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1. Võrgustikutöö sotsiaalses ettevõtluses 

 

1.1. Mis on võrgustikutöö sotsiaalses ettevõtluses?  

Võrgustikud ühendavad ettevõtlikke kogukonnaorganisatsioone, sotsiaalseid ettevõtteid ja 

ettevõtjaid, kes tegutsevad konkreetses geograafilises piirkonnas (regionaalne, riiklik, 

rahvusvaheline).  Võrgustikud võivad toimida kas ühes sektoris (nt põllumajandus, turism, toit, 

noored, eakad) või on võrgustiku aluseks jagatud sotsiaalne või keskkonna-alane 

eesmärk/missioon (kodutus, plast maailmameres, toidupuudus).  

See loob liikmetele platvormi, millel saab sarnaste vaadetega inimestega suhelda, esitada 

küsimusi, jagada mõtteid ja kogemusi ning leida võimalusi koos töötamiseks. Sidemete loomiseks 

ja võrgustiku kasvatamiseks sobivad suurepäraselt erinevad sündmused nt konverentsid ja 

võrgustikuüritused.  

Sotsiaalsete ettevõtete võrgustikud (SEV) ühendavad üksikisikuid ja organisatsioone erinevatest 

kogukondadest, sotsiaalsetest ettevõtetest ja paikadest tugivõrgustikeks, kus neil on võimalik 

koos töötada, omada ühist kollektiivset häält ja pääseda ligi ressurssidele, nõuannetele ja 

vastastikusele abile. 

Miks on see väikeste, kogukonna poolt juhitud sotsiaalsete ettevõtete jaoks tähtis?  

Kogukonna poolt juhitud või rohujuuretasandi sotsiaalsete ettevõtete jaoks on võrgustikku 

kuulumine kasulik, kuna nii saadakse juurdepääs rikkalikele ressurssidele, teadmistele, 

kontaktidele ja vastastikusele abile.  Üksikisikute või üksikute organisatsioonide jaoks on 

teadmiste, ressursside ja toetuse hulk palju piiratum.    

Maapiirkonnas ja ääremaal paiknemine võib endaga kaasa tuua maapiirkonnale iseloomulikke 

probleeme, mistõttu on oluline, et leiduks platvorm, kus arutada ja jagada sarnaste inimeste ja 

organisatsioonidega oma arusaamu, lähenemisviise, lahendusi ja kogemusi ühiste probleemidega 

tegelemisel.  

Äärealadel on sageli piiratud võimalused võrgustikutööks või osalemiseks võrgustikuüritustel 

reisimise raha- ja ajakulu tõttu, kuid sageli on olemas toetusvõimalused  nende kulude 

kompenseerimiseks.  

 

 

Võrgustikuga liitumisest saadava kasu näide arvudes: 

Senscot on Šotimaa riiklik agentuur, mis toetab sotsiaalsete ettevõtete võrgustikutööd.  

Agentuur avaldas blogipostituse „SEVis osalemise kasu arvudes“, milles vaadeldi nelja 

sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku sotsiaalset ja rahalist mõju Šotimaal. Uuring võrdles sidemeid, 

mida üksikisikud ja/või organisatsioonid saaksid luua võrgustikuga liitumise tulemusel ning 

võrdles olukorda enne ja pärast liitumist. Tulemusi näete alloleval joonisel.  
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Aruande peamised näitajad on, et üksikisikud ja/või organisatsioonid, kes ühinevad sotsiaalsete 

ettevõtete võrgustikuga, võivad eeldada, et: 

• Nad loovad 10 korda rohkem sidemeid teiste sotsiaalsete ettevõtete ja sektori 

mõjutajatega. SE võrgustikuga liitumine üksi kasvatab sidemete arvu 900%! 

• Nad loovad 11 korda rohkem sidemeid mõjutajate ja poliitikakujundajatega kui 

mitteliitunud ettevõtted. Liitumise järel kasvasid sidemed mõjutajate ja 

poliitikakujundajatega peaaegu 1000% võrrelduna liitumiseelse seisuga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruanne on kättesaadav 

siin:  

https://senscot.net 

Sama aruande infograafik on 

esitatud kõrval  

 

 

https://senscot.net/
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Võrgustikud on ülimalt kasulikud, aitamaks leida sarnaste eesmärkidega potentsiaalseid 

koostööpartnereid. Võrgustikud võimaldavad ka kaubelda teiste liikmetega, jõuda laiemale 

turule ja suurendada oma nähtavust.   

