud). 
Küsitletud ühingutel kokku 542 liiget ja liikmemaksu koguti kokku 1502€, see teeb 2,77€ liikme kohta. 

4. Ühendustes osutatavad teenused  

Vaatleme eraldi kogukonna liikmetele osutatavaid teenused nn kogukonnateenust ja kogukonna poolt 
osutatavad teenused väljas poole kogukonda. Kogukonnateenus on kogukonna liikmetelt kogukonna 
liikmetele pakutav teenus, mis lähtub kogukonna vajadustest. Kogukonnateenuse eesmärgiks ei ole 
kasumi teenimine, kuid tasu võtmine teenusekulude katmiseks on põhjendatud. 
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4.1.Kogukonna liikmetele osutatavad teenused 

Ühenduste poolt pakutavaks peamiseks teenuses on kogukonnaliikmetele pakutav kultuuri ja vabaaja 
ning sporditegevuse teenus.  

 Erinevate ringide töö korraldamine  Kõik 26 küsitlenud ühendust tegelevad selle 
valdkonnaga. Ringid on alates lastest  kuni eakatele suunatud ringid. 

 Ürituste korraldamine, siia alla kuuluvad erinevad traditsioonilised üritused ( kolmekuninga, 
vastlapäeva, vabariigi aastapäeva, jaanipäeva, jõulude tähistamised). 21 küsitluses osalenud 
ühendust märkisid selle oma põhiliseks tegevuseks. 

 Ruumide rentimine kogukonna liikmetele erinevate tähtpäevade tähistamiseks.  Ruume 
rentida on 11 ühendusel , lisaks Saare valla kahel sihtasutusel.  

 Kangastelgede kasutamine kogukonna liikmete poolt. Seda teenustsaavad kasutada Kamari, 
Sadala, Adavere, Härjanurme ja Maarja Magdaleena kogukonna liikmed.   

 Pesupesemine ja kuivatamine Kamaris ja Vägaris. 
 Juuksuri teenuse vahendamine kogukonnaliikmetele. Lustiveres  ja Voorel sisustatud ruumid 

selle teenuse osutamiseks, juuksur käib  kohapeal  Kamaris  ja Adaveres. 
 Heakorra osutamise teenus- Mitmed seltsid on soetanud ühendustele murutraktorid ja 

osutavad teenust  elanikkonnale kui ka on hankes osaledes saanud õiguse osutada teenust 
KOV-le. Vaimastvere, Kamari  Juula, Kääpa ja Kassinurme pakuvad seda teenust. Juula külas 
on olemas ka lumefrees, talvel sissesõiduteede lumevabana hoidmiseks. 

 Jäätmekäitlusteenust  Vaimastvere Külaarendamise selts korraldab jäätmekäitlust 
Vaimastvere alevikus. Jäätmekäitlejaga on VAKS sõlminud lepingu, mitte iga külaelanik. 

 Mahlapressimine- Juula 
 Raamatukogu või infopunkt- Kalevipoja koda, ATIKA, Kamari HS.  
 Vahendite rentimine- telgid ja välimööbel, generaator. Vahendid on olemas järgmistel 

ühendustel  Kamari HS, Pajusi KS, Sadala KS, Vaiatu KS, Omedu KS. 
 Printimis- paljundusteenus-  Kamari HS, Adavere MS. 
 Lamineerimis-ja köitmisteenus ja fotoprintimine- Kamari HS 
 Lastelaagrite korraldamine: Kamari HS, Adavere MS, Lustivere KS, MTÜ Sokuturi 
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Joonis 12. Kogukonnale osutatavad teenused 

 

Joonis 13. Ühenduste poolt teenuse osutamiseks hoonete , ruumide suurus ehitusregistri andmete 
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4.2.Väljapoole kogukonda osutatavad teenused. 
 Ruumide rentimine erinevateks üritusteks.  

Pajusi Külamaja, Kamari Seltsimaja, Lustivere Kultuurimaja ja välilava, Sokuturi grillkoda-saun 
Palamusel, Vaiatu Rahvamaja, Sadala Rahvamaja, Torma Rahvamaja, Juula Külakoda, Assikvere 
Seltsimaja, Voore keskus, Kääpa Rahvamaja.  

 Koolitusteks ruumide rentimine: koolituseks vajalikud vahendid ja ruumid on Kamari 
Seltsimaja, Pajusi Külamaja, Lustivere Kultuurimaja, Sadala Rahvamaja, Juula Külakoda, Saare 
ATIKA 

 Piirkondlike ja maakondlike  ürituste korraldamine. 

Kamari Veetrall, Pajusi Mõisa päeva korraldamine, Adavere „Terve pere festival“, laulu ja 
tantsupidude korraldamine ( Sokuturi, Sadala KS), külateatrite festival Sadalas, Vaiatus Jakobsoni 
talupäeva, Võtikveres raamatuküla päev, Assikveres Anna Haava luulepäeva,  

 Kogukonna tegevuste tutvustamise pakett ( Külaturism) 

Külaturismi teenust osutavad 7 ühendust ( Kamari, Lustivere, Adavere, Pajusi, Maarja-Magdaleena, 
Juula , Sadala)  

 

Joonis14: Väljapoole kogukonda osutatavad teenused 

5. Ühenduste majandustegevuse analüüs 

Võttes aluseks ühenduste 2012 ja 2013 aasta majandusaasta aruanded, analüüsiti ühenduste teenustest 
laekunud tulu. 2012 aastal oli 25 ühendusest teenustest saadavat tulu 15 uuringus osalenud ühendusel. 
Müügitulu jäi vahemikku 66€ Võisiku KS kuni  14811 € SA Kalevipoja Koda. Kokku saadi teenustest 
tulu 58 739€ 
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Joonis 15. Teenustest saadud tulu 2012 majandusaastal ( aluseks majandusaasta aruanded 2012.a.) 

2013 majandusaastal saadi ühenduste peale kokku teenustest tulu 72 201€, see on 22,9% suurem kui 
2012 aastal. 

 

Joonis 16. Teenustest saadud tulu 2013 majandusaastal. ( aluseks majandusaasta aruanded 2013.a.) 
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Joonis. 17 uuringus osalenud ühenduste tulude struktuur 2013 majandusaastal. (aluseks majandusaasta 
aruanded 2013.a.) 

Liikmemaksud moodustaid tuludest 0,25%, projektidest saadavad toetused 55,95%, KOV tegevustoetus 
31,4% ja teenustest saadav tulu 12,37%. 

 

Joonis 18  Uuringus osalenud ühenduste 2013 aastal avaliku sektori raha ja omatulu, annetuste, 
liikmemaksude osakaal 
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Joonis 18 Ülevaade ühenduste avaliku sektori ja muust rahastusest. 

 

6. Uuringu kokkuvõtted ja  järeldused. 
 
 Küsitletud ühendustest enamus ei tegele teenuste osutamisega , mis tooks ka ühendusele 

sissetulekut. 26 küsitletud ühendusest tegeleb aktiivselt kogukonna teenuste pakkumisega  7 
ühendust. 

 11 ühendusel on olemas ruumid , mille baasil teenuseid arendada ja aktiivsemalt turundusega 
tegeledes, teenida ühendusele tulu. 

 9 ühendusel on olemas erinevaid vahendeid , mida oleks võimalik aktiivsemalt välja rentida ja 
ühendusele tulu teenida. 

 18 ühendust tegutsevad ainult vabatahtlikega, nii on raske teenuseid osutada. Peab olema 
inimene, kes järjepideval teenuste osutamise ja reklaamiga tegeleb. 

 Turundus ja teave vahendite osas on puudulik. Ühendustel puuduvad koduleheküljed. Küsitluses 
osalenud ühendustest on kodulehekülg või facebookis konto 15 ühendusel. 

 Arengukava on 9 uuringus osalenud kogukonnal. 
 Projektide kirjutamise ja aruannete esitamisega ei ole ühelgi ühendusel probleemi olnud. Kuid 

omaosaluse mitteleidmisel on jäänud projektid elluviimata ( 1 ühendusel). 
 Osalenud ühendused on projekte kirjutanud peamiselt LEADER ja MAK  meede 3,2. Suur on ka 

KOP toetuste osatähtsus. Vähem on toetust saadud KÜSK ja Avatud Eesti fondist ja 
Vabaühenduste Fondist. Küsitletud ühendused on MAK 2007-2014 investeerinud 2 080 805 € 
.Ürituste korraldamiseks saanud toetust 160 919€. 

 Eelmisel finantsperioodil enim toetusi saanud ühendused on esirinnas ka teenuste osutamisel. 
 Enamus kohalikest omavalitsustest toetavad ühenduste projektide omaosalust. Võttes aluseks 

KOV kodulehed saadi ülevaade ühenduste toetamise korra olemasolust ja kuidas kohalike 
omavalitsuste kodulehtedel on kajastatud kolmanda sektori tegevust. 
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      Tabel 2. KOV ülevaade kolmanda sektori toetamisest ( KOV kodulehtede põhjal) 

       NB! Torma vallas reguleeritud kolmanda sektori toetamise kord valla põhimääruses § 72. 

 
 Kohalikud omavalitsused on andnud kogukondlikud hooned pikaajalisele tasuta rendile ja 

lubanud seltsidel teostada hoonete parendamist. 3 seltsil on hooned seltsi omandis. 
 Ühendustel napib oskusi ja teadmisi majandus ja eelarve küsimustes. Teenuste äriplaani 

koostamisel vajatakse välist abi. Kahel ühendusel on koostatud kogukonnateenuste äriplaan. 
Kamari HS ja Maarja-Magdaleena MS   

 Enamusel küsitletud ühendustest tegeleb raamatupidamisega kas seltsi või kogukonna liige, 
vabatahtlikul alusel. Teenust kasutavad 4 küsitletud ühendust. 3ühendusel teeb seda valla 
raamatupidaja. 

 Rahvusvahelise projekti kogemus on kahel ühendusel ( Sadala KS ja MTÜ Sokuturi) 
 Uuel rahastus perioodil tuleb MTÜ-del toetuste taotlemisel ostude ja teenuste pakkumistel 

lähtuda riigihanke tingimustest ( Kui MTÜ-de tuludest üle 50% moodustab avaliku sektori 
toetused). 26 ühendustest ainult ühel ületas omatulu 50%. 

 Uute planeeritavate teenustena mainiti vajadust ja mille osutamist ühendused kaaluvad:  
1. lastehoiu järele ( ürituste ajal); 
2. taaskasutus teenus; 
3. supiköögi; 
4. ilu- ja masaaži teenused; 
5. sauna teenus; 
6. majutusteenus; 
7. lastelaagrite korraldamine; 
8. aiamaade mullaharimisteenus; 
9. puulõhkumisteenus; 
10. uurusti ja mahlapressi teenus; 
11. ühisürituste transporditeenus. 

 Küsitleti ka ühenduste vajadusi MAK 2014-2020 planeeritavate investeeringute osas. Küsitletud 
ühendused nägid oma piirkonnas vajadus pooleli olevate hoonete osas 625 000 € .   Kääpa 
Külakoda, Lustivere Kultuurimaja, Kamari Seltsimaja ( küttesüsteem), Sadala 

Vald III sektori toetamise kord kodulehel MTÜ-de kajastamine
Jõgeva vald jah 31MTÜ
Palamuse vald ei ei
Tabivere vald jah 6 MTÜ
Saare vald jah ei
Pala vald ei ei
Kasepää vald ei ei
Mustvee linn ei ei
Puurmani vald jah ei
Pajusi vald jah 14MTÜ
Põltsamaa vald jah 6MTÜ
Torma vald ei 11 MTÜ
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Rahvamaja, Vaiatu Rahvamaja, Saare rahvamaja, Võisiku külamaja ja Assikvere 
seltsimaja. Uued hoonete renoveerimise investeeringud on mahus 1 400 000 €. Adavere 
mõisamaja, Vaimastvere Rahvamaja, Voore Kaitseliidu maja, Torma rahvamaja, Maarja-
Magdaleena kogukonna ruumid, 

 Vahenditesse investeeringute vajadus hinnanguliselt on küsitluse põhjal 305 000 €. Peamiste 
objektidena toodi välja järgmised vahendid: välitoitlustusvahendid, köögisisustus, murutraktor, 
lumefrees, välilava, telgid, välimööbel, väikeautode haagis, mahlapress ja purustaja, mööbel, 
piljard ja erinevad mängulauad, lehepuhur, mullafrees, väli trenazörid, helitehnika, arvuti, 
tikkimismasin, puulõhkuja.  
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Lisa 1  Grupiintervjuu küsimustik  

1) Kogukond ja selle organisatsioon 
a. Piiritlege oma kant. Mis külad siia kuuluvad? 
b. Mitu inimest elab teie kandis püsivalt? 

i. Mitu osa-aja elanikku? 
ii. Mitu suvitajat? 

c. Kas teil on valitud/määratud külavanem  nimi ja kontaktid 
i. Mil moel külavanem suhtleb või on kaasatud töösse KOV-ga (sagedus, saab 

transpordikompensatsiooni vms.)  
d. Kas teil on registreeritud MTÜ? Nimi  esimehe nimi ja kontaktid 
e. Kas KOV toetab seltsi? Mis kujul? (igaaastane toetus, projektide kaasfinantsi tagamine, 

…) 
f. Kes on seni kogukonnateenuste korraldamisega tegelenud? 

 
2) Kogukonna lähemad ja kaugemad eesmärgid, sh. ennekõike teenuste pakkumise osas 

a. Kas kogukonnal on kinnitatud arengukava? Mis aastast on viimane seis? 
b. Kas arengukava on KOVi poolt aktsepteeritud? Mis aastast? 
c. Mida arengukava sätestab olemasolevate ja uute kogukonnateenuste kohta? 
d. Mida on arengukavas kirjas kogukonna hoonete-rajatiste kohta? 
e. Mida on arengukavas plaanitud avalike teenuste teostuse osas? 
f. Mis oleks arengukavas vaja teenuste osas muuta? On see kavas? 

 
3) Kohapeal kasutatavad teenused, kellele mida vaja on? Nõudlus. 

a. Millised on kohapeal kasutatavad teenused? Kirjeldage neid.  täitke tabel 1. 
b. Teenuste puudujääk. Milliseid teenuseid oleks vaja KOHE täiendavalt pakkuda? 
c. Kas seda puudujääki saaks lahendada koha peal? 
d. Kas naaberkülad/seltsid pakuvad teid huvitavaid teenuseid? 

a. Kas naabrite juurest saaks keegi tulla seda teenust teile /VAHETUSE KORRAS/ 
pakkuma? 

e. Kas seda puudujääki saaks lahendada transpordi korraldamisega? 
f. Mõelge teie kandis toimunud ja toimuvate muutuste peale. Elanike vananemine. 

Poe/sidekontori sulgemine. Uute noorte perede juurdekolimine. Suvitajate arvu kasv. 
Jms. Mis teenuseid oleks tänasest enam vaja viie aasta pärast?  
 

4) Kogukonna müügiks pakutavad teenused. Millised on kogukonnas olevad oskused?  
a. Millised on kohapeal müügiks pakutavad teenused? Kirjeldage neid.  täitke tabel 2.  
b. Millised on võimalikud täiendavalt müügiks pakutavad teenused: kogukonnale või 

selleks, et teenida lisavahendeid ja osta teenuseid väljastpoolt. 
 

5) Milliseid avalikke (valla poolt seadusega) pakutaid teenuseid (lumelükkamine, lastehoid, 
avahooldus jms.) võiks pakkuda koha peal? 

a. Kas vallale tehakse täna allhanke/delegeerimise korras mingit teenust? 
b. Kas kogukonnal on huvi valmisolek mõnda teenust teha võtta? 
c. Kas sellest on KOV esindajatega räägitud? Milline on KOV suhtumine? 

  
6) Kogukonnateenuste pakkumisel kasutavad hooned ja rajatised: olemasolevad, 

puuduolevad, liigsed (ümberkorraldamist sulgemist vajavad). 
a. Milliseid hooneid ja rajatisi (nt. külaplats) kogukond praegu kasutab?  täitke tabel 3. 
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b. Millised on selle hoonega/rajatisega seotud olulisemad probleemid? (omand, seisukord, 
juurdepääs…) 

c. Kas kogukonnal on vaja (uut) hoonet teenuste pakkumiseks? Või kui hoonet ei olegi. 
d. Millised oleksid lahendused? 
e. Mis kokkleppeid on saadud KOVis? 

