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Millest me täna räägime

• Liikmete rahulolu

• Sidusgruppide ootused ettevõtlusorganisatsioonidele

• Haldussuutlikkuse peamised tugevused ja nõrkused• Haldussuutlikkuse peamised tugevused ja nõrkused

• Võrdlev analüüs: haldussuutlikkuse indeks

• Arengutakistused

• Soovitused



Programmi ülesehitus – enne lõunat

10.00 Sissejuhatus

10.05 Ice Breaker: tunnusta kolleegi!

10.30 Lühiülevaade kasutatud metoodikast (CyclePlan)10.30 Lühiülevaade kasutatud metoodikast (CyclePlan)

10.45 Liikmete rahulolu uuring (Praxis)

11.15 Arutelu: mis mõjutab kõige rohkem liikmete rahulolu?

11.30 Sidusgruppide ootused (Hill & Knowlton)

12.00 Arutelu: mis üllatab ootustest kõige rohkem?

12.15 Lõunapaus



Programmi ülesehitus – pärast lõunat

13.15 Warming up: osta haldussuutlikkust juurde!

13.35 Haldussuutlikkuse tugevused-nõrkused ja peamised 
arengutakistused (CyclePlan)

14.05 Arutelu: rahulolu ja haldussuutlikkuse korrelatsioon14.05 Arutelu: rahulolu ja haldussuutlikkuse korrelatsioon

14.20 Võrdlev analüüs: haldussuutlikkuse indeks (CyclePlan)

14.40 Indeksi küsimustiku täitmine

15.00 Kohvipaus

15.15 Arutelu: Koostöö kui lahendus

15.30 Soovitused haldussuutlikkuse tõstmiseks (CyclePlan)

15.50 Rühmatöö: funktsiooni-põhine koostöö

16.45 Kokkuvõte ja tagasiside
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CyclePlanDrive 2009

Ettevõtlusorganisatsioonide 
Haldussuutlikkuse Uuring

Klaas-Jan Reincke

CyclePlanDrive

Metoodika

Tallinn, 20. mai 2009. a

CyclePlanDrive 2009

Kuidas me jõudsime järeldusteni?
September – Avakoosolek

Oktoober – Motivatsioonivestlused, metoodika töötuba

November – Liikmete küsitluse ettevalmistus, 

dokumendianalüüs, uuringukavade kooskõlastus

Detsember – Süvaintervjuud liikmete,  potentsiaalsete 

liikmete ja ametnikega, potentsiaalsete liikmete 

küsitluse ettevalmistus

Jaanuar – Liikmete küsitlus, süvaintervjuud liitude juhtidega

Veebruar – Süvaintervjuud liitude juhtidega, potentsiaalsete 

liikmete küsitlus

Märts – Küsitluste tulemuste analüüs

Aprill – Haldussuutlikkuse maatriksid, võrdlev analüüs

Mai – Soovitused, indeks, esitlused, aruandlus

Metoodika

eksperdid

Juhtrühm
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CyclePlanDrive 2009

Kasutatud analüüsimeetodid

• Haldussuutlikkuse Maatriks

• SWOT ja PEST 

• Regressiooni- ja klastrianalüüs

• Metaprofiilide analüüs

Põhirõhk kvalitatiivsetele uuringumeetoditele: põhistatud 

teooria

CyclePlanDrive 2009

Haldussuutlikkuse maatriks
Struktuurid Inimressursid Süsteemid Töövahendid

1. Liikmete huvide esindamine

2. Liikmete kaasamine

3. Õigusloomes osalemine

4. Sektori turuanalüüs

5. Koolitused ja seminarid

6. Kutseharidus

..............

