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https://www.theguardian.com/global-development-professionals-

network/2013/jul/06/international-day-of-cooperatives 

Co-operatives can play a key role in 
development 
 6 July marks the International Day of Co-operatives, a day which 

reminds the world that co-operatives are much more than your local 
shop, or a troubled bank.  

 They are a dynamic people centred business 
model operating in more than 100 countries. 

 

 „I stumbled into development by accident nearly 30 years ago when I 
got a job working with trade unions in India. Back then, travelling all 
over the country to teach about health and safety at work, I saw 
business as the problem. But gradually, I discovered another type of 
business that was run by its members, just like trade unions are (or 
should be): co-operatives“ 

 



Mida tähendab koostöö ja 

ühistegevus tegelikult? 
 Definition of consensus decision-making 

 Consensus is a cooperative process in which all group 
members develop and agree to support a decision in 
the best interest of the whole. In consensus, the input 
of every participant is carefully considered and there 
is a good faith effort to address all legitimate 
concerns. (Dressler, 2006) 

 

 Arietta and Wallace (2000) define consensus as "a 
journey and a destination." As a process, consensus is 
the means by which groups can productively resolve 
issues, make choices or develop strategies. As a 
product, consensus represents a resolution—a decision 
that satisfies all participants. 

 
https://www.extension.umn.edu/community/civic-engagement/tip-sheets/consensus-decision-

making/ 



https://www.quantamagazine.org/game-theory-explains-how-cooperation-

evolved-20150212/ 

Mängu teooria ja 
ühistegevus…tegutsemine küll 
iseenda huvides aga endiselt luua 
ühistu kogukonda 
 

 The prisoner’s dilemma has long been used to help 
explain how cooperation might endure in nature. 
After all, natural selection is ruled by the survival of 
the fittest, so one might expect that selfish strategies 
benefiting the individual would be most likely to 
persist. But careful study of the prisoner’s dilemma 
revealed that organisms could act entirely in their 
own self-interest and still create a cooperative 
community. 

https://www.quantamagazine.org/20130802-on-the-microbial-frontier-cooperation-thrives/


Maailma ühistegevuse 

 monitor (aastal 2014) 

Allikas: https://ica.coop/sites/default/files/publication-files/wcm2016-1165559688.pdf 



Ühistegevuslikke organisatsioone 

tegevusvaldkonniti (2013.a.) 



Ühistegevuslike organisatsioonide arv 

sektorite lõikes  regiooniti 



Ühistegevusega seotud piirkonnad 

maailmas lähtuvalt tegevusulatusest 

http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/11/WCM_2015-WEB.pdf 



Riigid, milles ühistegevuse käive on üle 

100 milj. US dollari 

http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/11/WCM_2015-WEB.pdf 



Hulgimüügi ja jaekaubandus sektori 

ühistegevus maailmas 
 

http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/11/WCM_2015-WEB.pdf 



Ühistegevusliku hulgimüügi ja 

jaekaubanduse näitajad  



Ühistuliste tööstuste majandusnäitajad 

(v.a. toidutööstus) 



Tervise ja sotsiaalhoolekande 

sektoris ühistegevuse näitajad 



Ühistegevuslikud - muud teenused 



Allikas: http://www.euricse.eu/wp-

content/uploads/2015/11/WCM_2015-

WEB.pdf 



Ühistegevuslike pankade ja finantsteenust 

pakkuvate organisatsioonide piirkonnad 

 

Allikas: http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/11/WCM_2015-WEB.pdf 



Ühistegevuslike pankade ja 

finantsteenusest pakkuva sektori 

näitajad 

Eesti riigieelarve 2018 

tulude maht ca 10,3 

miljardit eurot 



Ühistegevuslikud kindlustusseltsid 



Ühistegevuslike kindlustusseltside 

asukohad 



Ühistegevusliku 

põllumajandustootmise ja 

toidutööstuse näitajad   



Ühistegevusliku põllumajandus ja 

toidutööstuse kogukäive 771 ühistu 

puhul oli  2013 aastal 767,7 miljardit 

USD. (1EUR=1,18 USD) 



20 suuremat ühistegevuslikku 

organisatsiooni põllumajanduse ja 

toidutööstuses aastal 2014. 



