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Täna …. 

• Projektist üldinfot
• Kvantitatiivne tulem arengukavade 

nõustamisest
• Ühise arengupäeva tulem
• Projekti järeldused ja soovitused



Programm ja projekt

Programm:

• Eesti ettevõtlusorganisatsioonide võimekuse 
tõstmine 

• Juhib Eesti Tööandjate Keskliit

Projekt:
• 23 programmis osaleva ettevõtlus-

organisatsiooni arengukavade nõustamine ja 
kogumi koostamine 



Taust  
• Programmi raames 2009 aastal läbi 

viidud koolitustel käsitleti strateegilist 
planeerimist erialaliitudes, arengukavade 
erinevaid mudeleid ja alaliidu ärimudelit. 

• Töö käigus koostati „ideaalse alaliidu“
ärimudel ja soovituslik arengukava vorm 
erialaliitudele.



Arengukava miinimumvorm
• Missioon ja visioon
• Valdkonna trendid, keskkond
• Sihtgrupid. Liikmed ja seotud osapooled
• Organisatsioon ja ressursid
• Hetkeolukorra analüüs (SWOT, PEST)
• Pikaajalised eesmärgid
______
• Lühiajalised eesmärgid



PAKUTAV 
LISAVÄÄRTUS

KULUDE 
STRUKTUUR

SUHTED 
LIIKMETE JA 

TEISTE 
HUVITATUD 

OSAPOOLTEGA

SIHTGRUPP

TUUMOSKUSED

PARTNERID

TULUDE 
STRUKTUUR

• Esindamine, 
eestkõnelemine
• Teenuste osutamine
• Nõustamine
• Ühishuvide ja 
vajaduste rahuldamine
• Lisandväärtus 
(advocacy)
• Ettevõtluskeskkonna 
loomine
• Eriala valdkonna 
ajaleht

• AÜ Kutsekoda koolid
• Tegevusvaldkonnaga 
seotud organisatsioonid
• Avalik sektor
• Rahvusvahelised 
katuseorganisatsioonid
• ETKL
• Kutseharidusasutused

•Liikmetega suhtlemine 
•Professionaalsed 
teenused
• Olla õigel ajal õiges 
kohas
• Liikmete esindamine  
• “Hea tava”
• Valdkonna imago 
parandamine
• Eriala valdkonna 
ajaleht

• Avalik sektor
� Riik (pol.)
�Kodanik (tarb)
• Meedia (adekvaatne)
•Katusorganisatsioonid

• Püsikulu
• Büroo (peaaegu olematud)
• Tööjõukulu (veel pisem)
• Projektide omafinantseeringud
• Liikmemaksud
• PR-kulud
• Enesetäiendamine
• Tööjõukulu
• Halduskulu
• Kutseandmine

• Liikmemaks
• Tulud projektidest
• Tasulised teenused
• Kutseandmine
• Sertifikaadid

• Liikmed (eriala 
tegevusala ettevõtted)
• Organisatsioonid
• Potentsiaalsed 
liikmed
• Projektid
• Koolitustegevus

• Koostööoskus
• Eriala tehniline taust 
(tooted, kutse)
• Eriala õiguslik taust
• Haridus/töökogemus 
sektoris
• Erialane kompetents
• Koostöövalmidus
• Suhtlemisoskus 
• Emotsionaalne  
intelligents

INFRASTRUKTUUR

LIIKMED
PAKKUMINE

FINANTSID

VÄÄRTUSE LOOMINE 
EHK TEGEVUSED

Piiratud 
ressursid





Eesmärk  
• Analüüsida EVOde praegusi arengukavasid 
• Anda soovitusi arengukava täiendamiseks 

ja/või ülesehitamiseks kokkulepitud võtmes

• Vajadusel nõustada arengukavade 
täiendamist 

• Analüüsida EVOde ja keskliitude vahelise 
koostöö vajadusi ja võimalusi

• Koostada lühikokkuvõtted AKdest ja teha 
üldanalüüs



Kvantitatiivne tulem

• Lisaks 23 alaliidule liideti esmasesse nimekirja 
ka keskliidud (ETTK, KTK, EVEA)

• Analüüsi ja/või nõustamise tegevused tehti 14ga

• Äraütlejad:
– Ei võtnud vaevaks suhelda (5)
– Kiire töötempo (3)
– Juhi lahkumine (1)
– Arengukava koostamine ei ole prioriteet (2)
– Arengukava on värske, protsess regulaarne (1)



Kvantitatiivne tulem (2)

• Nõustamisi viisid läbi CyclePlanDrive ja BDA 
Consulting

• Enamus olid analüüs-soovitused

• Vähematega viidi läbi ka arengukava 
täiendamise protsess, kus osalesid lisaks 
tegevjuhtidele ja personalile ka 
juhatuste/volikogude liikmed

