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Leidub mitut erinevat tüüpi töötajate kooperatiive. Ent need kõik jagavad ühiseid põhimõtteid ja tunnuseid. Rahvusvahe-
line Ühistute Liit (ICA) kirjeldab ühistut kui „vabatahtlikult ühinenud isikute autonoomset ühendust, millega ühinenute eesmärk on 
rahuldada oma majanduslikke, ühiskondlikke ja kultuurilisi vajadusi ning püüdlusi läbi ühisomandis oleva ja demokraatlikult 
juhitud ettevõtte“.1

Lisaks on ICA kiitnud heaks seitse ühistute põhimõtet, mille kaudu ühistud oma väärtusi ellu viivad. Need on järgmised. 

1. Vabatahtlik ja avatud liikmelisus
Ühistud on vabatahtlikud organisatsioonid, mis on avatud kõigile inimestele, kes on suutelised nende teenuseid 
kasutama, ja kes on valmis liikmelisusega seotud vastutusi aktsepteerima; ning seda ilma soolise, ühiskondliku, rassilise, 
poliitilise või usulise diskrimineerimiseta. 

2. Demokraatlik juhtimine liikmete poolt

Ühistud on demokraatlikud organisatsioonid, mida juhivad nende liikmed, kes osalevad aktiivselt nende poliitikate 
väljatöötamises ja otsuste langetamises. Valitud esindajatena tegutsevatel meestel ja naistel on aruandekohustus 
liikmeskonna ees. Ühistutes on liikmetel võrdsed hääletamisõigused (üks liige = üks hääl). 

3. Liikme majanduslik osalus

Liikmed panustavad oma ühistu kapitali õiglaselt ja kontrollivad seda demokraatlikult. Vähemalt osa sellest kapitalist on 
tavaliselt ühistu ühisomand. Liikmelisuse tingimusena märgitud kapitali eest saavad liikmed tavaliselt piiratud hüvitust 
(kui üldse). Liikmed eraldavad kasumi kas mõne järgmise eesmärgi või nende kõigi jaoks: oma ühistu arendamine, luues 
võimalusel reserve, millest vähemalt osa oleks jagamatu; liikmetele hüvede jagamine proportsionaalselt nende 
osalusega ühistus; muude liikmeskonna poolt heaks kiidetud tegevuste toetamine. 

4. Autonoomia ja sõltumatus

Ühistud on autonoomsed omaabiorganisatsioonid, mida juhivad nende liikmed. Kui ühistud sõlmivad lepinguid teiste 
organisatsioonidega, sealhulgas valitsustega, või kaasavad kapitali välistest allikates, teevad nad seda sellistel 
tingimustel, mis tagavad enda liikmete demokraatliku kontrolli ja säilitavad enda ühistu autonoomsuse. 

5. Haridus, väljaõpe ja teavitustöö

Ühistud pakuvad oma liikmetele, valitud esindajatele, juhatajatele ja töötajatele haridust ning väljaõpet, et nad saaksid 
tõhusalt oma ühistu arengusse panustada. Nad teavitavad üldsust, eriti noori ja arvamusliidreid, ühistute olemusest 
ning eelistest. 

6. Ühistutevaheline koostöö

Ühistud teenivad oma liikmeid kõige tõhusamalt ja tugevdavad ühistuliikumist nii, et teevad koostööd kohalike, riiklike, 
piirkondlike ja rahvusvaheliste struktuuridega. 

1 https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity
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7. Kogukonnast hoolimine

Ühistud töötavad oma liikmete poolt heaks kiidetud poliitikate kaudu oma kogukondade jätkusuutliku arengu heaks. Ühistu 
aluseks on üks inimeste rühm, kes on koondunud ümber ühise projekti või idee. See rühm omab ühistut kollektiivselt ja 
osaleb juhtimis- ja otsuste langetamise protsessides, kuid jagab ka riske ja vastutusi. Vastavalt põhimõttele „üks liige = 
üks hääl“ on igal liikmel võrdne omandiosa ja võrdne võimalus ühistu juhtimisse panustada. 

Inimeste koondamine ühise projekti ümber võib ka ühistuid teistest ettevõtteteste kaasavamaks muuta, võimaldades 
näiteks võtta liikmeks vastu inimesi, kellel on piiratud ligipääs vahenditele, ja võimaldades neil olla organisatsiooni täielikult 
kaasatud ning jagada oma kogemusi, teadmisi ja loovust. Ühistud teenivad ettevõtetena kasumit: kasum investeeritakse 
vähemalt osaliselt tagasi organisatsiooni. Taaskord: investeeringute tegemise viisi ja taotletavate eesmärkide üle 
otsustavad kollektiivselt liikmed. 

Lõpetuseks: ühistu peamine eesmärk ei tohiks olla mitte oma liikmetele kasumi tekitamine, vaid oma liikmete vajaduste 
rahuldamine – ning väga sageli ka kogukonna kui terviku vajaduste rahuldamine. 