 
7) Teenuste pakkumisel kasutavad seadmed, töökojad ja tehnika.  

a. Millised on olulisemad (üle 500 €) ühisomanduses olevad seadmed ja tehnika (nt. köök, 
töökoda, mahlapress, pesumasin, internetipunkt, halumasin jt)?  täitke tabel 4. 

b. Kas neid seadmeid, töökoda ja tehnikat saaks enam rakendada?  
i. Teenust naabritega vahetades. 

ii. Teenust müües 
c. Kas teate, mis seadmeid saaks naabritelt laenata/rentida? 
d. Milliseid seadmeid oleks juurde vaja – uuendada? 

 
8) Projektijuhtimine, lobby, saamaks investeeringuid, enam delegeeritavaid avalikke 

teenuseid ja raha. 
a. Kas teil on kogukonnas kogenud projektijuhte? 
b. Kuidas kogukond suudab mõjutada KOVi ja teiste võimalike rahastajate otsuseid 

(LEADER, ettevõtted). Kas kogukonna ettepanekud on leidnud arvestamist? 
c. Kas ole veennud KOV saamaks enam delegeeritavaid avalikke teenuseid ja raha? 
d. Kas olete kasutanud (rahvusvahelisi) vabatahtlikke? Sooviksite neid? 
e. Kas teil on rahvusvahelisi suhteid? Mis kasu olete sellest saanud? 
f. Milline on kogukonnas keeleoskus. Kas on võõrkeelte oskajaid?  
g. Kas vajate abi mõne kogukonnateenuse äriplaani koostamisel? Millise jaoks? 
h. Kas teil on projektide teostamisel, aruandluses tekkinud probleeme? Kui jah, siis 

milliseid ja kuidas lahendasite? 
i. Millist projektijuhtimise alast koolitust vajaksite?  
j. Kas vajate abi suhtekorralduses? Mis organisatsioonidega?  

 
9) Kogukonnateenuste turundus: eriti oma väljamüüdavate teenuste pakkumine 

a. Kas kogukond kavandab oma teenuseid senisest enam välja müüa? 
b. Kas on juba tehtud turundust? Mida? On see olnud tulemuslik? 
c. Mida kavatsetakse edaspidi turunduse vallas teha? Millist abi oleks vaja? 
d. Millist turundusalast koolitust vajaksite? 

 
10) Arvepidamise korraldus (kas on vaja tuge?) 

a. Kuidas on raamatupidamine korraldatud? (enda inimene teeb, ostate sisse)  Seaduse järgi 
peab kõigil MTÜdel olema raamatupidamine – seega küsiks kuidas on korraldatud ja kas 
raamatupidaja on vastava koolitusega?   

b. Millised probleemid , raskused on raamatupidamise osas? 
c. Kas raamatupidamist võiks korraldada mitme seltsi peale 
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Lisa 2 Mitte intervjueeritud MTÜ-de andmed 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nimi asutamine liikmeid tulud 2013 liikmemaks toetused muud ettevõtlus EMTAK Märkused
MTÜ Airaan 2009 18 6975 192 6783 94992
MTÜ Jõevalla Küla Selts 2007 16 12596 12596 94992
Kärde Külaselts 2010 40 6172 180 540 5452 94992

MTÜ Mustvee 
Vabatahtlik Järvepääste 2008 14 12033 4084 7949 94995 turvateenus
Puurmani NÜ 2007 81 32466 32466 85529
Kultuuriselts Vanaveski 1999 33 4228 2 3445 781 94992
Kodavere Külaselts 2013
Kuremaa Külaselts 2009 2013 esitamata
Siimusti Külaselts 1999 0 2890 2890 9329
Külaselts coristel 2005 21 9992 tulusid ei

Külaselts Regio Laiuse 2004

kustutatud, ei ole 
esitanud ühtegi 
aruannet

MTÜ Marlau 2010 3 14769 14769 93299

Mustevee noortekeskus 
peipsikad 2007

2011 viimane 
majandusaasta 
aruanne.kustutamishoia
tus

Paduvere Talumuuseumi 
selts 2001 67 30490 26749 3741 91021
Mustvee Töötoad 2008 9 7220 4000 2366 854 88991 20

Umbusi Külaselts 2010 5 2000 2000 94992
Esku Külaselts 2004 74 6365 165 6200 94992

Puurmani Mõisa SA 2011 137533 72800 64733 81101
hoone halduse 
abitegevused 7 töölist

Kokku 381 275737 539 174553 8599 92046
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Lisa 3 Võimalike kogukonnateenuste kommenteeritud loetelu 
 
Kogukonnateenuste ja -ettevõtluse tegevusmaa võib olla praktiliselt piiramatu, sõltudes kogukonna 
vajadustest ja selle liikmeks olevatest inimestest. Sageli ei osata arvatagi, et mitmeid teenuseid on, eriti 
kui arvestada tehnoloogiate arengut, võimalik pakkuda nüüd koha peal. Ka põhines näiteks Ernst ja 
Youngi uuring senisel kogemusel, mistõttu põhiline teenuste loetelu piirdus ca 30ga.  

  
Niisamuti on võimalik – selle asemel, et inimesi vedada teenuse juurde –, kasvõi kord kuus või ka 
poolaastas, teenindaja (on see siis juuksur või perearst) kohale tellida. Sel juhul sõidab näiteks 20 
inimese asemel üks ja ühiskonna kogukulud ka sellevõrra väiksemad.  
 
Alljärgnev loetelu on koostatud Eesti tegevusalade registri EMTAK kommenteeritud versiooni alusel 
(lisatud), kust on siia kokku tõstetud enim kogukonnateenusteks või ka –ettevõtluseks passivad  
tegevused, mida on omakorda kommenteeritud. Selle eesmärk ongi anda inimestele ideid, mida võiks 
veel oma inimestele pakkuda või siis teenuseks teha. Enne intervjuude tegemist passiks siinne tekst 
osalistele tutvumiseks saata – ehk leiavad nad siit uusi võimalusi kogukonnateenuste või -ettevõtluse 
arendamiseks. 
 
Eestis on nii mõneski piirkonnas rakendatud „oma raha“. See tähendab tegelikult bartertehingute 
mõõdiku juurdepanekut, et saadaks paremini sotti palju keegi panustab ja mida võiks kogukond vastu 
anda. Asi nimelt ka selles, et üksteisele raha eest teenust pakkudes rikutakse juriidiliselt riigis kehtivaid 
seadusi, kuid üksteisele hüvede kinkimine on kõigiti legaalne. Niisamuti võivad nii külalised või ka selle 
asukad toetada seltsi rahaliselt, mille eest on võimalik näiteks teatud teenuseid väljastpoolt sisse osta. 
Näiteks on ka Eestis levimas „iseteeninduslikud“ õuna- või juurvilja „jagamispunktid“, kus tootel 
kindlat hinda ei ole või kus ei ole müüjat ning kauba saada sisuliselt „annetab“.  
 
Alljärgnevas tekstis on peenes kirjas EMTAKi tegevusalad, kus on jäetud alles ka tegevusalade koodid 
(neid saate lisada oma tegevusalade nimistusse või siis leida kiiresti vastava koha EMTAKi väljaandes) 
ning suurema kirjaga kommentaarid-soovitused, milliseid kogukonnateenuseid-tegevusi-tooteid 
vastavas valdkonnas annab teha.  
Lõik on omakorda koodiga, et saaks teksti sees viidata.  
 
Siin oleks ka koht, kus selle teksti sirvijad saaksid lisada oma häid näiteid. 
 
A - PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK 
01 TAIME- JA LOOMAKASVATUS, JAHINDUS JA NEID TEENINDAVAD TEGEVUSALAD 
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A1. Et kogukonnateenuseid pakutakse enim maal, siis on siin võimalikud kõik maakasutuse, põllu ja 
metsaga seotud teenuseid, tehes teatud tõid siis eraviisiliselt, talgute korras või tellimuse peale. Seda just 
väikestel maaomanikel, kel napib tehnikat. Maaharimist: künd, väetamine (sõnnik), koristamine tehas 
sageli teenusena, kuid harva on seda pakutud kogukonna liikmetele süsteemselt ja kulupõhiste 
hindadega. Seda tehakse alates aitüma eest, lõpetades üsna röövellike hindadega, aga ka nn. eurohein, st. 
pindalatoetuse eelduseks olev niide, on enam levinud ja siin on teatud hinnatasemed välja kujunenud. Et 
teenust pakuvad aga eraettevõtted, siis puuduliku turu oludes võivad hinnad kohati väga palju kõikuda. 
Kogukonna poolt kehtestavad kulupõhised hinnad ja abi lepingute sõlmimisel võiks anda teenuse 
tarbijaile üksjagu säästu. Heina on lihtne töö ja see võib omakorda olla tegevuseks kohalikele töötutele. 
Aia või aiamaa hooldamine kasutades väikemehhanisme lubab seda teha tõhusamalt. Kui kogukond 
hangib endale väiketraktori, millega haritakse näiteks 30-50 aiamaad, siis on see ühelt poolt võimalus 
paljudele, eriti eakamatele inimestele oma harjumispärast juurikakasvatust jätkata ja sellega tervislikku 
toidukraami nii endale kui ka näiteks kohaliku lasteaia tarvis kasvatada. 
 
011 Üheaastaste põllukultuuride kasvatus 
0119 Muude üheaastaste põllukultuuride kasvatus  
01191 Lillekasvatus 
01199 Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus 
 
A2. Vilja- ja ilupuude, -põõsaste ja -hekkide lõikamine ning piiramine on teatud oskusi ja ka tehnika 
kasutamist eeldav töö. Eestis ringi sõites näeb nii väga hästi hooldatud kui ka ülekasvanud puid. Ka ei 
ole heki või puu otsas turnimine jõukohane eakamatele inimestele, mistõttu mistahes kogukonna tasemel 
saaks aiahooldusteenuseid pakkuda nii enda inimestele kui ka väljaspoolsetele. Lõikamine ei lähe A 
ossa 
 
A3. Taimete ja istikute paljundamine toimub enamikes aedades, samuti kasvatatakse taimi (näiteks 
tomateid) ette varuga. Paljud liigsed taimed maanduvad kompostihunnikus ja head naabrid, kes taimi ise 
ette ei kasvata peavad neid ostma turult kalli raha eest. Kevadel võiks kogukondlikult – ja veel  parem: 
mitme kandi peale korraga –korraldada ettekasvatatud taimede ja istikute vahetus-laadad, või ka sättida 
külamaja juurde taimevahetusleti, kus omad inimesed, aga ka näiteks osa-aja elanikud ja suvitajad ning 
ka kaugemalt saaks endale vajalikke taimi valida ning selle eest kogukonna kassasse väikese panuse 
anda. 
  
A4. Ravim- ja maitsetaimede kasvatamine või kogumine eeldab juba häid teadmisi, see tegevus on 
paslik just koolilastele ja seda on võimalik ühendada loodusõpetuse ainetega. 
 
A5. Põllumajandussaaduste puhastamine, müügiks ettevalmistamine ja säilitamine on tegevused, mida 
oleks senisest enam võimalik teha kogukondlikult. Seda nii säilitamise või ka müügikanalite leidmise 
läbi. Kõikide peredes ei pruugi olla korralike keldreid ja muid hoiupaiku, näiteks suuri külmikuid, kus 
hoida külmutatud marju. Naabri juures või ühiselt hoiustamine võib tunduda meile esialgu võõras ja 
pole kuigi levinud, kuid see võib anda võimaluse, seda eriti suvitajatel, kel endil ei pruugi keldrit või 
külmikut olla, suurt osa talvevarusid ise kasvatada ja neid hiljem kasutada. Teisalt lubaks kohalike 
väikeste koguste koondamine neid juba müüa kohaliku keskuse poodides või siis otse-tootjalt-tarbijale 
(OTT) võrgustikele. 
 
012 Mitmeaastaste taimede kasvatus 
0124 Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus 
0125 Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus 
01301 Taimede paljundamine  
Taimse paljundus- ja istutusmaterjali tootmine, k.a pistikud, juurevõsud ja seemikud taime vahetuks 
paljundamiseks või pookealuseks.  
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− istikukasvatus, sh ilutaimeistikute kasvatus, k.a siirdmuru kasvatus  
− juur-, sibul- ja mugulköögivilja taimede kasvatus  
− pistikute, pookokste ning seeneniidistiku kasvatus  
− puukoolide tegevus  
 
014 Loomakasvatus 
 
A6. Põllumajandusloomade kasvatusteenused, sh. loomade rent, heina varumine jm. loomakasvatusega 
seotud teenused on tasapisi spetsialiseerumas. Esimesed loomade rendilepingud näiteks. Siin annab 
koostööd teha just nende inimeste vahel, kel on maa, kuid pole loomi, ja nende vahel, kel on küll 
loomad, kuid kel äri laiendamiseks napib maad või sööta. Lisaks maa ametlikule rentimisele võib ju ka 
näiteks üsa kuluka muruniitmise asemel lasta selle töö ära teha lammastel. Absurdse „euroheina“ 
tegemise asemel (st. et pindalatoetuse saamiseks niidetakse rohi mädanema) võiks selle heina kokku 
koguda ning müüa nendele, kel seda vaja on. Siin on kogukonnal võimalik nõudmine ja pakkumine 
kokku viia ning vahetusele ka oma reeglid kehtestada. Selleni välja, et pakutakse ka sugulastele 
linnameestele heinateo elamuse-teenust, mis sisaldab enda parmudel süüa laskmist, rakkus käsi ja pärast 
preemiana magamist lakas värsketel heintel.  
 
A7. Sageli napib ka mesinikel puhtaid pestitsiidivabu maid, mistõttu paari meepurgi eest võiks ju mõni 
metsatalu oma kandi mesilindudele rapsipõldude pritsimise ajal või just kindlat tüüpi, nt. kanarbiku mee 
saamiseks „asüüli pakkuda“. 
 
A8. Kasvav trend on lemmikloomade kasvatamine ja hooldamine. Kusjuures lemmikuteks ei ole ainult 
kassid-koerad, vaid ka suuremad elukad, hobusteni välja. Üsnagi levinud on juba koduloomapargid, 
kuid sellist teenust võib linnalastele pakkuda kogu küla. Siia ei lähe lemmikloomadena kasvatatavad 
loomad 
 
0143 Hobusekasvatus 
0145 Lamba- ja kitsekasvatus 
01491 Mesindus 
 
016 Põllumajandust abistavad tegevusalad ja saagikoristusjärgsed tegevused 
 
A9. PRIA pakub küll väga erinevaid toetusi, kuid nende saamiseks tuleb täita kohati üsna keerukaid 
vorme, samuti peab teadma, mida ja millal esitada. Nii võib siin kogukond esiteks korraldada oma 
inimestele vastava (raamatupidamis- või abitaotluse koostamise teenuse), kuid teisalt ka ärgitada ka 
väikemaaomanikke vastavaud toetusi küsima. See ei ole abistavad tegevusalad 
 
017 Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad 
 
A10. Jahimehed on olulised ulukite eest hoolitsejad ja nende arvukuse reguleerijad. Jahis käimine on ka 
tähtis suhtlus- ja infovahetuskoht. Siin saaksid kogukonnad esiteks aidata jahimeeste järelkasvu 
täiendada, teiseks lahendada maaomanike ja jahimeeste ikka ettetulevaid erimeelsusi, anda põhjust 
omakandimeestele enam kodumail käia ja selleni välja, et jahiseltskonda kaasatakse välismaalasi kelle 
kaudu võivad näiteks kohalikud turismitalud saada täiendavaid kundesid just siis kui kliente napib – 
sügisel.  
 
