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Sigula külamaja rajati ühistegevuse nõul ja jõul
23. märtsil avati Sigula
külamaja, mis on Eesti esimene
kogukonnaalgatuslikult loodud energiasäästlik passiivmaja. Külamaja
ehitas Tartu Hoiu-laenuühistu liige
Nordic Engineering OÜ ning ehitust
finantseeriti ühistu pakutava faktooringuga*.
Märtsi lõpul jõudis Sigula
küla elanike jaoks kätte kauaoodatud
hetk. Valmis sai külamaja, mille
rajamise idee sündis juba kümmekond aastat tagasi. Naaberküla
elanikud kinkisid siis Sigula küla
elanikele väikese külamaja maketi,
mille elusuuruses püstitamine sai
sellest peale külaelanike ühiseks
unistuseks. Oma maja rajamise
vajadus kerkis päevakorda juba
sellel ajal, sest tihtipeale korraldasid
külaelanikud tähtsamate sündmuste
puhul koosviibimisi üksteise juures
ja püsivat kokkusaamise kohta ei
olnudki. Vajadus külamaja järele sai
kord-korralt ikka selgemaks.
Ideest teostuseni jõudmine
võttis esialgu plaanitust kauem.
Ehitamiseks vajalikud rahalised
vahendid saadi PRIA-st külade
uuendamise ja arendamise investeeringutoetusest ja Kuusalu vallavalitsuselt. Ehitusfirmaks sai
passiivmajade ehitamisega tegelev
Nordic Engineering OÜ, mis on
Tartu Hoiu-laenuühistu liige.
Maja valmimise lugu näitab aga

ehedal kujul ühistegevuse jõudu.
Ehitustöödel tulid paljude tööde
puhul appi külaelanikud ise ning
ehitusfirmat toetas läbi faktooringu
Tartu Hoiu-laenuühistu.
Külamaja avamisel oli
kohal ligi sada inimest. Tartu
Hoiu-laenuühistu esindus käis oma
silmaga vaatamas ühistegevuse jõul
valminud külamaja ning ühtlasi
jäädvustas selle sündmuse ka Ühistegevuse pooltunni telesaatena tulevaste põlvkondade tarvis. Meile
avanev pilt oli igati muljetavaldav:
passiivmaja oli soe, õdus ja avarate
ruumidega. Kõige tähtsam on aga
siiski see, et külamaja kütmiseks
pole kulutatud ühtegi eurot selle
valmimisest alates. Ka kesktalvel,
kõige külmemal ajal, oli majas
püsivalt kakskümmend kraadi
sooja. Usume, et tulevik kuulub
energiasäästlikele majadele.
Sigula küla inimeste jaoks
on aga päris oma maja valmimine
vaid üks etapp oma tuleviku eest
vastutuse võtmisel. Uus hoone
on vaja täita tegevusega. Juba on
olemas plaanid külakoosolekute
pidamiseks, näiteringi tegevuseks
ning kangastelgede ruumi rajamiseks. Külamaja juurde kuulub mitmehektariline maalapp,
mis ei tohi jääda kasutult seisma.
Sinna saab rajada suvisel ajal
ürituste korraldamiseks korraliku

külaplatsi koos lõkkekohaga,
lastele mänguväljaku. Miks mitte
ka näiteks osa maad ülesse harida
väiksemateks põllulappideks, kus
külarahvas saaks ühiselt töötada: nii
noored kui vanad koos. Toodanguna
saadud köögivilju oleks ju võimalik turustada külalistele ja saadud
raha suunata külaelu ja külamaja
tegevuse edasisse arengusse.
Sigula külal on erinevalt
mitmetest teistest Eesti küladest
läinud hästi. Rahvaarv liigub praegu
tõusvas joones – peamiselt asukoha
tõttu pealinna läheduses. Kuid ka
noori peresid tuleb külla juurde
rohkem kui sealt lahkub. Külamaja
juures tegutsedes saavad vanemad
õpetada oma lastele tööharjumust,
mis on vajalik inimeseks kasvamisel. Nii võiks Sigulat pidada
eeskujuks teistele Eestimaa küladele,
et ühistegevusele toetudes asuda
igas Eestimaa nurgas peremeestena
majandust ja kultuuri uuesti üles
ehitama.
Peep Bušin
Tartu Hoiu-laenuühistu
arendusjuht
*Faktooring on rahaline tehing, mille
korral ettevõte müüb oma laekumata
arved edasi hinnaalandusega Tartu
Hoiu-laenuühistule.
Loe täpsemalt lk 3

Kui palju on väärt 1 euro?
Eks ta ole ju 15,65 krooni vanal julmal ajal oleks terve aasta näiteks hoiukassa hoiusele) ja selle
või 156,50 rubla ehk 1988. aastal palga ehk 12 x 156,50 = 1878 rubla 25 aastaks 3% peale aastas kasvama
inseneri kõva kuupalk! Kui sel “sambasse panustanud” (no kasvõi pannud, saaksime täna, 2013. aastal,
joonistada sellise skeemi:

