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5. Koostöö partneritega 

 

5.1 Mis on koostöö partneritega? 

Lihtsustatult öeldes on koostöö partneritega see, kui kaks või enam rühma teevad tööd ühise eesmärgi 

saavutamiseks. Selles definitsioonis on kolm olulist aspekti: 

 

 

Miks partnerlusi luuakse? 

Partnerlussuhted luuakse sageli selleks, et saavutada eesmärk, mida oleks muidu raskem või 

isegi võimatu saavutada üksteisest sõltumatult tegutsevate organisatsioonide eraldiseisva tööga. 

Partneritega koostöö põhineb seega eeldusel, et on olukordi, kus üksinda töötamine ei ole 

soovitud eesmärgi saavutamiseks piisav või tõhus viis. 

Mis on partnerluse eelised? 

Edukas partnerlus võib tuua koostööd 

tegevatele organisatsioonidele ja 

üksikisikutele suurt kasu, sealhulgas luua 

uusi võimalusi üksteiselt õppimiseks ning 

teadmiste ja seisukohtade jagamiseks. 

Partnerluses tegutsevatele 

organisatsioonidele annab see ka 

lisaväärtust, kuna see parandab nende 

võimet pakkuda kaupu või teenuseid ning 

parandab nende juurdepääsu 

rahastamisallikatele. 

Ressursside (inimesed, teave, rahastamine) ühendamine on partnerluse peamine tugevus ning 

uute väljavaadete jagamine võib viia värskete ideede ja lähenemisviiside tekkimiseni, mida 

muidu ei tekiks. Selles abimaterjalis käsitletakse nii organisatsioonide kui ka üksikisikute 

partnerluse eeliseid ja väljakutseid ning tuuakse näiteid partnerluse kohta maapiirkondade 

kontekstis. 

Esiteks, et partnerlus on loodud teadlikult konkreetsel eesmärgil. 

Teiseks, et partnerlused ühendavad erinevate partnerite ressursse. 

Kolmandaks, et ressursside ja teabe jagamine on vajalik soovitud tulemuste 

saavutamiseks. 
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Juhtumiuuring Just Enterprise, Šotimaa 

Üks näide partnerlusest maal on Just Enterprise, mis on ettevõtluse toetamise ja nõustamise 

teenus sotsiaalsetele ettevõtetele ja ettevõtlikele heategevusorganisatsioonidele Šotimaa 

ääremaadel ja maapiirkondades. 

Mis on partnerluse eesmärk? 

 

 

 

 

Kes on partnerid? 

Rahastaja on Šotimaa valitsus, kes annab rahalised vahendid, mis võimaldavad partnerlusel 

toimida. Kuid valitsus asub Šotimaa linnalises keskuses ja tal on piiratud võimekus pakkuda 

ulatuslikku toetust mõnedele riigi kaugematele ja maapiirkondadele. Seetõttu kasutab 

partnerlus Šotimaa maapiirkondades asuvaid rakenduspartnereid Just Enterprise'i teenuste 

kättesaadavuse laiendamiseks sotsiaalsetele ettevõtetele kaugemates ja maapiirkondades. 

Kuidas nad teevad koostööd takistuste ületamiseks? 

Linnade ja maapiirkondade partnerlus avab programmi jaoks võimaluse kasutada kohalike 

rakenduspartnerite teadmisi, kes tunnevad hästi kohalikke tingimusi, mis lasevad sotsiaalsel 

ettevõtlusel areneda või alla käia. Neid kohalikke rakenduspartnereid tuntakse ka nimetuse 

ankurorganisatsioon all. 

 

 

 

Kokkuvõte 

Just Enterprise'i partnerlus on suurepärane näide sellest, kuidas partnerite rühm teeb 

koostööd, et ühendada oma ressursse (rahalised vahendid, kohalikud teadmised, geograafiline 

lähedus) ja saavutada mõju, mis poleks olnud võimalik iseseisva või omaette tehtava tööga. 

Partnerluse eesmärk on pakkuda ettevõtlustoetust ja nõustamisteenuseid 

sotsiaalsetele ettevõtetele Šotimaa äärealadel ja maapiirkondades, kus 

juurdepääs kesksetele teenustele on piiratud. Ettevõtluse tugiteenused 

tunnustavad maapiirkondades ja äärealadel tegutsevate organisatsioonide 

ainulaadseid probleeme, vajadusi ja võimalusi. 