Asutavast grupist olenevalt võivad need vajadused olla mitmesugused: näiteks töötajate jaoks töövõimaluste laiendamine, 
kasutajate jaoks uute või odavamate teenuste pakkumine või kasutajatele ja peredele võimaluse andmine aktiivseks 
osalemiseks enda teenuste juhtimises. Kuna ühistute omanikud on nende liikmed, kes on omakorda osa kogukonnast 
(kasutajatena, sugulastena, töölistena jne) ning tegelevad selle kogukonna vajadustega, panustavad ühistud kogukonna 
üldisesse huvisse. 
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Arvestatav osa nõudlusest teenuste järele tekitatakse isiku- ja majapidamisteenuste sektoris kohalikul tasandil ning seda 
nii avaliku sektori asutuste poolt teostatud programmide kui ka erasektori tasandil nõudluse koondamise protsesside 
tulemusena. Neid nõudlusi võivad rahuldada selliste töötajate grupid, kes sooritavad oma tegevusi formaalselt või mitte-
formaalselt, ja kes otsustavad sellise töötajate ühistu või sotsiaalse ühistu (mis sageli põhineb mitmel asjaosalisel) loomise 
läbi ametialase „hüppe“ sooritada. 

Tööliste ühistud ja sotsiaalsed ühistud pakuvad isiku- ning majapidamisteenuste valdkonnas olulist lisaväärtust mitmel 
järgnevalt ära toodud viisil. 

Ühistu omamine ja motivatsioon 

Liikmelisus on avatud teenuse kasutajatele (ja nende peredele), osutajatele (nii formaalsetele kui ka mitteformaalsetele) 
ja/või teistele sidusrühmadele. Tagamaks, et ühistu protsessid ja teenused vastavad kasutajate ja osutajate vajadustele, 
rakendatakse interaktiivseid mehhanisme. 

Teenuse kasutajad tunnevad endal rohkem mõjuvõimu ja liikmed on tänu ühistule paremas olukorras. 

Valitsemine ja osalemine 

Otsuste langetamise protsessid hõlmavad teenuste kasutajaid ja osutajad ning/või teisi sidusrühmi. Sise-eeskirjad ja 
uuenduslikud mehhanismid tagavad kaasavad otsuste vastuvõtmise protsessid, mis põhinevad horisontaalsel hierarhial. 
Osalussüsteem võib tõepoolest vähendada personali voolavust ja võimaldada ametialase kogemuse säilitamist ühistus 
kolme järgneva mehhanismi kaudu. 

• Konfliktide lihtsam lahendamine tänu demokraatlikule raamistikule ja paremale teabevahetusele. Meeldivam, 
turvalisem ja produktiivsem töökeskkond stimuleerib töötajate hoidmist;

• Töötajate omanduses olevate aktsiate madal likviidsus koos töötajate ühistu omanduses osalemisega, kuna aktsiad 
hüvitatakse ainult nende nimiväärtuse alusel;

• Nii psühholoogiline kui ka majanduslik stiimul töölistele, et nad end rohkem ettevõttele pühendaksid. Psühholoogilisel 
tasandil tekitab osaluskava tööliste seas tugevamat samastumist ettevõttega. Materiaalsel tasandil on kasumi 
jagamise kaudu suurema sissetuleku lubamine, töökoha suurem stabiilsus, parem töö- ja eraelu tasakaal ning/või 
tööstaažiga seotud töötasu need elemendid, mis aitavad kaasa sellele, et töölised end ettevõtte edusse rohkem 
pühendaksid.

Kohalik areng 

Tööliste ühistud ja sotsiaalsed ühistud loovad jätkusuutlikke majandustegevusi, mis panustavad vahetult kohalikku aren-
gusse. Kuna neid juhivad kohalikud sidusrühmad, kipub ühistutel olema sügavamaid teadmisi kogukonnast ja selle vaja-
dustest. Mitme osapoolega ühistud loovad erinevate osalejate (riigiasutused, teenuste kasutajad ja osutajad) vahelisi 
sünergiaid ning tagavad sel viisil selle, et esindatud on erinevad kohalikus kogukonnas esinevad huvid ja vahendid ning et 
ühiskonna vajadustele antakse adekvaatne vastus. Mõnedes eraldatud piirkondades on ühistud ainsad teenusepakkujad 
olukorras, kus riigiasutused on avaliku teenuse osutamise peatanud. 

Majanduslik jätkusuutlikkus 

Isikuteenused on paljude Euroopa kogukondade jaoks väljakutse. Hooldussektoris pakuvad avalikud teenused harva 
teenuste sellist laia ulatust, mis kataks mitmeid ja mitmekesiseid vajadusi. Ühistu mudel võib aidata kogukonnal mõningaid 
enda vajadusi ja muresid pikaajalisel ning elujõulisel viisil lahendada, vähendades näiteks kulutusi hooldusele (kaupade ja 
teenuste ühise ostmise teel) või võimaldades peredel luua ja hallata teenuseid, mida nad ise vajavad (kodus põetamine, 
kollektiivne lastehoid jne). 
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Pakutava teenuse kvaliteet 

Ülioluline aspekt, millega arvestada, on teenuse osutamise taga olev protsess. Üldiselt hõlmavad ühistud neid erinevaid 
sidusrühmi, mis on seotud nii teenuse väljatöötamise kui ka ettevõtte juhtimisega. Nende osalus ühistu tegevustes 
suurendab sellest tulenevalt nende kontrolli tegevuste ja pakutava teenuse kvaliteedi üle. 

Kui asi puudutab sotsiaalsete teenuste pakkumist, ei ole osalemisega seotud element teenuse kvaliteedi tagamiseks 
piisav. Edendada ja tagada tuleks ka muid kriteeriume: ligipääsetavus (geograafilise ulatuse mõistes), jätkuvus (aja 
jooksul) ja taskukohasus. Jätkuvuse kriteeriumi tõstetakse esile harva, kuigi tegemist on üldhuviteenuse peamise 
tunnusega. Ühistuline struktuur (liikmetel põhinemine ja pikaajalisusele suunatus) pakub üldhuviteenuste jätkuvusele 
eriti tõhusat garantiid. 