• Kogu protsess oli suhteliselt aeglane – juhtide 
töötempo on kiire



Koostöö arengupäev, 01.04.10

• Keskliitude nägemused koostöö
võimalustest

• Arutelu teemad:
– Milliseid teemasid EVOd üksi ei 

saa/ pole lihtne lahendada
– Mida saaks/võiks teha alaliidud 

koos või siis EVOd koos 
katusorganisatsioonidega



Keskliitude nägemused koostöö
võimalustest

Majanduspoliitika kujundamine:
• Ühiste positsioonide väljatöötamine
• Positsioonide jagamine
• Ühine selgitustöö poliitikute ja ametnike hulgas
Infovahetus:
• Info ürituste kohta jm
Projektid ühiste eesmärkide realiseerimiseks:
• Visiidid/seminarid
• Erinevad B2B projektid
Tehniliste tegevuste ühine teostamine:
• Juristid, IT, jm



LIITUDE FUNKTSIOONID 
• Liikmete huvide esindamine (suhtlemine riigi esindajatega; 

suhtlemine teiste organisatsioonidega; lobitöö; turu korrastamine)
• Liikmete kaasamine esinduslikkuse tagamiseks (värbamine, 

hoidmine, liidu maine kujundamine)
• Õigusloomes osalemine (eelnõudele hinnangu andmine, ühise 

arvamuste kujundamine, seisukohtade kaitsmine, läbirääkimine, 
õigusabi liikmetele)

• Sektori turuanalüüs (statistika kogumine ja analüüs, uuringud)
• Koolituste ja seminaride korraldamine
• Kutseharidus (kutsestandardite välja töötamine, kutseomistamine, 

kutsekoolidega koostöö)
• Kollektiivsed töösuhted (läbirääkimised AÜ-ga, seisukohtade 

kujundamine töösuhete valdkonnas)
• Välissuhted (Euroopa katusorganisatsioonide töös osalemine)
• Eriala kirjanduse ja infomaterjali välja andmine (aastaraamat, 

infolehed)
• Spetsiifilised teenused (tärnid, TIR, sõidupäevikud, standardid)
• Sektori maine kujundamine (üritused, artiklid, PR)
• Projektide juhtimine



LIITUDE ARENGUTAKISTUSED
• Liitude eelarved on suhteliselt piiratud
• Liitudes on tööl vähe inimesi
• Liitudel on tihti puudu spetsiifilistest teadmistest ja

kompetentsist
• Liikmed: formuleeritud ühishuvid ei kajasta siiski

piisavalt hästi individuaalsete liikmete vajadusi , 
• Liitude probleemid tihti kattuvad ning mitme liidu

koostöös on neid lihtsam lahendada , nt riigiga
suhtlemisel omatakse laiemat kõlapinda

• Liikmete ebapiisav arv
• Liitusid ei kaasata piisavalt ministeeriumite poolt

või siis ei arvestata nende ettepanekutega
• Liitude suutlikkus koostöö realiseerimiseks EL 

katus-organisatsioonidega on üldjuhul madal
• Tegevuste planeerimine toimub üldjuhul pigem iga-

aastaselt ja pikemat planeerimist ei ole



Olulised koostöövaldkonnad
• Koostöö tehniliste funktsioonide sisseostmisel/ 

kasutamisel,
• Koostöö spetsiifiliste kompetentside sisseostmisel/ 

kasutamisel (õigusabi, kommunikatsioon, turundus jm),
• Koostöö seadusloomes osalemisel,
• Koostöö poliitikakujunduses,
• Koostöö üldise ettevõtete organiseerumise keskkonna 

kujundamisel, liitude maine edendamisel,
• Koostöö kutseõppe propageerimisel,
• Koostöö turunduses (messid, ühisprojektid, üritused), sh 

eksport,
• Koostöö välises kommunikatsioonis ,
• Koostöö suhtlemisel EL struktuuridega,
• Koostöö tootearenduses.



Prioriteetsed koostöövaldkonnad

• Koostöö seadusloomes (ja 
poliitikakujunduses)

• Koostöö õigusabi kasutamisel
• Koostöö kommunikatsioonis



Valdkondade jaotus keskliit / EVO
• Keskliit:

– Kogu ettevõtluskeskkonda /paljusid ettevõtteid puudutava 
majandus-poliitika kujundamise (nt maksupoliitika)  ja 
seadusloomes osalemiseks koordineeriv roll . 

– initsiatiiv eelkõige horisontaalsete , sektoriüleste teemade 
puhul . 

– Sektorispetsiifiliste teemade puhul peaksid haruliidud saama 
seadusloome /poliitikakujundamise alal keskliidult 
konsultatsiooni 

– Paljusid liite puudutavate teemade puhul on koolituste 
valdkonnas võimalik  keskliidu poolne organiseerimine, kui leppida 
kokku rahastuses. 