 

Partnerluse töömudelit kasutades saab programm kasu nii püsivast 

sissetulekust, mille rahastajaks on valitsuspartner, kui ka 

rakenduspartnerite kohalike olude tundmisest. 
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Juhtumiuuring: Projekt Innovatiivne küla 

Innovatiivne küla on koostööprojekt, mida vedasid partnerid Soomest, Eestist ja Põhja-

Iirimaalt. Projekt loodi selleks, et võrrelda külade arendamise ja kogukonna ettevõtluse 

tegevusi kolmes riigis ning otsida ühiste probleemide lahendamiseks uusi vaatenurki ja 

kogemusi. 

Partnerlus toetas kohalikke kogukondi, et katsetada ja hinnata meetodeid kohalike teenuste 

pakkumise ärgitamiseks maal, ning otsis uusi lahendusi teenuste korraldamiseks. 

Projekt tugevdas ka innovatsioonioskusi, kodanikuaktiivsust ja võrgustikke nii riiklikul kui ka 

rahvusvahelisel tasandil. Projektis kasutati õppereise ja digitaalset võrgustumist ideede, 

saavutuste ja kogemuste jagamiseks. 

Projekt lõppes 2014. aastal ja partnerid on kirjutanud raamatu kolmes keeles: inglise, soome 

ja eesti. Raamat on leitav siin:  

https://issuu.com/innovative-village/docs/innovativevillage_book108p  

Juhtumiuuring Eesti Maaturism MTÜ 

Eesti Maaturism on näide paljude väikeste maaettevõtete (majutus, loodus-, öko-, kultuuri-, 

sündmuskorraldus-, seiklusturismi jms ettevõtted) ühinemisest, et jõuda laiemale turule ja 

tõsta ühiselt oma piirkonna tuntust. Partnerlus loodi 2000. aastal liikmesorganisatsioonina ja 

praegu on sellel umbes 300 liiget. 

Partnerlus võimaldab suuremat nähtavust riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, mis on eriti 

oluline väikeste maaturismiteenuste pakkujate jaoks. See aitab ka võimendada partnerite 

kollektiivset häält riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil. 

Partnerluse kaudu suureneb nii võimekus kui ka sotsiaalne kapital, kuna usaldus, 

võrgustikutöö, ühised reeglid ja eetika aitavad partneritel üksteist tunda, mõista ja toetada. 

Veebiportaal, mis tutvustab partnerluse liikmeid, on kättesaadav siin: 

https://www2.maaturism.ee/index.php?lang=en 

https://issuu.com/innovative-village/docs/innovativevillage_book108p
https://www2.maaturism.ee/index.php?lang=en
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Pikad vahemaad, turutõrked ja muutused maapiirkondade elanikkonna koosseisus 

tähendavad, et maapiirkondade teenused ja lahendused on sageli väga erinevad oma 

ülesehituse, pakkumise ja maksumuse poolest võrreldes linnades pakutavate sarnaste 

teenustega. 

Maal võib partnerlus olla väga tõhus viis kaupade ja teenuste pakkumiseks, kuna see 

tunnustab maaelu põhilisi omadusi, nagu tugev kogukondlik ühtekuuluvus, kohalikud 

organisatsioonid ja väikeste mikroettevõtete suurem osakaal. 

 

 

 

5.2 Miks on partnerlused maal olulised? 

Nii linna- kui ka maakogukondi mõjutavad majanduse, keskkonna, tervishoiu, tööhõive ja 

eluasemega seotud üldised probleemid. Maakogukondade ees seisavad täiendavad väljakutsed, 

mis tulenevad nende kaugusest või geograafilisest asendist, mis muudab põhiteenuste osutamise 

logistiliselt keerulisemaks ja kallimaks. 

Need lisaprobleemid on suuresti tingitud geograafilisest eraldatusest ja kaugusest kesksetest turgudest, mis 

vähendab nii juurdepääsu turgudele kui suurendab teenuste osutamise kulusid. See võib suurendada ka 

probleeme, mis on seotud teatavate teenuste osutamiseks vajalike oskuste ja oskusteabe 

puudumisega, mis tähendab, et neid tuleb hankida väljastpoolt kogukonda. 

Demograafilised trendid näitavad maal eakate inimeste arvu suurenemist ja noorte arvu 

vähenemist, kuna noored kolivad haridus- ja töövõimaluste otsimiseks linnadesse. See 

suurendab survet kohalikele teenustele, et rahuldada kasvava eakama 

elanikkonna vajadusi noorte tööjõu vajaku tingimustes. 

Kuidas saavad partnerlused neid probleeme lahendada? 

