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TÜ Farm In struktuur 

Liikmesühistute liikmed 



Eesmärk  
• Ühistute liikmetele suuremahuliste sisendite 

ühine hankimine 
 
 

■ Elekter, vedelkütused 
■ Mineraalväetised 
■ Loomasöödad 
■ Silotarvikud 
■ Teravilja-, õlikultuuride- ja heinaseemned 
■ Taimekaitse preparaadid 

 

Presenter
Presentation Notes
s.t. kauba transporti otse tootjalt tootjani ilma vaheladudeta.



TÜ Farm In hangete põhimõtted 
 Ühistu liikmetele nende vajaduse rahuldamise 

otstarbel omahinnaga teenuste osutamine 
 Hoida kokku liikmete aega! 
 Tekitada konkurents hankes osalejate vahel 
 Tarneahela lühendamine 
 Iga hange on tähtis! - edukas hange annab 

võimaluse järgmisel aastal saada sisenditele 
madalamat hinda 



Kes võidab Farm In hankest? 

 Liige, kes tellib läbi Farm In'i arendab ühistegevust 
 Tarnija, kellele avaneb uus kliendibaas 
 Liige, kes kasutab ära infot! - „Alati on võimalik 

saada odavamalt” põhimõte 



Farm In elektrihange 
 TÜ Farm In õnnestunuim hange ja parim näide 

ühistegevusest 
 Iga aasta tõuseb tarbimise hulk, mis annab 

võimaluse järgnevatel hangetel saada odavamat 
hinda ja paremaid tingimusi 

 Põllumajandustootjad on ahvatlev sihtgrupp - 
konkurents elektripakkujate vahel! 

 Areng elektripakkujate ja Farm In vahel – 
mõlemad õpime! 



TÜ Farm In elekter 

Kodukasutajale: www.imatraelekter.ee/farmin 

TÜ Farm In elektrihind 

2014 Börs + 0,88 €/MWh Leping Imatra Elekter AS-ga 

2015 Börs + 0,8 €/MWh 

2016 Börs + 0,6 €/MWh Kodukasutaja pakett kõigile 

2017 Börs + 0,44 €/MWh 

http://www.imatraelekter.ee/farmin


TÜ Farm In vedelkütused 
TÜ Farm In vedelkütuste hinda kujundab: 
 Konkurents kütusepakkujate vahel 
 Valemipõhine hind  
 Kvaliteetkaup – kaup ei sõltu ainult hinnast, vaid ka 

kütusekvaliteedist, füüsikalistest omadusest ja 
transpordist 

 Leida tasakaal väikse ja suure tarbija vahel! 
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Ülevalt alla loodud ühistu nõrkused 
 Kõik liikmesühistud ja liikmed ei osale  

ühistegevuses 
 Keskühistu ja liikmesühistu konkureerivad 

omavahel 
 Hangetega seotud info liigub vaevaliselt 

farmerini ja tagasi keskühistusse 
 Keskühistu ei suuda kaasata piisavalt 

finantsvahendeid hangete edukaks läbiviimiseks 
 Hangete info kasutamine enda huvides 



Keskühistu Farm In tegevuse 
parandamine 
 
 Liikmete ja keskühistu vahelise koostöö 

parandamine, otsesuhtlus 
 Liikmeid ühendavate uute tegevussuundade 

arendamine 
 Lisandväärtuse loomine läbi ühiselt rajatud 

tootmise 
 

 



TÜ Farm In töö korralduse kava 
2017. aastal 

Farm In 
tellimused ja 
täitmine 

Arveldus, 
raportid 

Info 

Igapäeva töö (piima, 
loomade, liha müük 
jne) 

Liikmesühistute liikmed 

TÜ Farm In tellimuste osakond 



Keskühistu positiivne mõju 
 Tasakaalustab sisendite hindu 
 Vähendab sisendite hinnaerisusi väike- ja 

suurtootjate vahel 
 Tõstab liikmete teadlikkust ostude sooritamisel 

(toodete spetsifikatsioonid, kvaliteedinõuded) 
 Võimaldab liikmetel osaleda oma toodangu 

väärindamisel 

 
 

 



Tänan! 
Koostöös teeme 

paremini! 

Kontakt: 
Eesti Maaülikool 

Majandus- ja sotsiaalinstituut 
rando.varnik@emu.ee 
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