 
02 METSAMAJANDUS JA METSAVARUMINE  
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A11. Metsanduses on kenasti arenemas ühistuline tegevus, et saada paremat hinda nii müügil kui ka 
ülestöötamisel. Metsaühistu liikmeskond võib aga kattuda olulisel määral külaseltsiga. Viimase kaudu 
saaks näiteks korraldada istikute hankeid,  istutamistalguid, aga ka teede väikeremonti või kraavide 
puhastamist, mis üksikul maa-metsaomanikul läheks kasvõi juba tehnika kohalevedamise tõttu kalliks 
või ei tuleks kõne allagi. Samuti on siin oluline nõuande ja taas paberite ettevalmistamine, millega 
paljud ja just vanemad arvutikasutuses vähevilunud väikemetsaomanikud ise hakkama ei saa.  
 
A12. Suuremal metsavarumisel jääb nii mõnigi kord väiksem sutsakas puitu maha, mille järel ei ole 
mõtet suure autoga tulla, või ei tasu kehvemat puitu lihtsalt kaugemale vedada. Selline kütteks sobiv 
materjal, mille omanik võib ka muidu, kohaliku raha või omahinna eest lasta ära vedada, passiks just 
kohalikele väikekatlamajadele ja ahiküttega avalikele hoonete (raamatukogud, kultuurimajad jt.). Ka 
oleks kogukonnal võimalik korraldada oma eakamate küttepuudega varustamist ning taas töötulele 
tegevust. 
 
A13. Metsast saab ka palju muud, ennekõike seeni ja marju, mis annab paljudele peredele lisaraha. Siin 
on kogukonnal võimalik muidu väga pikka vahendajate rida lühendada, nende kokkuostu korraldada 
ning seeläbi paremat hinda saada.  Metsasaadusi saab sarnaselt põllu- ja aiasaadustega (vt A5) 
koondada, säilitada ja müügivõrgustikesse suunata. Jõulukuuskede, saunavihtade, punutiste toorme, 
kuuseokste jms. varumist ja müüki ei tasu samuti ühe pere kaupa korraldada, ühiselt saab kokku 
sobivamad kogused, millega veokulu ühiku kohta langeb.  
 
021 Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad  
− metsakasvatus: metsa istutamine, ümberistutamine, taastamine ja harvendamine ning metsade ja 
metsaveoteede hooldus  
022 Metsavarumine  
02202 Küttepuude tootmine 
023 Looduslike materjalide kogumine, 
0240 Metsamajandust abistavad tegevused 
 
03 KALAPÜÜK JA VESIVILJELUS 
 
A14. Suur osa ranna- ja valdav osa jõgede-väikejärvede kalast püütakse hobikorras. See pigem kasvab, 
kujunedes elulaadi ja turismiteenuse osaks.  
 
3.1. Kalapüügiteenus 
3.2. Vesiviljelus 
3.3. Kalasaaduste valmistamine  
 
B MÄETÖÖSTUS 
 
B1. Kaevandamine eeldab kaasajal üldjuhul masinate olemasolu. Kaevandamisega kaasnevad ka 
keskkonnamuutused ja et maapõuevada kuuluvad riigile, siis siin tuleb tegemist ka riikliku 
keskkonnaametiga. Kaevandamine tekitab enamasti ka kohalike elanike teravat vastuseisu. Samas on 
veokulus väga suur vahe kas kruus tuleb kohaliku tee peale viie või kahekümne kilomeetri kauguselt.  
Nii on aga paljuski taasavastatud kohalikud liiva-savi-kruusaaugud ja kivimurrud, vähendamaks 
veokulu. Ka siis, kui on vaja remontida teid või autentselt renoveerida vanu just sellest kohalikust kivist 
või savist ehitatud hooneid. Omahinnas võib olla väga suur vahe kas 10 koormat kruusa veab teele 
kohalik talumees või kaugelt tellitud firma. Siin saab kogukond olla abiks nii vastavate kaevekohtade 
leidmisel, hindades kokkuleppimisel (sest eks talumees tahab küsida ju ka üldist ja kõrgemat hinda) ning 
paberite-lubade korraldamisel.  
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Kivi ja savitoorme töötlemine, keraamika 
08 MUU KAEVANDAMINE 
081 Kivi, liiva ja savi kaevandamine 
08111 Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine 
0812 Kruusa- ja liivakarjääride tegevus;  
0892 Turba tootmine  
 
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS 
 
C1. Tööstus on teatud suunas kasvanud väga suureks, kuid odava, üheülbalise ja sageli ka kehva 
kvaliteediga masstoodangu kõrval on üha rohkem ka avanenud nišše, mida saavad täita väiketootjad ja 
käsitöölised. Internet ja kullerfirmad pakuvad omakorda võimalust toodangut turustada ja kohale 
toimetada kasvõi teise maailma otsa.  
  
 
10 TOIDUAINETE TOOTMINE 
 
C2. Sanitaarnormide mõistlikumaks timmimine võimaldab üha enam ka kogukonna- või ka 
koduköökides toota väga huvitavaid toiduaineid. Kogukond saab siin lisaks toorme koondamisele ja 
säilitamisele (vt. A5, A 13) aidata ka retseptide ja turundamisega. Kui kogukonnal on suur köök, siis 
saab seal teha suuremaid partiisid konserve ja moose.  Väga levinud teenus on juba õuntest 
mahlapressimine, et ei peaks vedama suuri kogused edasi tagasi, siis sõidab ringi hoopis mahlapress.    
 
101 Liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine  
102 Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine 
103 Puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine 
105 Piimatoodete tootmine 
106 Jahu ja tangainete, tärklise ja tärklisetoodete tootmine 
107 Pagari- ja makarontoodete tootmine 
108 Muude toiduainete: kondiitritoodete, valmistoidu, kohvi, tee ja maitseainete, aga ka kiiresti-
riknevate ja eritoitude tootmine. 
1085 Valmistoitude tootmine 
1092 Lemmikloomade valmistoidu tootmine 
 
11 JOOGITOOTMINE 
 
C3. Üha levinum on enda tarbeks õlle, veini ja siidri ning ka hansa jt. kangemate jookide tootmine. 
Maailma kogemus ütleb, et need joogid täiendavad olulisel määral kohalikke kulinaarseid tooteid, 
loovad sageli koha näo ja on eriti nõutu turistide poolt. Ungaris said muide enim maaelu 
mitmekesistamise eurotoetusi just veinikeldrid. Et tegemist on aga aktsiisikaupadega, siis on 
võtmeküsimus seaduslikkuse piiresse jäämises: kas toodetakse enda tarbeks, jagatakse kogukonna 
üritustel või müüakse näiteks pudelisse pakendatud kohalikke turismimeeneid. Ilmselt saab siin olema 
jätkuvalt muudatusi nii seadusandluses kui ka politsei juhtumite tõlgendamisel, mistõttu vastavaid 
piiripealseid kaasusi on tark teada ja neist ka juhendada. 
  
1101 Kange alkoholi destilleerimine, segamine 
1103 Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine 
1105 Õlletootmine 
 
13 TEKSTIILITOOTMINE 
 

30 
 



C4. Peene näputöö, vaipade ja teiste kodutekstiilide kudumine on üks olulisemaid käsitööartikleid, mida 
ostavad eriti agaralt välismaise turistid, kel kodus analoogsed tooted on kordades kallimad. Siin saab 
kogukond väga palju oma liikmetele appi tulla, seda nii tootevaliku kujundamisel, disainil, tootmisel kui 
ka turustamisel. Näiteks hankides kamba peale kangasteljed või ketrusmasina, mis ühes talus ei tasu 
kunagi ära, võib see mitme kandi peale kokku seni kasutama või odavalt müüdud villa lõpptooteks 
vormides tuua kenasti sisse). Või ka jagades tellimused küla peal memmedele laiali ning kogudes hiljem 
valmistoote kokku ning realiseerides need kas siis turistidele või müües läbi interneti. Näputöö tegemine 
on naistel läbi aegade olnud ka üks ajaveetmise ja läbikäimise vorme.  
 
131 Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine 
132 Riidekudumine 
133 Tekstiili viimistlemine: tekstiili ja rõivaste viimistlemine, nt pleegitamine, värvimine, apreteerimine 
jms. 
139 Muu tekstiilitootmine: valmis tekstiiltoodete, vaipade ja vaipkatete, nööride, köite, kitsasriide jms 
tootmine 
1391 Silmkoe- ja heegelkanga (trikookanga) tootmine 
1392 Valmis tekstiiltoodete tootmine, v.a rõivad 
1393 Vaipade ja vaipkatete tootmine 
1394 Nööri, köie ja võrgulina tootmine 
14 RÕIVATOOTMINE 
142 Karusnahatoodete tootmine 
 
15 NAHATÖÖTLEMINE JA NAHKTOODETE TOOTMINE 
 
C5. Naha parkimine eeldab juba korralikumast sisseseadet, kuid vastavaid töökodasid võiks olla enam, 
sest täna jääb väga palju nii kodu- kui ka ulukinahkadest kasutamata.  
 
16 PUIDUTÖÖTLEMINE 
 
C6. Puit on meie kohalik ressurss ja seda leidub kõikjal. Käsitöö võimaldab puidust teha lugematut tüüpi 
tooteid: alates lauariistadest ja mänguasjadest ning lõpetades täispuidust mööbli ja majadega. Need 
loetletud tootegrupid on leidmas üha enam turgu Euroopas ja isegi Aasias-Ameerikas. 
 
20 KEMIKAALIDE JA KEEMIATOODETE TOOTMINE 
 
C7. Keemiatööstus tundub esmapilgul kaugena, kuid kui mõtelda kasvõi sõnniku ja komposti jt. 
orgaaniliste väetiste, looduslike värvide peale, rääkimata puusöest, siis leiab siin kohalikke oskusi ja 
traditsioone edasi viies nii mõndagi. Näiteks on palju kasvanud seebi- ja küünalde käsitööline tootmine. 
Et üha suurema populaarsusega on maheaiandus, siis kasvab nii looduslike väetiste kui ka 
taimekaitsevahendite (näiteks tubakaleotis kirpude jt. kahjurite vastu) vajadus. Käsitöötoodete väärtust 
kasvatab kui need on värvitud või kokku liimitud looduslike ainetega. Nii et siin saab kogukonna sees ja 
eri kogukondade vahel kasvatada spetsialiseerumist. 
 
2012 Värvainete ja pigmentide tootmine 
2014 Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine: puidutõrva, puidutõrvaõli, puidukreosoodi, 
puupiirituse, taimsete pigide, vaadipigi ja samalaadsete valmististe tootmine kampoli, vaikhapete või 
taimsete pigide baasil  
− puu- e grillsöe tootmine  
2015 Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine: loomsete või taimsete väetiste tootmine (kokkusegatud 
või segamata, keemiliselt töödeldud või mitte); loomsete või taimsete saaduste kokkusegamise või 
keemilise töötlemise abil valmistatud väetiste tootmine  
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2030 Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine: õlivärvide 
ja -lakkide, naha viimistlemiseks kasutatavate valmispigmentide tootmine  
2041 Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine  
2042 Parfüümide ja tualetitarvete tootmine 
2052 Liimi tootmine 
 
21 PÕHIFARMAATSIATOODETE JA RAVIMPREPARAATIDE TOOTMINE 
 
C8. Kui ravim- ja maitse taimi juba kogutakse, siis tasub neid ka pakendada või siis droogideks või 
muudeks toodeteks edasi arendada. Kogukondlikult saab siin korraldada koolitusi, paberimajandust-
sertifikaate ja muidugi taas turundust. 
 
212 Ravimpreparaatide tootmine: ravimina kasutatavate taimeproduktide  
 
23 MUUDE MITTEMETALSETEST MINERAALIDEST TOODETE TOOTMINE 
 
C9. Väga isikupäraseid tooteid saab valmistada klaasist, kivist ja savist. Näiteid taastatud lubjaahjudest, 
klaasikodadest, kivi- ja keraamikatöökodadest leiab üle Eesti. Nii mõneski kohas on vastavale 
traditsioonile aluse pannud kohalik maapõuevara: klaasiliiv, (lubja)kivi või savi  (vt B1).  Kogukond 
saab siin aidata leida parimaid uusi seadmeid ja turundada, kuid väheoluline ei ole ka kohalike 
maavarade kaevandamisele kaasaaitamine, rääkides läbi maaomanikega või siis ajades korda 
kaevandusloa. 
 
231 Klaasi ja klaastoodete tootmine 
23131 Klaasnõude jm sisekujunduses kasutatavate klaasesemete tootmine  
− klaasist või kristallist joogiklaaside ning laua- ja kööginõude tootmine  
− klaasist tualett- ja kontoritarvete tootmine  
− sisekujunduses kasutatavate klaasesemete jms klaastoodete tootmine  
− klaas- või kristallnõude graveerimine, söövitamine ja aursadestusega katmine  
23199 Muude klaastoodete ja tehnilise klaasi tootmine  
− juveeltoodete imitatsioonide valmistamisel kasutatavate klaastoodete tootmine  
− klaasist lambikuplite ja -varjude, hajutite, plafoonide jms tootmine  
− klaaskujukeste tootmine  
233 Savist ehitusmaterjalide tootmine 
2331 Keraamiliste kivide ja plaatide tootmine 
2332 Põletatud savist telliste, kivide ja muude ehitustoodete tootmine 
234 Muude portselan- ja keraamikatoodete tootmine 
235 Tsemendi-, lubja- ja kipsitootmine 
2352 Lubja- ja kipsitootmine 
236 Betoon-, tsement- ja kipstoodete tootmine 
237 Kivilõikamine, -vormimine ja –viimistlus 
239 Mujal liigitamata abrasiivtoodete ja mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 
23911 Abrasiivtoodete tootmine: veskikivide, teritus- või poleerkivide ja looduslike või tehislike 
abrasiivtoodete tootmine 
 
24 METALLI TOOTMINE  
245 Metallivalu  
25 METALLTOODETE TOOTMINE, V.A MASINAD JA SEADMED   
 
C10. Sepatöö ja muu metalliga mässamine kohtadel kanaliseerub peaasjalikult turismitoodete ja ehitus-
sisekujundustarvikute tootmiseks. Samas on külas väga hea kui seal on sepp või metallitööriistad: saab 
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rautada hobust, teritada tööriistu, sepistada vajaliku detaili või keevitada katkiläinud põllutööriista. Kui 
küla on „pärinud“ näiteks majandi töökoja ja seda ei ole laiali tassitud-lammutatud, siis võib see olla 
oskajate meeste olemasolul tänuväärne koht, kus eelnimetet teenusi saada või tooteid valmistada. 
 
2512 Metalluste ja -akende tootmine 
255 Metalli sepistamine, 
2562 Mehaaniline metallitöötlus: metallosade puurimine, treimine, freesimine, uuristamine 
(söövitamine), hööveldamine, soveldamine, kammlõikamine, tasandamine, saagimine, lihvimine, 
keevitamine, tappimine jne  
− metalli laserlõikamine ja lasergraveerimine  
− metallosade teritamine, k.a. poleerimine  
− sepistustöö (juhul, kui kui see ei kuulu tootmisprotsessi)  
− metallikunst (juhul, kui kui see ei kuulu tootmisprotsessi)  
257 Lõike- ja tööriistade ning rauakaupade tootmine 
259 Muude metalltoodete tootmine 
 
28 MUJAL LIIGITAMATA MASINATE JA SEADMETE TOOTMINE 
 
C11. Metalli (ääs) ja masinatöökojad ongi enamasti saamas kohas. Masinate puhul ei ole just palju 
näiteid, kus neid kogukondlikus vormis müügiks toodetakse – see on ikka Eesti mõistes suuremate 
ettevõtete äri. Kogukonnal võib lisaks kohalike masinate putitamisele olla siiski veel kaks valdkonda, 
kus masinatöökoda võiks olla ühishallatav. Esiteks kõiksugu vana- ja eritüüpi masinate hobi korras 
taastamine ja timmimine. Seda tehakse niikuinii paljudes garaažides, kuid kui mõni vana vedur, 
hobukaarik, laev või auto-uunikum saab uueks, siis võib sel okka kogukonnale oluline väärtus. Teine 
oleks poistele, kes enamasti on masinatest ja nende katsetamisest huvitatud, põneva ja pahategude 
alternatiivse liigset energiat rakendava tegevuse pakkumine. 
 