18. Strateegiline juhtimine

19. Kommunikatsioon
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Liikmete ja mitteliikmete 
analüüsi tulemused 

Jon Ender
Valitsemise ja 

kodanikuühiskonna programm

20. mai 2009

Tellija: Tööandjate Keskliit

Liitude maastik KAUBANDUS-
TÖÖSTUSKODA 

(3650+25)
TÖÖANDJATE 

KESKLIIT 
(73+23)

EVEA
(500)

HARULIIDUD
(964)

2e - 28 3e - 2
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Liikmed

Liitu kuulumisel on oluline (%)

0 20 40 60 80 100

Ettevõtte prestiizi ja maine …

Riigi tasandi …

Ärikontaktide vahetamine

Ettevõtluskeskkonna …

Esindusüritustel osalemine

Koolitused ja konsultatsioon

Isiklike suhete kujundamine …

Info saamine valdkonnas …

keskliidud

haruliidud
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Liidu tegevuses  osalemise aktiivsus

1

2

3

4

Loete infot ja 

uudiseid liidu 

kohta

Osalete 

üldkoosolekutel

Osalete 

töögruppides

Osalete liidu 

korraldatud 

üritustel

Vastate 

küsimustele 

seoses liidu 

arvamus- ja 
seisukohavõttud…

Haruliit

Keskliit

SKAALA: 1-alati 2-sageli 3-mõnikord 4-mitte kunagi

Aktiivsus sõltub sellest, mida keegi 
oluliseks peab

ALATI 
TÖÖGRUPPIDES

9,4%

ALATI 
KÜSIMUSTELE 

VASTAB
27%

Info  valdkonnas toimuva kohta (-0,9)

Poliitikakujundamises osalemine (-0,7)

Koolitused ja konsultatsioon (-0,6)

Info  valdkonnas toimuva kohta (-1,1)

Poliitikakujundamises osalemine (-0,6)

Ärikontaktide vahetamine (0,4)

Prestiiži ja maine toetamine (-0,4)

Ärikontaktide vahetamine (0,7)
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Põhilised arenguvajadused

ALLA 33% VASTANUD LIIKMETEST ON RAHUL 

JÄRGNEVATE TEGEVUSTEGA

Haruliitu

de arv

osalemine Euroopas ja väljaspool olevate organisatsioonide 

töös 10

erialase kirjanduse väljaandmine 9

liikmete huvide eest seismine ELis jt rahvusvahelistes 

organisatsioonides 7

liikmete huvide esindamine kollektiivsetes töösuhetes 6

välismaiste õppereiside ja ärikontaktide vahetamise 

korraldamine 6

valdkonna turuanalüüs 4

osalemisega kutsehariduse korraldamises 2

Soovitused

ÜLE 66% VASTANUD LIIKMETEST SOOVITAVAD
Haruliitude 

arv

küsida riigipoolset toetust 16

levitada rohkem positiivset kogemust ja häid praktikaid 16

võtta jõulisemalt sõna meedias liidu nimel 16

parandada liidu mainet valdkonna ettevõtete seas 12

selgitada konkreetse ettevõtlusvaldkonna tähendust ja 

olulisust ühiskonnale, töövõtjatele ja avalikule sektorile 12

aktiveerida liikmeid rohkem (üritused, kooskäimised) 11

rääkida aktiivsemalt kaasa riigi tasandi otsustusprotsessis 11

suurendada liikmete arvu 8

hoida kulusid kokku 7

teha kergelt loetavad kokkuvõtteid edastatavast infost 7

mõjutada rohkem turul toimuvat 6

anda liikmete arvamusele põhjalikumat tagasisidet 4

korraldada rohkem koolitusi jm infoüritusi 4

laiendada teenuste valikut 4
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RAHULOLU 

TIPP
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min

e liit

Põllumeeste 1.4 1.2 2.0 1.6 1.6 1.9 1.3 1.4 1.4 2.0 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 2.1 1.6

Keemtööstuste 1.4 1.3 2.1 1.6 1.5 1.5 2.3 1.8 1.6 1.6 1.3 1.8 1.8 1.7 1.9 2.4 1.7

Pangaliit 1.8 1.3 2.0 1.7 2.0 1.3 1.3 1.5 1.5 1.7 1.8 2.3 2.0 2.0 2.0 2.0 1.7

Sadamate 1.8 1.7 1.8 1.2 1.8 1.3 1.7 2.0 2.0 1.2 2.0 1.8 2.0 1.6 2.8 2.8 1.8

Kaupmeeste 1.5 1.8 1.9 1.7 1.7 1.5 2.0 2.1 1.6 1.6 2.1 1.9 1.6 2.4 2.3 2.7 1.8

Metsatööstuse 2.1 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.9 2.3 1.9 1.8 2.2 2.2 2.2 1.9 2.2 2.3 1.9

Ehitusmat 1.9 1.7 1.8 2.0 1.8 1.9 2.1 2.3 2.2 1.9 1.6 1.7 2.5 2.3 2.4 2.6 2.0

Haiglate 2.0 1.8 2.2 2.0 2.3 2.1 1.6 2.1 1.8 2.2 2.3 2.5 2.3 2.1 1.9 2.0 2.0

Keskm. tegevus 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.1

Millega rahulolu seotud on?

