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Korteriühistu, kui elutähtsate
teenuste vahendaja elanikkonnale
• Korteriühistutel kriisis ja eriolukorras
ülioluline roll.
• Oleme elutähtsat teenuse osutajatele
tähtis vahelüli ja partner
• Korteriühistute rolli eeldatakse, kuid ei
tähtsustata riiklikult piisavalt .
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Elutähtsad teenused
• Elutähtis teenus on teenus, millel on
ülekaalukas
mõju
ühiskonna
toimimisele ja mille katkemine
ohustab vahetult inimeste elu või
tervist või teiste teenuste toimimist.
• Elutähtsad on need teenused, mis on
hädavajalikud
nii
ettevõtetele,
riigiasutustele kui ka inimestele, et
rahuldada nende esmavajadused ning
tagada elu ja tervis.
EKÜL

FOORUM 2020

2

Elutähtsad teenused
• elektriga varustamine;
• maagaasiga varustamine;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vedelkütusega varustamine;
riigitee sõidetavuse tagamine;
telefoniteenus;
mobiiltelefoniteenus;
andmesideteenus;
elektrooniline isikutuvastamine ja digitaalne allkirjastamine;
vältimatu arstiabi;
makseteenus;
sularaharinglus

• kaugküttega varustamine;
•

kohaliku tee sõidetavuse tagamine

• veega varustamine ja kanalisatsioon.
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Hädaolukorra seadus
Vastu võetud 08.02.2017
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• § 38. Elutähtsa teenuse osutaja
määramine ja tema kohustused
• (1) Elutähtsa teenuse osutaja on
juriidiline isik, kelle pädevuses on
käesoleva seaduse §-s 36 elutähtsa
teenusena määratletud avaliku halduse
ülesande täitmine, või käesoleva
paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul
elutähtsat teenust osutav ettevõtjana
tegutsev isik.
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Olime liiduna eriolukorras
partneriks riigile
Koostasime KÜ kriisi ABC

https://www.ekyl.ee/kriisi-abc-abiks-korteriuhistu-juhile/
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Operatiivne infokanal korteriühistutele riikliku
eriolukorra ja kiirelt muutuvate juhendite
vahendamisel
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Kes katab KÜ erakorralised kulud ?
Küsimuste küsimus?
Kas desinfitseerida või puhastada?
•
•

•

•
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Kriis.ee . Vastus:
Terviseamet soovitab kortermajades uksekäepidemeid, trepikäepidemeid, liftinuppe jne
desinfitseerida vähemalt kord päevas. Viirused hävitab selline desinfitseerimisvahend,
mille etanoolisisaldus on üle 70%.
Trepikodasid tuleks koristada puhta vee ja niiskust imava lapiga, sest tolmu pühkimine
kuiva harjaga viirust ei hävita. Koristamisel kasutada ühekordseid kindaid ning kergesti
puhastatavaid tööriideid ja jalanõusid, et kaitsta ennast kasutatavate kemikaalide ja
pindadel oleva saastuse eest.
Kui vähegi võimalik, võiksid korteriühistud paigaldada sissekäikude ja liftide
juurde vahendid käte desinfitseerimiseks. Kindlasti ei tohi aga unustada pärast koju
saabumist käsi hoolikalt pesta. Rohkem soovitusi leiate Terviseameti juhistest.
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Terviseameti juhend
korteriühistutele
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Uudised võimendasid hirmu ...
....Lasnamäel on
koroonaviirusega haigeid
kuues korteriühistus.
Terviseamet ja ka ühistu
terve maja või trepikoju
karantiini panemist
otstarbekaks ei pea, sest
haiged on end
isoleerinud… edastas ERRi
uudisteportaal..
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Ühistujuhid – rahulikud, positiivsed realistid.
• ERR .... Praegu on ühistus nakkus
neljas peres, üks inimene on
koomas....
• ... Ühistu esinaine on aga positiivne.
On veendunud, et ühistu tuleb toime
oma jõududega – desinfitseerivad
koos koristajaga isegi kive, millel
elanikud õues istuvad...
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Kuidas läbi viia üldkoosolekud?
ERR ... „ Tuhanded
korteriühistud on hädas
üldkoosoleku
korraldamisega „

https://www.err.ee/1081049/tuhanded-korteriuhistud-on-hadasuldkoosoleku-korraldamisega

Eriolukord pani raskesse
olukorda ka tuhanded
korteriühistud. Juuni
lõpuks oli vaja ära
esitada majandusaasta
aruanne ja uus
majanduskava, ent
füüsiline koosoleku
kokkukutsumine on
praegu keelatud
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18.mai. 2020 pikendati majandusaasta aruannete esitamise
tähtaega ning üldkoosolekul saab kasutada e-lahendusi
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•

Riigikogu võttis vastu seaduse, mis laiendab juriidiliste isikute
jaoks koosolekute pidamisel elektrooniliste lahenduste
kasutamise võimalusi ja lihtsustab otsuste vastuvõtmist. Samuti
pikendatati majandusaasta aruande esitamise tähtaegu.

•

Korteriühistutel täpsustati otsuse koosolekuta vastu võtmise
tingimusi ja lisatakse minimaalne seitsmepäevane tähtaeg, mis
tuleb korteriomanikele anda oma seisukoha esitamiseks.

•

Samas ei ole enam vaja, et otsuse poolt oleks üle poole kõigist
häältest, selle asemel lähtutakse seaduses või põhikirjas ette
nähtud kvoorumist, mis on vajalik koosolekul otsuse tegemiseks.
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Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste
muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine
koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel)
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•

18. mail 2020. aastal võttis Riigikogu vastu tsiviilseadustiku
üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, mille
kohaselt said ettevõtted muuhulgas eriolukorrast tulenevalt,
sel aastal ajapikendust majandusaasta aruannete
esitamiseks.

•

Mittetulundusühingutele, sh ka korteriühistutele, kohaldub
muudatus mittetulundusühingute seaduse § 1115 järgmises
sõnastuses: “Mittetulundusühing, kellel on kohustus esitada
majandusaasta aruanne registripidajale ajavahemikul 2020.
aasta 12. märtsist 31. augustini, peab esitama aruande
hiljemalt 2020. aasta 31. oktoobril.”
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Ole valmis !
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Köögi lood
• Mesilased
• Toiduülejäägid
• Terevisioon
• Mets
• Vesi
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Tallinna koolitustoetuse
kaotamine 2020. Uus lootus 2021
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Parkimiskorraldus on probleemiks
Parkimisküsitlus 21.09.2020
Kas parkimiskorraldus on Teie korteriühistus probleemiks?

5%

Parkimiskorraldus on meie ühistus probleemiks

Meie korteriühistul ei ole parkimiskorraldusega
probleeme

95%
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Elamumajanduse
kriisiabipakett
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Strateegilised
alusdokumendid
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PIKAAJALINE
REKONSTRUEERIMISSTRATEEGIA (REKS)
09.07.2020 JA TEGEVUSKAVA

Hoonete rekonstrueerimise pikaajalise
strateegia peamine eesmärk on enne
2000 aastat ehitatud hoonefondi terviklik
rekonstrueerimine aastaks 2050.
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EU renoveerimislaine ideestik

ANDRES JAADLA
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Mida õppisime?

• Kriis kui õppetund.
• Kriis kui võimalus.
• Korteriühistutena oleme
selle aasta jooksul
mõlemast osa saanud.
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Tänan Teid !
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