Energiaühistu Hea Tava

Hea Tava kirjeldab üldiseid põhimõtteid ja käitumisreegleid, mida järgides viime ellu
Energiaühistu eesmärke. Hea Tava kirjeldab, millised on Energiaühistu liikmete,
saadikute, toetajate ja töötajate omavahelise suhtlemise, teabe- ja suhtekorralduse
põhimõtted. Kaetud on Rohekapitali investeeringute tegemise, haldamise ja vastava
informatsiooni edastamise põhimõtted. Osapoolte õigused ja kohustused on
sätestatud Energiaühistu põhikirjas.

1. Üldpõhimõtted
1.1 Oleme aktiivsed taastuv-, haja- ja kogukonnaenergeetika pooldajad ning
järgime säästva elukorralduse ja majandustegevuse põhimõtteid.
1.2 Oleme avatud kõigile kogukonnaenergeetika arendamisest huvitatud
inimestele ja organisatsioonidele.
1.3 Oleme eesmärgistamises, otsustes ja tegevuses sõltumatud ning hoidume
sattumast erakondade, liikumiste, avalike institutsioonide, äriühingute jt
mõju alla. Mõju all peame silmas otsest või kaudset mõju, kus
Energiaühistut seostatakse meie tegevustega mitteseotud teemade,
arutelude ja väärtustega, või mõne Energiaühistu liikme personaalsete
huvidega ettevõtluses või avalikus sfääris.
1.4 Liikmete, toetajate, saadikute, töötajate ja koostööpartnerite valikul järgime
kriteeriume, mis tagavad Energiaühistu erapooletuse ning iseseisvuse.
1.5 Liikmeid ja teisi Energiaühistuga seotud osapooli koheldakse võrdsetel
asjaoludel võrdselt.
1.6 Hea Tava järgimine ei vabasta õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisest.
1.7 Energiaühistu on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele,
oleme avatud uutele koostöövormidele kogukonnaenergeetikas.
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1.8 Energiaühistu toetab töökindlate, testitud, end tõestanud ning tootlike
päikeseenergia-, tuuleenergia-, soojuspumpade- ja salvestustehnoloogiate
kasutuselevõttu.
1.9 Energiaühistu toetab taastuvenergia projektide edendamist, mis järgivad
kõiki kohalduvaid õigusnorme ja printsiipe.
1.10

Energiaühistu juhatusel on õigus muuta Hea Tava tingimusi, teavitades

sellest Energiaühistu liikmeid, toetajaid, saadikuid ja töötajaid vähemalt üks
(1) kalendrikuu ette.
2. Informatsioon ja suhtlemine
2.1 Energiaühistu suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse
anonüümselt.
2.2 Energiaühistu tööga saavad tutvuda kõik Energiaühistuga seotud
osapooled ning soovijad kui on tagatud Energiaühistu tegevuse ja
töötajatega seotud informatsiooni ja protsesside konfidentsiaalsus.
2.3 Juhatus on info jagamisel ja suhtluses avatud, aktiivne ja sõbralik partner
ning dialoogipidaja.
2.4 Energiaühistu töökeel on eesti keel, kuid vajadusel ja võimalusel suhtleme
liikmete, saadikute, toetajate, töötajate, koostööpartnerite ja avalikkusega
ka teistes keeltes.
2.5 Sotsiaalmeedia

kanaleid

kasutame

kogukondliku

informatsiooni

levitamiseks ning taastuv- ja kogukonnaenergeetika teadlikkuse tõstmise ja
üldise kommunikatsiooni eesmärgil.
2.6 Energiaühistu nimel võib esineda ja arvamust avaldada vaid Energiaühistu
juhatuse eelneval kirjalikul nõusolekul. See ei piira Energiaühistu liikmete
sõnavabadust, kuid võimaldab avalikkuse ees hoida selget ja üheselt
arusaadavat kuvandit ja anda informatsiooni Energiaühistu eesmärkidest ja
tegevustest.
2.7 Julgustame

Energiaühistu

liikmeid

võtma

sõna

avalikus

ruumis

kogukondliku energiatootmise poolt ning avaldama oma sellekohaseid
mõtteid meedias, sotsiaalmeedias, avalikel koosolekutel jms.
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3. Liikmelisus
3.1 Energiaühistu

liikmeks

on

oodatud

kõik

taastuv-,

haja-

ja

kogukonnaenergeetika kasvust huvitatud füüsilised- ja juriidilised isikud
ning organisatsioonid.
3.2 Poliitiliselt valitavatel ametikohtadel töötavad isikud, kellel tekib võimalik
huvide konflikt, teavitavad sellest viivitamatult Energiaühistu juhatust ning
käituvad

vastavalt

õigusaktidele

ning

oma

ametikoha

reeglitele.