283 Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine 
2893 Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine 
2894 Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate tootmine 
30 MUUDE TRANSPORDIVAHENDITE TOOTMINE 
301 Laeva- ja paadiehitus 
3012 Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus 
3092 Jalgrataste ja invasõidukite tootmine 
30991 Muude mujal liigitamata transpordivahendite tootmine  
− käsitsi juhitavate (lükatavate) sõidukite tootmine (nt pagasi-, käsi- ja ostukärud, kelgud jne)  
− loomveokite tootmine (nt kaherattalised kaarikud, eeslikärud, surnuvankrid jms)  
 
31 MÖÖBLITOOTMINE 
 
C16. Mööblitöökoda ja selles vajalikud masinad ei eristu oluliselt puidutöökojast (vt C6). Sellest võib 
suuresti kasu olla mööbli parandamisel aga ka vanamööbli, mis pahatihti pööningutel koitab ja lõpuks 
ahju läheb, restaureerimisel ning seda juba huvilistele edasi müües nii omanikule kui ka restaureerijale 
tulu teenides. 
 
3109 Muu mööbli tootmine  
31091 Mujal liigitamata mööbli tootmine  
− diivanite, diivanvoodite ja diivanikomplektide tootmine  
− aiatoolide ja -istmete tootmine  
− magamistoa-, elutoa- ja söögitoamööbli, aia- jms mööbli tootmine  
− õmblusmasina-, teleri- jms kappide tootmine  

33 
 



− toolide ja istmete viimistlemine, nt polsterdamine  
− mööbli viimistlemine, nt värvimine, polituuriga katmine ja polsterdamine  
 
32 MUU TOOTMINE 
 
C17. Tegelikult oleks võimalik koos toidukaupadega (kohalikes poodides või OTT võrgustike kaudu 
müüa ka näiteks luudasid, harju jt kohalikke, selle asemel, et osta väga halva kvaliteediga ja tohutu 
juurdehindlusega tooteid ehituspoodidest-supermarketest. 
 
321 Väärisesemete, ehete jms toodete tootmine 
322 Muusikariistade tootmine 
324 Mängude ja mänguasjade tootmine 
329 Mujal liigitamata tootmine  
3291 Harja-, pintsli- ja luuatootmine: luudade, pintslite ja harjade, sh masinaosadena kasutatavate 
harjade tootmine; mehaaniliste põrandapuhastajate, narmasharjade (mopid) ja sulgedest tolmupühkijate; 
värvipintslite, maalrirullide ja -tampoonide, kaabitsate jm harjade, luudade, moppide tootmine, kinga- ja 
riideharjade tootmine  
 
 
33 MASINATE JA SEADMETE REMONT JA PAIGALDUS 
 
C18. Kogukond võiks tegeleda ka levinumate meistrimeeste nagu puusepp, elektrik, lukksepp, 
mehhaanik jt., andmete kogumise ja vahendamisega. Koha pea küll sageli teatakse omi inimesi, kuid 
ühelt poolt osa-aja elanikud ei tea ja teisalt värskelt kolinud meistrimehes ei oska end pakkuda. Nii võib 
juhtuda, et tellitakse näiteks kõrge tariifiga elektrik linnast väikest riket parandama, millele veel 
lisandub sõidukulu, teadmata, et teises küla otsas on litsentsiga spetsialist võtta, kes oma küla inimesele 
väikese töö ka tasuta võib ära teha. 
 
D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE 
 
D1. Elektri- ja ka sooja tootmist (ühiskondlikele hoonetele) korraldavad Lääne-Euroopas ja Ameerikas 
üha enam kogukonnad ja omavalitsused. Mikroenergeetika kasvu on ühelt poolt põhjustanud see, et 
päikesepaneelid, gaasigeneraatorid ja biomassi kasutavad elektri- ja soojusjaamad on üha väiksemad, 
odavamad ja efektiivsemad ning teisalt energia pidevalt kasvav hind. Saksamaal on juba suur osa 
katuseid kaetud päikesepaneelidega ning rannikud ja kõrgemad künkad täis tuulikuid. Eestis on elektri 
hind ilmselt veel mõnda aega madalam, et motiveerida elanikke päikesepaneele ostma, küll saab aga 
kogukond teha palju selleks, et oma hooned köetaks oma metsa puudega (vt. A12) ja pidada 
läbirääkimisi tuulikuparkide arendajatega, et vaate rikkumise eest ka kogukonnale kasu tuleks. 
 
3511 Elektrienergia tootmine 
 
E VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON, JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS 
 
E1. Maal elamine ei tähenda juba ammu jõest või kaevust kookudega või käe otsas ämbriga 
veetassimist. Leiab aga ka seda viimast. Sügava puurkaevu rajamine igasse tallu, eriti kui tarbijate seas 
ei ole suuri pudulojuseid, on kallis ettevõtmine. Arvestades nüüdisaegsete plasttorude odavust ja 
vastpidavust on märksa tasuvam korraldada ühine kaevupuurimine ja vedada kohalik veevärk. Mitme 
pere peale kaevu koormamine tagab selles ka kiirema veevahetus ja vee kvaliteedi. 
 
360 Veekogumine, -töötlus ja –varustus 
4221 Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 
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Küla ühise veetrassi rajamine  
42212 Kaevude puurimine: eekaevude kaevamine ja puurimine  
− veekaevude torusüsteemide ja pumpade paigaldus  
 
 
37 KANALISATSIOON  
 
E2. Kui kasutame palju vett, siis tekib ka palju reovett. Taas võib olla otstarbekas, kui majad lähestikku 
olla eraldi kogumiskaevude asemel, kust tuleb siis vedada  rajada kogu külale puhasti ja 
äravoolutorustik. Kui maad parasjagu käes ja tingimused sobivad, siis võiks esimeseks eelistuseks olla 
ökopuhasti, mis on hiljem praktiliselt hooldusvaba. 
37001 Kanalisatsioon ja heitveekäitlus: heitvee töötlemine (puhastus) füüsikaliste, keemiliste ja 
bioloogiliste meetoditega (nt dilutsioon ehk vedeldamine, sõelumine, filtreerimine, setitamine jne)  
 
 
38 JÄÄTMEKOGUMINE, -TÖÖTLUS JA -KÕRVALDUS; MATERJALIDE TAASKASUTUSELE 
VÕTMINE  
 
E3. Suur osa valdu on juba korraldanud ühise jäätmekäitluse, mis siin-seal on majapidamistele küllalt 
soodne. Küll võib aga kogukond korraldada näiteks metalli sisaldavate romude realiseerimist, et kulude 
asemel saadaks hoopis tulu. Teatud vanavara võib olla omakorda küllalt hinnaline (C16). 
 
381 Jäätmekogumine 
3811 Tavajäätmete kogumine 
3812 Ohtlike jäätmete kogumine 
382 Jäätmetöötlus ja –kõrvaldus 
383 Materjalide taaskasutusele võtmine 
3831 Vrakkide demonteerimine  
38311 Vrakkide demonteerimine  
− igat liiki vrakkide (auto-, laeva-, arvutivrakid jms kasutatud seadmete vrakid) demonteerimine 
materjalide taaskasutamiseks  
3832 Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine 
 
F EHITUS 
 
F1. Loomulikult ei peaks kogukond asutama ehitusettevõtet või sellena toimima. Küll on aga tavaline 
praktika, et naabrid aitavad üksteisel remondi või ühiste rajatiste, näiteks külakiige või paadisilla 
tegemisel. Paljudes külades elab oskustega ehitusmehi, kes töötavad mujal või lausa välismaal. Kui neil 
parasjagu tööd ei ole, siis oleksid nad ilmselt nõus üht-teist tegema ka kodukülas ja ju ka kohalikele 
taskukohasema tasu eest. Kogukond võib aga aidata korraldada ka eakate elanike katuseremonte või 
vahendada kohalikke ehitusmehi suvemajaomanikele. 
 
41 HOONETE EHITUS 
42 RAJATISTE EHITUS 
4211 Teede ja kiirteede ehitus 
429 Muude rajatiste ehitus  
4291 Vesiehitus: sadamate, jahi- ja paadisadamate, lüüside, kaide, muulide, dokkide jm kalda- või 
sadamarajatiste üldehitus, k.a remont, tammide jms tugiseinte üldehitus, k.a parandus  
4299 Mujal liigitamata rajatiste ehitus:  
spordi- ja puhkerajatiste (v.a hooned) üldehitus:  
− spordirajatised  
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− puhke- ja meelelahutusrajatised  
433 Ehitiste viimistlus ja lõpetamine 
43329 Muude ehituspuusepatoodete paigaldus 
4333 Põranda- ja seinakatete paigaldus 
4334 Värvimine ja klaasimine 
439 Muud eriehitustööd  
4391 Katusetööd 
43992 Pottsepatööd 
 
F2. Kogukonna ühine mure on keskkond. Kui keset küla lösutab mõni lauda või tühja kortermaja 
ahervare, siis on selle koha väljanägemine ja ka kinnisvara väärtus üksjagu madalam. Kogukond võib 
asuda läbi rääkima omanikega ning neid näiteks läbi KOV volikogu survestada, et see objekt korda teha. 
Lahenduseks võib olla ka sundvõõrandamine ning teatud juhtude lagunenud hoone müümine 
ehitusmaterjaliks. Sageli tuleb siiski lammutamiseks leida lisavahendeid, mille taotlemisel saab külaselts 
panustada. 
 
431 Lammutamine ja ehitusplatside ettevalmistus 
 
F3. Maaparandussüsteemide hooldamine ja rajamine on kollektiivne tegevus, sest liigvesi tuleb suunata 
vooluveekogusse ja selleks läbivad kraavid mitmeid maaomandeid.  
 
43122 Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus  
− ehitusplatsi kuivendamine  
− metsa- või põllumaa kuivendamine  
 
G HULGI- JA JAEKAUBANDUS 
 
G1. Külakogukond ei ole miski hulgikaupmees. Siiski. Selle asemel, et kõik talumehed eraldi käivad 
oma diislitünne-kanistreid lähimas tanklas ükshaaval täitmas võiks ju kamba peale tellida kütuseveoki ja 
saada ka selle hulgihinnaga. Sama kehtib ka väetiste jt mahukaupde kohta. Huvide koondamine saab 
toimuda ka teistpidi koondades kohaliku toodangu ja seda siis realiseerides (vt. A5, A13). 
 
46 HULGIKAUBANDUS, 
4611 Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine  
46111 Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine  
− elusloomade vahendamine  
− taimede ja lillede vahendamine  
− põllumajandustoorme vahendamine  
− tekstiilitoorme vahendamine  
− pooltoodete vahendamine  
4612 Kütuse, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine  
46121 Kütuse, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine  
− tahke-, vedel- ja gaaskütuse vahendamine  
4613 Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine  
− puidu ja puittoodete vahendamine  
4615 Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade vahendamine  
46151 Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade vahendamine  
− mööbli vahendamine 
− muude kodutarvete vahendamine  
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G2. Kogukonna poe pidamine on paljudes maakohtades ainuke võimalus tagada esmatarbekaupadega 
varustatus. Alternatiiv on, et igaüks sõidab ise kauba järele. Kui kogukonnakeskusel on mitmeid 
funktsioone, siis saab sellevõrra ja kauplus kauem lahti olla. Muidu või poodi pidada ka nii, et poepidaja 
võtab elanikelt lühikese säilivusajaga kaupade tellimused, käib paar korda nädalas hulgilaos kauba järel, 
mille siis tekkijad lunastavad. Kogukonna pood, mis paikneb turistidele käivadas piirkonnas, võib võtta 
müüki ka käsitöötooteid. 
 
4616 Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine  
46161 Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine  
− lõnga ja kangaste vahendamine  
− rõivaste ja jalatsite vahendamine  
− kodutekstiilide vahendamine (nt kardinad jms)  
− karusnaha vahendamine  
− nahktoodete vahendamine  
4617 Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine  
46171 Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine  
− toidukaupade vahendamine  
− jookide vahendamine  
− tubakatoodete vahendamine  
47 JAEKAUBANDUS 
471 Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes 
473 Mootorikütuse jaemüük 
4751 Tekstiiltoodete jaemüük 
4761 Raamatute jaemüük  
47611 Raamatute jaemüük  
− igat liiki raamatute jaemüük  
4762 Ajalehtede ja kirjatarvete jaemüük  
47621 Ajalehtede ja kirjatarvete jaemüük  
− ajalehtede ja ajakirjade jaemüük  
− kontoritarvete jaemüük (nt sulepead, pliiatsid, paber jms)  
4765 Mängude ja mänguasjade jaemüük 
4771 Rõivaste jaemüük 
4772 Jalatsite ja nahktoodete jaemüük 
 
G3. Omaette kriitiline teema paljudele on ravimite kättesaadavus. Apteekidel on kindlad nõuded ja selle 
pidamine ei tasu end ära ka suuremates asulates. Viimase riigikohtu lahendiga olukord ilmselt veelgi 
halveneb. Usalduspõhiselt ja kokkuleppel apteegi ja valla sotsiaaltöötajaga on loodetavasti võimalik ka 
retseptiravimeid mitmele inimesele korraga hankimas käia. 
 
4773 Apteekide tegevus 
 
G4. Müügi korraldamine laatadel ja turgudel, aga ka interneti vahendusel, lubaks piirkonna tooteid viia 
rikkamale turule, vabaneda vahendustasudest (vt. A5, A13). 
 
4776 Lillede, taimede, seemnete, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük 
47783 Meenete, kunstiesemete ja -tarvete jaemüük 
478 Jaemüük kioskites ja turgudel 
479 Jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge  
Toodete jaemüük posti või Interneti teel, müügiautomaatide kaudu, lävemüük (door-to-door selling) jne.  
4791 Jaemüük posti või Interneti teel 
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H VEONDUS JA LAONDUS 
 
H1. Teenuste kättesaadavust, eriti kui selle teenuse tarbijaid on vähe, saab parandada ka inimesi teenuse 
juurde sõidutades. Külaselts saab siin toimida kui kohalik taksooperaator ning kohalikud autoomanikud 
kui taksod. Selle vahega, et kõik autoomanikud, kes selle skeemiga liituvad, näiteks tööle sõites või 
lapsi huviringi viies saavad naabrid seda teha vahetustega kordamööda või siis pidades arvestust ning 
kompenseerides osa sõidukulust. Eakate „linna viimisel“ võetakse sageli naaber kaasa, kui niikuinii on 
endal „asja“ või siis kasutatakse kogukonna vautšeri (oma raha) süsteemi, eriti kui tegemist on tellitud 
sõiduga. 
 
4932 Taksovedu 
 
H2. Paatide laenutamine või lõbusõitude korraldamine on kasvav tegevus. 
 
503 Sõitjatevedu sisevetel 
50301 Sõitjatevedu sisevetel  
− sõitjatevedu jõgedel, kanalitel, järvedel jm siseveekogudel  
− reisipagasi, sõidukite, loomade jms vedu  
− sõitjate veoks sisevetel lõbusõidulaevade rentimine koos meeskonnaga  
 
H3. Kogukond saab korraldada ennekõike (vt. A5; A13) kohalike saaduste koondamist ja ladustamist, 
kasutades liikmete suuremaid laohooneid, keldreid või ka külmikuid või soetades vastava pinna 
ühistegevuse raames.  
 
521 Laondus  
52101 Kaubaladude töö 
kaupade hoidmiseks ja ladustamiseks ette nähtud rajatiste käitus:  
− teraviljahoidlate käitus  
− üldkaubaladude käitus  
− külmhoonete käitus  
 
H4. Bussi/rongipeatuste ehitamine oli varem üsna levikud ühistegevuse vorme. Sellest sai kohati isegi 
küla või ja suurema piirkonna visiitkaart, seda enam, et kohati olid varasemad bussipeatused lagastatud. 
Suurema inimvooga peatused võivad olla heaks asukohaks ka kohvikutele-poodidele, mistõttu võimsate 
pidajad võiks arvestada ooteruumi vajadusega, mis omakorda annab täiendava põhjuse, et inimene astub 
ka poodi ja kohvikusse.  
 