Valik pilte Sigula külamaja avamiselt 23. märtsil 2013.
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Parem olla vastuolus kogu maailmaga kui iseendaga
Tartu Rahust on pärast
Eesti taasiseseisvumist päris palju
räägitud. Kahjuks vaid räägitud
ja sedagi vähe. Ent just see teema
on toonud meie ette „läbipaistva“
probleemi, mis on tõepoolest kogu
rahva silme all, aga mida keegi
ei näe. See probleem on „Eesti
tahab, Eestile on vaja, aga rahvas,
sunnik, on vastu“.
22. mai ETV „Foorumis“,
kus arutleti uue piirilepingu teemat,
oli selle vastu 88 protsenti 1100-st
helistanust. Ja ikkagi „Eesti tahab,
Eestile on vaja!“.
Üle terve inimpõlve on
„Eesti tahtnud“ igasuguseid hukutavaid asju, mille tulemusel on
„Eestide tahtel“ paljudes kõikuma
löödud meie kõikumatu usk ja
vankumatu tahe kindlustada ja
arendada riiki, mis on loodud Eesti
rahva riikliku enesemääramise
kustumatul õigu-sel ja välja
kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,
mis on rajatud vabadusele, õiglusele
ja õigusele, mis on kaitseks
sisemisele ja välisele rahule ning
pandiks praegustele ja tulevastele
põlvedele nende ühiskondlikus edus
ja üldises kasus, mis peab tagama
eesti rahvuse, keele ja kultuuri
säilimise läbi aegade.
Miks muidu on meil nii

Ikka üheskoos!
Küllap on paljud inimesed
aru saanud, et edu saavutamiseks
ükskõik milles annab paremaid
tulemusi mitte üksi pusimine,
vaid
just
hästi
läbimõeldud
ühistöö. Seda nii üksikisiku kui
ka üksikorganisatsiooni puhul.
Kinnitust sellele tõdemusele leiame
kuhjaga ka Eesti ajaloost.
Kui 19. sajandil eesti
rahvusliku liikumise käigus
rahvuslikes huvides üksikult tegutsenud inimesed ei suutnud end
mõjusalt realiseerida, siis ühinedes
seltsidesse, nende ideed muutusid
ühiskonnas suureks jõuks. Ja lisaks
jõule liideti kokku ka mõistus,
mis võimaldas asju korraldada
õigesti. Seda kinnitab Vanemuise
Seltsi, Estonia Seltsi jt rahvuslikult
meelestatud seltside tegevus üldlaulupidude ja teiste ürituste
korraldamsel. See tegi võimalikuks

palju töötuid ning välismaale evakueerunuid, allpool absoluutset vaesuspiiri elavaid lapsi, perspektiivitu
pensionipõli ning uppuva laeva tunne? Lisaks veel „Eesti“ tungiv soov
ümber teha meie riigi sünnitunnistus
ehk Tartu Rahuleping.
Pilk minevikku koos vastava
järeldusega. 22. veebruaril 2005. aastal
avaldati üleriigilistes lehtedes intervjuu Vene riigiduuma väliskomisjoni
esimehe Konstantin Kossatšoviga,
kus viimane väitis, et Venemaa
jaoks ei kehti 1920. aasta 2. veebruaril sõlmitud Tartu rahuleping juba
aastast 1940. Seega kõlas kõrge
poliitiku suust Vene Föderatsiooni
ametlik seisukoht, et nende jaoks on
tühine ka rahulepingu artikkel I: „Selle
rahulepingu jõusse astumise päevast
arvates lõpeb lepinguosaliste vahel
sõja seisukord“.
On muidugi tore, et seeläbi
tunnistas Venemaa Eesti Vabariigi
okupeerimist (sõjasolev riik ei saa ju
ometi vabatahtlikult liituda teise sõdiva poolega!), kuid samas tähendab
see, et Vabadussõda ei ole veel lõppenud, vaid jätkub ning Venemaa
kinnitab, et rahu ei ole ametlikult
kunagi sõlmitud!
Olukorras, kus Eesti ja Vene
arvamused isegi Vabadussõja lõppemise osas on nii erinevad, on
eesti rahvuse ja hiljem ka Eesti
Vabariigi kujunemise.
Seltsiliikumise ja eeskätt
eesti põllumeeste seltside tegevus
viis omakorda majandusliku
ühistegevuse tekkimisele. Eesti
kultuuriseltside aktiivsemad liikmed kutsusid ellu hoiu-laenu-,
kindlustus-, piima-, lina-, kartuli-,
masina-, elektri- jt ühistuid, mis
koondusid ühtseks üle-Eestiliseks
ühistegelikuks liikumiseks nimega
Eesti Ühistegeline Liit. Seltside ja
ühistute koostöö oli kasulik kogu
eesti rahvale: ühistute kaudu teostatud
ühistöö tagas eestimaalastele
majanduslikult kindla aluspinna,
seltside tegevus kujundas rahva
vaimselt ja psüühiliselt kindlaks, mis
lõppkokkuvõttes tegi võimalikuks
rahvusterviku mõjusa poliitilise
ühistegevuse. Selle tulemusel
rajatigi rahva suur ühistu – Eesti
Vabariik.
Kas see viljakas kogemus