1.2. Olemasolevad võrgustikud 

Sotsiaalsete ettevõtete võrgustikud (SEV) eksisteerivad kohalikul, regionaalsel, riiklikul ja 

rahvusvahelisel tasandil. Nende liikmed on omavahel seotud kas geograafia (nt piirkond või 

omavalitsus), teema (kunst või taaskasutus), sotsiaalse missiooni (tööalane konkurentsivõime või 

üksinduse vastu võitlemine) või nende kombinatsiooni kaudu.  

 Riiklikud võrgustikud koondavad kõiki 

sotsiaalseid ettevõtteid ja toetajaid ühe 

katuse alla, et teha võrgustikutööd, 

korraldada kampaaniaid, vahetada ideid ja 

aidata kaasa sotsiaalse ettevõtluse 

liikumise kujundamisele kõnealuses riigis. 

Liikmelisus riiklikus võrgustikus saab anda 

teile hääle riigi tasandil 

poliitikakujundamises ja valitsuse otsustes, 

mis mõjutavad teie ettevõtet ja sektorit 

laiemalt.  

SE võrgustikud, millel on riiklik või rahvusvaheline fookus, annavad oma liikmetele suurema 

nähtavuse ülemaailmsel areenil, kus neil on võimalik suhelda liikmetega teistest riikidest ja 

parandada oma juurdepääsu rahvusvahelisele koostööle ja projektidele.  

 

Kuidas ma leian sotsiaalsete ettevõtete võrgustikud, millega liituda? 

Kiire sotsiaalsete ettevõtete võrgustike otsing internetis kas oma piirkonnas (kohalik, riiklik) või 

oma valdkonnas/sektoris, annab kätte alguspunkti, kust otsingutega edasi liikuda. Vaadake 

ViSENet-i teabedokumentide linke sotsiaalsete ettevõtete võrgustike kohta, millega liitumist 

saate kaaluda rahvusvahelisel, Euroopa või kohalikul tasandil.  

Rahvusvahelised võrgustikud: https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23973&client_id=hfwu  

Euroopa võrgustikud: https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23976&client_id=hfwu  

Eesti võrgustikud: https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_24658_download&client_id=hfwu  

Soome võrgustikud: https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_24608_download&client_id=hfwu  

Šotimaa võrgustikud: https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23974&client_id=hfwu  

https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23973&client_id=hfwu
https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23976&client_id=hfwu
https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_24658_download&client_id=hfwu
https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_24608_download&client_id=hfwu
https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23974&client_id=hfwu
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 Rumeenia 

võrgustikud:https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_24553_download&client_id=hfwu  

ViSENet International Network of Rural Social Enterprises on maapiirkondade sotsiaalsete ja/või 

kogukondlike ettevõtete võrgustik, mis on leitav selle lingi alt:    

PEATSELT TÄIENEB! 

1.3 Võrgustike loomine samu seisukohti jagavate organisatsioonidega, õigete 

kontaktide loomine, kellega võrgustikku luua ja osaluse laiendamine.  

Kaks peamist asja, mida silmas pidada:  

1. Võrgustikutöö on kahesuunaline protsess. See ei tähenda kelleltki teene palumist, see on 

vastastikku kasulike suhete loomine.  

2. Iga loodud kontakt peaks omakorda viima uute kontaktideni. Seepärast nimetataksegi 

seda võrgustikutööks või  võrgustumiseks, sest nii nagu võrguski, viib iga ühendus edasi  

 

 

 

kahes või enamas suunas. Olge suuremeelne ka oma 

kontaktide jagamisel ja tutvustage üksteisele 

inimesi oma võrgustikust/võrgustikest.  

 

 

 

 

Kuidas kohtuda samu seisukohti jagavate inimestega? 

Paljud sotsiaalse ettevõtluse sektorid korraldavad võrgustikuüritusi.  Nii võib olla kasulik 

korraldada kokkusaamine oma paikkonnas ja kutsuda sinna organisatsioone osalema.  Programm 

võiks olla selline, mis sisaldab aega sissejuhatuseks (et kõik saaksid teada, kes osalevad), ning 

asjakohaseid ettekandeid, vaheldumisi rohkete vaheaegadega, kus on aega vestluseks ja 

kontaktide loomiseks.  

Võrgustikuüritused aitavad organisatsioonidel ja ettevõtjatel luua oma võrgustikke ja leida 

võimalusi koostööks või partnerluseks.  