Energiaühistu on apoliiitiline organisatsioon, et Energiaühistus saaksid
osaleda kõik elanikkonna grupid ja organisatsioonid.
3.3 Energiaühistu liikmeks ei saa olla fossiilsetest allikatest energiat tootvad
ettevõtjad ja keskkonnavaenulikku majandamist ning elustiili propageerivad
isikud. Juhul kui juriidiline või füüsiline isik otsib võimalusi ja reaalselt
tegutseb enda ökoloogilise jalajälje vähendamise suunas, siis hinnatakse
iga

juhtumit

eraldi

ning

Energiaühistu

juhatus

võib

erandkorras

potentsiaalse liikme Energiaühistusse siiski vastu võtta.
3.4 Energiaühistu liikmeks ei saa astuda turgu valitsevat seisundit omav
ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses või ettevõtja, kes kuulub ühte
konsolideerimisgruppi turgu valitsevat seisundit omava ettevõtjaga; samuti
olulise mõjujõuga organisatsioonid ja isikud, kuna see võib kahjustada
Ühistu eesmärki olla sõltumatu ja erapooletu.
3.5 Püüame vältida olukorda, kus Energiaühistu liikmeks on mitu ühele
omanikule (või omanikeringile) kuuluvat ettevõtjat, eesmärgiga suurendada
enda kontrolli all olevate häälte arvu.
3.6 Energiaühistu liikmeks saab astuda ka teine ühistu, kuid Energiaühistu peab
omama selget arusaamist teise ühistu eesmärkidest ja liikmelisusest.
3.7 Energiaühistu liikmel peab olema laitmatu reputatsioon ettevõtluses ja
avalikus sfääris, et välistada kahtlused tema usaldusväärsuses ja aususes.
4. Energiaühistu toetaja
4.1 Energiaühistu

toetajaks

on

oodatud

kõik

taastuv-,

haja-

ja

kogukonnaenergeetika kasvust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud ning
organisatsioonid, kes mingil põhjusel ei saa või ei soovi olla Energiaühistu
liikmed.
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4.2 Toetajatega koostöölepingu sõlmimisel järgib Energiaühistu, et ta ei satuks
toetaja otsese ja/või kaudse mõju alla.
4.3 Toetaja panus Energiaühistusse võib olla rahaline, tööalane, tasuta teenus
või kaup.
4.4 Toetajal on õigus saada informatsiooni Energiaühistu tegevuse ja plaanide
kohta vaid selles ulatuses, mis ei kahjusta Energiaühistu liikmete, saadikute
ja

töötajate

ning

organisatsiooni

puudutavat

konfidentsiaalset

informatsiooni.
4.5 Toetajal on õigus osaleda Energiaühistu töös, kuid ta ei saa selle eest
rahalist- ega tööpanuse kompensatsiooni.
4.6 Toetaja

võib

enda

seost

Energiaühistuga

avalikult

eksponeerida

Energiaühistuga eelnevalt koostööleppe sõlmides.
4.7 Energiaühistu peab toetajate registrit töökorralduslikul eesmärgil. Mingeid
kohustusi registri pidamisest või seal olemisest kummalegi osapoolele ei
teki.

5. Saadik
5.1 Energiaühistu saadik on eristaatusega Energiaühistu liige, kelle ülesandeks
on esindada Energiaühistut enda kogukonnas eesmärgiga leida uusi
taastuv- ja hajaenergeetika projektide asukohti ning tagada kogukonna
maksimaalne

informeeritus

taastuvenergia

projektide

rajamise

võimalikkusest, tasuvusest ja mõjust kogukonnale.
5.2 Saadik esindab avalikkuse ees Energiaühistut ja seisab kogukondliku
energiatootmise eest, avaldades oma sellekohaseid mõtteid meedias,
sotsiaalmeedias, avalikel koosolekutel jms.
5.3 Saadikul pole õigust sõlmida Energiaühistule õiguslikke ja majanduslikke
kohustusi kaasa toovaid lepinguid ja/või kokkuleppeid.
5.4 Energiaühistu saadikuks vastuvõtmise otsustab Energiaühistu juhatus.
5.5 Ühes piirkonnas ja kogukonnas tegutsevate saadikute arv ei ole piiratud.
5.6 Saadik on vabastatud liikmemaksust, kuid mitte liitumistasust.
5.7 Tööpanuse eest saab saadik Rohekapitali osakuid vastavalt saadikuga
sõlmitavale optsioonilepingule, kus fikseeritakse tegevused, aruandlus ja
tasustamismäär.
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5.8 Saadiku tööülesandeid võib täita ka toetaja, kuid kuna toetaja ei ole
Energiaühistu liige, ei saa Energiaühistu tema tööd kompenseerida
Rohekapitali optsioonidega.
6. Rohekapital
6.1 Rohekapitali investeeringud peavad sisaldama:
6.1.1 taastuv- ja hajaenergeetika lahendusi või tehnoloogiaid;
6.1.2 positiivset mõju kogukondade sotsiaalmajanduslikule arengule ja
kogukonnaenergeetika edendamist;
6.1.3 rohetehnoloogiate ning (rohe)kompetentside arendamist;
6.1.4 eesmärki suurendada energiasäästu ja vähendada ökoloogilist
jalajälge.
6.2 Vabaühendustesse