piirilepingu sõlmimine mõeldamatu,
sest sõlmitav leping võimaldaks
ääretult erinevaid tõlgendusi.
Nii on piirileping Venemaa
ametlikku seisukohta arvestades
vaid kahepoolne rindejoone mahamärkimine kaardil, mida võib
olukorrale vastavalt teise poole
kahjuks muuta. See ei haakuks aga
Eesti Vabariigi ametliku seisukohaga, mille kohaselt piirilepet peetakse rahuaja välislepinguga tegeliku
riigipiiri mahamärkimiseks.
Olen
veendunud,
et
Eesti Vabariigile oleks kasulik
võtta omaks Venemaa seisukoht,
märkida hetkel maha Eesti Vabariigi territooriumile nihkunud
rindejoon ning jätkata võitlust
rindejoone õgvendamise nimel
Eesti Vabariigi tegelike piirideni.
Kindlasti ei ole aga võimalik
kiirustades sõlmida piirilepingut
seni, kuni pole selge isegi see, kas
me oleme Vene Föderatsiooniga
sõjas või mitte. Selline piirileping
oleks Venemaa poolt vaadatuna
võrreldav välislepinguga, mil nimeks kapitulatsiooniakt. Ja selle
sõlmimiseks ei ole küll ühelgi
„Eestil“ õigust! Kuigi põhiseaduse
rikkumise pretsedent on meil juba
varasemast olemas. 16. aprillil 2003.
aastal kirjutati Ateenas alla Euroopa

Liiduga ühinemise lepingule.
Eesti Vabariiki esindasid selle
toimingu juures president Arnold
Rüütel ja välisminister Kristiina
Ojuland. Allakirjutamise näol oli
tegemist põhiseaduse § 123 lõike
1 rikkumisega, sest Eesti Vabariigi
põhiseadust selleks hetkeks veel
muudetud ei olnud ning põhiseaduse
muutmine oli allakirjutamise lubamiseks vältimatu eeltingimus. Ja
täna soovitakse korda saata uus
põhiseaduse rikkumine!
Heiki Kortspärn tõi oma
ulmejutus „Aatemehe poliitilised
unenäod“, mis on kuulatav Nõmme
Raadio meediapangas, välja idee

kuulutada kapitulatsiooniaktile allakirjutanud ja sellega seotud inimesed
lindpriideks. On ka teine võimalus: pärast allakirjutamist hävitada
kõik Vene poolt solvata võivad
Vabadussõja ausambad, sellega
seotud kirjandus, filmid ja muud
säilikud. Ning kindlasti buldooseriga
üle käia Julius Kuperjanovi haud!
On ka kolmas võimalus,
mida ma küll tänaselt „Eestilt“ eriti
ei usu – jääda väärikaks.
Margus Lepa
Nõmme Raadio toimetaja,
Tartu Hoiu-laenuühistu liige

vääriks elluäratamist? Muidugi.
Kuid tänapäevainimesed vajavad
selleks tuge. Ühistuleht ja Ühistusaade Nõmme Raadios ning
Ühistegevuse pooltund Tallinna
TVs pakuvad suurepärase võimaluse
Eesti inimeste, ettevõtete, ühistute ja
seltside suurejooneliseks koostööks.
Kasutagem siis seda Ühistu
pakutavat tuge iseenda ja kogu
Eesti hüvanguks ning saagem taas
peremeesteks oma maal!
Ootame!
Valter Haamer
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse
juhatuse esimees
Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
esimees
Kaie Laaneväli
Eesti Ühistegelise Liidu juhataja

Miks hoiustada Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistus?
Eesti Korteriühistute Hoiulaenuühistu on ühistuline finantseerimisasutus, mis kuulub
Eesti korteriühistutele ning pakub
finantsteenuseid vaid oma korteriühistutest liikmetele. Üheks
peamiseks pakutavaks teenuseks on
hoiustamine, millega korteriühistud
saavad teenida intressitulu muidu
otstarbetult seisvalt rahalt.
Oletame, et korteriühistul
on kogunenud arvelduskontole
renoveerimisfondi makseid summas
10 000 eurot. Hoiustades selle
summa Eesti Korteriühistute Hoiulaenuühistus aastase intressimääraga
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3%, teenib korteriühistu 300 eurot
intressitulu. Hoides korteriühistu
vaba raha aga pangas arvelduskontol,
teenitakse intresse umbes 0,01%
ehk intressitulu sisuliselt ei teki
(1 euro aastas pole ju eriline raha
10 000 euro pealt!). Seega saab
korteriühistu ainult tänu Eesti
Korteriühistute Hoiu-laenuühistus
hoiustamisele katta intressitulu
arvelt igapäevaseid kulutusi, nagu
näiteks kulutusi muruniitmisele,
koristamisele, juhatuse liikmete
tegevuse hüvitamisele või väiksematele remonttöödele.
Eesti Korteriühistute Hoiu-

laenuühistus hoiustamine on
korteriühistute jaoks kasulik
veel seetõttu, et korteriühistud
saavad hoiusele teha täiendavaid
sissemakseid ning kasutada seda kui
renoveerimisfondi kogumishoiust.
Juhul kui korteriühistul peaks
tekkima ootamatu vajadus hoiusele
paigutatud raha järele, siis saab
korteriühistu oma hoiuselt vastavas
summas väljamakse teha. Seega
on korteriühistul võimalik teenida
seisvalt rahalt intressitulu, kartmata
seejuures, et vajaduse tekkimisel
pole võimalik raha hoiuselt kätte
saada.