• Soovisime teada optimaalset liitu

• Rahulolu ei ole seotud aga: liidu eelarve, liidu töötajate 
arv, liidu juhatuse liikmete arv, liidu asutamise aasta, 
liikmemaksude kogusumma,  liikmete arv, liikme käive, 
liikme töötajate arv, liikme asutamise aasta,  liikme 
EMTAK tegevusalakood

• Küll aga on rahulolu seotud pigem sellega kuivõrd 
aktiivselt liit suhtleb liikmetega: liikmete aktiivsusega, 
juhatusse kuulumise ja väitega, et liit aitab kaasa 
ettevõtte arengule
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Millega rahulolu seotud on?

SEOS ESINDUSÜRITUSTEL KÄIMISE AKTIIVSUSE JA TEGEVUSTEGA
RAHULOLU VAHEL

Seosekord
aja

valdkonna turuanalüüsiga Eesti ja teiste riikide kohta 0.624

liikmete nõustamise ja abistamisega 0.441

liikmete kaasamisega liidu juhtimisse 0.421

Eesti ja ELi õigusloome info töötlemise ja edastamisega 0.395

osalemisega kutsehariduse korraldamises 0.379

valdkonna ja liidu maine kujundamisega 0.311

kootööpakkumiste info edastamisega 0.302

liikmete huvide esindamisega kollektiivsetes töösuhetes 0.272

koolitustega ja seminaridega liikmetele 0.253

liikmete huvide esindamisega õigusloomes ja poliitilisel tasandil 0.224

liikmete arvamuse küsimisega liidu seisukohavõttude kohta 0.201

Millega rahulolu seotud on?
TEGEVUSTEGA RAHULOLU SEOS HINNANGUGA, ET HARULIIT AITAB 

KAASA ETTEVÕTTE ARENGULE Seosekordaja

osalemisega Euroopas ja väljaspool tegutsevate

katusorganisatsioonide töös 0.543

liikmete huvide eest seismisega rahvusvahelistes organisatsioonides

ja EL institutsioonides 0.487

valdkonna turuanalüüsiga Eesti ja teiste riikide kohta 0.473

töögruppide töö korraldamisega sisuliste küsimuste aruteluks 0.456

liikmete nõustamise ja abistamisega 0.436

valdkonna ja liidu maine kujundamisega 0.409

koolitustega ja seminaridega liikmetele 0.377

Eesti ja ELi õigusloome info töötlemise ja edastamisega 0.372

kootööpakkumiste info edastamisega 0.353

erialase kirjanduse väljaandmisega 0.339

liikmete huvide esindamisega kollektiivsetes töösuhetes 0.313

välismaiste õppereiside ja ärikontaktide vahetamise korraldamisega 0.281

liikmete huvide esindamisega õigusloomes ja poliitilisel tasandil 0.258
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Mitteliikmed

Mitteliikmete hoiak

MITTELIIKMETE NÕUSOLEK 

VÄIDETEGA
% nõus

% ei ole 

nõus

% ei 

oska 

öelda

Ettevõtte tegevus on niivõrd spetsiifiline, et ükski liit ei

suuda vastata ettevõtte vajadustele 68 21.2 10.8

Üksi saab ettevõte oma huvide kaitsel kiiremalt ja

efektiivsemalt tegutseda, kui liidus olles 62 24.4 13.6

Liitude tegevuse kohta ei ole piisavalt infot 56.8 34.4 8.8

Liidud on passiivsed ning ei oska ise ettevõttele kuulumise

hüvesid näidata/ pakkuda 56.4 32.4 11.2

Liitude rollid ja tegevusvaldkonnad on ebaselged 55 40.0 5.2

Liikmemaks on liialt kõrge 38.8 24.4 36.8

Liitudesse kuulumisest saavad kasu vaid suured 

ettevõtted, väikeettevõtte hääl kaob liidus ära 37.2 52 10.8

Liitudesse kuuluvad liiga erineva tegevusspetsiifika ja 

huvidega liikmed, mistõttu puudub liitudel fookus, 

tegevus valgub laiali 34 55.2 10.8

Liitudesse kuulumine ei too ettevõtte jaoks lisahüvesid -

hüved on kättesaadavad ka mitteliikmetele 16 56.4 27.2
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MITTELIIKMETE VÄLJATOODUD 

