
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda



Ühistegevus Eesti põllumajanduses, 

põhimõtted ja eesmärgid 

Vahur Tõnissoo

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja 

juhatuse liige



17. november 2016

EPK üldkoosolek otsustas ühineda EPKK-ga

17. märtsil 2017 

EPKK üldkoosolek otsustas ühineda EPK-ga

8. juuni 2017

Eesti Põllumeeste Keskliit ühines Eesti 

Põllumajandus-Kaubanduskojaga



Keskorganisatsioonid



Eesmärk

Üks ühine 

põllumeeste 

keskorganisatsioon



EPKK maakondlikud 

organisatsioonid
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Toompea 14.09.2015

7,56

miljonit 

eurot



Peaminister 26.04.2016

4,6 

miljonit 

eurot



Toompea 12.09.2016

3

miljonit 

eurot



Kokkuvõte 2015 - 2016 

15 kuuga 

riigieelarvest täiendavalt

35,5

miljonit eurot



Kokkuvõte 2015 - 2016 

Kokku riigieelarvest 

täiendavalt

35,5 + 35,3 = 70,8

miljonit eurot



• Ebaaus kaubandustava

• Õiglane tarneahela praktika

• Piima- ja lihatoodete müügipakendi 

põhitooraine päritolumärgistus

Tootja - töötleja - kaupmees



Marginaalide jagunemine 

tarneahelas



Lipumärk



Pääsukesemärk



• Teadmussiirde pikaajalised programmid

• Eesti maaelu arengukava 2014—2020 

alusel korraldatakse teavet levitavaid 

tegevusi valdkondlike teadmussiirde 

pikaajaliste programmide raames

PIP



• Pikaajalise programmi eesmärgiks on 

koondada kokku valdkonna teadmussiirde 

tegevused

• Senine toetuse menetluspraktika 

keskendus vaid üksiktegevustele

• Teabe levitamist on vaja teha süsteemselt

PIP



Programmid on seitsmes tegevusvaldkonnas:

1. Aiandus

2. Loomakasvatus II – programm käivitumas

3. Taimekasvatus – taim.etki.ee.

4. Mahepõllumajandus – www.maheklubi.ee

5. Toiduohutus II – www. toiduteave.ee

6. Ühistegevus – yhistegevus.emu.ee

7. Põllumajanduspoliitika abinõud

PIP

http://taim.etki.ee/
http://www.maheklubi.ee/
https://toiduteave.ee/
http://yhistegevus.emu.ee/