Ühistegevusliku põllumajandustootmise ja 

toidutööstuse piirkonnad  



Ühistegevuslike organisatsioonide põllumajandus- ja 

toidutööstuse näitajad aastal 2013 





Kapitali struktuur ühistegevuses- 

oluline küsimus! 

Traditsioonilised ettevõtted kaasavad kapitali 
peamiselt kolmest allikast: 

 Omanike omakapital  

 Laenud 

 Välised investorid 

 

 Ühistegevuslike ettevõtete puhul on 
esialgseks allikaks omanike - liikmete 
kapital. Mis kajastab liikme osalust ühistus. 
See on ka välistele rahastajatel oluliseks 
otsustamise aluseks ja näitab usaldust.   



Kapitali struktuur 

ühistegevussektorites (aastal 2014) 

 

Allikas: https://ica.coop/sites/default/files/publication-files/wcm2016-1165559688.pdf 



Mida siis ühistegevus võiks luua? 

 Lisandväärtust väärtusahelas 

 

 Turujõudu 

 Läbirääkimiste jõudu 

 Efektiivsust turul, ressursside paigutust 

 Efektiivseid protsesse 



Väärtusahel?  
 

 Ettevõtte positsioon väärtusahelas iseloomustab 
tema kasumlikkust.  

 Kasumi suurendamise eelduseks on 
investeeringud tehnoloogiasse ja innovatsiooni 
ning tootearendusse. 

 Tootearenduslikke, tehnoloogia 
täiustamise investeeringuid on valdavalt 
suutelised tegema suuremad ettevõtted. 

 Tarbijaga tuleb tegeleda (turundamine)! 
Tuleb enam jõuda Tarbijani! 

 Meeles peab pidama, et lisandväärtus on kõige 
väiksem esmase tootmise etapis. 



Peame kasvama toorme tootjast 

toorme väärindajaks ja leidma 

lõpptarbija! 

Toorme tootja 

Toorme 

esmatöötlemine 

Toorme töötlemine 

ja uute toodete 

valmistamne 

Kõrgema 

lisandväärtusega 

toodete 

valmistamine ja 

toodete müük 

lõpptarbijale 

tootja lõpptarbija 

Toormest saadava 

ühiku hind 

Toorme tootjaid 

on palju! 



Väärtusahel?   

 Lisandväärtus on suurem tootearenduse ja müügi 
etapis! 

 Toote väärtusahela esimeses etapis on palju sarnaseid 
ettevõtteid, kes suudavad toota ja omavaheline 
konkurents on suur.  Väärtusahela järgnevates 
etappides on vaja teha täiendavaid investeeringuid 
tootearendusse, et eristuda ja omada eelist turul. 

 Jõudes lõpptarbijale lähemale konkurents väheneb ja 
seetõttu kasumimarginaal on suurem võrreldes 
toorme tootjaga.  

 Väärtusahela definitsioon tuleneb sellest, et 
me peame arusaama, mida tarbija tajub 
väärtusena, et talle seda siis pakkuda - seda on 
ratsionaalsem teostada ühistegevuses. 

 



Ettevõtjana küsin endalt? 
 

 Kes ma olen täna väärtusahelas ja kas see on piisav arenguks? 

 Kas ma tahaksin saada osa suuremast väärtusest väärtusahelas? 

 Kas ma olen nõus täiendavalt õppima, panustama 
oma aega ja rahalisi vahendeid väärtuse 
loomisesse? 

 
Peame kasvama toorme tootjatest toorme 
väärindajateks! 

 

Läbi toorme väärindamise saama osa suuremast 
lisandväärtusest! 

 

Vajalik on KOOSTÖÖ!  



Seega, mis on suurem eesmärk, 

miks koostööd teha? 
 

 Millal koostöö on mõistlikum kui konkureerimine? 

 Kas koostöö on pariteetsetel alustel või on kaotajaid 
ja võitjaid? 

 Mis on tõukeks, et koostöö algaks? 

