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ÜHISTEGEVUSE  PÕHIMÕTE 

 Ühistegevuse põhimõte ehk printsiip on 
kindel käitumisreegel või põhitõde, 
millest ühistu liikmed ja töötajad peavad 
oma tegevuses juhinduma 

 Põhimõtetest juhindumine tagab ühistu 
tegevuse stabiilsuse ja liikmete poolt 
seatud eesmärkide täitmise  

 Viimane versioon 21. sajandiks võeti 
vastu 1995 Inglismaal  
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ICA  PÕHIMÕTTED - I 

  I. VABATAHTLIK  JA  AVATUD  

LIIKMESKOND 
 

Ühistulised ühendused on vabatahtlikult 

ühinenud inimeste organisatsioonid, kuhu 

võivad kuuluda kõik isikud, kes soovivad 

kasutada ühistute teenuseid ning kes on 

valmis kandma liikmeks olekuga 

kaasnevat ning põhikirjas sätestatud 

vastutust, sõltumata nende sotsiaalsest 

seisundist, soost, rassist, poliitilistest ja 

usulistest veendumustest 
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ICA  PÕHIMÕTTED - II 

  II. DEMOKRAATLIK JUHTIMINE JA 
KONTROLL 

Ühistulised ühendused on demokraatlikud 
organisatsioonid, mida juhivad  ja mille 
tegevust kontrollivad liikmed, kes 
aktiivselt osalevad ühistu arengu-, ja 
otsustus-protsessides. Mehed ja naised, 
kes on valitud ühistulise ühenduse 
esindajateks-juhtideks, on 
aruandekohustuslikud neid valinud 
liikmete ees.  

Kõigil liikmetel on valdavalt võrdne 
hääleõigus – üks liige, üks hääl.  
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ICA  PÕHIMÕTTED - III 

 
III. LIIKMETE  MAJANDUSLIK OSALUS 

Liikmed annavad oma õiglase panuse 

ühistulise ühenduse kapitali moodustamisse 

ning teostavad selle üle demokraatlikku 

kontrolli. Ühistulise ühenduse kapitalist on 

vähemalt mingi osa liikmete ühine omand.  

Liikmed võivad kasutada kasumit järgmiseks 

otstarbeks: jagamatu reservkapitali 

suurendamiseks ühistu arendamiseks; 

liikmete tulu suurendamiseks; muuks 

liikmete poolt heaks kiidetud tegevusteks  
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ICA  PÕHIMÕTTED - IV 

IV. ISESEISVUS  JA  SÕLTUMATUS 
 

Ühistulised ühendused on iseseisvad 

isemajandavad oma-abi organisatsioonid, 

mida juhivad ja kontrollivad nende liikmed. 

Kui nad astuvad lepingusuhetesse teiste 

organisatsioonidega, k.a. valitsusasutustega, 

või saavad oma tegevuse toetamiseks kapitali 

ühistuvälistest allikatest, toimub see 

tingimusel, et oleks tagatud demokraatlik 

liikmekontroll, säiliks ühistu iseseisvus ning 

sõltumatus   
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ICA  PÕHIMÕTTED - V 

V. HARIDUS, KOOLITUS, TEAVE 

 

Ühistulised ühendused korraldavad koolitust 
oma liikmetele, valitud esindajatele, 
juhtivtöötajatele ning personalile, et need 
saaksid ühistuliste ühenduste arengule 
tõhusalt kaasa aidata.  

Nad teavitavad avalikkust (eriti noori ja 
ühiskondliku arvamuse kujundajaid) 
ühistegevuse olemusest, põhimõtetest ja 
eelistest  
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ICA  PÕHIMÕTTED - VI 

VI. KOOSTÖÖ TEISTE ÜHISTULISTE 

ÜHENDUSTEGA 

 

Ühistulised ühendused teenindavad oma 

liikmeid kõige efektiivsemalt ja arendavad 

ühistegelikku liikumist, tehes omavahel 

koostööd kohalikul, rahvuslikul, regionaalsel 

ja rahvusvahelisel tasandil  
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ICA  PÕHIMÕTTED - VII 

VII. HOOLITSUS KODUKOHA ARENGU 

EEST 

 

Ühistulised ühendused töötavad oma 

kodukoha püsiva arengu nimel liikmete 

poolt heaks kiidetud juhtnööride järgi. 

Moodustades kontserne, tegutsevad nad 

oma liikmeskonda teenindades ka 

ühiskonna heaks 
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MÕNED PROBLEEMID 

1. Liikmed ja palgalised juhid 

 Liikmed on andnud otsustusprotsessi liialt 

palgalistele töötajatele 

Palgaline juhtkond dirigeerib kogu tegevuse 

ja eemaldub omanikest 

 Liikmed ei tunne oma õigusi ja kohustusi 

Kes on süüdi? 
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2. “Suured “ versus “väikesed” liikmed 

 “Suured” tahavad rohkem võimu  - üks liige ≠ 

üks hääl  

 “Suured” on “targemad” !? 

 “Väikesed” kannatavad alaväärsuskompleksi 

all  

 “Suured” peavad arvestama väiksemate 

huvidega, mitte talitama röövloomade 

kombel, kes “väikesed” ära söövad 

 “Väikesed” peavad julgema omi seisukohti 

kaitsta  
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3. Liikmed soovivad teiste arvel kasu saada  

Eksisteerib inimlik soov saada ühistust 

suuremat kasu kui reaalselt võimalik 

Ootused kiirelt rikastuda ei täitu  

 Järgneb pettumus ja käega löömine 
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4. Liikmed ja kliendid  

 Liikmed on ühistu omanikud   

Kogu ühistus tekkiv sääst jagatakse liikmete-

omanike vahel 

Kliendid, kes ei ole omaniku staatuses, on 

isikud kelle arvel äriühingud teenivad 

kasumeid 

Kõik tulundusühistud on liikmete omandis 

Ühistuid peavad juhtima liikmed ja nende 

volitusel ka palgalised juhid   
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REVISJONI (AUDIITORI) ROLL 

Revisjoniakt peaks koosnema viiest osast: 

 Üldine efektiivsus ja majandustegevuse 

tõhusus ( arvestus ja raamatupidamine) 

 Demokraatia tagamine ja selle efektiivsus 

 Poliitilise tegevuse efektiivsus 

 Humaanne tegevus  

 Ideoloogiline tegevus ja koolitus 

Hinnang  r/v põhimõtetest kinnipidamise 

kohta 
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KES KAITSEB LIIGET-OMANIKKU? 

 Suurtes ühistutes on üksikliikme roll väikene 

 Sageli teevad otsuseid tema eest palgalised 

töötajad 

 Liikmed tunnevad, et nendega ei arvestata ja 

nii tekivad arusaamatused ja rahulolematus 

 

Kas liikmeid peab kaitsma seaduse jõuga? 

1926. a loodi seadusega kohustuslikud 

revisjoniliidud  
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ÜHESKOOS PUUKFIRMADE VASTU 

 Puukfirma on reeglina välismaine 

tütarettevõte, mille eesmärgiks on kasutada 

ära teiste riikide majandusressursse (maa, 

mets, vesi, tööjõud, kapital) ning neist 

saadav kasum viia emamaale  

 Puukfirmadega konkureerimiseks tuleb ära 

kasutada oma konkurentsieelis – oma 

majandusressurss tuleb ühistute 

vahendusel koondada ja saada turul tegijaks  
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Tänan tähelepanu eest! 