Eesti Korteriühistute Hoiulaenuühistusse paigutatud hoiuseid
kasutatakse teistele korteriühistutele
renoveerimislaenude andmiseks ning
seega jääb raha alati korteriühistute
enda ringi. Nii on hoiused ka kindlalt
tagatud. Seega hoiustades Eesti
Korteriühistute Hoiu-laenuühistus,
aitate ennast ning aitate teisi Eesti
korteriühistuid.
Martin Loimet
Eesti Korteriühistute Hoiulaenuühistu juhatuse esimees

Mis on garantii? Mida tähendab escrow hoius?
Tartu Hoiu-laenuühistu
liikmeteks saavad lisaks eraisikutele olla ka ettevõtted. Ettevõtete jaoks on Tartu Hoiulaenuühistu välja töötanud laia
valiku finantseerimisteenuseid:
laenud ja liisingud (investeerimislaen, metsalaen, autoliising),
hoiustamine (nt. tähtajaline hoius,
kullahoius, Sofi hoius, vekslihoius,
escrow hoius), arvete faktoorimine
ja garantiid. Selles numbris
tutvustame neist lähemalt kahte:
garantiid ja escrow hoiust.
Garantii
Martin Loimet kirjutas
Ühistulehe esimeses numbris garantiide kohta, et äritegevuses
tuleb sageli ette olukordi, kus
lepingupooled on teineteise suhtes
ebakindlad. Garantii on vajalik just
sellise ebakindluse maandamiseks.
Parim võimalus rahalise deposiidi kõrval on usaldusväärse finantsasutuse garantii.
Garantii toimimine on
lihtne – garant ehk garantii väljaandja võtab endale lepingulise
kohustuse maksta garantii vajajale
kindlaks määratud rahasumma kui
garantii vajaja esitab garandile,
näiteks Tartu Hoiu-laenuühistule,
vormikohase põhjendatud nõude.
Eriliselt tõhusaks muudabki garantii
just see, et oma nõuet ei pea garantii
saaja reeglina vähimalgi määral
tõendama, piisab vaid ettenähtud
vormile vastava taotluse esitamisest.
Seeläbi on garantii sõltumatu
lepingulisest suhtest, mille tagamiseks see väljastati.
Näide ehitusvaldkonnast:
tellija esitab ehitajale pretensiooni
objektil ilmnenud ehituspraagi
kõrvaldamiseks, kuid mingil põh-

jusel ehitaja pretensiooniga ei
nõustu ja puudujääke ei kõrvalda.
Tavapäraselt järgneks äge vaidlus
selle üle, kas tegemist on praagiga,
kas see on tekkinud ehitaja
tegevuse tulemusena ja nii edasi.
Kuna ehitaja on tellijale oma
ehituslepingu järgsete kohustuste
tagamiseks hankinud garantii (seda
tuleb eristada kvaliteedigarantiist!),
nõuab tellija garantiisumma sisse,
tõestamata garandile, kas on
tegemist ehituspraagiga, parandab
saadud raha abil defektid ja väldib
pikemat vaidlust ehitajaga.
Ehitusvaldkonnas jätkates – suurema osa Tartu Hoiulaenuühistu väljastatud garantiidest
on tellinud ehitusettevõtjad üle
Eesti, olgu tegemist ehitaja garantiivõi ehitusperioodi kohustuste
tagamisega, maksegarantiiga ehituskaupade hulgimüüjaile või
riigihanke pakkumusega koos
esitatava garantiiga. Lisaks ehitusettevõtetele tagab Tartu Hoiulaenuühistu garantii abil ka üks
reisikorraldaja oma pakettreisidega
seotud kohustusi reisijate ees.
Kõikidele väljastatud garantiidele nõuab Tartu Hoiu-laenuühistu
tagatisi. Levinumateks tagatisteks on
kulla- või tähtajaline hoius ühistus,
kommertspant, väljastatud arvete
nõudeõiguse üleandmine ühistule,
käendused. Kõikide garantiide
kogusumma läheneb 2013. aasta
juulikuuga ühele miljonile eurole.
Jaotus garantiiliikide järgi on toodud
artikli juures oleval joonisel.

hoiustaja raha hoidmiseks ja sellelt
intressi saamiseks, siis escrow
ehk tingimusliku hoiuse (escrow deposiit ingl. k. – tehingu täitmise
tagamise vahend) puhul toimub
küll raha hoiustamine, kuid tehingu
eesmärgiks on finantseerimisasutuse
kaudu lepingulise raha tasumise
kohustuse vahendamine ja tagamine.
Selgituseks Tartu Hoiulaenuühistu näitel: escrow hoiuse
korral sõlmivad ostja, müüja ja
Tartu Hoiu-laenuühistu kolmepoolse
lepingu, mille alusel kannab
ostja kõigepealt Tartu Hoiulaenuühistu kontole müügilepingus
sätestatud ostusumma. Seejärel
teavitab Tartu Hoiu-laenuühistu
müüjat rahasumma laekumisest.
Järgmiseks etapiks on müügitehingu
lõpuleviimine ehk tavapärasel juhul
asja üleandmise ettevalmistamine,
müügidokumentide kontroll ja muud
vajalikud toimingud.
Kui lõplik kokkulepe ja
valmisolek tehingu läbiviimiseks
on saavutatud, on rahasumma
„vabastamiseks“ müüja kasuks kaks
varianti:
1) müüja ja ostja esitavad Tartu Hoiu-laenuühistule
ühise korralduse ostusumma vabastamiseks, misjärel kannab Tartu Hoiu-laenuühistu raha müüja
kontole, või
2) esitatakse Tartu Hoiulaenuühistule müügitehingu dokumendid, nt asja üleandmise-vastuvõtmise akt, mis viitab tehingu
lõpuleviimisele ja annab aluse
ostusumma müüjale üleandmiseks.
Escrow hoiuse eeliseks raha
Escrow hoius
tasumise kohustuse tagamiseks on
Kui tavapäraselt on hoius- asjaolu, et tänu sõltumatu kolmanda
tamise tehing hoiustaja ja finant- isiku, Tartu Hoiu-laenuühistu,
seerimisasutuse vaheline kokkulepe vahendamisele tekib müüjal kind-