ARENGUVAJADUSED

Üle 66% 

vastanutes

t soovitab 

arendada 

(liitude 

arv)

Üle 33% 

vastanutes

t ei oska 

öelda 

(liitude 

arv)

Koolitused ja seminarid liikmetele (sh väliskoolitused) 16 7

Valdkonna ja liidu maine kujundamine (meediatöö, ürituste korraldamine, 

aastaraamat, partneritega suhtlus)
15 5

Liikmete nõustamine ja abistamine 13 6

Eesti ja ELi õigusloome info töötlemine ja edastamine 11 9

Liikmete huvide esindamine õigusloomes ja poliitilisel tasandil 11 7

Erialase kirjanduse väljaandmine 11 5

Osalemine kutsehariduse korraldamises (kutsestandardite väljatöötamine, 

kutseomistamine jms)
11 6

Kootööpakkumiste info edastamine 10 8

Töögruppide töö korraldamine sisuliste küsimuste aruteluks 10 10

Liikmete arvamuse küsimine liidu seisukohavõttude kohta 10 11

Välismaiste õppereiside ja ärikontaktide vahetamise korraldamine 10 7

Valdkonna turuanalüüs Eesti ja teiste riikide kohta 9 12

Liikmete huvide esindamine kollektiivsetes töösuhetes 6 12

Liikmete huvide eest seismine rahvusvahelistes organisatsioonides ja EL 

institutsioonides
6 12

Osalemine Euroopas ja väljaspool tegutsevate katusorganisatsioonide töös 6 7

Liikmete kaasamine liidu juhtimisse 5 12

KOKKUVÕTE
• Liitude maastik on kirju, tekib küsimus, kas on vaja nii 

palju liite või piisaks igas suuremas majandusharus 
ühest liidust

• Liikmete rahulolu saab tõsta muutes neid aktiivsemaks 
– selleks aga on vaja ‘meelitada’ neid esindusüritustele 
ja nende suutlikkust tõsta

• Liikmed soovitavad põhiliselt levitada positiivset 
kogemust, osaleda aktiivselt rahvusvaheliste 
organisatsioonide töös, võtta meedias aktiivsemalt 
sõna ning rääkida kaasa Eesti ja EL otsustusprotsessides

• Mitteliikmed soovivad selgust liitude maastikul, rohkem 
infot liitude tegevuse kohta ja liikmeksolemise hüvede 
selgemat näitamist
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Tänan!

jon.ender@praxis.ee

www.praxis.ee

praxisestonia.blogspot.com
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Sidusgruppide uuringu kokkuvõte:

süvaintervjuud ettevõtlusorganisatsioonide 
praeguste ja potentsiaalsete liikmete 

ning ministeeriumi ametnikega

Maia Burlaka
Hill & Knowlton Eesti

20.05.2009 

Uuringust

• Meetod: süvaintervjuu

• Valimid:

– EVOde liikmed – 23

– EVOde potentsiaalsed liikmed – 7

– ministeeriumide ametnikud – 6

• Aeg: november 2008 – veebruar 2009

2222
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Süvaintervjuud 
LIIKMETEGA

[enter date here][enter date here][enter date here][enter date here]

Fookused

• Ettevõtlusorganisatsioonide rolli tajumine

• Hinnang funktsioonide täitmisele

• Funktsioonide täitmise võtmetegurid

• Ootused EVOde arengu osas

• Liikmelisuse motivatsioon

• Hinnang sisekommunikatsioonile

• Hinnang kaasamisele EVO sees

• Hinnang avalikule kommunikatsioonile 

• Riigi otsustusprotsessis osalemise kogemused, 
ootused koostööle

4444
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EVOde rolli tajumine

• Haruliite tajutakse rohkem liikmete eestkostja, lobisti ja 
teenusepakkujana

• Keskliite tajutakse rohkem klubi või lobistina

• Haruliidu rollist on vastanutel mõnevõrra selgem arusaam 
kui keskliidu rollist
– haruliiduga on tihedamad kontaktid