52219 Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad  
− bussi- ja raudteejaamade reisiterminalide ning kaubaterminalide ja -jaamade käitus ja teenused  
 
H5. Kirjaposti mahtude vähenemine on viinud paljude postkontorite sulgemisele. Eesti Post pakub siiski 
teatud käibe juures frantsiisiteenust postileti näol, mida saaks edukalt opereerida nii kohalikus poes, 
tanklas, aga ka külamajas ja raamatukogus. 
Niisamuti võib külamajja koondada vajalikud saadetised ja postipandavad kirjad, mille siis näiteks 
sotsiaaltöötaja võib paari päeva tagant postkontorisse või pakuautomaati viia. 
 
53 POSTI- JA KULLERITEENISTUS  
53101 Üldpostiteenus  
− ajalehtede, ajakirjade ja perioodika kogumine, vedu ja laialikandmine  
− kirisaadetiste, postipakkide ja panderollide kogumine postivõrgu kirjakastidest ja postkontoritest, 
sorteerimine, vedu ja kättetoimetamine (riigisisene või rahvusvaheline) üldpostiteenistuse poolt.  
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Postisaadetise edastamiseks võib kasutada üht või mitut transpordiliiki, nii era- kui ühistransporti.  
− postkontoriteenused, nt postmarkide müük, täht- või väärtsaadetiste käitlemine jms  
 
I MAJUTUS JA TOITLUSTUS  
 
I1. Meie külamajades pakutakse aga nii mõneski kohas majutust ja toitlustust. See on ennekõike seotud 
looduse või kultuurisündmuste külastamisega. Nende teenuste pakkumine on aga siin-seal põhjustanud 
erafirmade pahameelt, eriti kui kogukonna majas pakutakse teenust alla piirkonnas kehtiva hinnataseme. 
Või siis näites, kus avaliku rahaga korda tehtud külamaja või kooli köögis pakutakse toitlustusteenust 
nn. „haltuura“ korras selgelt alla omahinna, kusjuures tulu läheb asutuses töötavatele inimestele ning 
elektrikulu maksavad. Niisiis ei tasuks oma kandi ettevõtjate äri rikkuda ja saavutada kokkuleppele 
kogukonna ettevõtte pakutavate teenuste mahus ja/või hinnatasemes. Küll võib aga kogukond turundada 
oma piirkonna turismiettevõtteid või korraldada tootearendust ja logistikat (näiteks majutamaks bussitäit 
külalisi mitme talu peale). Turg on enamasti mujal: Tallinnas või Riias, mistõttu külastajate arvu kasvust 
piirkonnas võidavad kõik. Külamajas olevad toad võib olla vajalik ka näiteks õpetajate, kohapeal 
teenuse pakkuajte ja vabatahtlike majutamiseks. 
 
5510 Hotellid ja muu sarnane majutus  
55101 Hotellid  
− toitlustusteenust pakkuv, vähemalt 10 majutusruumiga majutusettevõte  
55102 Motellid jms majutus  
− maantee läheduses paiknev, eeskätt mootorsõidukitega liikujate teenindamiseks mõeldud toitlustus-
teenust pakkuv vähemalt 10 majutusruumiga majutusettevõte, kus on tagatud turvaline parkimine  
55103 Külalistemajad  
− toitlustusteenust pakkuv vähemalt viie majutusruumiga majutusettevõte  
552 Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus  
Külastajate lühiajaline majutus siseruumides, nt täielikult möbleeritud tubades või hoonetes, kus on 
eraldi elu-, einestamis-, puhke- ja magamisruumid. Majutusruumides või -hoones on toiduvalmistamise 
võimalus või täielikult sisustatud köögid. Siia liigitatakse majutus külaliskorterites, mis asuvad eraldi-
asetsevates mitmekorruselistes hoonetes, hoonerühmades või ühekorruselistes bangalotes, laste ja 
täiskasvanute puhkemajades, suvemajades, noortehostelites ning mägionnides ja -hüttides. 
5520 Puhkemajutus ja muu lühiajaline majutus  
55201 Hostelid  
− toitlustusteenust või toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusettevõte  
55202 Puhkemaja  
− puhkuseks mõeldud majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutushoone 
üüritakse välja täies ulatuses  
55205 Kodumajutus  
− hommikusööki pakkuv füüsilise isiku valduses olevas talus, majas või korteris paiknev majutus-
ettevõte  
 
I2. Et paljudes külamajades on toidutegemise ja pesemisvõimalused, piisavalt parkimisruumi, siis saab 
sinna sättida ka karavanide peatuskoha, et siis suunata kliente kohalike vaatamisväärsuste ja talude 
juurde. 
 
553 Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid  
5530 Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid  
55301 Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid  
− lühiajaline majutus laagriplatsidel, haagissuvilate parkimisplatsidel, kalapüügi- ja jahilaagrites, 
terviselaagrites jms vaba aja veetmise laagrites  

39 
 



− vabaajasõidukitele parkimisvõimaluse pakkumine  
− varjualused ja välilaagrid telkimiseks ja/või magamiskotis ööbimiseks  
 
56 TOIDU JA JOOGI SERVEERIMINE 
 
I2. Toidutegemine ja ühine manustamine on paljude külamajade üks olulisemaid funktsioone. Veelgi 
olulisem on selle juures aga suhtlemine ja võimalus suurema seltskonnaga koos viibida. Suurem köök 
annab võime ka väliürituste tarvis süüa valmistada. 
 
561 Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad  
5610 Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad  
56101 Restoranid jm toitlustuskohad  
Siia kuulub toidu valmistamine ja kliendile serveerimine istekohtadega siseruumides (täielik restorani-
teenindus); iseteenindusega toitlustusettevõtted; koheseks tarbimiseks mõeldud toidu müük kiirtoidu-
kioskitest, mootorsõidukitest, käsikärudelt jne, k.a toidu kaasamüük ja tellitud valmiseinete 
kojutoomine.  
562 Toitlustamine üritustel jm toitlustamine  
Siia gruppi kuulub toitlustamine üksiküritustel, lepinguline toitlustamine kindlaksmääratud 
ajavahemikul ning toitlustamine kontsessioonilepingu alusel (nt spordibaasides jms objektidel). 
563 Jookide serveerimine  
5630 Jookide serveerimine  
56301 Jookide serveerimine  
Jookide valmistamine (segamine) ja serveerimine kohapeal tarbimiseks.  
− baarid  
− kõrtsid, trahterid  
− kokteilibaarid  
− diskoteegid, kus pakutakse peamiselt jooke  
− õllesaalid  
 
J INFO JA SIDE 
 
J1. Kogukonnakeskuse üks roll on uudiste ja info edastamine, näiteks kohaliku lehe väljaandmine või 
näoraamatu konto pidamine, aga ka näiteks KOVile või teistele seltsidele selle teenuse pakkumine. 
Eestis toimivad ka esimesed kohalikud raadiod ja televisioonid, mille tarvis saab kasutada kaableid või 
ka kohalikku levi. 
 
58 KIRJASTAMINE 
5813 Ajalehtede kirjastamine  
58131 Ajalehtede kirjastamine  
− vähemalt neli korda nädalas ilmuvate ajalehtede (k.a reklaamilehed) kirjastamine paberkandjal, 
elektroonilises või audioformaadis ning online-kirjastamine  
 
 
59 KINOFILMIDE, VIDEOTE JA TELESAADETE TOOTMINE; HELISALVESTISTE JA 
MUUSIKA KIRJASTAMINE 
 
J1. Kogukonna lahutamatuks osaks on koha ja selle inimeste ajalugu. Lood kogunevad pidevalt ja neid 
saab salvestada nii paberil kui ka uue meedia abil.  
 
5819 Muu kirjastamine  
58191 Muu kirjastamine  
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− postkaartide, õnnitlus- jms kaartide, piltide, graafiliste lehtede, fotode, kleeppiltide, kalendrite jms 
kirjastamine paberkandjal ning elektrooniline ja online-kirjastamine  
− reklaammaterjali ja kaubakataloogide kirjastamine paberkandjal ning elektrooniline ja online-
kirjastamine.  
591 Kinofilmide, videote ja telesaadetega seotud tegevusalad  
Kino- ja telefilmide ning videote (mängu-, dokumentaal-, anima- jm filmid) tootmine (jäädvustamine  
filmi- või videolindile, DVD-plaadile vm infokandjale, k.a digitaallevi); filmitootmise abitegevused 
(filmide toimetamine, montaaž, dubleerimine jne); kinofilmide jm filmitoodangu levitamine (kino- või 
telelevi, levi video- ja digikandjatel jne) ning filmide linastamine. 
 
J3. Eestis toimivad ka esimesed kohalikud raadiod ja televisioonid, mille jagamiseks saab raadiosaatja 
asemel küllalt hõlpsalt kasutada kaabel- või ka kohalikku traadita (wifi) levi. 
 
59112 Telesaadete tootmine  
− telesaadete tootmine (otsesaated või salvestused), nt intervjuud, meelelahutussaated, spordi-
reportaažid jne  
− telereklaamide tootmine  
59201 Helisalvestiste ja muusika kirjastamine  
− helisalvestusstuudiote tegevus  
− CD-le salvestatud raadiosaadete tootmine  
− muusika ja nootide kirjastamine (poognate, fooliote või raamatutena)  
− elektrooniliste nootide kirjastamine  
− muusikaga heliplaatide, -lintide jm infokandjate kirjastamine  
− muude helisalvestistega heliplaatide ja -lintide kirjastamine  
− muusika levitamisteenused  
60 PROGRAMMID JA RINGHÄÄLING  
601 Raadioringhääling  
6010 Raadioringhääling  
60101 Raadioringhääling  
− raadiosaadete tootmine, programmide koostamine ja edastamine eetri, kaabel- või satelliitside kaudu  
− raadiosaadete edastamine Interneti kaudu (Interneti raadiojaamad)  
− andmete leviedastus raadioringhäälingu kaudu  
60202 Kaabel-, satelliit- ja muud abonentprogrammid  
− teleprogrammide koostamine ja edastamine satelliidi või kaabelvõrgu kaudu  
 
J4. Kohaliku Wifi jagamine võib olla jälle kokkuvõttes soodsam. 
 
61 TELEKOMMUNIKATSIOON  
61109 Muu traatsideteenuse osutamine  
− andmesideteenus, sh VoIP (siia kuulub ka Interneti magistraalvõrguteenus)  
− Internetiteenus  
− kaabelleviteenus, sh IPTV  
− püsiliiniteenus  
− võrguteenus (elektroonilise sidevõrgu kasutada andmine teistele sideettevõtjatele)  
612 Traadita sideteenuste osutamine  
61209 Muu traadita sideteenuse osutamine (sh traadita Internet)  
− andmesideteenus, sh VoIP  
− raadiosideteenus (mitteüldkasutatavad raadiovõrgud, nt dispetšersideks)  
− ringhäälinguprogrammide edastamine eetri kaudu, sh IPTV  
− püsiliiniteenus (raadioreleeliinide abil)  
− võrguteenus (elektroonilise sidevõrgu kasutada andmine teistele sideettevõtjatele)  
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63 INFOALANE TEGEVUS  
 
J5. Hea ühenduse, korraliku arvuti(pargi) ja oskajate spetside korral võib kohalik infotuba saada ka 
veebiarenduse ja –majutuse pakkujaks. Või ka siis helistus- või kaugtöökeskuseks.  
 
631 Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused; veebiportaalide tegevus  
Andmetöötlus, hostinguteenused (nt veebihosting) jms tegevused; veebiportaalide ja veebi otsingu-
mootorite käitus.  
6311 Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused  
63111 Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused  
− hostingu- e majutusteenused:  
− veebihosting (veebimajutusteenus)  
− video- ja audiofailide voogedastus (striiming)  
− rakenduste hosting (rakendusmajutus)  
− rakendusteenused  
− suurarvutite ajajaotus (time-sharing), st arvuti keskprotsessori aja jaotamine mitme kasutaja vahel  
− andmetöötlusteenused:  
− kliendilt saadud andmete terviktöötlus  
− kliendilt saadud andmetest spetsiaalsete aruannete genereerimine  
− andmesisestusteenused  
6312 Veebiportaalide tegevus  
63121 Veebiportaalide tegevus  
− otsingumootoriga varustatud veebisaitide ning nn (veebi)otsingusaitide käitus (veebi otsingumootor on 
programm, mis indekseerib veebilehti ja koostab otsinguandmebaasi)  
− muude veebiportaalidena tegutsevate veebisaitide käitus, nt perioodiliselt uueneva sisuga meedia-
saidid  
 
K FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS  
 
K1. Suurema ja usalduslike suhetega kogukonnas saab rakenda kohalikke finantsinstitutsioone. Siin on 
esmaseks kriteeriumiks usaldus kogukonna inimeste vahel, mis kahandab olulisel määral riske ja seeläbi 
ka kulusid. Kaasaegsed elektroonilised ülekannete rakendused võimaldavad operatsioone teha ka väga 
soodsalt ning madala riskitasemega. Eestis tegutsevate hoiu-laenuühistute varade maht on täna küll veel 
väike, ca 15 M€. Hoiu-laenuühistud võimaldavad vähendada valitsemiskulusid ja pakkuda laenu 
tingimustel, millega pangad ei soostuks. Eestis on hoiu-laenuühistuid 21. Hoiu-laenuühistute liitu 
kuulub küll vaid 8 liiget. Ülemaailmselt on see kiiresti kasvava populaarsusega finantsvahenduse vorm, 
kuhu kuulub 56 tuhat ühistut enam kui 200 miljoni liikmega. Kogukonna-põhised finantsinstitutsioonid 
saavad pakkuda ka muid finantstooteid.  
  
64 FINANTSTEENUSTE OSUTAMINE, V.A KINDLUSTUS JA PENSIONIFONDID  
Osa hõlmab reservide (rahaliste vahendite) moodustamise ja ümberjaotamise,  
6419 Muu rahaloomega seotud finantsvahendus  
64191 Krediidiasutused (pangad)  
Äriühingud, kelle peamiseks ja püsivaks majandustegevuseks on avalikkuselt rahaliste hoiuste jm 
tagasimakstavate vahendite kaasamine ning oma arvel ja nimel laenude andmine või muu finantseeri-
mine. Aktsiaseltsina asutatud krediidiasutus on kohustatud kasutama oma ärinimes sõna “pank”, 
ühistuna asutatud krediidiasutus sõna “ühistupank”.  
− rahaliste hoiuste ja/või muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine ning krediidi- või laenu-
vahendite suurendamine; krediteerimine e laenutehingud (nt tarbijalaen, hüpoteeklaen, krediit-kaardid 
jne) järgmiste finantsasutuste poolt:  
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6491 Kapitalirent  
64911 Kapitalirent  
Liisingu vorm, mille puhul rentnik saab kogu tulu vara kasutamisest ning võtab enda kanda kõik vara 
valdamisega seotud riskid. Pärast rendiperioodi lõppu saab rentnik vara omanikuks.  
6619 Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid  
 
K2. Kui hoiustamise-laenuandmine eeldab teatud mastaapi, oskusi ja suurt usaldust siis kogukonnal on 
võimalik pakkuda oma liikmetele finantsnõustamist, vältimaks inimeste sattumist näiteks kiirlaenu 
võtmisest tulenevatesse raskustesse.  
 
66191 Finantsnõustamine  
− finantsnõustamine  
− turuanalüüs ja informatsiooni edastamine  
− investeerimisnõustamine  
− hüpoteegi seadmisega seotud nõustamine  
 
L KINNISVARAALANE TEGEVUS  
 
L1. Paljud külaseltsid omavad hooneid ja ka maad. Neid saab ka välja rentida, teenides kogukonnale 
tulu. Teisalt eeldab kinnisvara ka remonti, kindlustamist ja muude omandiga kaasnevate kohustuste 
täitmist. 
 
68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus  
− enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus:  
− korterelamud, muud elamud ja eluruumid  
− mitteeluhooned, k.a näitusehallid, kaubanduskeskused, lao-, tootmis- ja büroohooned  
− maa (põllu- või metsamaa jne)  
 
L2. Kogukonnad võivad toimida ka kinnisvaramaakleritena. St. eriti kui kohal on tühjaks jäänud 
hooneid, siis oleks kogukonna huvides nendele leida uued omanikud, kes oleks ka tublid küla-arendajad.  
 