Teadmussiirde pikaajaline 

programm 

ühistegevuse valdkonnas



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

• Muud kaudsed kasud - kogemuste jagamine



Teemavaldkonnad

• Ühistegevuse alase kompetentsi ja teabe levitamine 

kogu tarneahela ulatuses - selle toimimine, läbipaistvus 

ja osaliste turujõud

• Rahvusvahelise ekspertiisi kaasamine kohalike 

probleemide ja küsimuste lahendamisel

• Uute eksportturgude leidmine, et üheskoos paremini 

täita eksporttellimusi ning info kogumine ja koondamine

• Ühisturunduse ning müügiedenduse tõhustamine,

võimaluste ulatuslikum kasutamine ja tutvustamine



Infopäevad

• Ühistu toimimise üldpõhimõtted ning ühistulises vormis 

tegutsemise eelised

• Erinevad toetuste võimalused Euroopa Liidu 

struktuurifondidest ühistutele

• Teadus- ja arendustöö olulisus ja võimalused, koostöö 

ülikoolide ja teadusasutustega

• Ühistuid puudutav seadusandlus

• Põllumajandussaaduste ja toidutoodangu uued turud

• Innovatsioon ja nutikad lahendused põllumajanduslikus 

ühistegevuses



Konverentsid

• Ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja edulood

• Turundamine - kaubamärgi loomine ja selle turule 

toomine

• Tootearendus - kuidas jõuda tooraine tootjast edukaks 

töötlejaks

• Läbi ühistulise tegevuse konkurendist partneriks

• Läbi ühistulise tegevuse tootjast turustajaks



Täienduskoolitused

• Ühistuline turustamine

• Ühistu juhtimine ja finantseerimine

• Täienduskoolitus ühistu juhtorganitele

• Ühistu liikmete kaasamine ühistu 

otsustusprotsessidesse

• Ühistuline ja ühistute vaheline koostöö

• Täienduskoolitus ühistu loomiseks

• Täienduskoolitus arenevale ühistule

• Toodete eksport ja töötlemine



Õpiringid

• Õpiringi moodustavad põllumajandustoodete tootmise, 

töötlemise ja turustamisega tegelevad isikud

• Iga õpiring koguneb kalendriaastas vähemalt 3 korda

• Õpiringi eesmärgiks on teatud nähtusi ja protsesse 

tundma õppida, oma oskusi ja võimeid arendada ning 

süvendada ja laiendada teemakohaseid suhteid

• Iseloomulikuks on väike inimeste grupp, 

avatud neutraalne keskkond ning osalejate

vaheline usaldussuhe



Ettevõtete külastused

• Nii Eestis kui ka välisriikides

• Nii ühe- kui ka mitmepäevalisi

• Ettevõtete külastustel saavad osaleda

põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja 

turustamisega tegelevad isikud

• 2017.a. toimus Iirimaa ettevõtete külastus



Iirimaa - ICOS ja Ornua



Teabematerjalid

• Ettekanded

• Kokkuvõtted

• Teabematerjalid

• Asjakohased artiklid

• Uurimistulemused

• Käsiraamatud

• Elektroonselt allalaetavad väljaanded (www.pikk.ee ja 

muud asjakohased veebilehed)

http://www.pikk.ee/


• Milline peaks olema teadmussiirde 

pikaajaliste programmide sisu?

• Põllumeestelt oodatakse ettepanekuid, 

millised teemad vajaksid koolitustel ja 

infopäevadel käsitlemist?

• Palun tehke ettepanekuid

Küsimused



Millistel eeldustel tekivad 

suured asjad?

• Mis on praegu hästi?

• Seda tuleb hoida

• Püüame avastada kõik, mida tuleks hoida, 

tugevdada, kindlustada, võimendada, 

hoolt kanda, et ei läheks kaduma



Millistel eeldustel tekivad 

suured asjad?

• Mis ja miks on praegu kehvasti?

• Seda on vaja muuta

• On, aga ei ole rahuldav

• Tuleks täiustada, laiendada, struktuuri 

muuta, ressursse lisada, tingimusi sättida, 

eesmärke ringi seada, vahendeid valida



Millistel eeldustel tekivad 

suured asjad?
• Mis peaks olema, aga ei ole?

• Seda tuleb luua

• Avastada – see on tarkus 

• Sõnastada – see on oskus 

• Avalikustada – see on julgus

• Need kolm asja käivad kindlasti koos

• See tuleb luua, mitte rääkida ja hädaldada

• See tuleb tekitada



Millistel eeldustel tekivad 

suured asjad?

• Mida ei tohiks olla, aga ikka on?

• Sellest tuleb vabaneda

• Ammu oleks aeg sellest vabaneda, aga ei 

ole veel suudetud

• Tuleb pingutada rohkem, kui seni

• Mis on kõlbmatu, sellel ei tohiks kohta olla



Millistel eeldustel tekivad 

suured asjad?