Töö kvaliteet 

Ühistud püüavad pakkuda oma töölistele jätkusuutlikku ja kvaliteetset tööhõivet. Ühistud kujutavad endast ka tööliste 
võimalust ametlikult tööle saada, mis annab töölistele ametliku hääle tööstusharus. Üks strateegia ebaseadusliku 
tööhõivega võitlemises võib olla töölistele ühistutega liitumise ja neis tegutsemise võimaluste loomine. Isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna töölised kannatavad sageli kehvade töötingimuste tõttu. Lisaks stabiilse ja regulaarse 
tööhõive pakkumisele pakuvad ühistud ka võimalusi väljaõppeks ning ühistute töölistest liikmete puhul ka uusi ettevõtte 
juhtimisega seotud oskusi. 

Ühistuline organisatsioon võib isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölistele pakkuda ka võimalusi oma 
töötingimuste parandamiseks. Suurt osa kodu- ja hooldusteenustest pakuvad sõltumatud professionaalid (nt õed, 
koristajad ja hooldajad), kes peavad olema nõus piiravate töögraafikute (öövahetused, puhkuse saamise keerukus jne) ja 
kehvade sotsiaalsete hüvedega (kehvad või kulukad pensionikavad, töötushüvitiste puudumine jne). Ühistud püüavad 
pakkuda isiku- ja majapidamisteenuste professionaalidele parandatud töötingimusi, teenuste paremat koordineerimist 
ja laiendatud töövõimalusi. 

Eurofoundi poolt aastal 2019 avaldatud aruanne pealkirjaga „Ühistud sotsiaalsed ettevõtted: töö ja tööhõive valitud 
riikides2 kinnitab, et „ühistud ei näidanud üles mitte ainult vastupidavust, vaid ka võimet pärast majanduskriisi edukas  
olla“ ja et „esinenud on selge üldine eelistus luua ja säilitada täiskohaga alalisi töökohti, mille näol on tegemist 
„standardtööhõive“ mudeliga, mida sageli kasutatakse hea kvaliteediga töökohtade indikaatorina“. Veel leiti aruandes, 
et „juhtumianalüüsi kuulunud ettevõtete töölised hindasid töökoha kvaliteeti kõrgelt ja seda nii absoluutarvestuses kui 
ka sarnaste organisatsioonidega võrreldes. Nad andsid kõrgeid hinnanguid ka sotsiaalsele keskkonnale, enda häälele ja 
esindatusele töökohas, töö- ja eraelu tasakaalule ning tööülesande diskreetsusele. (…) Oskuste arendamine ja töökoha 
kindlus olid tugevad ja esines märgatav kavatsus pakkuda töölistele karjääri tegemise võimalusi organisatsioonide sees. 
(…) Mitmed töökoha kvaliteedi mõõtmed olid organisatsiooniliste eesmärkide lahutamatuks osaks ja seega seati neid 
töökoha praktikates esikohale“. 

2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/cooperatives-and-social-enterprises-work-and-employment-in-selected-countries
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REDES (Võrgustikud) – ühistu, mis hoolib nii oma töötajatest kui ka klientidest 

REDES on mittetulunduslik sotsiaalne ühistu, mis pakub hooldusteenused ühes Madridi kõige ebasoodsamas 
olukorras olevas linnaosas, milleks on Pan Bendito. 

Selle rajas rühm naisi, kes osalesid eakate hooldamise projektis ja soovisid viia oma tegevuse vabatahtlikkuse aluselt 
professionaalsele alusele. Nad moodustasid ühistu, et pakkuda hariduse ja sotsiaaltööga seotud ning abistavaid 
geriaatrilisi teenuseid kahele linnaosa ühingule. 

Nüüdseks on ühistu kasvanud 49 inimesele tööd pakkuvaks ühistuks. Ettevõte on püsivalt kasvanud ja ühistu praegune 
aastakäive on üle 1 miljoni euro. Erinevate hõlmatud kutsealade hulka kuuluvad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, 
sotsiaalpedagoogid, kõneterapeudid, geriaatrilised assistendid, füsioterapeudid, karjäärinõustajad ja advokaadid. 
REDES pakub hooldusteenused 1000 inimesele. Ühistu töökvaliteet on kõrge, kuna osaluse väga suure tasemega 
tööviis tõstab moraali ja tagab stabiilse meeskonna. Töötajaid rahuldab nende töö, nad saavad oma arvamuste osas 
suhelda ja teha ettepanekuid parandusteks. 

Spazio Aperto Servizi (Avatud ruumi teenused) – hulk erinevaid teenuseid hädasolijatele 

Spazio Aperto Servizi Milanos on A-tüüpi sotsiaalne ühistu, mis pakub sotsiaalteenuseid Itaalia õigusaktide alusel. 
Ühistu korraldab vaba aja veetmise ja haridusega seotud tegevusi 100 koolis, tegeleb edendustööga ja nõustab trauma-  
ning laste väärkohtlemise ohvreid.  Ühistu pakub kodust tuge hädas olevatele täiskasvanutele ja on vahendajaks 
lapsevanemate ning laste omavahelistes konfliktides. Puuetega inimestele pakub ühistu hoolekandeasutuse ja 
päevakodu teenust, suvelaagreid, puhkusi ning ajutist hooldust. 