lustunne ostusumma tasumise osas.
Samas, kui tehingut lõpule ei viida,
on ostjal teatud aja möödudes,
kui Tartu Hoiu-laenuühistule
ühist maksekorraldust või müügidokumente ei esitata, õigus oma
raha Tartu Hoiu-laenuühistult tagasi
nõuda.
Escrow hoiuse mõte on
välistada võimalus, kus tekitatakse
olukord, mida allilmapetturite hulgas
kutsutakse Bermuudaks. Piltlikult:
keegi kuulutab mitmes kanalis, et
soovib osta kaupa X hinnaga, mis
ületab mõneti selle kauba mõistliku
hinna. Keegi teine teab, et kaupa

on võimalik hankida tavapärase
hinnaga ning siis kasumlikult edasi
müüa. Kohtutakse ja lepitakse kokku
tehingu aeg, mille peale õnnelik
vahendaja ostab oma raha eest
kauba sisse ning potentsiaalne ostja
... lihtsalt kaob. Tavaliselt ilmneb
hiljem, et ostja oli ühtlasi ka kauba
tegelik müüja.
Järeldused escrow hoiuse
suhtes teeb igaüks ise.
Taavi Rihvk
Tartu Hoiu-laenuühistu
garantiivaldkonna arendusjuht,
jurist

*GG – garantiiaja garantii; PakG – pakettreisigarantii;
MG – maksegarantii; PG – riigihanke pakkumusgarantii;
EG – ehitusaegne garantii.

Faktooring tagab äritegevuseks vajalikud käibevahendid
Mis juhtub kui ettevõtja
on oma töö või teenuse eest arve
väljastanud, klient tööd vastu
võtnud ning arvega nõustunud,
kuid maksetähtpäev on 30, 60 või
isegi rohkema päeva pärast, aga
elu tahab elamist ja uued tööd
tegemist? Sellisel juhul on ettevõtja
käibevahendid laekumistähtaja taga
kinni, tal pole võimalik oma tööga
välja teenitud raha kasutada ning
lisaks lasub ettevõtjal kohustus
tasuda isetekkeline käibemaks. Elu
näib seisma jäävat.
Et ettevõtjal oleks pärast
töö tegemist või teenuse osutamist
võimalik raha kohe kätte saada,
pakub Tartu Hoiu-laenuühistu oma
liikmetele faktooringut. See kujutab
endast tehingut, kus ettevõtja
loovutab ühistule tasumata arvest
tuleneva nõude. Vastutasuks maksab
ühistu arvel näidatud summa kohe
ettevõtjale välja ning jääb ise ootama
maksetähtpäeva saabumist, mil töö
tellija arve otse ühistule tasub.
Üks lihtne ja eluline näide.
Oletame, et ettevõtja tegutseb
ventilatsiooniseadmete paigaldajana.
Pärast kokkulepitud tööde tegemist
väljastab ettevõtja tellijale arve,
mille maksetähtpäevaks on 60

päeva. Eeldame siinkohal, et
tellija lühema maksetähtpäevaga
nõus pole. Ettevõtjal on aga
väljaminekuid, mille tegemisel pole
võimalik 60 päeva oodata. Näiteks
on vaja tasuda töötasud, maksta ära
laenu- ning liisingumaksed, tasuda
materjalide eest ja loomulikult
tekkepõhised
maksud
riigile.
Sellises olukorras võib ettevõtja
avastada ennast olukorrast, kus
tal pole käibevahendeid oma
kohustuste täitmiseks. Siinkohal
muutubki väljapääsuks faktooring.
Faktooring võimaldab ettevõtjal
vabastada käibevahendid, mis on
kinni tasumata arvetes. Ettevõtja
saab arve eest raha kohe kätte ja ta
saab täita kohustused võlausaldajate
ees.
Võrreldes teiste teenusepakkujatega on Tartu Hoiulaenuühistu faktooringul kaks
olulist eelist. Nimelt maksab
ühistu välja 100% arve summast.
Samal ajal finantseerivad teised
faktooringuteenuse pakkujad ainult
70–90%, jättes 10–30% käibevahenditest ikkagi kinni.
Teise olulise eelisena on
ühistul faktooringu eest kehtestatud
ainult üks tasu. See teeb kulude