683 Kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel  
68311 Kinnisvarabüroode tegevus  
− kinnisvara ostu, müügi või üürileandmise vahendamine tasu eest või lepingu alusel  
− kinnisvara ostu, müügi või üürileandmisega seotud nõustamine ja kinnisvara hindamine tasu eest või 
lepingu alusel  
 
 
L3. Kogukond võib oma liikmetele pakkuda ka abi hoonete hooldamisel ja remondil, leides näiteks nii 
tööd kohalikele alarakendatud ehitajatele. 
 
6832 Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel  
68321 Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)  
− majade jm elamukinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel  
− mitmekorteriliste hoonete või peamiselt elamuks mõeldud mitmeotstarbeliste hoonete haldus  
− hoonehalduse abitegevused, majahoidjate tegevus  
68329 Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused  
− tööstusliku või ärikinnisvara haldus  
− põllumaa, metsa jms kinnisvara haldus  
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L4. Paljud aiandus- ja suvilaühistud toimivad kogukondlikult. Nende taristu ja piirkonnas vajalike 
teenuse pakkumine ja arendamine toimub sageli kohalikul initsiatiivil. 
 
68322 Aiandus- ja suvilaühistute jms haldus  
 
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS  
 
M1. Kogukond võib aidata leida oma liikmetele pädeva õigus- või mu valdkonna nõustaja. Kui 
piirkonnas on näiteks ettevõte vallandanud töötajaid, siis võib töövaidluse puhul olla ratsionaalne 
kaasata ühine nõustaja. 
 
691 Juriidilised toimingud  
69102 Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus  
− nõustamine ja esindamine tsiviilasjus  
− nõustamine ja esindamine kriminaalasjus  
− nõustamine ja esindamine töövaidlustes  
 
M2. Seltsid peavad paratamatult pidama raamatupidamist. Enamasti tellitakse see väljastpoolt. 
võimaldab vajadusel seda teenust või nõuannet pakkuda ka kogukonna väikeettevõtetele ja 
maaomanikele. 
 
692 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine  
6920 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine  
69201 Auditeerimine  
− raamatupidamise algandmete ja lähteinformatsiooni läbivaatamine ning hinnangu andmine: kas 
raamatupidamisaruanded kajastavad kliendi finantsmajanduslikku seisundit seaduste, raamatupida-mise 
hea tava ja sise-eeskirjade kontekstis kõigis olulistes aspektides õigesti ja õiglaselt  
− arvepidamise kontroll: aasta-, vahearuannete jm finantsinformatsiooni kontroll, mis ei ole nii põhjalik 
kui auditeerimine ning mille järeldused on väiksema ulatusega  
− finantsaruannete koostamine või auditeerimine  
− finantsinformatsiooni ülevaadete koostamine  
69202 Raamatupidamine, maksualane nõustamine  
− raamatupidamine, st majandustehingute liigitamine ja kirjendamine rahas või muudes ühikutes  
− era- ja juriidiliste isikute tuludeklaratsioonide koostamine  
− maksualane nõustamine ja klientide esindamine maksuorganites  
 
M3. Kogukonnal on oluline olla oma kandi ja inimeste üle uhke. See tähendab vajadust korraldada 
suhteid, vajadusel nö. turustada oma kanti, lobeerida KOV ja ka teistes organisatsioonides. Kogukonna 
kogenud esindajatel on ilmselt arvukalt kontakte, mida vahendada oma liikmetele.  
 
702 Juhtimisalane nõustamine  
7021 Suhtekorraldus ja teabevahetus  
70211 Suhtekorraldus ja teabevahetus  
− äri- jm organisatsioonide nõustamine, juhendamine ja operatiivne abistamine suhtekorralduse ja 
teabevahetuse valdkonnas  
 
71 ARHITEKTI- JA INSENERITEGEVUSED; TEIMIMINE JA ANALÜÜS  
 
M4. Kogukonnal on ennekõike huvi säilitada ja parandada oma kandi keskkonna kvaliteeti. Eriti 
suurlinnade lähedal on kõrgendatud surve arendamaks nii tööstus- kui ka kaubanduskinnisvara ja uusi 
elamuid, mis muudab inimeste senist elukeskkonda. Oluline on siinjuures hoomata, et uusarendus ei 
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tähenda tingimata pööret halvemusele, vaid võib elukvaliteeti uue taristu (nt. bussipeatus, laste 
mänguväljak) või ka teenuste (kauplus) läbi parandada. Enamasti tuleb need tingimused planeeringusse 
sisse suruda. Seetõttu on hea kui kogukonnas on inimesed, kes on teavad või endale selgeks teinud 
ehitus-planeerimisvaldkonna ning suudavad kohalike elanike huve esindada. 
 
7111 Arhitektitegevused  
71111 Arhitektitegevused  
− arhitektuuri- ja restaureerimisalane nõustamine  
− ehitiste arhitektuurne projekteerimine, jooniste valmistamine jm arhitektuuriteenused  
− linna- ja asulaplaneerimine (arhitektuurne ja ehituslik kavandamine)  
− maastikuarhitektuur (projekteerimine ja nõustamine)  
7112 Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine  
71121 Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine  
− insener-tehniline nõustamine:  
− projekti tehnilise teostatavuse ja projekti mõju uurimine  
− projekteerimiseelne nõustamine ja konsultatsioonid  
− teostatavuse ja keskkonnamõju uuringud, projekti majanduslik hindamine  
− tehniline nõustamine olemasolevate seadmete osas  
− konstruktsioonide, mehaanika ja elektriinstallatsiooni hindamise teenused  
− eksperthinnangud kohtuvaidluste puhul  
− insener-tehniline projekteerimine:  
− kavandamine, eskiiside ja tööjooniste valmistamine (nt elektrivõrkude, telekommunikatsiooni-
süsteemide, veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmekäitlusobjektide, transpordiobjektide jm tootmis- ja 
tööstusobjektide projekteerimine)  
 
 
73 REKLAAMINDUS JA TURU-UURINGUD 
 
M5. Kui kogukonnal on tihe veebisuhtlus, siis võidakse kiiresti välja selgitada kogukonna eelistused ja 
soovis teatud küsimuste osas.  
 
732 Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused  
7320 Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused  
73201 Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused  
− turupotentsiaali, turu teadlikkuse, toodete ja teenuste tuntuse ja tarbijate ostuharjumuste uurimine 
müügi edendamiseks, uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks, k.a tulemuste statistiline analüüs  
− avaliku arvamuse uuringud poliitika-, majandus- ja sotsiaalküsimustes ja nende statistiline analüüs  
 
74 MUU KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS  
 
M6. Ehki fotosid saab teha telefonide ja muude vidinatega, ei pruugi nende kvaliteet inimesi alati 
rahuldada. Ka on foto üks võimalus lisaks videosalvestustele jäädvustada seltside tegevusi. 
 
74201 Fotograafia  
− reklaam- ja tarbefotod:  
− dokumendi- ja portreefotod (nt passipildid, kooli- ja pulmapildid jne)  
− reklaam- ja ärifotod (moe- ja tootefotod jne)  
− aerofotod  
− pulmapidude, koosolekute jm sündmuste jäädvustamine videolindile  
− fotokoopiad, fotode ennistamine või retušeerimine  
− fotokaadrite ülekandmine muule meediale  
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743 Kirjalik ja suuline tõlge  
 
M8. Rahvusvaheline suhtlus on pidevalt kasvav, mistõttu kohalikud ettevõtted vajavad aeg-ajalt tuge 
dokumentide vormistamisel ja täpsel tõlkel.  Nii nagu ka nõuannet muudes valdkondades, millele 
kogukonnast leiab teadjainimese. 
 
74901 Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus  
− ärimaaklerlus, st väike- ja keskmiste ettevõtete ostu ja müügi korraldamine, k.a kutsetegevus, v.a 
kinnisvara- ja kindlustusmaaklerlus  
− hindamisteenused (nt antiikesemed, juveelid jms), v.a kinnisvara ja kindlustus  
− turvanõustamine (kliendi vajaduste määratlemine, nõuanded ja soovitused turvasüsteemi valimi- seks 
või olemasoleva süsteemi täiendamiseks)  
− põllumajanduslik nõustamine (agronoomide, põllumajandusökonomistide konsultatsioonid)  
− keskkonnanõustamine (keskkonna hindamine ja keskkonnaaudit, konsultatsioonid loodusressursside 
haldamise, jäätmekäitluse, keskkonnapoliitika arendamise jms osas)  
− muu tehniline nõustamine  
 
75 VETERINAARIA  
 
M9. Loomade kontrolli, vaktsineerimist ja ravi saab korraldada ühiselt. 
 
75001 Veterinaaria  
− põllumajandusloomade tervishoid ja tervise kontroll  
− lemmikloomade tervishoid ja tervise kontroll  
− veterinaartehnikute ja veterinaari abipersonali tegevused  
− kliinilis-patoloogilised uuringud jm diagnostilised protseduurid  
− veterinaarkiirabi tegevus  
 
N HALDUS- JA ABITEGEVUSED  
 
N1. Kogukond saab korraldada oma liikmete vahel nii soola-tikkude kui ka metsaveomasina laenamist. 
Paljusid tööriistu: muruniitjaid, keevitusaparaati, teatud spordiinvertari, muusikariistu jms. ei pruugi olla 
mõistlik soetada kõikidel, neid saaks väikses usalduslikus kogukonnas üksteiselt või ühisomandist 
laenutada. 
 
771 Mootorsõidukite rentimine ja kasutusrent  
7712 Veokite rentimine ja kasutusrent  
77121 Veokite rentimine ja kasutusrent  
− kaubaveoks mõeldud mootorsõidukite, nt veoautode, haagisveokite, raskeveokite (täismassiga üle 3,5 
t) rentimine (ilma juhita) ja kasutusrent  
− reisijateveoks mõeldud mootorsõidukite, nt busside rentimine (ilma juhita) ja kasutusrent  
− inim- või loomajõul liikuvate veokite/sõidukite rentimine ilma juhita  
− haagiste ja poolhaagiste rentimine ja kasutusrent  
772 Tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent  
Siia gruppi kuulub tarbeesemete ja kodumasinate, puhkevarustuse, sporditarvete ning videokassettide 
(üldjuhul lühiajaline) väljaüürimine.  
7721 Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent  
77211 Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent  
− lõbusõidulaevade, kanuude, purjepaatide, surfilaudade, veesuuskade jms väljaüürimine  
− plaanerite, purilennukite jms väljaüürimine  
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− jalgrataste väljaüürimine  
− suuskade ja uiskude väljaüürimine  
− sporditarvete väljaüürimine (nt golfivarustus, pallimänguvahendid jms)  
− rannatoolide ja päevavarjude väljaüürimine  
− matkavarustuse väljaüürimine  
7729 Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent  
77291 Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent  
− kodumasinate või tarbeesemete (v.a vabaaja- ja sporditarbed) väljaüürimine kodumajapidamistele või 
ettevõtjatele:  
− kodutekstiilid, tekstiiltooted, rõivad ja jalatsid  
− mööbel, keraamika ja klaas, köögi- ja lauanõud  
− väärisesemed, kellad, muusikariistad, dekoratsioonid ja kostüümid  
− elektriseadmed ja mitte-elektrilised kodumasinad  
− kodumajapidamises kasutatavad elektroonikaseadmed  
− seadmed ja töövahendid asjaarmastajatele või hobitegevuseks  
− fotokaamerad, binoklid jms optikakaubad  
− raamatud ja ajakirjad  
− lilled ja taimed  
− (inva)abivahendid (nt kargud) jms tooted  
− muruniidukid (ilma operaatorita)  
773 Muude masinate, seadmete ja materiaalse vara rentimine ja kasutusrent  
7731 Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent  
77311 Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent  
77341 Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent  
77399 Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent  
774 Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine  
Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete rentimine (kasutada andmine), mille eest toote omanikule  
(st varahoidjale) makstakse kasutustasu (autori- või litsentsitasu). Siia kuulub näiteks luba toodet 
reprodutseerida, kasutada järgnevates protsessides või toodetes, frantsiisilepingu alusel äritegevuse 
lubamine jne.  
 
78 TÖÖHÕIVE  
 
N2. Eestis on tekkindu mitmeid tööjõuvahendusfirmasid, mis saadavad kohalikke inimesi tööle 
suurlinnadesse ja välismaale võttes kopsakat vahendustasu. Kogukonnad võiksid oma inimestele tööd 
korraldada ilma vahendajateta. 
 
781 Tööhõiveagentuuride tegevus  
7810 Tööhõiveagentuuride tegevus  
78101 Tööhõiveagentuuride tegevus  
− tööandjale sobiva töötaja leidmine; personaliotsing, -valik ja hindamine  
− valikuagentuuride (casting agencies) tegevus, näitlejate otsimine ja valik (rollijagamisteenus)  
− online-tööhõiveagentuuride tegevus  
782 Ajutise tööjõu rent  
7820 Ajutise tööjõu rent  
78201 Ajutise tööjõu rent  
Ajutise tööhõive asutused (rendiagentuurid), kes pakuvad tööjõurenditeenust ehk annavad teisele ette-
võttele (kasutaja- e tellijaettevõttele) oma töötaja rendile. Renditöötaja tööandjaks on rendiagentuur,  
st et töötajal on tööleping rendiagentuuriga, mitte kasutajaettevõttega, kus ta tegelikult töötab ning kelle 
juhtimisele ja kontrollile ta allub. Ajutist tööjõudu kasutatakse töötajate asendamiseks, hooajatööde 
tegemiseks ning tööde mahu ajutisel suurenemisel, eriülesannete või -projektide teostamisel jne.  
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80 TURVATÖÖ JA JUURDLUS  
811 Hoonehalduse abitegevused 
8110 Hoonehalduse abitegevused 
− kliendile kuuluvas hoones kombineeritud hoonehaldusteenuse osutamine, nt järgmised 
teenused: 
− siseruumide üldpuhastus, hooldus, prügi kõrvaldamine, valve ja turvakaitse, posti 
edastamine, pesumajateenus jms hoonehalduse abitegevused 
siia ei kuulu: 
ainult ühe abitegevuse korraldamine (nt siseruumide üldpuhastus) või ainult ühe teenuse 
pakkumine (nt kütmine), vt osutatavale teenusele vastavat klassi 
restoranide, hotellide, kaevanduste, haiglate jms kliendile kuuluvate ettevõtete tegevuse 
korraldamine ja koosseisulise personali juhtimine, vt ettevõtte tegevuse järgi 
kliendi arvutisüsteemide ja/või andmetöötlusüksuste kohapealne haldus ja käitamine, vt 
62031 
parandusasutuste haldus ja käitus tasu eest või lepingu alusel, vt 8423 
813 Maastiku hooldus ja korrashoid 
8130 Maastiku hooldus ja korrashoid 
81301 taimede, puude ja põõsaste istutamine, parkide, aedade jm haljasalade hooldus ja 
korrashoid: 
− parkide ja aedade hooldus ja korrashoid, nt eramuid ja elamurajoone, avalikke ja 
poolavalikke hooneid (koolid, haiglad, administratiivhooned, kirikud jne), tööstus- ja 
ärihooneid ümbritsevad pargid ja aiad, munitsipaalaladele (üldkasutatavad haljakud, 
kalmistud jne) ning teeäärsetele haljasribadele rajatud pargid ja aiad 
− haljastustööd, haljasalade hooldus ja korrashoid, nt hoonete haljastus (katuseaiad, 
fassaadi haljastus, talveaiad jne), spordiväljakute (jalgpalli- ja golfiväljakud jne), laste 
mänguväljakute, päevitamiseks mõeldud muruväljakute jms puhke- ja virgestusalade 
hooldus ja korrashoid 
− looduslike või tehisveekogude hooldus ja korrashoid (valgalad, märgalad ja tiigid, 
välibasseinid, kraavid, vooluveekogud, reoveesüsteemid jne) 
− taimede istutamine kaitseks müra ja tuule vastu, erosiooni piiramiseks, nähtavuse ja 
pimestava valguse (ereda päikesevalguse) varjamiseks 
− puude lõikamine, hekkide piiramine, puude ümberistutamine 
Siia kuulub veel: 
− muru niitmine 
N3. Kogukonnad on meil juba rakendanud arvukalt naabrivalvet ja mõnes kohas ka patrullimist. Ühiselt 
annab korraldada ka valveteenust, seda tänu väga odavatele IT lahendustele ja veebikaameratele. Siin 
saab kogukond pakkuda turvateenust ennekõike suve- ja osa-aja elanikele – kohapealt annab märksa 
kiiremini alarmile reageerida, et kurjamitele jaole saada või siis ka näiteks liblika põhjustatud valehäire 
maha võtta. 
 