Partnerlused võimaldavad väikestel mikroettevõtetel ja organisatsioonidel teha koostööd, et 

pakkuda teenuseid, mida nad iseseisvalt ei suudaks pakkuda, ja võita suuri riigihankelepinguid.  

Partnerluse koos töötamise kollektiivne ärimudel esitab väljakutse teenuste osutamise korporatiivsemale 

mudelile, mille puhul riigihankelepingud sõlmitakse sageli suurte välisfirmadega, kes suudavad pakkuda 

täisteenust sageli madalama hinnaga. 

Kuigi kohalike väikeettevõtete partnerlus võib pakkuda teenuseid veidi kõrgema 

hinnaga, on saadav sotsiaalmajanduslik väärtus, mida nad kohalikule 

kogukonnale ja maamajandusele lisavad, palju suurem. 

Partnerlused teenuste pakkujana? 

Partnerlused parandavad väiksemate organisatsioonide võimalusi võita ühiselt lepinguid teenuste 

osutamiseks, kuna need lisavad ostja silmis turvalisust ja usaldusväärsust. Partnerlus loob ka 

võimaluse ressursside jagamiseks võimekuse suurendamise eesmärgil, ning võimaldab omavahel 

jagada tegevuskulusid ja vähendada kulusid üldiselt. Teadmiste ja teabe jagamine on veel üks 

lisanduv kasutegur, mis võib anda partnerlusele tohutult lisaväärtust. 
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 Partnerlusi kasutatakse laialdaselt paljudes 

sektorites, sealhulgas tervishoiusektoris, 

kus niiviisi suudetakse tarbijatele pakkuda 

terviklikumat teenust. Üksikute teenuseosutajate partnerlus tähendab, et teenuse 

osutamine saab olla palju terviklikum ja võtta arvesse kõiki vajadusi, mitte ei 

keskenduta teenuse osutamise üksikutele aspektidele. 

 

 

Juhtumiuuring ReStyle Argyll, Scotland 

Üks näide selle kohta on ReStyle Argyll partnerlus, mis tegutseb Šotimaa lääneosas asuvas 

Argylli ja Bute'i maakonnas. 

Mis on partnerluse eesmärk? 

Partnerlus on loonud taaskasutus- ja remondikeskuse, mis võimaldab kasutatud kaupade 

parandamist ja edasimüüki Argylli ja Bute'i kogukondades. Projekti eesmärk on pakkuda 

keskkonnaalast kasu, vältida jäätmete tekkimist ja soodustada ringlussevõttu. See toob ka 

sotsiaalset ja keskkonnaalast kasu, pakkudes tööhõive- ja koolitusvõimalusi inimestele, kellel 

on raske leida tööd tavaoludes. 

Kes on partnerid? 

Partnerid on neli sotsiaalset ettevõtet Obani, Islay, Bute'i ja Kintyre'i piirkonnast (Argyll ja 

Bute). Selles geograafilises piirkonnas on palju kõrvalisi ja äralõigatud poolsaari, saari ning 

raskesti ligipääsetavaid linnu ja külasid. 

Seetõttu on probleemid seotud turulepääsu, tegevuskulude ja kvalifitseeritud töötajate 

hoidmisega. Kõik organisatsioonid tegelevad taaskasutustegevusega omaette, kuid siis 

mõistsid, et partneritena töötades saaksid nad suurendada oma sotsiaalset, keskkonnaalast ja 

majanduslikku väärtust. 

Kuidas nad teevad koostööd takistuste ületamiseks? 

Kõnealune partnerlus tunnistab probleeme ja piiranguid, mis on seotud tegutsemisega 

piirkonnas, kus on väga kõrvalisi poolsaari ja saari, mis on suurel maa-alal laiali pillutatud. 

Nelja taaskasutusorganisatsiooni partnerlus on võimaldanud neil oma tegevust laiendada ja 

suurendada ning avaldada suuremat keskkonnamõju kogu piirkonnas. Võimalus jagada 

kulusid, ressursse ja teadmisi on oluliselt parandanud kohalikku taaskasutustegevust ja 

kohalike elanike juurdepääsu värskendusremondi läbinud mööblile. 

Näiteks kui ühel kohalikul taaskasutusorganisatsioonil pole teatud suuri mööbliesemeid, saab 

ta neid hankida mõnelt teiselt partnerilt. See on kasulik kohalikele elanikele, kellel on niiviisi 

parem juurdepääs odavale, renoveeritud mööblile ja muudele esemetele. Keskkonnamõju 

väljendub selles, et esemed saavad uue elu ja neid satub prügilatesse vähem. 
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5.3 Koostöös partneritega saadavad eelised 

Koostöö loob mitmeid võimalusi, sh annab juurdepääsu teiste partnerite ainulaadsetele 

ressurssidele. Need võivad olla juurdepääs teadmistele; tehniline oskusteave, kogemuste ja 

oskustega inimesed; juurdepääs suurtele inimeste ja organisatsioonide võrgustikele; rahaline 

toetus; maine ja usaldusväärsus ning kohalikud teadmised. 