 Kuidas jõuda koos ühise SUURE EESMÄRGINI? 

 Kas tahame lisandväärtust luua, millised on tegurid, et 
see õnnestuks? 

 Peame arvestama, et täiendava lisandväärtuse 
loomisega kaasnevad ka kulud! Kes katab lisanduvad 
kulud ja kes saab lisa tulu? 

 LV=NK-(KK+TJK+KULUM) 

 Kuidas väärtustada ? Kuidas meie piimast teha 
„LUKSUSKAUP“ ? 

 



Milline on tegelik olukord Eestis, kas me 

tahame teha koostööd? Senised kogemused  

 Kokkulepete sõlmimine ja nendest 
kinnipidamine 

 Ühistöö ei kuku meil hästi välja 

 Kõik on kadedad 

 Kehtima peaks põhimõte, et ma ei tee teisele 
halba ja kahju 

 Tootjate vahel ei ole usaldust 

 Kius, vastasseis 

 Oma tõekspidamistest ja seisukohtadest ei 
taha loobuda 

 

 



Milline on tegelik olukord Eestis, kas 

me tahame teha koostööd? Senised 

kogemused  
 

 MINA ja MEIE 

 MEIL ei ole olnud väga head ühistegevuse 

näidet, mis sisendaks usku 

 Loome ise-endale vaenlase kuju ja siis 

võitleme sellega 



Ühistegevus ja koostöö praktikute 

„silmade läbi“. 

 Ükski ühiskond ei saa hakkama ilma 

koostöö ja ühistegevuseta!  

 Ühistegevuslik süsteem ei ole kaugeltki 

kõike võimaldav ja lubav. Aga see loob 

võimalusi ka tänases globaliseeruvas 

süsteemis ellu jääda ja areneda ning olla 

konkurentsivõimeline. 



 Sõna ja teo vastuolu – räägime üht aga 
teeme teist 

 Oleks aus olla teineteise vastu aus 

 Näeme pooltõdesid 

 Töö ja juhtimise tervikut ei teki, töö ei pea 
olema elamise eeldus! 

 Konkurents on viinud suusad liiga risti 

 Liiast meenutame ikka veel seda, mis on 
olnud negatiivne 

 UMBUSK peaks ära kaduma ja asenduma 
usuga, meie teeme ja saame hakkama 

 

Ühistegevus ja koostöö praktikute 

„silmade läbi“. 



Mida saab muuta? 

 Muuta saab ise ennast 

 Kaasata mõttekaaslasi, samu väärtusi 

edasikandvaid  

 Lahti saada pelgusest ja kartlikkusest 

 Tuleb aru saada pikast perspektiivist ja 

mitte mõelda ainult tänasele heaolule  

(„oportunism-hetkekasu“) 

 



Mida tuleb teha? 

 Saame luua eeldused õnnestumiseks, 

peame välja selgitama tegurid, ainult neid 

saame muuta 

 Lähtekohaks peab saama inimese heaolu 

 „Efektiivsus on süsteemsuse funktsioon“ 

Ü. Vooglaid 

 Süsteem koosneb protsessidest ehk 

loogilistest tegevuste jadadest 

 



Koostöö eelduseks on 

 Kompetentsus – teadmiste ja oskuste 

ühtsus, süsteemitunnetus 

 Tervis, füüsiline, vaimne ja sotsiaalne 

 Peame seadma enda jaoks 

PEALISÜLESANDE? 

 Väärikus - ei käitu alatult 

 Pühendumus - keskendumine, eelduseks 

on loobumine, pead loobuma sellest, mis 

sind takistab 



Koostöö eelduseks järg… 

 Adekvaatsus, ei räägi seda, mida ka ise 
vägahästi ei tea 

 Suuri asju saab teha, siis kui tekib tahtmine 
etendada oma osa selles! 

 Leida, et tegevus on otstarbekas, veenduda, 
et iga tegur on see, mida vajan 

 Vaja on luua süsteem 

 Saavutada komplektsus, tagada, et see mida 
teen on meie kultuuri osa 

 Ei tohi tekkida võõrdumist - eemaldumist 

 Tagavad tegurid, informeeritus (kas piisav?) 