– keskliit ühendab paljude erinevate valdkondade ettevõtjaid ning tegeleb 
laiema teemade ringiga

• Osa vastanutest ei osanud keskliidu rolli täpselt 
määratleda

• Üldiselt oli EVO rolli raskem määratleda passiivsetel 
liikmetel 5555

Funktsioonide täitmine

6666

Haruliidud Keskliidud

•infovahetus: sektorit puudutava info 
koondamine ja analüüs, infoürituste 
korraldamine, rahvusvahelised 
kontaktid, programmide 
vahendamine 

•ettevõtjate huvide esindamine riigi, 
ametiühingute ja avalikkuse ees 

•(kutse)standardite väljatöötamine, 
kutse omistamine, koolitused 

•seadusloomes ja 
poliitikakujundamises osalemine 

•seadusloomes osalemine •ärikontaktide vahendamine, 
ärivisiidid 

•sektori ja selles tegutsevate 
ettevõtete maine kujundamine 

•koolitused, seminarid, infovahetus 
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Funktsioonide täitmise võtmetegurid

• Liidu juhtimine (tegevjuhi olemasolu, juhi aktiivne 
isiksus, strateegiliste suundade olemasolu)

• Liidu meeskonna suurus ja pädevus

• Eelarve suurus ja piisavus liidu tegevuse toimimiseks 
ja arendamiseks

• Liikmete aktiivsus liitu kuulumisel, soov panustada

• Sisekommunikatsiooni toimimine ja kaasamine liidu 
sees, võime kujundada ühiseid seisukohti

• Liidu ja sektori maine oluliste partnerite ja avalikkuse 
silmis

7777

Ootused EVOde arengule (1/3)

• Haruliitude puhul oodatakse:

– seadusloomes osalemise funktsiooni tugevdamist 

– sektori maine kujundamise funktsiooni tugevdamist 

– suuna andva rolli võtmist liidu poolt

– koostöö parandamist ja ühtsustunde tugevdamist liidu 
sees

– rohkem koostööd liitude vahel, eriti keskliitudega, et 
ühendada funktsioonide täitmine ja säästa sellega 
ressursse

8888
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Ootused EVOde arengule (2/3)

• Keskliitude puhul oodatakse:

– seadusloomes osalemise ja poliitikakujundamise 
funktsiooni tugevdamist

– selgemaid eesmärke liikmete huvide esindamise osas ja 
selgemat visiooni liikmetele pakutava väärtuse osas

9999

Ootused EVOde arengule (3/3)

• Üldine ootus – korrastatum liitude maastik

– liitude omavahelised seosed on selged ja koordineeritud

– haru- ja keskliitude rollijaotus on paigas

10101010
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Liikmelisuse motivatsioon (1/2)

• Haruliitude puhul:

– konkreetsete hüvede saamine (valdkonnainfo, teenused, 
mainekujundus, mõju seadusloomele)

– sektori arendamise soov (parem tegutsemise keskkond, 
tugevamad tegijad, kvaliteedi kasv, tootearendus, parem 
maine)

– võimalused koos paremini oma huvide ees seista kui 
üksinda (soodsamad regulatsioonid, parem maine, 
ühisturundus)

11111111

Liikmelisuse motivatsioon (2/2)

• Keskliitude puhul:

– kuulumine mainekasse organisatsiooni

– soov ja võimalus mõjutada seadusloomet

– võimalus saavutada suuremat mõjujõudu 
katusorganisatsiooni kuuludes

– soov saada teatud teenuseid soodsamalt

– mõnede liikmete puhul ei ole kuulumise põhjus selgelt 
mõtestatud

12121212
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Sisekommunikatsioon

• Praktiliselt kõigi liitude osas mainisid vastajad 
toimivaid sisekommunikatsiooni kanaleid

