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Tere taas!

Viimane Coop Foorum toimus 2017. aastal Tartus







Parim tööandja kaubanduse valdkonnas kolm aastat järjest







Coop(erative)
• Tuleneb inglisekeelsest sõnas Cooperative
• Tähendab tõlkes ühistut
• Sama nime kasutatakse üle maailma





Mis asi on 
ühistuline kaubandus?









Coopi ühistute
kauplused



Coop täna:
• 19 piirkondlikku ühistut üle Eesti 
• keskühistu
• 320 müügi- ja teenindusüksust 
• e-pood

• netokäive 752 miljonit eurot
• turuosa 24,7%
• toidu- ja esmatarbekaupade 

turuliider Eestis

2021. aasta tulemus:







Sotsiaalne ettevõte?

1. Põhieesmärk on mõjutada positiivselt 
inimeste toimetulekut, heaolu või keskkonda, 
mida ka mõõdetakse.

2. Jätkusuutlik majandusmudel
3. 50.1+% kasumist reinvesteeritakse 

põhieesmärgi saavutamisse
4. Ettevõte pakub tasu eest kaupu või 

teenuseid

Allikas: https://sev.ee/kasulikku/sotsiaalne-ettevotlus/#sotsiaalsestettev%C3%B5tlusest



I 
Põhieesmärk on mõjutada positiivselt 
inimeste toimetulekut, heaolu või 
keskkonda, mida ka mõõdetakse?

• Vastus: JAH
• Sageli ainus kauplus piirkonnas
• Hädavajalik igapäevane teenus 
• Oluline ajaline ja rahaline kokkuhoid
• Pakub tööd piirkonnas



II 
Jätkusuutlik majandusmudel

• Vastus: JAH
• 120 aastat kogemust
• Kõige noorem Coopi ühistu on 90 aastane
• Stabiilne, olemasolevat väärtustab, kuid ka 

majanduslikult vastutustundlik



III 
50.1+% kasumist reinvesteeritakse 
põhieesmärgi saavutamisse

• Vastus: JAH
• 100% investeeritakse kogukonda tagasi
• Olemasolevate kaupluste renoveerimine
• Uute kaupluste ehitamine
• Kogukonna jaoks oluliste projektide 

toetamine



IV 
Ettevõte pakub 
tasu eest kaupu või teenuseid

• Vastus: JAH
• Me ei ole MTÜ või abiorganisatsioon
• Tasuta: sularahateenus (sisse ja välja)



Sotsiaalne ettevõte? Mitte päris



Heategevus Sotsiaalne 
ettevõte

Traditsiooniline 
äriettevõte



KOGUMA
• Kohalik ja kogukondlik majandusmudel
• Toob kasu suuremale hulgale ühiskonnas
• Vähendab sotsiaalset ebavõrdsust



Uuring valmis mai 2022 Coop Eesti tellimusel ja uuringu viis läbi Norstat. Valimis oli 500 noort vanuses 19-30.

Uuring

• Majanduslik ebavõrdsus on kliimamuutuste 
kõrval Eesti noorte jaoks tähtsaim 
ühiskondlik probleem, mis vajab järgmise 
10a jooksul lahendamist.

• Teatakse, et on olemas ärimudeleid, mis 
ebavõrdsust vähendab, kuid konkreetseid 
ettevõtteid ei osata välja tuua.

• Teadlikkuse kasv võimaldab noortel läbi 
KOGUMA otsida lahendusi ebavõrdsuse 
vähendamisele



KOGUMA teistes 
eluvaldkondades



Aitäh!

Alo Ivask 
Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees 