 

 

Näpunäited võrgustikutööks suurtel kohtumistel, konverentsidel või üritustel:  

Võrgustikuüritustel osalemine on hea võimalus kohtuda sarnaselt mõtlevate inimeste ja 

organisatsioonidega ning siin on mõned olulised asjad, mida meeles pidada: 

https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_24553_download&client_id=hfwu
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 • Valmistage ette lühike liftikõne 

- Millised on teie 

organisatsiooni 

peamised tipphetked ja 

väljakutsed? Valmistage ette 

lühike edulugu oma 

tegemistest. 

- See peaks olema 

maksimaalselt 1 minuti 

pikkune, piisav konteksti 

edastamiseks, kuid ilma liigse 

infota. 

 

• Tooge kaasa infot oma organisatsiooni kohta ja visiitkaarte. 

- Need võivad olla kasulikud vestluste alustamise ajendiks ja andmaks lisateavet.  

Te ei pea neid igaühele valimatult andma, parim oleks anda neid äsjaloodud 

kontakti puhul.  

 

 

• Määrake kindlaks need inimesed, kellega soovite ühendust võtta. 

- Kasutage aega targalt ja ärge püüdke lihtsalt võimalikult paljudega kohtuda. 

Sissejuhatavad sessioonid on suureks abiks või kui teate, kes on tõenäoliselt kohal, 

saate teha eeltööd ja valida kontakte, kes on teie jaoks asjakohased.  Keskenduge 

pigem mõne hea kontakti loomisele kui paljudele põgusatele kohtumistele.  

Mõned head kontaktid jäävad tõenäoliselt paremini meelde ja on tõhusamad 

järelmeetmete võtmiseks ja õppimiseks.  

 

- Kui teil on konkreetseid probleeme või konkreetseid projektimeetmeid või 

ettevõtlusalaseid lähenemisviise, millega sarnastel organisatsioonidel võib olla 

kogemusi, on nüüd hea võimalus saada teavet nende kogemuste ja soovituste 

kohta. 

 

• Pidage meeles nii kuulamist kui rääkimist 

- Sellistel üritustel on kuldreegel - kuula rohkem, räägi vähem. Olles pühendunud ja 

aktiivne kuulaja, saate küsida õigeid küsimusi ja kaaluda, kuidas saadud teave ja 

kontaktid võivad teid aidata.  Hoidke tagataskus paar head küsimust, mis 

näitavad, et teid huvitab rohkem kui ainult teie enda võimalused. 

 

Küsimused võiksid olla näiteks: 

o Millised projektid on teil praegu töös? 

o Kuidas te projektidesse sattusite? 

o Mis on teie kogukonna prioriteet? 
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 o Kas olete 

kuulnud (asjakohasest projektist/rahastamisest/uudist)? 

 

 

 

 

 

 

 

• Ärge kartke vestlusega ühineda 

- Pole midagi halba selles, kui liitute vestlusega ja ootate loomulikku pausi 

jutuajamises, et ennast tutvustada. Enamasti vestlejatele sobib katkestus, kuna 

see annab võimaluse kohtuda uute inimestega. Kui tunnete, et olete sekkunud 

tõsisesse jutuajamisse, saate viisakalt vabandada ja lahkuda. 

 

• Tehke märkmeid 

- Kõike olulist pole ilmselt võimalik meeles pidada, seega on kasulik need üles 

märkida. Pärast mõne inimesega kohtumist leidke endale vaikne koht, kus 

märkmeid teha või mõned olulised punktid üles kirjutada.  Teabetrükis või saadud 

visiitkaart on märkmeteks sobilikud. Märkmeid võib teha ka mujale, kuid jätke  

 

 

 

meelde nii nimi kui kontaktisik ja ka mõned märksõnad, kes see inimene on, mida 

arutasite ja mida kavatsete edasi teha. 

 

- Pidage meeles, et võrgustikuürituse eesmärk on kontaktide loomine tuleviku 

tarbeks ja märkmed teevad edasised kohtumised palju lihtsamaks.  

 

• Järeltegevused 

- Kui soovite inimesega uuesti ühendust võtta, tehke seda mõni päev pärast üritust. 

Olgu telefoni või e-kirja teel, kasutage isikliku sideme loomiseks viidet sellele, 

mida arutasite. Võite kasutada ka sotsiaalmeediat, nt sõbrakutset Facebookis või 

hakata jälgijaks LinkedIn’is või Twitteris.   