Kaheksakümmend protsenti töötajatest on naised ja enamik töötab osalise tööajaga. Töökeskkond soodustab 
inimestevahelisi suhteid ja jagamist. Ühistu on investeerinud palju väljaõppesse ning seda nii tegevuste kui ka 
juhtimise osas. 

Liikmete osalemine äriplaani defineerimise aitab suurendada nende motivatsiooni ja pühendumust plaanis sätestatud 
eesmärkide poole püüdlemisel, vähendab töölt puudumist, personali voolavust ja läbipõlemist ning suurendab ühistu 
poolt pakutavate teenuste kvaliteeti ja kohandamist. 

Abisaajad on kaasatud teenuse haldamisse pideva dialoogi kaudu, mille eesmärk on: 

• pakkuda isikupärastatud teenust, mis vastab abisaajate tegelikele vajadustele;

• teenust parandada;

• avastada ettevõtte uusi vajadusi;

• töötada koostöös abisaajatega ja vastusena nende vajadustele välja uusi tegevusi, mis viiakse läbi nende 
aktiivsel osalusel.
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Gastoudercoöperatie Nederland (Lastehoidjate kooperatiiv) – lapsehoidjatele Hollandis suurema mõjuvõimu 

andmine 

Coöperatieve Vereniging Gastouders Nederlands rajati aastal 2018 ja selle peamine eesmärk on pakkuda 
professionaalseid teenuseid lastele vanuses 0 kuni 13 aastat. 

Hollandis on lastehoid tavaliselt korraldatud lapsehoidmisagentuuride kaudu. Paljud lapsehoidjad on hetkel  
sõltumatud füüsilisest isikust ettevõtjad. Ent siiski peavad nad jätkama töötamist lapsehoidmisagentuuri kaudu ilma, 
et neil oleks kontrolli oma töö professionaalsuse ja tunnustamise üle. 

Ühistu rajas rühm lapsehoidjaid, kes soovisid luua endale struktuuri, et paremini spetsialiseeruda ja professionaalseid 
teenuseid pakkuda, ning ennekõike, et saada sektoris tegutsevatest ettevõtetest sõltumatuks. Nad haldavad endid 
sõltumatutena ilma, et peaksid küsima heakskiitu organisatsioonilt Riiklik Lastehoiubüroo, mis tegutseb valitsuse 
nimel lapsevanemate ja hoidjate vahelise vahendajana. Nad otsustavad ühiselt poliitika, väljaõppe, töötingimuste 
ja tariifide üle. Ühistud on ka võimas vahend selleks, et võimaldada neil töölistel oma töötingimuste üle kontrolli 
rakendada. 

Erinevalt lapsehoidmisagentuurist läheb kogu lapsevanematelt saadud tasu lapsehoidjale. Seejärel tasub iga 
lapsehoidja liikmemaksu. Kasum investeeritakse väljaõppesse või jagatakse lapsehoidjate vahel. Sel viisil panustavad 
kõik professionaalsuse kasvu ja lapsehoolduse võrdsusse. 

Maison des Services à la personne (MDSAP) (Isiklike teenuste keskus) – isiku- ja majapidamisteenuste pak-
kuja üle Prantsusmaa 

MDSAP, mille tegevust alustati 2012. aastal, on ühistu, mis koondab ligikaudu 700  isiku-  ja majapidamisteenuseid 
pakkuvat organisatsiooni. MDSAP, mis tegutseb üle Prantsusmaa juba tegevuse algusest, alustas aiandus-, 
koristus-, haldus- ja IT-teenuste pakkumisega. Hiljuti laiendas ühistu oma teenuste valikut eakatele koduhoolduse 
pakkumisega. Ühistu toimimine põhineb vahendite (rahalised, inimressursid, teadmised jne) ühendamisel ja on 
ehitatud kuue tuumikväärtuse ümber: sõltumatus, kaasamine, vahendite ühendamine, demokraatia, osalus ja 
solidaarsus. MDSAP-i liikmed saavad kasu litsentsist, mis võimaldab neil pakkuda isiku- ja majapidamisteenuseid 
täielikus vastavuses kohalike ja piirkondlike eeskirjadega, ning teenuse kõrge kvaliteedi tagamiseks on neil ligipääs 
toele. Liikmed langetavad otsuseid ja valivad oma juhid demokraatlikult üldkogul vastavalt põhimõttele „üks liige = 
üks hääl“. 
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Ireland’s Great Care Co-op (Iirimaa Great Care Co-op) 

Migrant Rights Centre Ireland (MRCI) (Iirimaa Sisserändajate Õiguste Keskus) toetab koduabilisi, sunniviisilise töö 
ohvreid, tudengeid ja dokumentideta töölisi ning perekondi. Praegusel hetkel käsitleb ühistu umbes 2000 juhtumit 
aastas. Ühistu seisab dokumentideta sisserändajate õiguste  eest ja jätkab keskendumist kollektiivsele tegevusele 
eesmärgiga rajada tugevamaid kogukondi ning paremaid töökohti. 