Iga partneri pakutavad ressursid on erinevad, näiteks on suur organisatsioon või kohalik 

omavalitsus partnerluses tõenäoliselt rahaliste vahendite või tehnilise teabe pakkuja, samas kui 

kogukonnarühm pakub pigem kohalikke teadmisi. Inimeste ja organisatsioonide kaasamine 

rohujuure tasandil on oluline tagamaks, et partnerluse eesmärgid vastaksid tegelikele 

vajadustele, mitte ei pakutaks teenuseid, mida päriselt ei vajata. 

Partnerluse eelised: 

Võime kohaneda ja 

reageerida 

Arusaam erinevatest seisukohtadest ja oludest, 

mis aitab partneritega koos töötada nii, et 

teenuste pakkumine vastaks nõudlusele. 

Juurdepääs laiemale ressursikogumile parandab 

uuendus- ja kohanemisvõimekust. 

 

Juurdepääs (teadmistele) Võimalike vigade vähendamine ja juurdepääsu 

parandamine erialastele teadmistele töises 

kontekstis. 

 

Juurdepääs (inimestele) Tehniliste teadmiste, kogemuste, oskuste, tööjõu 

ja võrgustike laialdasem kasutamine. 

 

Lisaväärtus Partnerluse kaudu on võimalik saavutada rohkem, 

kui ükski osapool suudaks saavutada omaette 

töötades. 

 

Koostöö Konkurentsivaim asendub koostegemise vaimuga. 

 

Võrgustike ja suhete 

arendamine 

Koos töötamise kaudu arenevad ka ametialased 

suhted ja võrgustikud. 

 

 

Mastaabisääst 

 

Maapiirkondades, kus üksikutel partneritel ei 

pruugi olla ressursse, et pakkuda teenuseid suures 

mahus, võib just partnerlus pakkuda võimalusi 

teenuste osutamise laiendamiseks ja mõju 

süvendamiseks. 

Ressursside tõhus 

kasutamine 

Ressursside jagamine parandab teadmiste pagasit 

ja eesmärkide saavutamise suutlikkust. 

 



 
 

                                                                                          

7 
 

 Teabe ja ideede 

vahetus 

Paremate otsuste tegemine ning erinevate 

partnerite teadmiste ja oskuste arendamine. 

 

Terviklik lähenemine Partnerid suudavad pakkuda terviklikumat 

(holistlikku) lähenemist teenustele, mitte üksikuid 

teenuseid, mis tegelevad iga vajadusega eraldi. 

 

Tööjõu arendamine Partnerite teadmiste ja oskuste edasiarendamine. 

 

 

Innovatsioon 

 

Ootamatute/uute ideede ja lähenemisviiside 

väljatöötamine vanade või väga keeruliste 

probleemide lahendamiseks. Uute vaatenurkade 

kogemine ja võimalus üksteiselt õppida võib 

tekitada värskeid mõtteid. 

 

Maine ja usaldusväärsus Saavutatakse ärateenitud hea maine ja suurem 

usaldusväärsus. Lisaks võib partnerluse loomine 

tuntuma organisatsiooniga parandada teie enda 

mainet, parandada juurdepääsu kontaktidele ja 

laiendada teie võrgustikku. 

 

 

5.4 Probleemid koostöös partneritega 

Partnerlused hõlmavad erinevate organisatsioonide omavahelist koostööd, mis paratamatult suurendab 

tegevuse keerukust ja võib takistada tõhusat tööd. Probleemid võivad tekkida sellest, et 

organisatsioonidel on erinevad eesmärgid, väärtused või kultuur, millest tulenevad erinevad 

juhtimisstiilid ja tööviisid. 

 

 

Samuti on oluline, et partnerluses tegutsevad organisatsioonid püüaksid ühtlustada/jagada oma 

väärtusi ja eesmärke, et vähendada erinevusi ja võimalikke konflikte ning kõrvaldada takistused 

edu saavutamise teel. Järgmisena kirjeldame kaheksat partnerluse väljakutset ja riski ning 

anname soovitusi nendega toimetulekuks. 

Seega on oluline püüda aru saada võimalike partnerite motivatsioonist, et tuvastada nii 

võimalikud takistused kui ka see, kuidas konkreetse partneriga kõige paremini koostööd teha. 

