
Hoiu-laenuühistute harjumuspärastest 

pankadest suurem roll maapiirkondade 

kestlikkuses 
 

28.10.2021 

 

Märt Riiner 

Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse liige 



Eesti hoiu-laenuühistute 

ajaloost 
• Eesti esimene hoiu-laenuühistu loodi 1902. a. 

Tartus 

• Enne okupatsiooni oli ühistute osatähtsus väga 

suur 

• Aastatel 1940-1949 likvideeriti kõik ühistud 

• Alles 1990. aastal loodi Eesti esimene sõjajärgne 

hoiu-laenuühistu – Lääne Hoiu-laenuühistu 
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Ühistegevuse osatähtsus enne 

okupatsiooni 
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Eesti hoiu-laenuühistud 

• Eestis on äriregistri järgi 24 hoiu-laenuühistut  

• Eesti Hoiu-laenuühistute Liitu kuuluvad Tartu HLÜ, Kambja 
HLÜ, Põlvamaa HLÜ, Kehtna HLÜ, Leie HLÜ, Maaelu 
Edendamise HLÜ, Saaremaa HLÜ. 

• Peamiselt tegutsevad maapiirkondades ja probleemiks 
hoiustavate liikmete vähesus. Erand on Tartu Hoiu-laenuühistu. 

• Ühistud kasvavad kiiresti, kuid hetkel turuosa panganduses ca 
1%. 

• Uued ühistud tegutsevad peamiselt linnades. 
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Eesti HLÜde liikmete koguarv 
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Liitu kuuluvate HLÜ-de liikmete koguarv seisuga 31.08.2021: 6734 

eraisikut ja ettevõtet. 



Eesti HLÜde hoiuste kogumaht 
Hoiuste kogumaht seisuga 31.08.2021 41,1 mln €. 
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Eesti HLÜde laenude kogumaht 
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Laenude kogumaht seisuga 31.08.2021 42,0 mln €. 



Tartu Hoiu-laenuühistu 
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• Ühistu asutati 2006. aastal: 25 liiget, algkapital 2500 €. 

• 2021. a septembri lõpus liikmete arv 3461, bilansimaht ca 43,7 mln € (ilma 
tütarettevõteteta). 

• Eesti suurim hoiu-laenuühistu. 

• Kontorid Tartus, Tallinnas Nõmmel ja Kesklinnas, Jõhvis ja Narva kesklinnas. 

• Teenuseid pakutakse vaid liikmetele (eraisikud, ettevõtted). 

• Liikmed on omanikud (1 liige = 1 hääl). 

• Sotsiaalne kontroll ja ühtekuuluvus.  

 

 

 



Liikmete arv 

Tartu Hoiu-laenuühistus 
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Hoiuste maht 

Tartu Hoiu-laenuühistus (€) 
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Laenude maht 

Tartu Hoiu-laenuühistus (€) 
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Liitumine hoiu-laenuühistuga 

• Eesmärk – tagada liikmetevaheline raharinglus 

võimalikult soodsatel tingimustel. 

• Elluviimine – liikmete hoiused laenatakse teistele 

laenuvajadusega liikmetele.  

• Liikmeid suunatakse teineteisega koostööle läbi rahalise 

motivatsiooni. 

 

12 



Hoiu-laenuühistu 

valdkonnad 
• Hoiused 

• Laenud 

• Eesti vekslid 

• Väärtpaberite emissioon liikmetele 

• Kindlustus 

• Arveldusteenused 

• Tütarfirmad 
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Eesti Ühistuenergia OÜ 

• Purtse tuuleparki on 
paigaldatud 5 tuulikut 
koguvõimusega 10 megavatti. 

• Tuuliku tipukõrgus on 149 
meetrit. 

• Projekti kogumaksumus 15 
miljonit eurot 

• Projekti rahastati energiahoiuse 
ja pangalaenuga 
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Eesti Ühistuenergia OÜ 

tuulepargi toodang 
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Eesti Ühistumets 

• Halupuidutööstus Viljandimaal 

• Toodang eksporditakse 

põhjamaadesse 

• Toodetakse hooaja jooksul 900 

000 võrkkotti küttepuudeks 

• Käive 2,5 miljonit eurot 
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Eesti Ühistumajad OÜ 

• Kinnisvara arendus 

• Objektid üle Eesti 

• Ehitavad ühistu liikmed 
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Miks on ühistuline 

pangandus vajalik? 
• Ühistu omanikeks on kliendid ehk liikmed. Iga liige on ühistu 

kaasomanik, otsustamisel on igal liikmel 1 hääl. 

• Ühistulise panganduse eesmärk on rahuldada liikmete 
finantseerimisvajadust liikmetele kasulikult. Selle tulemusena 
saab liige pühendada end maksimaalselt oma põhitööle või –
tegevusele, et rikastuda. Seega rikastub kogu ühiskond (riik).  

• Kommertspanganduse eesmärk on pakkuda klientidele 
finantseerimisvajaduse rahuldamise teenust, et selle arvelt ise 
rikastuda. Kliendi huvid saavad rikutud ja klient ei saa end 
maksimaalselt oma põhitööle või –tegevusele pühenduda. 
Rikastub kommertspanga omanik. Kliendid, st. ühiskond (riik), 
vaesuvad.  
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Ühistu printsiip:  

rikastagem üksteist! 
• Suhelgem alati kui vähegi võimalik oma kaasliikmetega. Kui ostame kaasliikmetelt, 

rikastab see teda.  

• Rikas kaasliige suudab aga kindlamini tasuda ühistust võetud laenu, see omakorda 
on tagatiseks hoiustajatele, kes saavad nii ka ise rikastuda teenitud hoiuseintresside 
arvel.  

• Rikas kaasliige suudab säästa ning paigutades oma säästud ühistusse, saab ühistu 
soodsalt rahastada kodumaist ettevõtlust, ostes ta lahti võõrpankade 
intressiorjusest.  

• Rikas kaasliige maksab oma ettevõttes töötajatele, kelleks on ju samuti kaasliikmed, 
paremat palka ning tekivad ka uued tootvad töökohad, mis rikastavad omakorda 
meid kui töötajaid.  

• Järelikult saame ise rikastuda vaid juhul, kui anname endast kõik, et aidata 
rikastuda kaasliikmel! 
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Tänan tähelepanu 

eest! 
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