MRCI on hetkel rajamas Iirimaa esimest sisserändajate poolt juhitavat hooldusühisust. Great Care Co-op alustas 
tegevustega 2020. aasta veebruaris Dublini kaguosas Dalkey/Dun Laoghaire piirkonnas. Projekt sai toetust Iirimaa 
valitsuselt ja Euroopa 2014-2020 Sotsiaalfondist kui osa programmist „Konkurentsivõime, kaasatuse ja õppimise 
programm (PEIL) 2014-2020“. Ühistu pakub majapidamis- ja hooldusteenuseid vanematele inimestele ning rakendab 
hooldusplaani ülesehituses terviklikku lähenemist, kaasates nii mitteformaalseid hooldajaid kui ka formaalse toe 
pakkujaid (perearstid, riiklikus tervishoiusüsteemis töötavad õed, kiropoodid, hambaarstid ja tööterapeudid). Oma 
ärimudeliga (töötajate omanduses olemine) on ühistu rajatud personali investeerimisele eesmärgiga vähendada 
personali voolavust. Organisatsiooni ja teenuseid juhib ning haldab endi jaoks kohalikes piirkondades töötav eeslini 
hoolduspersonal. 
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Sobiv õigusraamistik ja maksusoodustused 
Ühistute arengu toetamiseks peaks riikidel olema asjakohane õiguslik ja reguleeriv raamistik, mis aitaks avada võimalusi 
maksusoodustustele, toele, riigihangetele ning teistele turgudele ligipääsu saamiseks. 

Mitmetes riikideks käsitletakse sotsiaalseid ühistuid automaatselt mittetulundusühingutena ja ühistud saavad seega kasu 
maksusoodustustest. Peaaegu kõikjal pakuvad ühistuid käsitlevad maksueeskirjad maksusoodustusi varadele juhul, kui 
need on määratud jaotamatusse reservfondi. 

Sotsiaalsete klauslite rakendamine riigihangetes 

Riigihanked kujutavad endast isiku- ja majapidamisteenuste pakkumise jaoks üliolulist turgu, kuna paljusid neist 
teenustest pakuvad kohalikud omavalitsused pakkumuste kaudu. On teada, et eriti just sotsiaalteenuste vallas pakuvad 
ühistud kvaliteetseid ja taskukohaseid teenuseid, võttes seejuures arvesse kasutajate ja perede vajadusi. Kui kohalikud 
omavalitsused otsustavad neid teenuseid avalike pakkumiste kaudu sisse osta, saavad nad ühistute ja sotsiaalsete 
ettevõtete osalemise hõlbustamiseks sotsiaalseid klausleid kasutada. EL-i uus riigihangete direktiiv (direktiiv 2014/24/
EL) pakub hankijatele mitmeid viise sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete edendamiseks. Paljud neist sätetest 
(reserveeritud lepingud, lihtsustatud kord sotsiaalteenuste jaoks, kvaliteedi ja hinna suhte kriteerium) võivad parandada 
ühistute ligipääsu isiku- ja majapidamisteenuste riigihangetele. Eriti peaksid avalik-õiguslikud ostjad kasutama ära seda 
„lihtsustatud korda“ (direktiivi artiklid 74-77), mis tunnustab seda, et sotsiaalsete, tervishoiu- ja muude otse inimesele 
pakutavate teenuste eesmärgid, kasutajate tüübid ja omadused erinevad teistest teenustest ja panustavad sotsiaalsesse 
ühtekuuluvusse ning kaasatusse ja seda eriti haavatavate rühmade puhul. 

Kaasplaneerimise rakendamine sotsiaalpoliitikas 

Riigiasutuste poolne kaasplaneerimine sotsiaalpoliitika ja eriti isiku- ja majapidamisteenuste kujundamisel tähendab kõigi 
sidusrühmade aktiivset seotust. Nende hulgast peaks olema kuuldav teenuste pakkumise eest vastutavate ühistute ja 
sotsiaalsete ettevõttete hääl ning sellega tuleks arvestada. 

Ühistud on kogukonnale lähedal ja need on parimad kohad kasutajate vajaduste mõistmiseks. Kohalikke omavalitsusi tuleks 
julgustada kasutama konkreetseid vahendeid, mis soosiksid teenuste ja sekkumiste ümberkorraldamist, võimestamist 
ja võrgustamist nii, et neid kavandatakse ja rakendatakse integreeritud süsteemina koos kõigi sidusrühmade pika- ja 
lühiajalise kaasatusega. 

Toetuse (rahalise ja mitterahalise) propageerimine 

Isiku- ja majapidamisteenuste sektoris tegutsevad tööliste ja sotsiaalsed ühistud seisavad silmitsi mitmete raskustega, 
sealhulgas: 

• juurdepääs pankade krediidile (tagatiste puudumine, väike kapital jne)

• asjakohaste ettevõtlus- ja rahandusoskuste puudumine

• finantsturgude loogika ei ole loodud nende arengut toetama (ühiskondlik väärtus vs majanduslik kasu)

• avaliku sektori rahastuse vähenemine ja vastava rahanduse kasvavad piirangud

• odavaima pakkumise kriteeriumi kasutamine riigihangetel

Eriti oluline on selles valdkonnas uuenduslike lahenduste otsimine. 
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Finantsilises mõttes peaks ühistutel olema ligipääs terviklikule finantseerimisahelale. 