Lähemat teavet partneri motivatsiooni mõistmise kohta leiate 6. peatüki alapeatükis 6.2 

Kuidas mõista motivatsiooni, näha ette toetust ja konflikte. Sidusrühmade kaasamine 

moodulis 1: Kogukonna kaasamine. 
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 1. Erinevad juhtimisstiilid: 

Paljud kogukondlikud 

sotsiaalsed ettevõtted 

tegutsevad ühise vastutuse ja kollektiivse juhtimise alusel. Teised organisatsioonid, 

näiteks kohalikud omavalitsused või rahastamispartnerid, võivad eelistada 

traditsioonilisemat, ülevalt alla suunatud juhtimisstiili, mis seab esikohale käsuliini, 

luues niiviisi ametliku (formaalse) organisatsioonikultuuri. Partnerluses töötades võivad 

erinevad stiilid põhjustada konflikti, kuid võivad ka kasulikud olla, kus iga partneri 

individuaalne stiil täiendab partnerlust. 

 

2. Erinevad väärtused või eesmärgid: Mõned neist on avalikult välja öeldud, teised võivad 

olla peenekoelisemad või varjatud. Äärmiselt oluline on viia oma organisatsiooni 

väärtused ja eesmärgid kooskõlla, et vähendada konflikti tekkimise võimalust 

organisatsiooniliste erimeelsuste tõttu. Vahe- ja lõppeesmärkide kokkuleppimine on 

oluline, et partnerlus toimiks kõigi jaoks hästi. Sidusrühmade või partnerite 

motivatsiooni mõistmine on eduka koostöö jaoks väga oluline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soovitus: Oluline on investeerida aega ja energiat partnerluses tasakaalustatud juhtimise 

loomiseks, isegi kui teie organisatsiooni juhtimisstiilid on erinevad. Hea tasakaalu 

saavutamine võib võtta aega ja vaeva, kuid lõppkokkuvõttes on see teie partnerluse 

edukusele soodne. Partnerite motivatsiooni mõistmine aitab teil vältida konflikte ja edukalt 

koostööd teha. 

 

Soovitus: Organisatsioonilised väärtused tuleks uutele partneritele selgelt edastada, et te 

kõik saaksite aru, kuidas teie väärtused üksteisega kattuvad või erinevad. 

Kui kaalute partnerlust, peaksite alustama sisulist arutelu, et hinnata, millised oleksid teie 

ühised eesmärgid ja nägemus. See aitab teil kontrollida, kuivõrd ühilduv partnerlus on ja kas 

kavandatav partnerite kombinatsioon looks eduka koostöö tingimused. 

- Vaadake abimaterjali: Ühise visiooni loomine Siin aidatakse teil jõuda ühise visiooni 

sõnastamiseni. Nelja etapi läbitegemine viib tulevikupüüdluste defineerimise ja ühise 

visiooni kokkuleppeni. 

- https://civilsocietytoolbox.org/wp-content/uploads/2019/05/MC_44_Creating-a-

Shared-Vision_A5.pdf 

 

https://civilsocietytoolbox.org/wp-content/uploads/2019/05/MC_44_Creating-a-Shared-Vision_A5.pdf
https://civilsocietytoolbox.org/wp-content/uploads/2019/05/MC_44_Creating-a-Shared-Vision_A5.pdf
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 3. Erinevad rahastamisallikad: 

Erinevatel partneritel on oma 

tuluvoogude kogum ja seega on 

neil individuaalsed eesmärgid või tulemused, mida nad peavad rahastajate, investorite 

või klientide jaoks saavutama. See tähendab tõenäoliselt, et teie partnerluse mõned 

aspektid peavad vastama ka partnerite rahastamisnõuetele. 

 

4. Igaühel on oma huvid: Kõigil partneritel on oma tegevuskava, mis, nagu ka väärtused 

ja eesmärgid, võib olla avalikult välja öeldud või hoopis varjatud. Avatud tegevuskavaga 

partner on oma plaanide ja tegevuste põhjuste suhtes aus ja avatud, samas kui varjatud 

tegevuskavaga partner tegutseb oma motiive paljastamata. 

 

5. Bürokraatia: Mõned organisatsioonid ja asutused on seotud paljude piirangutega, mis 

mõjutavad nende tõhusust selles partnerluses. Akadeemilisi asutusi ja valitsusasutusi 

seovad käsist-jalust bürokraatlikud menetlused ja eeskirjad, mis sageli piiravad nende 

võimet olla ettevõtlik, kasutada uusi võimalusi või võtta riske. 

