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Ühistegevus Eestis arvudes

• Enam kui 100 majanduslikult aktiivset ühistut

• Enam kui pool on turustusühistud, neljandik tootvad 

ühistud

• Väga väike arv oma liikmete toodangut väärindavaid

ühistuid

• Kõige enam majanduslikult aktiivseid ühistuid on 

teraviljasektoris (ligikaudu pool ühistutest) ja 

piimandussektoris (neljandik ühistutest)

• Ühistud on väikesed ja killustunud – üle 60% ühistutest 

on kuni 5 liikmega

• Üle poole ühistute müügitulust annavad piimaühistud 

ja kolmandiku teraviljaühistud



Ühistegevus kui valitsuse prioriteet

• Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm, 

punkt 6.9: Toetame põllumeestele 

kuuluvate ühistute rajamist ja 

arendamist saaduste tootmiseks, 

ümbertöötlemiseks ja müügiks



Poliitilistest prioriteetidest
(vertikaalsed ja horisontaalsed)

Maale

(maaelu)

Lauale

(kaubandus)

Keskkonnale

(kestlikkus)

Maa ja linn 

komplementaarsed

Tarbijate ohutus Agro-ökoloogia 

(kestlikkuse 10 aspekti)

Valitsuse maaelu istung 

kord kvartalis

Tootjate tulu eelkõige 

müügist

Rohelepe (toidutootmise 

koht kogu ahelas)

Suvemaalaste maksud 

sõidavad

Impordi ja ekspordi 

kontroll 

Tootjalt tarbijale (F2F)

ÜPP-sse

Maaelu uuringud 

(remiss)

Ühendamet Raiskamine ja kaod ära

Kohalik initsiatiiv (Leader 

ja Kodukant)

Tarbija teadlikkus Täppisviljelus

Tõhus valitsemine (konsolideerimine, vajadus- ja tulemuspõhisus)

Praktiline innovatsioon  (digi-lahendused)



Põllumajanduse pikaajaline plaan 
(PõKa 2030)



Nelja põllumajandussektori 
põhivaldkonna – piimasektor, 
teraviljasektor, lihasektor ja 
aiandussektor – ja nendega seotud 
töötleva tööstuse arengukava 
aastateks 2020–2030 „Eesti 
põllumajandus ja toit 2030“

„Ühistegevus ja koostöö – põllumajandus- ja 

toidusektori ettevõtted on sageli väikesed ning 

selleks, et koondada toodangut, suurendada 

turujõudu ja teha investeeringuid on vaja 

suurendada koostööd ja ühistegevust.“ 



Ühistegevuse väljakutsed

• Toidutarneahela tasakaalustamiseks on oluline 

panustada positsiooni parandamisse toidutarneahelas –

ühistegevus tagab suurema läbirääkimisjõu ja seeläbi 

paremad tingimused

• Oluline on nii horisontaalne kui vertikaalne koostöö 

• Senisest enam tuleb toetada valdkonnaüleseid 

koostööprojekte, mis aitaksid suurendada 

lisandväärtuse loomist kogu ahelas

• Ühistute juhtimisvõimekuse tõstmine

• Paremini tuleb ära kasutada tootjaorganisatsioonide 

võimalusi nii toodangu töötlemiseks ja turustamiseks kui 

ka hinnaläbirääkimiste pidamiseks



Senine toetuspoliitika

• Tootjarühmade põhine lähenemine

• Tootjarühmade loomine ja arendamine

• Ühistulised investeeringud

• Kvaliteedikavad 

• Teadmussiire 

• Positiivsed erandid ühistutele 

(juurdepääs tehnikale, kõrgemad 

hindepunktid jmt)



Ühistegevus ÜPP 2021-2027 osana

Tõhustada arukat, 

vastupidavat ja mitmekesist 

põllumajandus-sektorit, mis 

tagab toiduga kindlustatuse

Edendada keskkonnahoidu 

ja kliimameetmeid ning 

panustada liidu keskkonna-

ja kliimaeesmärkidesse

Parandada maapiirkondade 

sotsiaal-majanduslikku

olukorda



Toetusvõimalused ÜPP 2021-2027 

raames



Kuidas ühistegevuse toetamisel 
edasi?

• Tootjaorganisatsioonid kui 

ühistegevus pikk plaan

• Tootjaorganisatsioonide loomine ja 

ühinemine

• Tootjaorganisatsioonide arendamine

• Tootjaorganisatsioonide investeeringud 

• Kvaliteedikavad 

• Teadmussiire 



„Kokku tulemine on 
algus,

koos püsimine on 
areng, koos 

töötamine on edu!“

(H.Ford)
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Tänan ja edukat 
koostööd!