Isiku- ja majapidamisteenuste sektori sotsiaalsete ettevõtete ja ühistute toetamiseks mõeldud finantsinstrumendid peaksid 
kombineerima erinevat tüüpi finantseerimist, et need sobiksid äritsükli kõigi etappide jaoks. Need peaksid kombineerima 
toetusi (idufirmadele) väljakujunenud ettevõtetele mõeldud laenudega ja need võivad sisaldada omakapitali- ning 
tagatisvahendeid. Vahendite operatiivjuhtimine peaks olema organiseeritud ja peaks asuma võimalikult lokaalselt. Lisaks 
peaks end laenude haldamises ebakindlana tundvad riigiasutused otsima partneriteks sotsiaalse rahastamise asutusi, 
kuna viimased tunnevad sektorit ja suudavad paremini hinnata sotsiaalset väärtust ning sotsiaalmajandusettevõtetele 
eriomaseid vajadusi (nt tugi ja tehniline nõu). 

Lisaks rahalisele toele saavad sellised organisatsioonid nagu ühistute föderatsioonid, ettevõtete tugikeskused ja 
konsortsiumid pakkuda mitterahalist tuge. Need organisatsioonid pakuvad väljaõppe ja äritegevusega seotud ning 
õiguslikku ja rahanduslikku nõu, juhendamist, turundustuge ja paljusid teisi teenuseid, mis on põhialuseks nii ühistute 
loomisel kui ka nende arendamisel. Seetõttu peaksid riigiasutused neid nii riiklikel kui ka kohalikel tasanditel edendama 
ja toetama. 
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KUIDAS LUUA ÜHISTUT ISIKU- 
JA MAJAPIDAMISTEENUSTE 
SEKTORIS

>>
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VAJADUSTE KINDLAKS MÄÄRAMINE: 
MILLISED ON TEIE EESMÄRGID? 

Mida teie sotsiaalne keskkond vajab? 

Ühistud on kinni oma sotsiaalses ja majanduslikus keskkonnas: nende loomine tuleneb sageli kas vajadusest või 
võimalusest. Esimese sammuna tuleks määrata kindlaks see, kas teenus, mida teie ühistu pakuks, vastaks inimeste 
vajadustele ja kas nad seda kasutaksid. Enne ettevõtte või mistahes suurusega või mistahes tüüpi planeeritava ühistu 
loomist on väga soovitatav teha mingisugustki uurimistööd. Vajaduse hindamise läbiviimiseks leidub mitmeid lähenemisi 
ja vahendeid. Pidage meeles seda, et kogukond tõenäoliselt juba pakub paljusid isiku- ja majapidamisteenuseid: need 
võivad olla kas formaalselt või mitteformaalselt korraldatud, avalike teenuste poolt toetatud või ise organiseeritud. Isiku- 
ja majapidamisteenuste kaardistamine vajab seda, et te võtaksite ette piirkonnas juba tegutsevate sidusrühmade analüüsi: 
nendega kohtumine ja oma idee esitlemine võimaldab testida teie projekti olulisust ja saada kasu välistest teadmistest 
ning kogemustest. See võimaldab teil oma ideed vastavalt kohandada. See etapp on ka võimalus enda ühistu võimalike 
tulevaste partnerite kindlaks tegemiseks. 

Liikmelisus 

Ühistu peamine eesmärk on vastata oma liikmete vajadustele: kelle vajadused te kavatsete eesmärgiks seada? 

• Tööliste ühistu: enamike aktsiate omanikuks olevate tööliste omanduses ja nende poolt kontrollitud. Ühistu 
eksisteerib oma tööliste hüvanguks;

• Mitme osapoolega ühistu: liikmeteks võivad olla töötajad, kasutajad, naabrid, tarnijad – kõik, kes on kaasatud 
sellesse, mida ühistu teeb ja kuidas ta seda teeb. Näiteks hooldekodus on liikmed elanikud, personaliliikmed, 
sugulased ja ehk isegi sotsiaalteenuste ametnikud. Olge aga teadlik, et mitme osapoolega ühistu vorm ei ole alati 
riiklike eeskirjadega kaetud või lubatud.

Ühistu peab olema elujõuline ettevõte. Sarnaselt igale teisele ettevõttele püüavad enamik ühistuid tekitada piisavalt tulu, 
et mitte lihtsalt kulusid katta, vaid ka kasumit teenida. Seejuures langetavad otsuse selle üle, kas see jääk investeeritakse 
uuesti ettevõttesse, jaotatakse liikmete vahel või antakse kogukonnale, liikmed. Te peate olema kindel, et teie ühistu 
teenib pakutavate kaupade või teenuste pealt tulu. 
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OMA ÜHISTU 
KOKKU SAAMINE 

Inimesed on ühistu põhiline koostisosa – kollektiivselt töötamine on küll tugevus, kuid see võib olla ka väljakutse! 
Motiveeritud inimeste leidmine ja kokku kogumine on teie ühistu projekti oluline etapp. Olenevalt teie poolt rajatava 
ühistu suurusest ja vormist, kuid ka kasutatavatest vahenditest, võib teie organisatsioon toetuda ainult vabatahtlikele, 
kaasata töölisi või ka personali palgata. Igal juhul vajab teie ühistu käivitamine motiveeritud ja usaldusväärset meeskonda, 
et muuta ühistu edukaks. 

Mitme osapoolega teenindusühistu võib tavaliselt hõlmata: 

• korraldajaid ehk inimesi, kes on seotud ühistu rajamise ja jätkuva planeerimisega - näiteks juhtrühm või 
korralduskomitee;

• töölisi/vabatahtlikke ehk formaalseid ja/või mitteformaalseid teenusepakkujaid (õed, sugulased jne);

• abisaajaid ehk teenuse kasutajaid.