– infolistid, e-post, infokirjad, koduleht, üldkoosolekud 
(mõned korrad aastas), volikogu koosolekud, ühised 
väljasõidud ja muud üritused (aastaballid jmt)

• Infokanaleid peetakse piisavateks, oodatakse rohkem 
asjakohast sisu

13131313

Kaasamine-osalemine EVO sees

• Toimiv infoliikumine on oluliseks eelduseks liikmete 
kaasamiseks ja osalemiseks

• Osalemist takistab liikmetele jäetav ebapiisav aeg 
teemadesse süvenemiseks ja aruteludeks 
ettevalmistamiseks

• Mõned vastajad tunnetavad, et liidu juhtkond ei ole 
alati oma otsustusprotsessis avatud ning mõned 
otsused on üksikute liikmete poolt mõjutatud

• Liikmete osalemine sõltub nende endi aktiivsusest ja 
soovist kaasa rääkida

• Vähene osalemine on seotud ka teemade 
aktuaalsusega liikmete jaoks 14141414
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Avalik kommunikatsioon

• Vähestes liitudes on paika pandud kommunikatsiooni 
eesmärgid ning suhtekorraldusega tegeletakse 
plaanipäraselt eraldi suunana

• Kõigi liitude liikmed näevad vajadust tugevdada
kommunikatsiooni korraldust ja suurendada
teadlikkust liidu kohta

• Takistustena kommunikatsioonis nähakse raskusi 
meediatöö korraldamises

15151515

Koostöö riigiga 
• Vastajate hinnangul praktiseerivad riigiasutused kaasamist üha 

rohkem

• Mainitakse, et riigisektor ei kasuta piisavalt EVOde potentsiaali 
ja reaalsest elust tulenevat sisendit

• Koostöö ei ole soovitud tulemusi toonud vaatamata ettevõtjate 
panusele

• Teavitust ja kaasamist varajases faasis enamasti ei toimu

• Vastajate arvates on ametnikud reaalsest ettevõtjate elust 
kauged

• Aktiivsema koostöö osapoolena nähakse ennast

• Mõned vastajad on takistusena nimetanud liidu enda 
võimekuse puudulikkust kaasarääkimiseks

16161616
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Süvaintervjuud 
MITTELIIKMETEGA

Fookused

• Mitteliikmete teadlikkus ja kokkupuude EVOdega

• EVOde rolli tajumine

• Mittekuulumise põhjused

• Liikmelisuse motivatsioon

18181818
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Teadlikkus ja kokkupuude EVOdega

• Enda kursisolekut EVOde tegevustega hinnatakse 
kesiseks

• Katusorganisatsioone enamasti teatakse, mõned 
vastajad ei osanud oma sektori haruliite nimetada 

• Kokkupuude EVOdega piirdub enamasti 
kohtumistega liikmelisuse teemal ja 
meediakajastustega

19191919

EVOde rolli tajumine

• Keskliidu rollist on mõnevõrra selgem arusaam kui 
haruliidu rollist

• Keskliitu nähakse liikmete huvide esindajana 
dialoogis riigiga või rahvusvahelisel tasandil

• Haruliitu nähakse sektori esindusorganisatsiooni ja 
infovahendajana või üldse ei nähta sellel mingit rolli

• Rollide tajumine sõltub liitude avalikust 
kommunikatsioonist ning ettevõtte varasemast 
kokkupuutest nendega

• Üldiselt arvatakse, et liite on liiga palju ja nende 
väärtus liikmetele madal

20202020
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Mittekuulumise põhjused

• Ettevõtte võimekus enda huvide esindamisel 
(mitteliikmelisus ei takista midagi)

• Usu puudumine EVOde võimekusse liikmete huvide 
esindamisel

• Ühishuvide puudumine teiste ettevõtetega

• EVOde rolli ja tegevuse väljundi ebaselgus, madal 
teadlikkus

• Saadavat kasu ei tunnetata liikmemaksule vastavaks
(raha saab mõistlikumalt ära kasutada)

• Ajapuudus EVO töös osalemiseks
21212121

Liikmelisuse motivatsioon

• Liikmelisusest saadava kasu konkreetsus ja mõju
ettevõttele

– kasu all mõistetakse võimalust mõjutada seadusandlust ja 
majanduskeskkonda, saada teenuseid soodsamalt ning 
lisavõimalusi ettevõtte turunduseks