arvestamise ja planeerimise ettevõtja
jaoks lihtsaks ning arusaadavaks.
Pankade praktika seevastu näeb ette
4–5 erineva tasu nõudmist, mis teeb
tasu kokkuarvestamise võrdlemisi
keerukaks ja tekitab ainult segadust.
Lehe trükkiminemise hetkeks on Tartu Hoiu-laenuühistu
väljastatud
faktooringute
jääk
ca 600 000 eurot. Aasta jooksul
väljastatud faktooringute kogukäive on aga 3,5 mln eurot.
Faktooringuteenuse pakkumine on
ka ühistule kui tervikule kasulik
raha kiire ringlemiskiiruse tõttu.
Faktooringute
puhul
laekuvad
summad ühistule tagasi vastavalt
arve maksetähtpäevale, tavapäraselt
1–3 kuu pärast. Teiseks on loovutatud
arvete eest maksjaks üldjuhul riik,
kes on kindel maksja. Riik on
maksjaks nende arvete puhul, mis
väljastatud riigihangete raames. Kuid
maksjaks võib olla ka tavapärane
osaühing või aktsiaselts – faktoorida
võib ka ühelt äriühingult teisele
väljastatud arvet. Näiteks, kui ühistu
vekslipartner Taluturg käib oma
ettevõtte kaubikut remontimas teise
vekslipartneri, autode remondiga
tegeleva Autode Hooldekodu juures,
võib viimane väljastada 30-päevase

maksetähtajaga oletatava 100 euro
suuruse arve Taluturule. Kui Autode
Hooldekodul on raha tarvis kohe,
võib ta kasutada ühistu faktooringut
ning loovutada arve ühistule. Ühistu
maksab remondifirmale kohe 100
eurot välja (maha läheb teenustasu,
nt 0,75 eurot) ning jääb ise ootama
30 päeva pärast saabuvat makset
Taluturult.
Riskide hindamisel tuleb arvestada, et äriühingute omavaheliste tehingute finantseerimine
on riskantsem faktooringutest, kus
maksjaks on riik. Seega on just
siinkohal eriline roll tugevamal
krediidikontrollil. Kuna ühistu
laenukomitee peab oma tegevuses
tagama ühistu hoiustajate rahale
maksimaalse kaitse, väljastab ühistu
üksnes regressiga faktooringuid.
Seega, kui arve maksja jätab arve
eest mingil põhjusel tasumata, on
ühistul õigus nõuda raha tasumist
ka arve loovutajalt, st ettevõtjalt
(algselt arve esitajalt). Praktikas
on tavapärane, et ettevõtja
kohustuste täitmise tagamiseks
seatakse ühistu kasuks tagatisi,
millest levinuim on hüpoteek. Ka
siinkohal teeb faktooringu tagatus
reaalse varaga faktooringust kindla

rahapaigutusviisi.
Avalduse faktooringu taotlemiseks leiab Tartu Hoiulaenuühistu
koduleheküljelt
http://ühistupank.ee/arikliendile/
faktooring. Faktooringutasu algab
0,75% kuus. Nagu varasemalt
öeldud, on see üks ja ainus tasu
faktooringu eest. Lepingutasude,
limiiditasude, riskitasude jms
erinevate tasude arvestamine jäägu
pankadele. Ühistu üks võludest
ongi see, et oma rahaasju saab ajada
lihtsalt ning arusaadavalt.

Erki Pisuke
Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse liige, peajurist
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Elektritakso – kõige soodsam ja keskkonnasäästlikum
ühistranspordiviis Tartus
Eelmise aasta suvel
alustas väikeettevõtja Ermo
Kontson Tartus tööd taksoga, mis
kasutab bensiini asemel elektrit.
Tänaseks on tema autopark
kasvanud ühelt autolt üheksale
elektriautole ning mõeldakse
ka tuleviku peale. Taksodena
kasutatakse elektriautosid Nissan
LEAF. Elektritakso kaubamärgi
all pakuvad taksoteenust Takso
OÜ ja Elektritakso OÜ. Mõlemad
ettevõtted, nagu ka nende juhataja
E. Kontson, on Tartu Hoiulaenuühistu liikmed. Nüüd, mil
tänavatel vuravad elektritaksod on
Tartu linnapildis juba tavaliseks
saanud ja möödunud on esimene
tegutsemisaasta, on õige aeg anda
ülevaade Elektritakso tegevusest.
Idee
hakata
tegelema
elektritaksondusega tekkis Ermo
Kontsonil lihtsate arvutuste tagajärjel, mille kohaselt on kütuse hind
viimase 15 aasta jooksul tõusnud
keskmiselt 13% aastas. Lähtudes
sellest peaksid kõik taksod, bussid,
traktorid ja veoautod varsti sõitma
millegi muu kui vedelkütustega.
Elektrisalvestustehnoloogia on arenenud viimasel ajal üsna jõudsalt
ning seetõttu peaks lähiaastatel
elektrisõiduki
kilomeetri
hind
muutuma odavamaks, kuid ve-

delkütusel
töötavate
sõidukite
kilomeetri hind kallinema.
Lisaeelis võrreldes tavaliste
vedelkütuste jõul liikuvate taksodega
on asjaolu, et elektriautod ei tekita
linnas saastet ega üleliigset müra.
Autod on oluliselt vaiksemad ja
sujuvamad. Elektriautode vastased
tulevad tihti välja argumendiga, et
elektriautod ei sobi Eesti kliimasse.
Hr Kontson arvab, et see, kuidas
mingi auto külma kliimasse sobib,
sõltub siiski konkreetse auto ehitusest. Nissan LEAF sobib just meie
külma kliimasse. Kuumas kipuvad
autode akud üle kuumenema, mis
muudab nende eluea lühemaks.
Elektritakso idee teostamisel olnuks loogiline asukoha
valik Tartu asemel olnud Tallinn,
kus võinuks oodata suuremat käivet.
Tallinna taksoettevõtete maastik on
aga oluliselt kirjum ning klientide
vajadused on suuremad. Alustamise
hetkel oleks olnud seetõttu väga
raske autode vähese arvu tõttu
uuele teenusele reklaami teha, sest
enamikku kliente ei oleks lihtsalt
suudetud ära teenindada. Ermo
Kontsoni väitel võiks Tallinnasse
laienemise peale mõelda siis,
kui suudaks sellele turule minna
vähemalt 20 autoga.
Tartu Hoiu-laenuühistu liik-