Väliste sidusrühmade (riigiasutused, hooldusteenuseid pakkuvad organisatsioonid, kohalikud MTÜ-d jne) kaasamine võib 
teie organisatsioonile täiendavat väärtust anda - näiteks nii avalikkuse toe ja välise rahastusena kui ka kogemuste ja 
teadmistena. Seda mudelit tuleks vastavalt rühma suurusele ja suutlikkusele kohandada. 
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ÄRITEGEVUSE 
KAVANDAMINE 

Nüüd, kus te olete määratlenud ära vajaduse, millega te tegelete, ja olete projektis osalemiseks kogunud kokku aktiivse 
ning usaldusväärse rühma inimesi, peate te endalt küsima seda, kuidas saab seda äriideed elujõuliseks ettevõtteks muuta. 
Selle etapi eesmärk on aidata teil: 

• viia läbi turu-uuring

• koostada äriplaan

• koostada rahastamisplaan

Te peate kohtuma väliste partneritega ja vahendeid koondama. See on nähtud ette ka selleks, et julgustada teid suhtlema, 
jagama ideed oma keskkonnaga ja kohandama seda väliste piirangutega, et suurendada oma eduvõimalusi. 

Turu-uuring 

Teie ühistu idee piirjooned muutuvad selgemaks ja selgemaks. Selles etapis on hädavajalik omandada sügavutiminev 
arusaamine abisaajate tunnetest ja eelistustest. See moodustab aluse, mille põhjal te saate otsustada seda, milliseid 
teenuseid teie ühistu pakkuma hakkab ja kuidas te neid piirkonnas turustate. 

Kuigi selle aluseks võib kindlasti olla teie esialgne vajaduste hindamise uuring (vt etappi 1), peaks turu-uuring kaugemale 
minema. Selle eesmärk on vastandada teenused, mida te kavatsete pakkuda, konkreetselt majanduslike ja sotsiaalsete 
tegelikkustega. Kuigi vajadus on olemas ja see on ka kindlaks määratud, peavad sellega tegelemise vahendid turule 
tungimise võimaldamiseks kasutajate võimaluste, arusaamade ja harjumustega sobima. Turu-uuring aitab teil kindlaks 
määrata ja ennetada võimalikke soodsaid juhuseid ja takistusi ning oma projekti vastavalt kohandada. 

Äriplaani koostamine 

Nüüd, kus te olete kogunud kokku peamise teabe oma ühistulise ettevõtte kohta, olete te valmis äriplaani koostamiseks. 
Äriplaan formaliseerib teie ühistu eesmärgid ja viisi, kuidas need eesmärgid saavutatakse ning neid rahastatakse. Kuigi 
see võib näida pika ja tüütu ülesandena, on selle loomine peamise tähtsusega: see võimaldab teil oma projekti teostamise 
protsessi selgust tuua ja seda korraldada – nii enda kui ka kõigi sidusrühmade jaoks, olgu need liikmed või partnerid (eriti 
võimalikud investorid). 

Ideaalis peaksid kõik tulevased ühistuliikmed olema sellesse elutähtsasse etappi kaasatud, et töötada välja ühine 
arusaamine organisatsiooni eesmärkidest ja tegutsemise protsessidest. See on eriti oluline siis, kui teie ühistu hõlmab 
erinevat tüüpi liikmeid (nagu see on mitme osapoolega organisatsiooni puhul). Erinevatel gruppidel võivad olla erinevad 
vajadused, lähenemised, taustad ja ootused, mis võivad olla üksteist täiendavad või hoopis vastukäivad: äriplaani loomine 
on võimalus nende ideedega tegeleda ja leida organisatsiooni tuleviku tagamiseks hädavajalik konsensus. 

Rahastamisplaani koostamine 

Rahastamisplaan on äriplaani ülitähtis osa. See peaks andma ülevaate ühistu tuludest ja kuludest, selle aastasest 
kasumiaruandest ja rahavoogude prognoosist. 

(Ühistulise) ettevõtte käivitamine vajab esialgset investeeringut: käivitamisfaasi jaoks nõutava kapitali summa sõltub 
küll riiklikest eeskirjadest, kuid ka organisatsiooni vajadustest seoses kavandatud tegevuste tüübiga (materjali ostmine, 
palkade maksmine esimeste kuude jooksul, kommunikatsioon, kulud jne). 

Kaaluda võib mitmeid rahastusallikaid. Ent esimene tasand peaks alati olema liikmete panused ühistu aktsiate kujul: aktsia 
hind peaks seega kujutama endast õiglast tasakaalu liikmete finantsiliste võimete ja ettevõtte investeerimisvajaduste 
vahel. 
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PARTNER- JA TUGIORGANISATSIOONIDE 
MOBILISEERIMINE 

Teie ühistu projekti põhialus on nüüd paigas: kokku on pandud motiveeritud meeskond, loodud on elujõuline ärimudel 
ja peamised etapid idee realiseerimiseks on kindlaks tehtud. Enne ettevõtte tegelikku käivitamist võite te kaaluda väliste 
tugimehhanismide kasutamist. Ühistute föderatsioonid saavad pakkuda teile ettevõtlusabi ja asjakohast teavet seoses 
teie ühistu igapäevase tegevuse praktiliste aspektidega, näiteks: 

• õigusalane tugi

• äriplaani konsolideerimine ja elluviimine

• turundusstrateegia piiritlemine

• saadaolevad rahastamismehhanismid

• väljaõpe (ühistu juhatamine, inimressursside arendamine jne)

Raha kogumine 

Üldiselt ei oma käivitamisfaasis ühistud mitte midagi: seetõttu võite te seista silmitsi kapitalinappusega, mis takistab 
teid tegemast oma tegevuse käivitamiseks vajalikke esialgseid investeeringuid.  Kaaluma peaks erinevaid väliseid 
rahastamisallikaid, kuid nende kättesaadavus ja asjakohasus on riigiti erinevad. Ühistute föderatsioonid võivad olla 
suutelised pakkuma teile asjakohast teie projektiga sobivat tehnilist teavet. 