• Saadavale kasule vastav liikmemaks

– liitu kuulumist võrreldakse teenuse ostmisega

• EVO senised saavutused liikmete huvide esindamisel

22222222
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Süvaintervjuud 
AMETNIKEGA

Fookused

• EVOd kui partnerid

• Takistused koostöös

• Ootused EVOdele koostöö osas

24242424
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EVOd kui partnerid

• Peamised ministeeriumide partnerid on keskliidud, 
haruliitudega tehakse koostööd vastavalt 
spetsiifilistele teemadele ning liitude aktiivsusele

• Koostööd tehakse ka üksikute ettevõtetega, kuid 
partneritena eelistatakse siiski liite

• Partnerid kujunevad vastavalt EVOde aktiivsusele ja 
suutlikkusele sisuliselt kaasa rääkida

• Ametnikud rõhutavad oma avatust koostööks

25252525

Takistused koostöös

• EVOde ebapiisav analüütiline kompetents 

• EVOde ajapuudus

• Huvi puudumine, huvi ülesnäitamise ebaregulaarsus

• Ebapiisav sisemine kaasamine

• Suutmatus ühishuvides kokku leppida

• Ametnike ajapuudus ja kiire vahetus

• Poliitikute soov kiireid otsuseid langetada

26262626
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Ootused EVOdele koostöö osas

• Laiapõhjaline liikmete huvide esindamine 

– ehk suutlikkus kaasata rohkem valdkonna ettevõtteid, 
koguda liikmete seisukohti, leida ühisosa, saavutada 
kompromiss ning esitada ministeeriumile ühine tagasiside

• Vähem deklaratiivset ning rohkem sisulist panust ehk 
konkreetsete alternatiivide pakkumist

• Ministeeriumide otsustusprotsesside kriitiline 
jälgimine ja proaktiivne ettepanekute esitamine

• Pikaajalise perspektiiviga arvestamine

• Selge visioon EVO eesmärkide osas

• Vastastikune plaanide tutvustamine, infovahetus
27272727

KOKKUVÕTE

• EVOde mainet sidusgruppide silmis mõjutab liitude 
aktiivsus, liikmete endi aktiivsus ning suhtluse 
aktiivsus partnerite, meedia ja potentsiaalsete 
liikmetega

• Sidusgruppide seas ei ole piisavat selgust haruliitude 
ja keskliitude omavahelistest seostest ja 
funktsioonide jaotusest, oodatakse EVOde maastiku 
korrastumist

• Sidusgruppide ootused on seotud eelkõige EVOde 
seadusloomes osalemise, liikmete huvide esindamise
suutlikkuse kasvu ning selguse loomisega liitude 
omavahelistes suhetes ja rollide osas 

28282828
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Tänan!

Kontakt:
maia@hillandknowlton.ee
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CyclePlanDrive 2009

Ettevõtlusorganisatsioonide 
Haldussuutlikkuse Uuring

Klaas-Jan Reincke

CyclePlanDrive

Analüüsi Tulemused: Arengutakistused

Tallinn, 20. mai 2009. a

CyclePlanDrive 2009

Peamised arengutakistused (1)

1. Ressursipuudus nii ajas kui ka rahas

2. Liitudes tööl vähe inimesi, kes tegelevad väga laia 

tegevuste ampluaaga

3. Tihti on puudu spetsiifilistest teadmistest ja 

kompetentsist 

4. Liikmete arvates ei kajasta ühishuvid piisavalt hästi 

individuaalsete liikmete vajadusi 

5. Võimekuse puudumine liikmete ühishuvide 

esindamiseks 
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CyclePlanDrive 2009

Peamised arengutakistused (2)

6. Liitude omavaheline koostöö ei ole süsteemne kuigi 

probleemid tihti kattuvad

7. Liitude ja liikmete vastastikud ootused kaasamise ja 

osalemise osas ei lange kokku

8. Esinduslikkus on madal aga mitte-liikmetel on raske 

tajuda võimalikust kuulumisest tulenevat lisaväärtust 

9. Liitudel ei ole piisavalt ajakohast infot liikmete rahuolu 

kohta liidu tegevustega 

10. Liitude kaasamine riigi poolt erineb liitude lõikes

CyclePlanDrive 2009

Peamised arengutakistused (3)