 

 

Soovitus: Olge avatud, arvestav ja paindlik, kui tegemist on teiste partnerite nõuetega. 

Tulemuste/eesmärkide saavutamine tuluvoogude säilitamiseks on väikeettevõtete jaoks väga 

oluline. Koostöö huvides tasub kaaluda, kuidas saate aidata või millisel määral saate oma 

partnerite vajadusi rahuldada, eriti kui nad teid aitavad või rahuldavad teie vajadusi mingil 

moel. 

Kui aga leiate, et teise partneri vajaduste rahuldamine mõjutab teie ettevõtet negatiivselt, 

siis on parim lahendus aus arutelu. Selgitage, et need tingimused ei sobi teile, ja püüdke 

probleem lahendada. 

 

Soovitus: Kui tunnistate, et igaühel on oma tegevuskava, siis teate, et partnerite otsuste või 

plaanide taga võivad olla tagamõttega motiivid, ja mõistate erinevate sidusrühmade 

motivatsiooni. Palju parem tava on tegutseda avatud tegevuskavaga ja olla oma motiivide 

suhtes aus, eriti äripartnerluses, kus usalduslikud suhted on edu jaoks hädavajalikud. 

 

Soovitus: Enne partnerluse sõlmimist mõelge bürokraatlikele asutustele kehtivatest 

märkimisväärsetest piirangutest. Tunnistage uuendusliku sotsiaalse ettevõtluse 

lähenemisviiside ja avaliku sektori lähenemisviiside ühendamise tugevaid külgi kohalike 

teenuste kujundamisel ja kohaldamisel, mis võivad sageli olla riskikartlikud ja 

bürokraatlikud. Sotsiaalsete ettevõtete lähenemisviis võib aidata tuvastada uusi võimalusi ja 

astuda vastu riigiteenistujate riskikartlikule lähenemisviisile ning pakkuda võimalusi 

uuenduslikeks ja paindlikeks kogukondlikeks partnerlusteks. 
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6. Erinevad seadusraamistikud: Mõned organisatsioonid või asutused võivad töötada 

erinevate õiguslike raamistike tingimustes, mis määratlevad nende volitused, nende 

kohustused konkreetsete teenuste osutamisel ning eesmärgid ja tulemused, mida neilt 

oodatakse. 

 

7. Autonoomia puudumine: Nii otsuste langetamiseks kui edusammude tegemiseks 

vajavad partnerorganisatsioonide töötajad, kes on otseselt kaasatud koostöötegevusse, 

piisavat autonoomiat. Kui organisatsioonid ei anna oma töötajatele täielikke volitusi 

otsuste tegemiseks, takistab arengut see, et töötajad peavad enne tegutsemist pidevalt 

ülemustega konsulteerima. enne kui nad saavad tegutseda. Selle tulemuseks võib olla 

palju kaotatud aega, mille jooksul võib kavandatava tegevuse hoog ja energiatase 

langeda. 

 

8. Rahalised piirangud: Probleeme võib tekkida siis, kui rahalised piirangud nõuavad 

säästmist. See võib sageli juhtuda avaliku sektori lepingute puhul, kus laiemat 

sotsiaalmajanduslikku kasu ei võeta arvesse ja leping sõlmitakse odavaima variandi 

alusel. See võib raskendada maapiirkondades kogukonna juhitud organisatsioonide 

konkureerimist või elutähtsate teenuste säilitamist. 

 

 

 

 

 

 

Soovitus: Tagage, et enne partnerluse alustamist toimuksid arutelud, nii et kõik partnerid 

mõistaksid nõudeid ja raamistikku, milles teised partnerid peavad töötama. See vähendab 

segaduse või konfliktide tekkimise võimalust hilisemates etappides. 

 

Soovitus: Nimetage esinduspartner, kellel on piisav autonoomia ja volitused, et ta saaks teha 

otsuseid ilma, et ta peaks esmalt saama nõusoleku ülemustelt. Kui see ei ole võimalik, tuleb 

luua kiire ja tõhus suhtlussüsteem oma esindaja ja otsustaja(te) vahel, mille tulemuseks on 

väga väike viivitus kavandatava meetme ja otsuse tegemise vahel. 

 

Soovitus: Finantspiirangud võivad muuta partnerlustöö ääretult keerulisemaks, eriti kui 

projekte või teenuseid tuleb ümber struktureerida projekti või teenuse osutamise kestel. 