Pidage meeles, et need rahastamisallikaid võivad olla teineteist täiendavad; odavam ja mugavam valik võib olla 
rahastamispaketi (erinevatel perioodidel kasutatavate erinevat tüüpi rahastamiste segu) loomine. Lisaks, kui te kaalute 
laenamist, peaksite te püüdma oma vajadusi täpselt hinnata: vajaminevast rohkema laenamine kohustab teid maksma 
intressi rahalt ja maksma tagasi raha, mida te ei kasutanud. Seda tuleks hinnata teie äriplaanil, mis peab hõlmama kõiki 
laenude tagasimakseid ja intresside tasumisi, põhinevalt. 
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STRUKTUURI 
PAIKA PANEMINE 

Nüüd on aeg muuta formaalseks teie sisemised juhtimiseeskirjad ja registreerida oma ühistu vastavalt riiklikele 
seadustele. Te võite mõelda ka oma organisatsiooni suhtele ühistuliikumisega: ühistute föderatsiooni liikmeks saamine 
võib võimaldada teil saada kasu nõustamisest ja ühistutevahelistest sünergiatest ning seda isegi pärast käivitamisetappi. 

Põhikiri formaliseerib teie ühistu põhilised reeglid, esitades üksikasju selle kohta, miks organisatsioon loodi, millised 
on selle peamised põhimõtted ja eesmärgid, mille tegemiseks on ühistu loodud (milliste teenuste pakkumine on selle 
eesmärk) ja kuidas on ühistu korraldatud. 

Teie liikmelisusega seotud eeskirjad peaksid olema kooskõlas ühistute esimese põhimõttega: „avatud ja vabatahtlik 
liikmelisus“. See ei tähenda mitte seda, et te peate lubama kõigil ühistuga liituda, vaid seda, et liikmeks saamise tingimused 
peaksid olema objektiivsed ja mittediskrimineerivad. 

Liikmelisuse kriteeriumid peavad olema targalt ja strateegiliselt läbi mõeldud. Kas teie ühistu eesmärk on värvata tohutul 
hulgal liikmeid, või vastupidiselt sellele hoida aktiivsete liikmete hulk madal? Kas teenuseid pakutaks ainult liikmetele 
või oleksid need saadaval ka mitteliikmetele? Kui te otsustasite mitme osapoolega organisatsiooni kasuks ja olenevalt 
kohalikest eeskirjadest - kas ühinemisprotseduur ja -tingimused peaksid olema samaväärsed igat tüüpi liikmete jaoks? 

Liikmelisuse süsteemid on lähedalt seotud juhtimismudeliga, mida te luua sooviksite. 

Juhtimine tagab teie ühistu töö asjakohase igapäevase korralduse. Oluline on leida mehhanisme, mis võimaldavad nii 
vastutust kui ka läbipaistvust, et minimeerida ohtusid liikmete jaoks ja tagada samas kaasatus. 
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ETTEVÕTTE 
KÄIVITAMINE 

Nüüd, kus teie ühistu on loodud ja teenuste pakkumist alustamas, muudavad järgnevad vahendid teie sisseseade täielikuks, 
et te oleksite selleks uueks seikluseks täiesti valmis.

1. Avage ühistu nimel arveldusarve. Kaaluge ühistupankasid: need võivad pakkuda teile asjakohaseid teenuseid ja 
huvitavaid soodustusi;

2. Kui te eeldate, et te jõuate kiiresti märkimisväärse käibeni, võib olla mõistlik (või isegi kohustuslik) nimetada audiitor 
või sõltumatu revident. Kontrollige oma ühistule esitatavaid nõudmisi oma riikliku kontaktpunkti kaudu;

3. Kui te plaanite värvata sekretariaadi, siis kaaluge seda, kas teil on vaja nimetada ametisse üks direktor või mitu;

4. Looge oma ühistu kirjatarbed (visiitkaardid, ametlikud kirjaplangid jne);

5. Tutvuge oma sisemiste administratiivsete ning juhtimisprotsessidega. Te võite juba panna paika oma põhikirjaga 
ettenähtud registrid;

6. Kaaluge oma ühistu kindlustamist. Sarnaselt pangandusega võivad ühistulised kindlustusandjad teile huvitavaid 
tooteid pakkuda;

7. Looge oma kommunikatsioonistrateegia ja mõelge oma ettevõtte kohalolule veebis ning domeenimele. Oma ühistu 
identiteeti võite te näidata .coop domeeninimega (http://identiteet.coop);

8. Kaardistage oma juhtimisaasta, sealhulgas majandusaasta lõpp ja järgmised üldkogu koosolekud.
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