11. Liitude suutlikkus koostöö realiseerimiseks EL tasandil 

on üldjuhul madal ja selle lisandväärtust ei tajuta

12. Koostöö teiste riikide potentsiaalsete partneritega ei ole 

väga tulemuslik ja/või ei oma laialdast mõju

13. Paljude liitude sõnutsi on sektori maine kujundamisel 

keeruline meedia huvi äratada

14. Erialase kirjanduse väljaandmine liikmete arvates üks 

liitude poolt halvemini täidetavaid funktsioone

15. Projektide arendamiseks puudub ressursse ja koostööd
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Peamised arengutakistused (4)

16. Väike töötajate arv piirab tööde jaotust, 

spetsialiseerumist, tiimitööd ja professionaalset arengut

17. Strateegia on vaid vähestel liitudel toimiv ja regulaarselt 

uuendatav arengudokument 

18. Puuduvad strateegia ja tegevuskava tulemuslikkuse 

mõõtmiseks konkreetsed indikaatorid 
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CyclePlanDrive 2009

Ettevõtlusorganisatsioonide 
Haldussuutlikkuse Uuring

Klaas-Jan Reincke

CyclePlanDrive

Soovitused

Tallinn, 20. mai 2009. a

CyclePlanDrive 2009

Soovitused (1)

1. Oluliselt ja süsteemsemalt tugevdada liitude koostööd, 

koondades ressursse ja koordineerides strateegiaid 

(võimalusel ka rohkem paikneda füüsiliselt ühes kohas) 

2. Kasutada võimalikult palju liidu liikmete kompetentsi ja 

spetsialiste 

3. Rohkem koostööd õppeasutustega, sh. ülikoolide ja 

kutsekoolidega 

4. Panna keskliitude juhtimisel ühiselt paika ühishuvide 

formuleerimise põhimõtted 
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Soovitused (2)

5. Teha vajadusel rohkem taktikaliselt koostööd 

konkreetsetel juhtudel, kui huvid / probleemid kattuvad

6. Rohkem keskenduma „meie-tunde“ tekitamisele liidu 

siseselt 

7. Koostada liikmete kaasamise strateegia, kuidas ja 

millesse liikmeid kaasatakse 

8. Õppida lähemalt tundma mitteliikmetest tegelevate 

ettevõtete ootusi ja vajadusi 

CyclePlanDrive 2009

Soovitused (3)

9. Suurendada liikmete kasusaamist võrreldes 

mitteliikmetega 

10. Arvestada liikmemaksu määramisel liikme poolt liidule 

pakutavate hüvedega/teenustega 

11. Liikmete seas läbi viia regulaarset rahulolu ja ootuste 

jälgimist ning läbi mõelda tagasiside süsteem

12. Küsida ministeeriumitelt nende plaanide kohta seoses 

seadusandlusega ja anda teada enda omadest
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Soovitused (4)

13. Ennetava sekkumise realiseerimiseks võiks liidud ETTK 

ja Koja eestvedamisel ühtsed põhimõtted välja töötada

14. Õigusloome vallas osta sisse Euroraha abil seaduste 

mõju analüüsi

15. Kõik olulised välissuhtluse dokumendid töötlemiseks ja 

analüüsimiseks keskliitu või eraldi välissuhete büroosse

16. Kasutada EL katusorganisatsioonide liikme staatust liidu 

või sektori huvide kaitsel

CyclePlanDrive 2009

Soovitused (5)

17. Korraldada ühiselt meediaüritus - liidud tutvustavad 

ennast - meedia esindajad õpetavad maine kujundamist

18. Aastaraamatute sisu ümber korraldada - lisada head 

näited, milliste vahenditega liit eesmärke on saavutanud

19. Juurutada tegevuskavade ja arengukavade täitmise 

tulemuslikkuse hindamiseks indikaatorite süsteem
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CyclePlanDrive 2009

Küsimused ja ettepanekud

k.reincke@cpd.ee - tel 6 509 111

maia@hillandknowlton.ee – tel 6 800 493 

jon.ender@praxis.ee – tel 6 409 007