• Kõigepealt usk, et me teeme õiget asja, mitte ei 

mängi tegevust

• Tahe lõpuni viia, tahtejõudu on vaja

• Huvi üksi ei vii kuhugi

• Usk, et saavutame võidu, me enne ei jäta järgi

• Peab uskuma endasse ja teistesse ning peab 

olema toeks üksteisele

• Lugupidavus üksteisesse

• Pühendumine ja pealisülesanne





Tunnustatud tootjarühmad 2007-2013

1 TÜ Kostera

2 TÜ Eestimaa Kartul

3 Kesk-Eesti Põllumajandusühistu

4 TÜ Wiru Vili

5 TÜ Lüüste Põllumajandusühistu

6 Põllumajandusühistu Rapter

7 TÜ Hiiumaa Meierei

8 TÜ Kaarliveski

9 Põllumeeste Ühistu Kevili

10 Piimandusühistu E-Piim

11 TÜ Mulgi Piim

12 Rakvere Piimaühistu

13 TÜ Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit

14 Eestimaa Piimatootjate Ühistu

15 Viru Lihaühistu

16 Tartumaa Piimatootjate Ühistu

17 TÜ Talukartul



Tunnustatud tootjarühmad 2014-2020

1 Puurmani Viljaühistu

2 Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu

3 TÜ Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik

4 TÜ Maheman

5 Pandivere Teraviljaühistu

6 Põllumajandusühistu Muhepiim

7 TÜ Terasadu

8 MTÜ Liivimaa Lihaveis

9 Pärnumaa Viljaühistu

10 TÜ Are Piim

11 TÜ Alvar MÜ

12 Keskühistu Eramets

13 TÜ EPIKO

14 Saaremaa Piimaühistu

15 Rakvere Lihaühistu

16 TÜ Eesti Puidumüügikeskus



Kaugem eesmärk 

1. Piima keskühistu

2. Liha keskühistu

3. Teravilja keskühistu



Pärnumaa Põllumeeste Ühispank 



Pärnumaa Põllumeeste Ühispank 



Eesti Kalapüügiühistu



TÜ Talukartul



Eesti Tõuloomakasvatajate 

Ühistu



E-Piim - MilkEst



Tere - Farmi



Ühistu Eesti Lihatööstus



Põllumeeste ühistu KEVILI



Keskühistu Farm In



Farm In Productions OÜ

<

../../../Videos/EPKK videoklipid/Video 11 - Farm In rapsikoogitehas Imaveres.mp4


Mida teha?



Mõtle kastist välja 



• Manipuleerimise objektist 

• Iseseisvalt otsustavaks subjektiks

Eesmärk 



Elu on eelkõige koostöö, 

mitte aga lõputu konkurents, 

võimaldades paremini mõista teisi 

ning taotleda seeläbi ka 

iseenda mõistmist

Kulno Türk 

Tartu Ülikool

Konkureerimine ja koostöö



Konkureerimine ja koostöö

• Konkureerimine - oma huvide kaitsmine 

teisele kahjude tekitamise hinnaga

• Koostöö - püütakse leida tegutsemisviis, 

mis võimaldab täielikult arvestada mõlema 

poole huve

Thomas – Kilmann



Edu võti on koostöö, 

mitte konkurents

Ülo Vooglaid

sotsiaalteadlane



Konkurents on ohtlik ja kahjulik

Edasi viib koostöö

Ülo Vooglaid

sotsiaalteadlane



Konfliktist koostööni

Parim tulemus konflikti lahendamisel 

saavutatakse koostöö võtte kasutamisel.

Edukas koostöö on võimalik ainult siis, kui 

konflikti lahendamist alustatakse 

eneseanalüüsist, ehk kuidas minu mõtted on 

soodustanud konflikti tekkimist.

Anneli Salk 

Celestis Koolitus



Koostöö tähendab vastastikku 

üksteisele edu saavutamiseks 

eelduste loomist 

Koostöö 

Ülo Vooglaid

sotsiaalteadlane



Koos aetakse 

ÜHIST ASJA, 

mitte ei aeta koos 

IGAÜHE ENDA ASJA

Koostöö 



1. Usaldus

2. Koostöö

3. Tulemuslikkus (täideviimise 

võime)

Ühistegevuse 

põhiväärtused



Ühistegevuse suurim vaenlane on 

ühistu liige, 

kelle tegevusmotiiviks on 

kasu saamine teiste arvelt

Ühistegevuse 

vaenlane



Seitse surmapattu

1. Viha

2. Ahnus

3. Kadedus

4. Loidus, tujutus

5. Iharus ehk lihahimu

6. Aplus, õgardlus

7. Uhkus, alpus



Püha õhtusöömaaeg

Leonardo da Vinci 1495-1498



Kui sa soovid minna kiiresti, 

mine üksi.

Kui sa soovid minna kaugele, 

mine koos teistega.



Koos töötamisest koostööni!



Ainuke viis maailma muuta 

on muuta seda maailma 

muutes iseennast

India tarkus



Isekus 

• Nii teistele kui ka iseendale põhjustatava 
kurja juur on: 

– Isekus

– Enesekesksus 

– Omakasupüüdlikus

– Iseenda, omaenese heaolu 
maksimeerimine

– Klammerdumine



Koostöö eetika

• Kui võimalik, siis aita teisi.

• Kui see võimalik ei ole, siis vähemalt ära 

tee halba.

Tema Pühadus XIV dalai-laama



Lõpuks on kõik hästi

Kui ei ole veel hästi, 

siis ei ole lõpp käes

India tarkus



Tänan!