 

1.4 Võrgustiku kontaktide nimekirja koostamine (koos lisainfoga asjakohaste 

kontaktide kohta) 
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 Võrgustiku kontaktide nimekirja 

koostamine muudab teie elu 

lihtsamaks, sest kõik teie kontaktid on 

ühes kohas, ning säästab teid hilisemast kontaktandmete meelde tuletamisest. Kui kõik teie 

kontaktid on ühes kohas, võib see lihtsustada otsustamist, kelle poole pöörduda abi saamiseks, 

või võite oma kontakte sirvides näha, kellega suheldes võib tekkida partnerlus või et 

peaksite mõnesid oma kontaktisikuid 

üksteisele tutvustama.   

 

 

 

Kontaktide nimekirjas peaks olema: nimi, e-posti aadress, organisatsioon/ettevõte, muud 

asjakohane teave. Aadressiraamat on üks võimalus, aga seda on keeruline värskendada uute 

andmetega. Üks hea võimalus on luua Exceli tabel, milles saate lihtsalt  luua veerge, sisestada 

suurel hulgal andmeid ja teavet toimetada.  Alljärgnevas näites on esitatud kasulik vorming, 

mida saab kasutada elektroonilise (Excel) ja paberkandjal (aadressiraamat) teabe salvestamiseks 

 

 

1.5 Juhtumiuuringud  

Lõuna-Eesti toiduvõrgustik loodi ühistuna aastal 2008, pärast kolmeaastast koostööperioodi 

Šotimaa ekspertidega. Eesmärk oli parandada Lõuna-Eestis tegutsevate väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate (VKEde) müügivõimalusi, ühendades põllumajandustootjad, töötlejad ja 

turustajad, et parandada juurdepääsu ja tugevdada maapiirkondade VKEde suutlikkust müüa 

oma kaupu tarneahelasse.  

Kasutades digitehnoloogiat ja võrgustikutööd koostöö ja partnerluse tarbeks, on Lõuna-Eesti 

toiduvõrgustik muutunud väga edukaks mahepõllumajanduse saaduste müüjaks ja parandanud 

maapiirkondade VKEde juurdepääsu turgudele. Järgmisel lehel olev ajajoon näitab võrgustiku 

loomisel läbikäidud teed. 

Nimi: Jane Doe 

Aadress: 123 Social Enterprise Street 

E-post: janedoe@rural.org  

Telefon: 0123456789 

Oluline teave: Kohtusime viimati võrgustikuüritusel Helsinkis. Huvitub eakate 

kogukonnagruppidest. Rääkisime õppekäikudest ja nende kasust maapiirkondade gruppidele.  

Järeltegevused: Tutvustada teda John Smithile, kes on Šotimaal tegev Elderly Inclusion 

grupis - neil on ühine huvi partnerlusvõimaluse suhtes.   

 

 

mailto:janedoe@rural.org
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Mõte küpses rahvusvahelise koostöö käigus Šotimaa ekspertidega, 

Selleks tuli tuua kokku väiketalunikud/põllumajandustootjad, töötlejad 

ja turustajad, et ergutada koostööd ja parandada müügivõimalusi 

Lõuna-Eesti maapiirkondade VKEde jaoks.  

Eesmärk: Paremad müügivõimalused VKEdele, suurema lisandväärtusega 

tooted ja leida sihtturud Tallinnas ja Riias.  

 

Lõuna-Eesti toiduvõrgustik loodi ühistuna. 

 

Loodi veebipood. 

 

Soetati buss, et vähendada transpordikulusid toodete kokkukogumiseks 

ja kättetoimetamiseks linnades asuvatele turgudele. Seati sisse 

partnerlussuhted Tallinna kaubamajaga. 

Alguses oli koostöövõimekus madal, müüdi vaid kartulit ja porgandit. 

Siis leiti, et hea võimalus püsivate sidemete loomiseks on osaleda 

taluturgudel ja laatadel. Majanduslik kasu oli vähene, ei tekitanud 

erilist huvi.  

 

Müük Tallinnas hakkas aegamisi tõusma. Tegevuse oluline osa oli 

vabatahtlik töö. Kaupade transpordil ja laialiveol mängisid väikese ja 

keskmise suurusega põllumajandustootjad keskset rolli ja võrgustik sai 

vedajatele hakata maksma väikest tasu. 

Toodete sortiment kasvas ja vastustust müügi eest jagati 

kollektiivsemalt võrgustikus osalejate vahel.  