80201 Turvasüsteemide käitus  
Turvasüsteeme käitavad üksused võivad tegeleda ka vastavate seadmete müügiga.  
− elektroonsete valve- ja alarmsüsteemide (vargusvastaste alarmseadmete, tulekahjualarmide) koha-
pealne või kaugseire, k.a nende paigaldus ja hooldus  
8424  Avalik korrakaitse  
8425 Tuletõrje- ja päästeteenistus  
84251 Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused  
− tuletõrje ja tuleohutuse tagamine:  
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− regulaar- ja vabatahtlike tuletõrjeüksuste tegevus ja nende juhtimine tuleohutuse tagamisel, tule 
kustutamisel, inimeste ja loomade päästmisel, abistamisel tsiviilkatastroofide, üleujutuste, 
liiklusõnnetuste jne puhul  
02401  metsatulekaitse ja metsatuletõrje  
 
N4. Seoses paratamatu halduskorraldus muudatusega kaugeneb osa praegusest omavalitsuslikust 
võimust. Kindlasti saab olema märksa enam teatud teenuste delegeerimist kohtadele. Varasemas 
ühiskonnas kandis iga pere ja kui inimesel peret ei ole, siis kogukond hoolt ka oma kandi vanade, vaeste 
ja väetite eest.  Samuti korraldati haridust, arstiabi ja ühisüritusi jms. See aeg või mõnekümne aasta 
perspektiivis, mil ühiskonna vananemise tõttu riikide vahendid kuivavad kokku, tagasi tulla. Võib 
eeldada, et kulude kokkuhoiu mõttes lõpetatakse suur osa senisest bürokraatlikust ja paljuski tühja 
töötavast anonüümsest haldussüsteemist ning asendatakse see vahetult kogukondadele suunatud 
süsteemidega. Sel juhul saavad need kogukonnad, millised on suutelised oma inimeste tarvis vajalikke 
teenuseid pakkuma, vahendeid juurde.  
 
8412 Tervishoiu-, haridus-, kultuuri- ja muude sotsiaalteenuste, v.a sotsiaalkindlustust pakkuvate 
asutuste  
tegevuse korraldamine  
84122 Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus  
− tervise- ja sotsiaalteenuste avalik haldus  
84121 Hariduse haldus  
− erinevate haridusasutuste avalik haldus  
− igat liiki koolide ja haridusasutuste juhtimine, inspekteerimine ja toetamine  
− üldist haridussüsteemi puudutava avaliku informatsiooni levitamine ministeeriumi või vastavate 
riigiametite poolt  
84123 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus  
− elamu- ja kommunaalmajanduse, veevarustuse, sanitaarjärelevalve ja tänavavalgustuse avalik haldus  
− elamumajanduse ja elamumajanduse standardite loomise, arenduse ning järelevalve teenused  
− üürinormide ja riigi poolt eluasemetoetuste normide kehtestamise haldus  
− elanikkonna ja erivajadustega inimeste elamumajanduse korraldamine  
− avaliku informatsiooni levitamine elamumajanduse kohta  
− veevarustust käsitlevaid seadusi loovate ja haldavate büroode, ametite, asutuste jms üksuste tegevus  
− prügi kogumise ja käitlemise, kanalisatsiooni ja tänavapuhastuse korraldamine  
84124 Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus  
− kultuurikollektiive, vabakutselisi artiste ning kultuurisündmusi korraldavate organisatsioonide 
tegevust toetavad teenused  
− rahvuslikke, piirkondlikke või kohalikke pidustusi ja religioossete institutsioonide ülalpidamist ning 
toimimist toetavad tegevused  
− spordi, puhkemajanduse, kultuuri ja religiooni haldus  
 
N5. Kogukonnakeskustel ja seltsidel on üldjuhul endil või siin nad teavad kelle käest leida abi vajalike 
väliskontaktide loomisel. 
 
8421 Välissuhted 
 
P HARIDUS 
 
P1. Koolihariduse korraldamine kogukondlikult tagas Eestis ühe Euroopa varaseima üldise kirjaoskuse. 
Rahulolematus KOV koolidega on tinginud ka viimastel aastatel nn. erakoolide, millest paljud on siiski 
ühistegevuse põhised, arvu kasvu. Väiksem kogukond ei pruugi siiski omale kooli rajada, vaid saab 
koostöös omavalitsusega selle kvaliteeti, näiteks teatud ainete pakkumist parandada, õpilaste transporti 
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ja muud korraldada. Et nii mõnigi koolimaja on laste puudusel tühjaks jäänud, siis saavad kogukonnad 
võtta nende hoonete kasutuse üle, kujundades seal kogukonnakeskuse, kus saab muuseas pakkuda 
päevahoiu teenust, lastele huviharidust  ja täiskasvanutele täiendusõpet. 
 
8510 Eelharidus 
85101 Lastesõimede tegevus 
85102 Lasteaedade tegevus 
88911 Laste päevahoid 
852 Esimese taseme haridus 
8520 Esimese taseme haridus 
85201 Lasteaed-algkoolide tegevus 
85202 Algkoolide tegevus 
853 Teise taseme haridus 
8531 Teise taseme üldharidus 
85311 Lasteaed-põhikoolide tegevus 
85312 Põhikoolide tegevus 
8532 Teise taseme kutse-ja tehnikaharidus 
 
855 Muu koolitus 
 
P2. Maakohtades on sageli probleem laste huviharidusega. Seda annab kogukonnal korraldada, tellides 
näiteks kokkuleppel KOVga muusikaõpet, mis niikuinii on olulises mahus personaalne, või ka 
ringijuhtimist oma kandi lastele. Või siis täiskasvanutele tarvilist koolitust või hobitegevuse 
juhendamist. Eriti hõlpus on seda korraldada – selgitada välja tasuvad õppegrupid – kui kogukonna 
liikmed on aktiivsed osalised kohalikus sotsiaalvõrgustikus ning suhtluse korraldajad omakorda teavad, 
palju on huvilisi naabritel. Nii saan tellida vastavat koolitust näiteks mitme kogukonna peale. Näiteks 
selle asemel, käia sõiduõpetaja juures linnas, tuleb see sõiduõpetaja hoopis kolme huvilise jaoks kohale. 
 
8551 Spordikoolid  
85519 Muu spordi- ja vabaajakoolitus 
8552   Huvikoolitus 
85521  Muusika- ja kunstikoolitus 
85522  Tantsukoolide tegevus 
85529 Muu huvikoolitus 
8553 Sõiduõpe 
8559  Mujal liigitamata koolitus 
85591 Keeleõpe, keeltekoolide tegevus, keeleõpe ja vestluskursuste juhendamine 
85592 Arvutiõpe 
85599 Muu mujal liigitamata koolitus 
 
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNe 
 
Q1. Vananeva ühiskonna tingimustes suureneb terviseteenuste vajadus, aga veelgi olulisem oleks tervist 
hoida, enne kui see halveneb. See tähendab, et kogukonnal on ennekõike suur roll tervisliku käitumise ja 
toitumise propageerimisel. Siiski ka teatud raviteenuste, näiteks regulaarse perearsti tervisekontrolli 
kättesaadavakstegemisel oma inimestele (vt. N4). 
 
86 TERVISHOID 
8610 Haiglaravi 
86101 Haiglaraviteenused 
862 Arstiabi ja hambaravi  
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8621 Üldarstiabi 
8622 Eriarstiabi 
8623 Hambaravi 
869 Muud tervishoiualad  
86903 Õendusabi osutamine 
86904 Ämmaemandate tegevus 
86905 Sanatooriumide tegevus  
86909 Mujal liigitamata tervishoiualad 
− füsioterapeutide tegevus 
− psühhoanalüütikute, psühholoogide ja psühhoterapeutide tegevus 
− akupunktuur (nõelravi) 
− aroomiteraapia 
− kõneteraapia 
− homöopaatia 
− toitumisõpetus, kaalujälgimisõpetus 
− töötervishoiualane teraapia 
 
87  HOOLEKANDEASUTUSTE TEGEVUS 
 
Q2. Lähikümnenditel kasvab nii elanike vananemise kui ka elulaadimuutuse tulemusel vajadus 
hooldusteenuse järele. Eriti eakatele puhul on neile kõige sobivam ja nii riigile kui ka linnas elavatele 
omastele soodsaim avahooldus, mida saavad parimini korraldada kogukonna liikmed – lähinaabrid (vt. 
ka N4). Kogukond saab korraldada ka päevakeskuse, pesupesemise, koristamise, kütte varumise jm. 
teenuseid. 
 
871  Hooldusraviasutuste tegevus 
8710 Hooldusraviasutuste tegevus 
87101 Hooldusraviasutuste tegevus 
87202 Ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus 
8730 Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus 
87301 Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus 
− hoolekandeasutused vanuritele 
− elamud (sotsiaalmajad), kus pakutakse koduteenust/abi igapäevaeluga toimetulekuks 
− minimaalset hooldusravi pakkuvad üldhooldekodud eakatele ja puuetega inimestele 
− hooldusravita puhkekodud (pansionaadid) vanuritele ja puuetega inimestele 
8790 Muu hoolekandeasutuste tegevus 
87901 Asenduskoduteenust osutavate hoolekandeasutuste tegevus 
87909 Muude mujal liigitamata hoolekandeasutuste tegevus 
− institutsioonid, mis hoolitsevad üksikemade ja nende laste eest  
− kodutute ja tänavalaste varjupaigad 
− naiste varjupaigad 
− sotsiaalsete ja isiklike probleemidega inimeste rehabilitatsioonikodud 
− alkoholi- ja narkosõltlaste rehabilitatsioon (v.a ravi) 
88  SOTSIAALHOOLEKANNE MAJUTUSETA 
881 Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta 
− vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalnõustamine 
− hoolekanne jms sotsiaalteenused, mida osutavad valitsusasutused või eraõiguslikud 
organisatsioonid, riigi või kohalikud eneseabiorganisatsioonid ja spetsialistid 
− nõustajad kodudes või mujal: 
o vanurite ja puuetega inimeste külastamine 
o vanurite ja puuetega täiskasvanute päevahooldus 
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o puuetega inimeste kutsealane rehabiliteerimine ja töövõime taastamine koos piiratud 
koolitusvõimalustega  
889 Muu sotsiaalhoolekanne majutuseta 
 
8891  Lapsehoiuteenus 
 
Q3. Nii nagu vanade eest hoolitsemine on kogukonnas või perede vahel ühiselt võimalik korraldada ka 
lastehoid, seda eriti Tallinna lähistes valdades, kuhu on kolinud palju noori peresid ja lasteaiakohti 
napib. Kogukonnakeskus võibki mõnd aega toimida kui päevahoid ja mängutuba ning hiljem juba kui 
kooliealiste laste huviring, nõustamiskeskus vms.  
 
88911 Lapsehoiuteenus, laste päevahoid, k.a puuetega laste päevahoid 
8899 Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta 
88991 Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta 
Sotsiaal- ja nõustamisteenused, hoolekanne, pagulaste ja väljasaadetutega seotud jms teenused, mida  
osutavad üksikisikutele või perekondadele nende kodudes või mujal valitsusasutused või eraõiguslikud  
organisatsioonid, katastroofiohvrite abistamise organisatsioonid ja riigi või kohalikud 
eneseabiorganisatsioonid või spetsialistid - nõustajad: 
− laste ja noorukite hoolekanne (laste ja noorukite heaolu tagav, neid abistav ja juhendav tegevus) 
− lapsendamine, laste kaitse vägivalla eest, laste jt väärkohtlemise ennetamine  
− nõustamine majapidamiseelarve koostamisel, laenu ja võlanõustamine 
− abielu- ja perenõustamine 
− kogukonna ja naabruskonna tegevus 
− katastroofiohvrite, pagulaste, immigrantide jt abistamine, k.a nende paigutamine ajutistesse 
varjupaikadesse või pikemaajaline majutus 
− töötute kutsealane rehabiliteerimine ja töövõime taastamine koos piiratud koolitusvõimalusega 
− abivajajate väljaselgitamine seoses sotsiaalabi, üüritoetuste või toidukaartide jagamisega 
− kodutute jt sotsiaalselt rõhutud rühmade päevakodude tegevus 
− heategevuslik sotsiaalhoolekande toetamine, nt rahaliste vahendite kogumin 
 
 
R – KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG 
 
R1. Kui elukoha lähedal saab ise teha pidevalt „kinu“ ja teatrit, siis on see veel parem kui neid raha eest 
vaatamas käia. Ehkki ka viimast (ühissõitu kontserdile või teatrisse või suurema saali olemasolul ja 
etenduse-kontserdi korraldamist koha peal) võib kogukond organiseerida. Mõlemad võimalused lisavad 
suure plussi vastava kandi elukvaliteedile.  
 
90  LOOME-, KUNSTI- JA MEELELAHUTUSTEGEVUS 
900  Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus 
9001 Lavakunst 
90011 Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine 
90012 Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus kontsertide lavastamine ja 
esitamine: 
− orkestrite, ansamblite ja kooride tegevus 
− vabakutseliste muusikute (interpreetide) ja heliloojate tegevus  
90021 Lavakunsti abitegevused 
9004 Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus 
90041 Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus 
− teatrimajade, kontserdihallide, -saalide jms hoonete käitus 
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91 RAAMATUKOGUDE, ARHIIVIDE, MUUSEUMIDE JA MUUDE KULTUURIASUTUSTE 
TEGEVUS 
 
R2. Raamatukogud on ilmselt ühed levinuimad KOV poolt kohtadel pakutavad teenused. 
Raamatukogude hooned on sageli ka kogukonnakeskused, internetipunktid jms. Tegelikult võiks 
raamatukoguhoidjad klienditeenindajatena märksa enam pakkuda ka muid teenuseid on selleks siis 
eakate päevakeskus, muuseuminurk või kohvik.  
 
910 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude K 
kultuuriasutuste tegevus 
9101 Raamatukogude ja arhiivide tegevus 
91011 Raamatukogude tegevus 
9102 Muuseumide tegevus 
9103 Ajalooliste kohtade ja ehitiste jms vaatamisväärsuste käitus 
9104 Botaanika- ja loomaaedade ning looduskaitsealade tegevus 
 
 
93 SPORDITEGEVUS NING LÕBUSTUS- JA VABA AJA TEGEVUSED 
 
R2. Harrastusspordil on kiiresti kasvav liikmeskond. See on ka üks sotsiaalse suhtluse vorm. Järjest 
enam korraldavad entusiastid treeninguid ja võistluste käimist aga ka kohalikke võistlusi endid ühiselt. 
Nii nagu ka näiteks jõusaalide  või aeroobikaruumide  sisseseadmist ja treenerite palkamist.  
 
9311 Spordirajatiste käitus  
93111 Spordirajatiste käitus  
− spordihallide, -väljakute ja staadionide käitus, sh spordirajatise töötajate/personali juhtimine ja nende 
töö korraldamine:  
9312 Spordiklubide tegevus  
93121 Spordiklubide tegevus  
− elukutselisi (profiklubid), võistlus- või amatöörsportlasi ühendavate spordiklubide tegevus (ühe või 
mitme spordiala klubid, võistlus- või tervisespordiklubid jne):  
93131 Aeroobika- ja jõusaalide tegevus 
93192 Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük  
− veekogude/jahialade käitus sportliku või meelelahutusliku kalapüügi ning jahipidamise harrastamiseks  
− jahimatku või harrastus- ja sportkalapüüki korraldavate isikute tegevus  
− harrastuskalastust ning harrastusjahti abistavad tegevused  
93199 Mujal liigitamata sporditegevus  
− spordiürituste (spordivõistluste) korraldajate ja edendajate tegevus  
 
932 Lõbustus- ja vaba aja tegevused 
 
R3. Vt R1 ja R2. 
 
