
Hinnastamise koolitus 23.03.2022

Koolitus oli praktiline ja toimus aruteluna, seetõttu esitame kokkuvõtte. 
Rääkisime sellest, et külaseltsi tegevused võivad küll olla vabatahtlikkuse 
alusel, kuid tuleb siiski meeles pidada põhitõde- „tasuta lõunaid pole olemas“. 
Kui pakutakes mingeid teenuseid, korraldatakse sündmusi, võõrustatakse 
külalisi jmt, siis isegi kui osaleja/külastaja teenuse eest ei maksa, on sellel 
HIND. 

Hinnastamine:
– kulude kalkuleerimine
– aeg
– teenus- või töötasu

Omahind koosneb:
kulud – sh muutuvkulud ja püsikulud, lisades juurdehindluse saame müügihinna.

Näide sündmuse korraldamiseks tehtavatest kuludest ja tuludest:

a) eeltegevused:
– töörühma kokkusaamised, idee, arutelud, tööjaotuse alusel 

tegevused
Ka tasuta töö puhul võiks tööle hinna arvestada. Koolitusel tegime 
arvutuse, kus 1 inimese vabatahtliku töötunni hind on kehtiv 
miinimumtunnitasu 3,89€ bruto (2022)

– ruumide kulu (nii renditavad kui oma ruumid)
– reklaamide ettevalmistus, kujundus, levitamine
– korraldamisel tekkivad kulud
– transpordikulu

b) ürituse kulud:
– esinejate tasud
– tellitud teenused (tehnika, vahendite rent, turvateenus, WC rent jmt)
– korraldajate (ka vabatahtlike) tasu
– auhinnad jm vahendite kulu

c) järeltegevuste kulud:
- koristamine, kajastamine sotsiaalmeedias jmt  sh vabatahlik töö (h)

Kõik kulud kokku on sündmuse kogukulud. 
Võimalikud tulud: piletitulu, lisateenused (nt platsimaks toitlustajatelt), 
sponsorlus, oksjoni või õnneloosi tulu, taara :-)

Kommentaar: vahel (või ka kogu aeg) tasub pidada arvestust inimeste 
vabatahtliku töö tundide üle. See annab võimaluse jagada infot panuse kohta nii
KOV ile kui  ka teistele rahastajatele. 



Teine näide puudutas külamaja külastust, Nt soovib teie külaeluga tutvuma tulla 
grupp inimesi. Sageli küsitakse, mis külastus maksab. Selleks peaks külamaja 
pidaja teadma, millised on kulud. 

Grupi saabumiseks on keegi pidanud ruumid külaliste vastuvõtuks korrastama, 
võibolla on vaja eraldi kütta. Külalised kasutavad tualetti (veekulu). Keegi võtab 
külalised vastu – ajakulu. Seega toob iga külastus kaasa kulud. Kui selle eest 
tasu ei võeta, siis kulud on ikkagi. 

Soovitus: sellise külastuse puhul küsida tasu hinnakirjas oleva tunnitasu alusel. 
Kui tehakse ka tutvustamis või esitlustuur, siis nt +1€/inimese kohta. 

Metsanurme külakeskuse näide. Oleme isemajandav, 
Oleme välja arvutanud maja üldkulud ööpäeva kohta. Selleks võtsime aluseks 
kogu aasta järgmiste kulude arved:
- elekter (12 kuu arved) – NB-elektri hind viimastel kuudel hüppeliselt kasvanud
- valvekulud (12 kuu arved)
- kindlustuse hind (aastas 1x)
- kommunaalkulude arved (vesi+kanal, prügivedu, suvine muruniitmisteenus)
- internetikulud (12 kuu arved)
- kinnistu omanikule makstav kasutustasu (12 kuu arved)
- puhastusvahendite kulu 

Kogusumma jagame 365 päevaga. Praeguste arvete alusel on 1 ööpäeva kulu 
ca 20€ See tähendab, et kui maja nt ei kasutata 5 päeva järjest, siis tuleb selle 
5 päeva eest siiski tasuda arveid 100€ ulatuses. Samuti on kulud, kui ka oma 
kogukond või külaselts kasutab, kes ju kulude eest ei maksa. St, et tasuliste 
teenuste hind peab olema kalkuleeritud nii, et hea müügitööga kaetakse  ära nii 
kulud kui ka teenitakse tulu, millest kaetakse tehtavad investeeringud ja 
makstakse töötasu ruumide ja maja korrashoiu eest. Rendime ruume 
tunnikaupa kui ka ööpäeva kaupa. 

Koolitaja Inna Põld koostas osalejatele ka valemitega kalkulatsioonide tabelid. 
NB! Valemid on avatud! Kui neid (kasvõi kogemata) muuta, siis tulemus ei 
pruugi olla korrektne. 
Valemid saadetakse meilile koolitusel osalenutele. Teised soovijad saavad 
saata sellekohase soovi kkharjumaa@gmail.com

Kokkuvõtte koostas Anneli Kana
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