ja

mittetulundusühingutesse

investeeritakse

maksimaalselt kuni 2% Rohekapitalist.
6.3 Rohekapitali investeerimisprojektide tutvustamisel ei esitata põhjendamatuid
lubadusi investeeringu tootlikkuse kohta.
6.4 Kõiki Rohekapitali investoreid koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt.
Vaatamata investeeritud kapitali hulgale on igal investoril üks hääl, kuid
kasumi jaotamises osaletakse vastavalt investeeritud kapitalile.
6.5 Selleks, et tagada Ühistule stabiilne tulubaas liikmehalduseks ja uute
projektide ettevalmistamiseks, saab Ühistu mitterahalise sissemaksena igast
Rohekapitali investeerimisprojektist kuni 30% osaluse või osa tuludest.
6.6 Kui investeerimisobjektiks olev projekt ei saa Energiaühistu liikmetelt piisavalt
investeerimispakkumisi, siis võib Energiaühistu katta ise puuduva osa, kui
investeering vastab kehtestatud investeerimiskriteeriumitele ja on saanud
Energiaühistu nõukogu heakskiidu.
6.7 Investeerimisobjektide kirjeldamiseks on ühetaolised miinimumnõuded, et
tagada investeerimisobjektide võrreldavus.
6.8 Energiaühistu investeerimisstrateegia kinnitatakse hiljemalt 2022. aastal.
Energiaühistu

investeerimisstrateegia

kinnitamiseni

kinnitab

kõik

investeeringud Energiaühistu nõukogu.
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6.9 Saadikutele ja juhatuse liikmetele tööpanuse eest arvestatav Rohekapitali
osakutega kompensatsioonisüsteem (x periood tööd = x euro suurune osa
Rohekapitalis) on reguleeritud optsiooniprogrammis.
7 Energiaühistu finantsvahendid
7.1Liikmete poolt tehtud vabatahtlikud täiendavad investeeringud hoiame lahus
Energiaühistu varast ning Energiaühistu juhatus peab selle kohta eraldi
arvestust.
7.2Energiaühistu varasid investeeritakse vaid Energiaühistu nõukogu poolt
kinnitatud projektidesse või nõukogu poolt kinnitatud investeerimiskava
alusel.
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Sponsorlus ja toetamine
8.1Energiaühistu võib toetada Energiaühistu eesmärkide täitmist ja väärtusi
toetavaid organisatsioone, üritusi ja isikuid (teadlased, spetsialistid,
kogukonnaaktivistid jt).
8.2Toetuse eesmärk võib olla ka Energiaühistu tuntuse ja nähtavuse
suurendamine.
8.3Energiaühistu

annetab

liikmete

liitumis-

ja

liikmetasudest

5-

20% Energiaühistu eesmärke toetavate algatuste elluviimiseks, võttes
arvesse liikmete soove. Juhul kui toetatavaid algatusi on mitu, saab
Energiaühistu liige ise valida, kellele tema poolt antud summa annetatakse.
Sihtotstarbelise annetuse summa on arvestatud liitumis- ja liikmetasu sisse.
Liikmed võivad teha ettepanekuid, kuhu Energiaühistu võiks annetusi teha,
kuid need peavad toetama Energiaühistu eesmärkide elluviimist.
8.4 Täiendavalt suunab Energiaühistu Rohekapitali investeeringutest kuni 1%
sponsorlusesse,

mis

toetab

Energiaühistu

eesmärkide

elluviimist.

Käesolevas punktis mainitud toetuse rahalise suuruse kinnitab Energiaühistu
nõukogu.
8.5 Juhatus peab jälgima, et sihtotstarbelise toetusega ei kaasneks mingeid
negatiivseid mõjusid Energiaühistu kuvandile ega sõltumatusele.
8.6 Toetuse saajatega lepitakse kokku Energiaühistu toetuse kajastamises.
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