 



PEAB OLEMA USK – TAHE VIIA 

ASJAD LÕPUNI- PÜHENDUMUS 

 Vaatepunktid, kuidas me asju vaatame, mida näeme, ühte asja on 
võimalik näha erisuguselt 

 VASTUTUSTUNNE ja AKTIIVSUS 

 OTSUSTAMINE  

 VAJA ON OLLA INFORMEERITUD 

 KOGEMUST on vaja võimaldada 

 SELLEKS, et osaleda on vaja õigusi, formaalseid ja moraalseid 

 SELLEKS, et osaleda on vaja ka kohustusi 

 ÜHTSUS - õigused, kohustused, vastutustunne 

 Otsustamine on võimalik valiku situatsioonis, kui ei ole 
alternatiivi, siis ei ole võimalik otsustada 

 Vastutustunne kujuneb läbi otsustamise, läbi otsustamise ja 
vastutustunde saavutatakse ka tulemus 



Sõnastame probleemid, millele 

tahame leida lahenduse  

 Peab olema efektiivne, peab olema mahtu (Mis 
seda tagab, millised tegurid?) 

 Kuidas liikuda kokkuleppe suunas? (Millised 
tegurid?) 

 Takistused tuleb ületada (Millised tegurid?) 

 Läbirääkimisjõud (Mis seda mõjutab - tegurid?) 

 Hoida kontrolli oma toorme üle (Milline tegur?) 

 Liikmete usaldus (Milline tegur seda piirab?) 

 Väärtused peavad olema sarnased, isetus  

 „Sõidavad tuules“-“piletita sõitjad“! (Kuidas ja mis 
tingimustel nad saada koostööle, või miks nad 
jätta kõrvale?) 











Teadmussiirde 

pikaajaline programm 

ühistegevuse 

tegevusvaldkonnas! 



Programmi eesmärk: 

 edendada põllumajandussaaduste 
tootjate ja töötlejate majanduslikku 
ühistegevust; 

 tegeleda ühistegevusega seotud 
väljakutsetega; 

 muuta ühistegevuse koostöövorm järjest 
sisukamaks ning ettevõtjatele tulutoovamaks; 

 parandada põllumajandussaaduste 
tootjate ja töötlejate olukorda 
toidutarneahelas; 

 parandada positsiooni toidutarneahela 
edasimüüjatega läbirääkimistel. 

 



Ühistegevuse eelised: 

 turgudele parema ligipääsu tagamine;  

 varude soodsam soetamine;  

 ladustamise ja hoiustamise kulude kokkuhoid;  

 tootmisriskide vähendamine;  

 soodsamatel tingimustel krediitide saamine;  

 suuremad kaubakäibed, tegevuskulude 

alandamine ühiku kohta; 

 erinevad muud kaudsed kasud, nt kogemuste 

jagamine.  

 



Programmi teemavaldkonnad: 

 ühistegevuse alase kompetentsi ja teabe 
levitamine kogu tarneahela ulatuses ning selle 
toimimise, läbipaistvuse ja osaliste turujõuga 
seotu; 

 rahvusvahelise ekspertiisi kaasamine 
kohalike probleemide ja küsimuste 
lahendamisel; 

 uute eksportturgude leidmine, et üheskoos 
paremini täita võimalike klientide eksporttellimusi 
ning sellealase info kogumine ja koondamine; 

 ühisturunduse ning müügiedenduse 
tõhustamine ning sellealaste võimaluste 
ulatuslikum kasutamine ning nende tutvustamine.   

 



VISIOON: 

Ühiskonna suhtumine põllumajandusse ning 
toidusektorisse, ühistegevuse alane teadmine on 
paranenud, ühistegelike organisatsioonide liikmete 
toodangust väärindatakse märkimisväärne osa 
ühistegevuse kaudu.  

 





Tänan! 

Koostöös teeme 

paremini! 

Kontakt: 

Eesti Maaülikool 

Majandus-ja sotsiaalinstituut 

rando.varnik@emu.ee 