Oskus väljendada ja näidata oma organisatsiooni või partnerluse sotsiaalset väärtust seoses 

riigihankega on oluline oskus, et oma pakkumist parandada. 
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5.5 Võimalike partnerite leidmine 

Kui te kaalute esimest korda võimalikke projektipartnereid, võib teil juba olla kandidaatide nimekiri või 

olete pidanud esialgseid arutelusid. Siiski võib olla ka teisi potentsiaalseid partnereid, keda te veel 

ei ole kaalunud. 

Üks võimalus võimalike partnerite väljaselgitamiseks on teostada "muude osalejate 

analüüs". See aitab teil määratleda, millisel turul te tegutsete, kes on teised 

osalejad ja millega nad tegelevad. See vahend aitab teil üles leida potentsiaalsed 

täiendajad, konkurendid või koostööpartnerid. 

Üks võimalus potentsiaalsete partnerite väljaselgitamiseks on teostada „Teiste partnerite 

analüüs“. See on ajurünnaku stiilis tegevus, mis annab ülevaate kõigist sidusrühmadest, kes 

toetavad teie tööd või on sellega seotud. 

Seda tegevust saate kasutada üksnes selleks, et kaardistada potentsiaalsed partnerid, kes võiksid olla 

kaasatud koostöösse. Partnerid võib liigitada selliste teemade järgi nagu mõju, kirg, raha, aeg, 

kontaktid ja teadmised, et leida, milliseid oskusi või omadusi nad võivad teie partnerlusse tuua. 

 

Kui olete tuvastanud kõik potentsiaalsed partnerid, on oluline kaaluda põhiküsimusi, mis aitavad teil 

hinnata koostöö sobivust. 

 Mis on partnerluse eesmärk? 

 Millised oskused/ressursid on teil ja teie partneril partnerluse jaoks olemas? 

 Kas teie organisatsioonide vahel on piisav kattuvus? Kas teil on ühised eesmärgid? 

 Kas olete kaalunud teiste organisatsioonide heategevuslikke eesmärke, kultuuri, 

juhtimist, organisatsioonilist struktuuri, poliitikat, rahalisi vahendeid ja rahastamisbaasi? 

ReStyle Argylli taaskasutus- ja 

ringlussevõtuprojekti partnerid 

Siin leiate juhised „Muude osalejate analüüs“: 

https://knowhow.ncvo.org.uk/organisation/strategy/externalanalysis/basics 

Juhised võrgustiku kaardistamiseks leiate siin: 

https://civilsocietytoolbox.org/wp-content/uploads/2019/05/MC_48_Network-

Mapping_A5.pdf 

https://knowhow.ncvo.org.uk/organisation/strategy/externalanalysis/basics
https://civilsocietytoolbox.org/wp-content/uploads/2019/05/MC_48_Network-Mapping_A5.pdf
https://civilsocietytoolbox.org/wp-content/uploads/2019/05/MC_48_Network-Mapping_A5.pdf
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  Kas on olemas võimalikke konfliktivaldkondi? Kas neid valdkondi on võimalik ületada? 

 Kas olete kaalunud iga võimaliku partneri tugevusi ja nõrkusi eraldi? 

 Kas kõik partnerid suudavad anda sisulise ja kasuliku panuse? 

 

 

 

 

Kodanikuühiskonna tööriistakasti veebisaidil on mitmeid vahendeid, sealhulgas partnerluse hindamise 

vahend, mis võimaldab teil hinnata partnerlust ning teha kindlaks tugevused ja nõrkused kas enne 

koostööd, selle ajal või pärast seda. Seda vahendit saab kasutada individuaalselt või rühmas ning 

selle abil saab hinnata erinevaid kategooriaid, et hinnata tulemuslikkust koostöö kõikides 

etappides. 

 

5.6 Projektide ja lepingute elluviimise partnerlused  

Partnerlused parandavad väiksemate organisatsioonide võimalusi võita ühiselt lepinguid teenuste 

osutamiseks, kuna need lisavad ostja silmis turvalisust ja usaldusväärsust. 

Väiksemate mikroettevõtete suurema arvu tõttu maapiirkondades saab partnerluspõhist tööd 

kasutada paljude väiksemate ettevõtete kollektiivse ärimudelina, et teha koostööd ja teha 

pakkumisi riigihankelepingute saamiseks. 

Partnerlusi kasutatakse laialdaselt paljudes 

sektorites, sealhulgas tervishoiusektoris, kus 

selliselt suudetakse tarbijatele pakkuda 

terviklikumat teenust. 