9329 Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused  
93291 Kultuurikeskused ja rahvamajad 
93299 Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused  
− müntkäitatavate (mündiga töötavate) mängumasinate käitus (ekspluatatsioon)  
− puhkeparkide tegevus (ilma majutusteenuseta)  
− vabaaja-, sport- ja lõbusõidukite jaoks rajatiste (transpordiobjektide, nt jahisadamate) käitus  
− suusamägede käitus  
− puhkerajatise lahutamatuks osaks olevate seadmete väljaüürimine  
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− supelrandade tegevus, k.a pesuruumide, kappide, toolide jms väljaüürimine  
− lõbustavate näituste ja vaatemängude (nt valgusvaatemängud, ilutulestikud) korraldamine  
− härjavõitluste ja rodeode korraldamine  
− tantsupõrandate ja -platside käitus  
− lõbustus- ja vaba aja üritusi (vabaõhu- või siseüritused, v.a kunsti- ja spordiüritused) korraldavate 
produtsentide ja ettevõtjate tegevus  
 
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED 
 
S1. Ettevõtjad ongi paljudes kantides territoriaalselt organiseerunud, nii Lions ja Rotary kui ka lihtsalt 
sõpruskondadena. Kogukonnakeskus võiks olla neile nii kokkusaamiskoht kui ka tegelikult 
heategevusaktsioonide sihtmärk. 
 
9411 Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus  
94111 Põllumajandusseltsid ja -liidud, aiandus- ja mesindusseltsid, metsaseltsid ja -liidud  
− organisatsioonid, mille liikmete huvikeskmes on põllumajanduse, aianduse, mesinduse ja metsanduse 
arendamine  
94119 Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus  
− organisatsioonid, mille liikmete huvikeskmes on mingi üksiku ettevõtlus- või kaubandusala arenda-
mine ja majanduslik heaolu või eripärase geograafilise piirkonna või haldusüksuse majanduse kui 
terviku areng sõltumata äritegevuse liigist  
 
S2. Tegelikult võib kogukonnakeskuse ümber koondud organisatsioone olla märksa rohkem. Just eri 
tüüpi inimkoosluste läbikäimisest tekib sageli positiivseid sünergiad. Ka saab kogukonnakeskus 
pakkuda neile tugiteenuseid, on selleks raamatupidamise või projektikirjutamine. 
 
949 Muude organisatsioonide tegevus 
9499 Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus  
94991 Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse  
− kodanikualgatuse ja kodanikujulguse edendamisega tegelevad ühendused  
− inimõiguste ja kodanikuvabaduste kaitsega tegelevad ühendused  
− kinnipeetute ühiskonda taasintegreerimisega tegelevad ühendused  
− rahvusvähemuste kaitsega tegelevad ühendused  
− pensionäride ühendused  
94992 Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid  
− maaelu propageerivad ühendused  
− naisliikumised ja naisteühendused  
− külaliikumine ja külaseltsid  
− kohalikku arengut toetavad organisatsioonid  
94993 Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused  
− mitmesugused noorteühendused  
− üliõpilasorganisatsioonid, nt üliõpilasliidud, korporatsioonid jm  
− õpilasorganisatsioonid  
− skaudid ja gaidid  
− lastekaitseseltsid  
− orbude ja lastekodulaste ühendused  
94995 Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega seotud ühendused ning huviala-  
ühendused ja -klubid  
− haridust toetavad organisatsioonid  
− vaba aja veetmise, kultuurilise tegevuse või hobide (v.a sport ja mängud) arendamise organisatsioonid  
− luule-, kirjandus- ja raamatuklubid  
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− ajaloo- ja muinsuskaitseseltsid, koduloo- ja ajalooringid  
− filmi- ja fotoklubid  
− muusika- ja kunstiklubid, käsitöö- ja kollektsionääriklubid  
− suhtlus- ja karnevaliklubid jms  
− autoklubid  
− Rotary klubid, Lions-klubid, vabamüürlaste loožid jms  
94999 Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus  
− elulaadi propageerivad ühendused, nt tervislikku toitumist ja eluviisi propageerivad ühendused  
 
 
960 Muu teenindus  
 
S3. Kogukonnakeskus saab korraldada kohaliku nõudluse korral episoodilise isikuteenuseid, on selleks 
siis pesupesemine, juuksur või isegi massaaž.   
 
9601 Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus  
96011 Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus  
− käsitsi, mehaaniliste seadmete või žetooniga käivituvate masinate abil (iseteenindus) igat liiki rõivaste 
(k.a karusnahksed) ja tekstiilide pesu, keemiline puhastus, triikimine jms teenuste osuta-mine 
avalikkusele või tööstus- ja äriklientidele  
− rõivaste värvimine, mis ei ole seotud rõivaste tootmisega  
− pesu kogumine ja kättetoimetamine  
− vaipade pesemine ning kardinate ja eesriiete puhastamine kliendi juures või mujal  
− majapidamispesu, töövormirõivaste jms väljaüürimine pesumajade poolt  
9604 Füüsilise heaoluga seotud teenindus  
96041 Saunade, solaariumite ja massažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus  
− türgi saunade, soome saunade ja aurusaunade tegevus  
− solaariumide tegevus  
− spaade tegevus  
− saledus- ja massaažisalongide tegevus  
9609 Muu mujal liigitamata teenindus  
96091 Lemmikloomade hooldamine 
96021 Juuksuri ja muu iluteenindus 
 
9603 Matuseteenindus  
S4. Kalmistuid saab hooldada ja vastavaid teenistusi saab (omahinna põhiselt) korraldada kohaliku 
koguduse, laiema kogukonna ja KOV koostöös. 
 
96031 Matusetalituste korraldamine 
96032 Kalmistute ja krematooriumite tegevus  
− surnumatjate teenused  
− matmis- ja tuhastamisteenuste osutamine  
− hauaplatside üürimine ja müük  
− hauaplatside ja mausoleumide hooldus  
− loomade surnukehade matmine ja krematsioon  
− lemmikloomakalmistute tegevus  
 
 
LISA 4  MTR registreerimine  
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Valdkond / erinõudega tegevusala 
MTR-s enne 1.07.2014 

Erinõudega tegevusala MTR-s alates 1.07.2014 

  
Kaubandus Registreering -> majandustegevusteade 
Jaekaubandus Alkohoolse joogi jaemüük 
 Tubakatoodete jaemüük 
Hulgikaubandus Alkoholi hulgimüük 
 Tubakatoodete hulgimüük 
 Hambavalgendustoote hulgimüük 
 Biotsiidi hulgimüük 
Toitlustamine Alkohoolse joogi jaemüük 
 Tubakatoodete jaemüük 
Teenindus - 
Kaubanduse korraldamine - 
  
Turism Registreering -> majandustegevusteade 
Reisiettevõtjana tegutsemine Reisiettevõtjana tegutsemine 
Majutusteenuse osutamine - 
Ehitus Registreering -> majandustegevusteade 
Ehitamine Ehitamine 
Projekteerimine Projekteerimine 
Omanikujärelevalve Omanikujärelevalve tegemine 
Ehitusgeodeetilised ja –geoloogilised 
uuringud 

Ehitusuuringute (ehitusgeoloogilised ja ehitusgeodeetilised 
uuringud) tegemine 

Ehitusprojektide ja ehitiste 
ekspertiiside tegemine 

 

Ehitiste ekspertiiside tegemine Ehitiste ekspertiiside tegemine 
Ehitusprojektide ekspertiiside 

i  
Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine 

Ehitusjuhtimine  
Energiaauditi tegemine - 
Energiamärgise väljastamine - 
  
Tööstus Registreering -> majandustegevusteade 
Elektritööd Elektritööd 
Gaasitööd Gaasitööd 
Gaasipaigaldise ehitamine Gaasipaigaldise ehitamine 
Surveseadmetööd Surveseadmetööd 
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli 
teostamine 

 

Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 
Lifti paigaldamine Tõsteseadmetööde tegemine 
Tõsteseadmetööd Tõsteseadmetööde tegemine 
Masinatööd Masinatööd 
Personali sertifitseerimine Personali sertifitseerimine 
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 
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Surveseadmete tehnilise kontrolli 
teostamine 

Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 

Gaasiseadme ja –paigaldise tehnilise 
kontrolli teostamine 

Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 

Masina tehnilise kontrolli teostamine Masina tehnilise kontrolli teostamine 
Tõsteseadme tehnilise kontrolli 
teostamine 

Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 

 Registreering -> TEGEVUSLUBA 
Volitatud asutusena tegutsemine Vastavushindamisasutuse tegevusluba 
Tunnustatud asutusena tegutsemine Vastavushindamisasutuse tegevusluba 
Tuleohutus Registreering -> majandustegevusteade 
Ehitamine ja hooldamine Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine, 

ehitamine ja hooldamine 

Projekteerimine Automaatse tulekustutussüsteemi projekteerimine, ehitamine ja 
hooldamine 

Kontrollimine ja hooldamine Tuletõrje voolikusüsteemi kontrollimine ja hooldamine 
 Tulekustuti hooldamine 
Vedelkütus Registreering -> tegevusluba 
Kütuse import Kütuse import 
Kütuse eksport Kütuse eksport 
Kütuse müük Kütuse müük 
Kütuse hoiuteenuse osutamine Kütuse hoiuteenuse osutamine 
Finantsteenused Registreering -> tegevusluba 
Valuutavahetusteenuse pakkumine Valuutavahetusteenuse osutamine 
Alternatiivsete maksevahendite 
teenuse pakkumine 

Alternatiivsete maksevahendite teenuse osutamine 

Usaldusfondide ja äriühingute 
teenuste pakkumine 

Usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine 

Pandimaja teenuse pakkumine Pandimajateenuse osutamine 
Laenutehingud  
Liisingutehingud  
Tagatis- ja garantiitehingud  
Väärtpaberite emiteerimise ja müügi 
teenus 

 

Klientide nõustamise teenus  
Rahamaakleri tegevus  
Väärtpaberite hoidmise ja haldamise 
teenus 

 

 Finantseerimisasutusena tegutsemine 
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Väärismetalli ja vääriskivide 
kokkuost ning hulgimüük 

Väärismetalli, väärismetalltoodete ja väärismetalltoodete või 
vääriskivide kokkuost või hulgimüük 

Sotsiaalhooldus Registreering -> tegevusluba 
Rehabilitatsiooniteenuse osutamine 
(R) 

Rehabilitatsiooniteenuse osutamine (TL) 

 tegevusluba -> tegevusluba 
Asenduskodu teenus Asenduskoduteenus 
Lapsehoiuteenus Riigi või kohaliku omavalitsuse rahastatav lapsehoiuteenus 
Erihoolekanne Erihoolekandeteenus 
 MTR-i lisandub majandustegevusteade 
 Töötervishoiuteenuse osutamine (mittemeditsiiniline) 
Tööturg Registreering -> majandustegevusteade 
Tööturuteenuse osutamine Tööd otsivale isikule töö ja tööandjale vajaliku tööjõu 

pakkumine 
Renditööjõu vahendamine Renditööjõu vahendajana tegutsemine 
Biotsiid Registreering -> majandustegevusteade 
Kahjuritõrje korraldamine Kahjuritõrjega tegelemine 
Meediateenused Registreering -> majandustegevusteade 
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus Tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutamine 
 MTR-i lisandub majandustegevusteade 
 Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate 

teoste demonstreerimine 
 MTR-i lisanduvad tegevusload 
  
 Vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusluba 
 Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise 

tegevusluba  Raadioteenuse osutamise tegevusluba 
 Satelliittelevisiooni teenuse osutamise tegevusluba 
 Televisiooni- ja raadioteenuse osutamise ajutine tegevusluba 
Raudtee  
 Registreering -> tegevusluba 
raudtee-ehitus Raudtee-ehitus 
 MTR-i lisanduvad tegevusload 
 Avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamine 
 Raudtee reisijatevedu 
 Raudtee kaubavedu 
 Avalikul raudteel kasutatava või raudteeveoks kasutatava 

raudteeveeremi tehnohoole ja remont 
 Raudteeveeremi ehitus 

 

Post ja side  
 tegevusluba-> tegevusluba 
Postiteenuse luba Postiteenuse osutamine 
 registreering -> majandustegevusteade 
Postiteenuse teade Postiteenus, mille osutamiseks puudub loakohustus 
Sideteenuse osutamine Sideteenuse osutamine 
Transport  
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Sõitjatevedu Ühenduse tegevusluba (sõitjatevedu) 
Sõidukikaart/kinnitatud ärakiri Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 
Veosevedu Ühenduse tegevusluba (veosevedu) 
Sõidukikaart/kinnitatud 
ärakiri/tõestatud koopia 

Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 

Taksoveo luba Taksoveoluba 
Taksoveo sõidukikaart Sõidukikaart (takso) 
  
Hasartmängud  
 registreering -> majandustegevusteade 
Kaubandusliku loterii korraldamine Kaubandusliku loterii korraldamine 
 tegevusluba -> tegevusluba 
Hasartmängude korraldamise 
tegevusluba 

 

H t ä d  k ld i  t l b  Hasartmängu korraldusluba Hasartmängu korraldusluba 
  
Lõhkematerjal tegevusluba -> tegevusluba 
Lõhkematerjali käitlemine Lõhkematerjali käitlemine 
Pürotehnilise toote käitlemine Pürotehnilise toote käitlemine 
Elektrienergia tegevusluba -> tegevusluba 
Elektrienergia tootmine Elektrienergia tootmine 
Jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse 
osutamine 

Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 

Põhivõrgu kaudu võrguteenuse 
osutamine 

Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 

Elektrienergia edastamine riigipiiri 
ületava alalisvooluliini kaudu 

Elektrienergia edastamine riigipiiri ületava alalisvooluliini 
kaudu 

Elektrienergia edastamine otseliini 
kaudu 

Elektrienergia edastamine otseliini kaudu 

Elektrienergia müük Elektrienergia müük 
Elektrienergia import  
Tootjaliini kaudu elektrienergia 
edastamine 

 

Maagaas tegevusluba -> tegevusluba 
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Gaasi import Gaasi import 
Võrgu kaudu gaasi edastamise teenuse 
osutamine 

Gaasi ülekandeteenuse osutamine 

Võrgu kaudu gaasi jaotamise teenuse 
osutamine 

Gaasi jaotamise teenuse osutamine 

Gaasi müük Gaasi müük 
 MTR-i lisanduvad tegevusload 
 Veeldatud gaasi terminali haldamine 
 Gaasi hoiustamisteenuse osutamine 
Kaugküte tegevusluba -> tegevusluba 
Soojuse tootmine Soojuse tootmine 
Soojuse jaotamine Soojuse jaotamine 
Soojuse müük Soojuse müük 
Teed MTR-i lisanduvad tegevusload 
 Teehoiutööd 
Keskkond MTR-i lisandub majandustegevusteade 
 Kaaviari käitlemine 
 MTR-i lisanduvad tegevusload 
 Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamise tegevusluba 
 Loomaaia pidamise tegevusluba 
 Metsakorraldustööde tegevusluba 
 Pakendi taaskasutusorganisatsiooni tegevusluba 
 Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba 
Põllumajandus MTR-i lisandub majandustegevusteade 
 Metsapuude kultiveerimismaterjali tootmine, ladustamine, 

pakendamine või turustamine 
MTR-i lisanduvad tegevusload 
Kultiveerimismaterjali tootmise tegevusluba (metsataimed) 

 Taimeliigi mikropaljundamise tegevusluba (metsataimed) 
 Metsapuude seemnete pakendamise luba 
Merendus MTR-i lisanduvad tegevusload 
 Merenduse tegevusaladel tegutsemine 
 Turvaettevõtja tegevusluba sadamaseaduses sätestatud 

ülesannete täitmiseks 
Muinsuskaitse MTR-i lisanduvad tegevusload 
 Muinsuskaitse tegevusload 
 Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse 

osutamine 
Relvaohutus MTR-i lisanduvad tegevusload 

 Tegevusload relvaseaduse alusel 

Turvateenused MTR-i lisanduvad tegevusload 

 Turvateenuse osutamine 
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