 

Kiire kasv. Käive kahekordistus igal aastal.  

2014. a laienes sortiment: seened, marjad, suvine värske köögivili, 

sügisesed aedviljad jne.  

Üks inimene tegi kõike: tellimused, arved, suhtlemine töötajate ja 

klientidega, transport.  

 

2016. a võeti tööle autojuht ja müügijuht.  

2017. a võeti lisaks tööle arendusjuht, et koordineerida 

turundustegevusi.  

 

 

 

 

2005/07 

 

 

 

 

2008 
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Peamised õppetunnid Kirjeldus 

Võrgustike loomine samu 

seisukohti jagavate 

organisatsioonidega. 

Lõuna-Eesti toiduvõrgustik osaleb Mahepõllumajanduse 

Koostöökogu töös, mis aitas neil kohtuda sarnaselt mõtlevate 

organisatsioonidega ja tutvustada oma nime maapiirkondade 

liikmete ja VKEde seas. See on aidanud suurendada teadlikkust 

toiduvõrgustikust ja julgustanud tootjaid ühendust võtma. 

Kohalike või piirkondlike 

võrgustikuürituste ja 

tegevuste korraldamine. 

Seni vaid mõned üksikud üritused. Mitteametlikud sündmused on 

sama olulised kui ametlikel üritustel osalemine. Nad käivad 

üritustel taludes, õppekäikudel, külastavad põlde ja kohtuvad 

huvigruppidega. Õppekäikude kohta lähemalt  Moodul 2, Osa 5. 

Sotsiaalsete ettevõtete õppekäigud 

Võrgustiku kontaktide 

nimekirja koostamine. 

Nimekiri hakkas kasvama lihtsalt läbi koostöö mahetootjatega. 

Nende võrgustik on tuntud ja inimesed, kes neile müüa tahavad, 

otsivad nad ise üles. Kontaktide nimekiri on nende e-poes, kus 

tootjad esitlevad oma tooteid ja kliendid saavad neid tellida.  

Võrgustumine veebis  Veebipoe platvorm põllumajandustoodete müügiks, logistikaks ja 

tellimiseks. Juurdepääs ainult tootjatele ja klientidele. 

Üksikisikuid ei vaadelda klientidena, see hoiab tegevuse 

suuremahulisena Digiplatvorm peaks vastama tootjate, klientide 

ja logistikafirma vajadustele. Tuvastasime vajaduse hoida häid 

suhteid IT ettevõttega.  

Sagedased vead digitaalse 

võrgustumise puhul. 

Leiti, et mitte kõik kliendid ei oska või pole valmis kasutama 

veebilahendusi. Ligi 1/3 klientidest eelistab saata oma tellimuse 

e-kirjaga. Mõned supermarketid väidavad, et neil pole lubatud 

esitada tellimusi veebis ja nõuavad dokumente paberil.  

2018/19 Lisaks võetud tööle autojuht ja tema asendaja, ostuspetsialist ja 

müügijuht. Raamatupidamisteenus ostetakse sisse ja uuel platvormil 

oleva veebipoe käive on 370 000 eurot aastas.  

Tootjaid on aastaringselt 11 ja kõrghooajal 20. Toimub otsemüük 75 

aktiivsele kliendile (sh filiaalid).  Logistikat on lihtsustatud ja 

kombineeritud erinevaid sihtkohti. 

Mahetoodangu sortiment laieneb üha: kartulid, aedviljad, rohelised 

köögiviljad, õunad, mahlad, värsked ja konserveeritud seened, 

teraviljatooted ja teed.  

 

Uus eesmärk: Järjekindlalt parandada logistikat ja müügiteenuseid 

talunike jaoks. 
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See on kokkuvõttes töötajatele lisatöö, et sisestada tellimused 

käsitsi, samas on oluline jääda kõigi suhtes kaasavaks ja tagada 

müügi kasvu.  

Sotsiaalmeedia ja 

digitaalse võrgustikutöö 

eelised. 

Nende digiplatvorm on väga tähtis, kuid nad tunnistavad, et 

sotsiaalmeedia on alakasutatud ja seda saaks lõpptarbijale 

suunatud tooteedenduses paremini kasutada.  

Partnerlusest saadav kasu. Tootjate ja klientide partnerlus (3 Eesti suurema linna 

supermarketid ja restoranid) loob aluse müügiks võrgustiku 

kaudu.  

 

 