meks otsustas Ermo Kontson astuda
seetõttu, et talle ei meeldi, kuidas
välismaised pangad Eestis asju
ajavad. Samuti väidab ta, et kui Tartu
Hoiu-laenuühistu hakkaks pakkuma
ka internetipanka, ütleks ta kohe
Rootsi pankadele lõplikult nägemist.
Elektritakso on ka Tartu
Hoiu-laenuühistu vekslipartner. Vekslites makstakse taksosõidu eest
siiski veel suhteliselt vähe. Eesti
vekslites maksmise võimalust
tutvustav info on üleval taksode
hinnakirjas ja reklaamkleebistel
taksodes. Kontsoni arvates peab
vekslipartnerite arv kasvama, siis
hakkaksid Tartu Hoiu-laenuühistu
liikmed julgemalt arveldama Eesti
vekslites.
Elektritakso teenust pakkuvate Ermo Kontsoni ettevõtete areng
on olnud kiire. 2012. aasta 14. juunil
alustati ühe autoga. 12. septembril
lisandus dispetšeriteenus ning selleks
ajaks oli autopark suurenenud viie
autoni. Praegusel hetkel on klientide

teenindamiseks olemas 9 autot.
Peamine probleem laienemise juures
on juhtide puudus. Hetkel on tööl 19
taksojuhti, kokku võiks teenistust
pakkuda aga isegi 30 taksojuhile.
Esimese tegutsemisaasta jooksul on
tekkinud selge pilt ka kasutatava
elektriauto võimetest, mida on vaja
teada taksoteenuse pakkumiseks.
Linnas sõidab elektriauto Nissan
LEAF ühe laadimiskorraga umbes
140 kilomeetrit, maanteel 110 km.
Taksod käivad laadimas siiski
tihedamini, sest püütakse vältida
olukorda, kus minnakse kliendi
juurde tühja akuga. 12-tunnise
vahetuse
jooksul
teeb
üks
elektritakso 2 kuni 5 laadimist.
Tagasiside
klientidelt
on olnud üldiselt positiivne.
Kahjuks eeldavad kliendid, et kuna
kütust auto ei kuluta, peab hind
olema oluliselt odavam. Kulud
elektritaksole praeguste kütuse
ning elektriakude hindade juures
tegelikult palju väiksemad pole, sest

eeldatavasti peab pärast 200 000
kuni 350 000 kilomeetri läbimist
hakkama autodele ostma uusi ja
kalleid akusid. Aku vahetamise hind
peaks jääma 10 000–15 000 euro
vahele. Selge eelis hakkab tekkima
siis, kui kütuse hinnaks saab 2€ liitri
kohta.
Kokkuvõttes jääb Kontson
esimese tegutsemisaastaga igal juhul
väga rahule. Ta ütleb, et unistama
peab suurelt. Seetõttu loodab Ermo
Kontson, et lisaks laienemisele
Tartus,
suudetakse
tulevikus
laieneda kõikidesse Eesti linnadesse,
kus on vähemalt 30 000 elanikku.
Peep Bušin
Tartu Hoiu-laenuühistu
arendusjuht

Ülevaade küsitlusest Tartu Hoiu-laenuühistu Eesti vekslite kohta
Käesoleva aasta märtsis
viidi Tartu Hoiu-laenuühistu liikmete
seas läbi küsitlus Eesti vekslite
kohta. Eesmärgiks oli välja selgitada
liikmete ettepanekud ja arvamused
seoses veksliringluse arendamisega.
Kokku kasutas võimalust oma
arvamuse avaldamiseks 127 Tartu
Hoiu-laenuühistu liiget. Rõõmu tegi
esmalt vastajate suur arv (viiendik
tollasest liikmeskonnast!), aga ka
see, et 127–st vastanust 126 tegid
seda oma nime all. On tore, et ühistu
liikmed erinevad anonüümsest massist ja julgevad esineda oma nimega
ning esitada kaasliikmetele julgesti
omaenese mõtteid ja seisukohti.
Veksliringluse süsteemi pidas enda jaoks arusaadavaks enamus
vastanutest. Siiski tuleb tõdeda, et
rohkem oleks vaja teha selgitustööd
just selles osas, missugune on
veksliringlusest tulenev kasu teistele
ühistu liikmetele ja Tartu Hoiulaenuühistule tervikuna.
Küsitlusest selgus, et kõige
enam tuntakse puudust võimalusest
maksta vekslites esmatarbekaupade
(toiduained, kütus) ja tööstuskaupade
eest ning teiste hädavajalikumate
teenuste eest nagu näiteks ehitus ja
autoremont. Rohkem tuntakse huvi
ka restoranide ja kohvikute vastu,
kus oleks võimalik maksta Eesti
vekslites. Mitmetele Tallinnast ja
mujalt pärit liikmetele valmistas
muret, et veksleid on võimalik
kasutada peamiselt ainult Tartu
piirkonnas. Seega ettevõtjad – tulge
julgesti vekslipartneriks! Huvilisi,
kes kaupade ja teenuste eest
vekslitega maksta sooviksid, leidub.
Küsitluse tulemused näi-
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tasid lisaks veel vajadust välja
arendada kitsamad piirkondlikud
võrgustikud, kus saaks kõigis
eelmainitud valdkondades tasuda
ka Eesti vekslites. Seetõttu olemegi
teavitustöö abil püüdnud viimasel ajal
leida uusi liikmeid veksliringlusesse
Tartust ja Tallinnast, kus on kõige
enam
Tartu
Hoiu-laenuühistu
liikmeid. Ettevõtjate jaoks on
muudetud koduleheküljel Eesti
veksleid tutvustav informatsioon
atraktiivsemaks ja põhjalikumaks.
Üritame leida uusi veksleid aktsepteerivaid kaupmehi uute ühistu
liikmete seast. Siis saab ettevõtja
oma äritegevuse laiendamisel ühtlasi
ka vekslites maksvaid lojaalseid
kliente ühistu liikmete seast.
Veksliringluse arengutega
hoiame teid jooksvalt kursis läbi
Tartu Hoiu-laenuühistu meediakanalite.