Üksikute teenuseosutajate partnerlus 

tähendab, et teenuse osutamine saab olla 

palju terviklikum ja võtta arvesse kõiki 

vajadusi, mitte ei keskenduta teenuse 

osutamise üksikutele aspektidele. 
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 P4P koostöövahendid (vt allpool 

allalaaditav PDF) on välja töötatud 

juhendina organisatsioonidele, kes 

alustavad koostööd või partnerlust. 30-leheküljeline käsiraamat annab teavet koostööprotsessi kõigi 

etappide kohta ning pakub soovitusi, näpunäiteid ja küsimusi, mida igas etapis esitada. 

 

P4P 10-etapiline juhend riigihangete tööriistakomplekti juurde on suunatud kolmanda sektori 

organisatsioonidele, kes kas kaaluvad esimest korda riigihankelepingute sõlmimist või kellel on 

juba mõningaid kogemusi pakkumismenetluses, kuid kes soovivad oma oskusi parandada. 

Tööriistakomplektis leiate praktilisi juhiseid 10 erineva hankeetapi kohta, need on näidatud 

alljärgnevas tabelis. 

Juhised on jaotatud etappideks, nii et lugejana saate neid vastavalt oma vajadustele hõlpsasti leida ja 

kasutada. Oleme üksikasjalikult kirjeldanud, milliseid teemasid iga etapp sisaldab, et juhendi 

kasutamine oleks veelgi lihtsamaks. 

 

Etapp Nimetus 

 

Milliseid teemasid sisaldab 

Etapp 1 Oma turu tundmine Koostööpartnerite/konkurentide ja 

potentsiaalsete lepingute väljaselgitamine 

Etapp 2 Oma organisatsiooni tundmine SWOT-analüüs, pakkumiste mall 

Etapp 3 Võimaluste leidmine  Riigihangete portaal (Ühendkuningriik), üritused, 

võrgustikutöö ja suhete loomine 

Etapp 4 Koostöö tegemine Saadav kasu, kirjalikud lepingud, ressursid ja 

täiendav kirjandus 

Etapp 5 Valikuprotsess ja Euroopa ühtne 

hankedokument (ESPD) 

Euroopa ühtne hankedokument, mall 

Etapp 6 Hankemenetlused Menetluse liigid, tähtajad, raamlepingud 

Etapp 7 Pakkumismenetlus Ajagraafik, pakkumiste esitamine, esimene 

ametlik kohtumine 

Etapp 8 Pakkumise koostamine Struktuur, planeerimine, hinnakujundus 

Etapp 9 Hinnakujundus Hinna ja kvaliteedi suhe, metoodika, strateegia, 

täiendav kirjandus 

Etapp 10 Hindamine ja pidev 

parendamine 

Tagasiside, lepingu sõlmimise vaidlustamine 

 

 

 

5.7 Juhtumiuuringud 

Juhendmaterjal on leitav siin: 

https://p4p.org.uk/wp-content/uploads/2018/08/P4PToolkit-Full-Guidance.pdf 

 

https://p4p.org.uk/wp-content/uploads/2018/08/P4PToolkit-Full-Guidance.pdf
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 (1) Argylli ja Bute’i kohalike 

teenuste algatuse aruanne 

(2013): Avaliku sektori ja sotsiaalsete ettevõtete koostöö õppetunnid Argylli ja Bute'i 

piirkonnas 

https://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/community-life-and-

leisure/ablsi_report.pdf 

- Selles avaliku sektori aruandes uuritakse avaliku sektori (riigi) ja kolmanda sektori 

(sotsiaalsed ja kogukondlikud ettevõtted) vahelisi partnerlussuhteid. Aruandes 

käsitletakse sotsiaalse ettevõtluse ja partnerluse tähtsust teenuste jätkusuutlikuks 

osutamiseks Šotimaa lääneosas asuvas Argylli ja Bute'i maakonnas. 

- Siin tunnustatakse sotsiaalse ettevõtluse rolli kohalike teenuste osutamisel, alates 

keskkonnalahendustest tervishoiu ja heaoluni. 

- Seda saab kasutada tõendusmaterjalina, et mõjutada peamisi poliitikakujundajaid ja 

otsustajaid. 

- Aruandes esitatakse ka mõningaid peamisi edutegureid avalike teenuste osutamiseks sotsiaalsete 

ettevõtete poolt ning antakse soovitusi ja kirjeldatakse 

nendega seotud meetmeid, et tugevdada koostööd 

sotsiaalsete ettevõtete ja avaliku sektori vahel. 

 

https://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/community-life-and-leisure/ablsi_report.pdf
https://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/community-life-and-leisure/ablsi_report.pdf