– Keskliidu pakutavaks teenuseks on tugi läbirääkimistel a/ü-dega
– Keskliidu koordineerida on paljusid sektoreid puudutavate 

küsimuste korral konsensuse saavutamine vastuoluliste 
seisukohtade puhul -> kujundada ettevõtlusorganisatsioonide 
ühisseisukohti.



Valdkondade jaotus keskliit / EVO

• Haruliidud:
– Vertikaalsed ehk sektorispetsiifiliste 

teemade eestvedajad ja avalikud 
sõnavõtjad vastavat sektorit/sektoreid 
esindavad haruliidud ,

– horisontaalsete teemade puhul (nt 
müügimaks, eurole üleminek) saavad 
haruliidud keskliitu kommunikatsioonis 
toetada .



Järeldused
• Ettevõtlusorganisatsioonid näevad vajadust teha 

koostööd sektoriüleste teemade käsitlemisel nii 
omavahel kui keskliitudega;

• Prioriteetsed ühise arenduse teemad on 
seadusloome ja poliitikakujundus, õigusabi 
kasutamine ja kommunikatsioon;

• Keskliitudelt oodatakse abi koolituste 
organiseerimisel, õigusabi teenuse osutamisel, 
ametiühingutega läbirääkimisel ja ühiste (sektorit 
ületavate) seisukohtade kujundamisel;

• Keskliitudelt oodatakse ka suuremat 
selgust/infoedastust liitudele pakutavate teenuste 
ja teostatud tegevuste osas;



Järeldused (2)
• Haruliitudel ja keskliitudel on suhteliselt 

sarnane nägemus koostöövõimalustest;
• Erialaliidud ei ole avaldanud huvi ühineda teiste 

liitudega suurematesse alaliitudesse;
• Koostöövõimaluste analüüsist ja vajaduse 

deklareerimisest hoolimata liitudel fookust 
ühise arenguvisiooni loomiseks ei ole. 
Eelistatakse projektipõhist koostööd;

• Liitude omavahelist tihedamat koostööd 
nähakse eelkõige klastripõhisena, 
ühishuvidega/sarnastes valdkondades 
tegutsevate liitude puhul, mitte kõiki liite 
tervikuna haaravana



Järeldused (3)
• Erialaliitude koondumisel ühte asukohta on 

lihtsam tehniliste töötajate jagamine või ühine 
teenuse sisseostmine. Ühise asukoha leidmine 
sõltub liitude omavahelistest suhetest ja 
kattuvatest või lähedastest valdkondadest;

• Omavaheline koostöö võiks vähendada oluliselt 
tehnilise töö osakaalu liitudes (hinnanguliselt ca 
40%-lt ajast kuni 5-10%-ni ajast) ning 
vabastada aega sisuliseks tegevuseks ja 
liikmetega suhtlemiseks;

• Liitude vahelises koostöös on tihti suur osa 
inimlikul faktoril ehk tegevjuhtkonna ja/või 
juhatuse/volikogu suhetel ja isikutel. 



Järeldused (4)
• Enamusel erialaliitudel ei ole välja kujunenud 

pika-ajalise arengu planeerimise traditsiooni
– Ei nähta ka vajadust / ei nõuta liikmete poolt

• Regulaarselt arengukava koostavaid / 
uuendavaid organisatsioone on alla 50% 
– osad võtsid ette arengukava koostamise pigem selle 

projekti toel või juhi vahetumisest tulenevalt
• Neil, kel on välja kujunenud regulaarsus 

pikaajalises planeerimises on ka üldjuhul 
aktiivsem juhatus / volikogu ning selgem 
arenguvisioon



Ettepanekud edaspidiseks
• Kaardistada iga liidu puhul koostööhuvi prioriteetsetes 

valdkondades ja vastava teema kontaktisik , otsustada 
valdkonna koordineerija(d) keskliidu/liitude poolt;
– Konkreetse teemade või initsiatiivide puhul käivitada töörühmad;

• Luua ühine tehniline platvorm infovahetuseks (EVOde portaal, 
vajadusel ka meililistid vm) ühise kommunikatsioonivajaduse 
lahendamiseks;

• EVOde kommunikatsioonivõimekuse tõstmise  projekti raames 
luua   ja ellu viia (H&K koordineerimisel) ühiste 
kommunikatsiooni-tegevuste plaan. 
– Plaanis keskendutakse eelkõige avalikkusele suunatud (ja EVOde 

ühistele eesmärkidele vastavale) kommunikatsioonile. 
• Kaaluda näiteks keskliidu egiidi all regulaarseid kohtumisi 

erialaliitudele , kus vahetatakse infot keskliidu tegevusest ja 
käsitletakse aktuaalseid majanduspoliitilisi/seadusandlikke 
küsimusi. 
– Taolist funktsiooni võib täita nt ETTK volikogu koosolek, kui osalejate 

ringi laiendatakse.
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