Peep Bušin
Tartu Hoiu-laenuühistu
vekslivaldkonna arendusjuht

Liikmete arvamusi vekslite kohta:
„Arvan, et suund on õige,
aga liiga palju rahvast on liiga
raskes olukorras ja näevad maailma
ainult selle mätta otsast, millega
ollakse harjunud. Kinkisin oma
sünnipäeval igale töökaaslasele
5-vekslise, et las ometi uurivad –
internetis on kõik kirjas. Eks näis.
Riigi pärast muretsetakse ikka vähe,
rohkem ikka enda pärast.“
Tiit Koemets

dides saaks tasuda vekslites ja kus
argipäeva elementaarvajadused
saaksid kaetud?“
Lelet Hollo

Miks mitte ka mõni kinnisvara
büroo, kütusemüügi firma (bensiin,
diiselkütus).“
Olev Müürsepp

„Tallinna/Harjumaa piirkonnas ei ole vekslid praktiliselt
kasutatavad, sest puudub kõige
elementaarsem kaupade-teenuste
struktuur, kus vekslid saaksid
ringelda. Vekslite ringluse tekitamiseks on eelkõige vaja luua
„Tallinnas võiks olla talu- nimetatud piirkondlikud struktuuri
tooteid (liha jne). Autokütus. Iga- alged.“
sugu erinevaid teenuseid – juuksur, Peeter Konjuhhov
massaaž, maniküür, erinevate
„Olen ühistu tulevikuoskustega remondimehed.“
plaanidega nõus. Olen pensionär,
Ilmar Kõrts
eks see ole noorte tulevik.“
„Isiklikult vähe kasutanud, Galy Kõdar
kuna peamiselt poed ja marsruudid
„Idee vekslitega ostmisest
jäävad Nõmme turust Tallinnas pisut
eemale ning turult ei saa kõiki kaupu ja müümisest on väga hea ja loodan,
ka kätte ühest kohast. Ideaalne oleks et see levib kiiresti..“
väiksemat sorti „vekslikauplus”, Raimond Rätt
kus ühest kohast saaks ostetud
„Turismitaludele sobib
igapäevase vaja mineva toiduainete
veksli kasutamine hästi. Hinda
korvitäie.“
niikuinii kaubeldakse ja sellepärast
Kristian Kruuse
on hea öelda, et vekslitega makstes
„Peaks
tutvustama
ja on 10% odavam. Vekslitel on
tutvustama ja tutvustama eesti oma kindlasti tulevikku.“
maksevahendit valitseva apaatia Rudo Puks
tingimustes. Leidma kunstilisi
„Veksli kasutusala kitsas,
lahendusi tutvustamaks veksli
kättesaadavust, kasutusvõimalusi ja näiteks kinnisvara osta ei saa?
Kas ainult paar nimistus olevat
ideed.“
ehitusfirmat tuleb suvalisse Eestimaa
Margus Prangel
kohta ehitama? Ehitusmaterjalide
„Võib-olla oleks mõistlik müüjat vist teil nimistus polnud?
kui kuskil oleks „vekslikaubamaja” Võiks olla veel veksliringluses
(kaubanduskeskus), kus kõigis poo- mingi ehitusmaterjalide kauplus.

„Kasutan veksleid ja kogemused on positiivsed. Tegelikult
võiks ju alati ja igal pool vekslitega
maksta :-).“
Ilme Aro
„Veksleid võiks saada
kasutada ka mõne juuksuri juures
ja mõnes ilusalongis kosmeetiliste
teenuste eest maksmisel. Samuti
võiksid vekslid kasutusel olla mõnes
lasteaias.“
Triin Pisuke-Roos
„Vekslite ühikud võiksid
olla laiema valikuga, kuna kui mõnes
kohas, kus nendega tasuda saab, on
arve veider, näiteks 3.20, on imelik
maksta veksliga, kuna kassapidaja
peaks tagasi andma eurodes. Kui
sellest saaks aga näiteks 3 maksta
veksliga, oleks mugavam.“
Helena Nulk

Ühistuleht on Eesti
ühistegelaste häälekandja
Toimetuse kontaktid:
Aadress: Raekoja plats 20,
Tartu 51004
Telefon: +372 7 407 132
E-mail: info@yhistupank.ee
Koduleht: www.yhistupank.ee
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