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Maakondlike arenduskeskuste 
ehk MAK võrgustik

➢ Kõige suurem nõustamisvõrgustik Eestis

➢ Igas maakonnas oma arenduskeskus
Harjumaal HEAK 
MTÜ konsultandid Anna, Ege, Külli

➢ Tasuta nõustamised: 
ettevõtlus, investorid, kodanikuühiskond, 
noorte ettevõtlikkus, turism  



Tänased teemad

➢ Maakondlike Arenduskeskuste (MAK) 
teenused vabaühendustele

➢ Registreerisime MTÜ/SA. 
Mida pean teadma kui 
tegutsema asun?

➢ mtyabi.ee – sinu teejuht 
kodanikuühiskonna maastikul



Teenused vabaühendustele 
Nõustamine

➢ vabaühenduse asutamine, jagunemine ja lõpetamine 

➢ ühingu juhtimise korraldamine (juhatus, üldkoosolek) 

➢ tegevusvõimekuse kasvatamine (tegevus- ja 
arengukava, äriplaan, kaasamine ja kommunikatsioon, 
mõju hindamine)

➢ ühingu tegevuste rahastamine

➢ projektide nõustamine



Koolitused

➢ seminarid, õppereisid vabaühenduste eestvedajatele; 

➢ infopäevad;

➢ KÜSK, KOP jt programmide tutvustused;

➢ KOV ametnike seminarid

Info jagamine

uudiskiri, 

koduleht, Facebook,

mtyabi.ee 



Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 
https://www.heak.ee/

https://www.heak.ee/


Kodanikuühiskonna Sihtkapital
kysk.ee

https://kysk.ee/uudised/


Mida pean teadma kui tegutsema asun?

➢ Seadus, põhikiri
➢ Liikmeskond
➢ Juhtimine
Üldkoosolek
Juhatus
➢ Töökorraldus



Seadused ütlevad

➢ PS § 48 Igaühel on õigus koonduda 
mittetulundusühingutesse ja -liitudesse. 
Erakondadesse võivad kuuluda ainult Eesti kodanikud.

➢ MTÜ § 1 (1) Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik 
ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla 
majandustegevuse kaudu tulu saamine.

➢ MTÜ § 1 (2) Mittetulundusühingu tulu võib kasutada 
üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 
Mittetulundusühing ei või jaotada kasumit oma liikmete 
vahel.



MTÜ põhikiri

Põhikiri on dokument, mis sisaldab 
liikmeskonna jaoks olulisi kokkuleppeid 
organisatsiooni edasise tegutsemise kohta.

Eesmärk
➢ millise muutuseni soovite oma 

tegevusega jõuda.

Tegevused
➢ millised on need tegevused, mida 

eesmärgi saavutamiseks kavatsete teha.



Liikmeskond

➢ MTÜ on isikute vabatahtlik ühendus
➢ MTÜl peab olema vähemalt kaks liiget
➢ Liikmete vastuvõtmise ja arvestuse 

korraldab juhatus
➢ Liikmete õigused ja kohustused 

määratakse põhikirjas
➢ Ühingust on õigus välja astuda
➢ Liikmete ühingust väljaarvamine



Juhtimine

➢ Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete 
üldkoosolek, mille korraldamise reeglitega 
peavad juhatuse liikmed kursis olema.

➢ MTÜd juhib ja esindab juhatus, mis tegutseb heas 
usus TSÜS §32.

➢ Raamatupidamise seaduse järgi on MTÜd ja 
sihtasutused raamatupidamiskohustuslased.

https://www.riigiteataja.ee/akt/106122010012?leiaKehtiv#para32
https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012016?leiaKehtiv#para2


Üldkoosolek

➢ Üldkoosolek peab toimuma vähemalt üks kord aastas.
➢ Üldkoosoleku läbiviimise kord on leitav MTÜ seaduse 

juhtimise peatükis 4, § 18-24.
Üldkoosoleku otsustuspädevus:
➢ Põhikirja, sh ühingu nime muutmine (üle 2/3 

üldkoosolekul osalenud liikmetest poolt) 
➢ eesmärgi muutmine (9/10 liikmete nõusolek);
➢ juhatuse liikme(te) määramine ja tagasikutsumine;
➢ volinike valimine ja tagasikutsumine;
➢ juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi 

liikmega tehingu tegemine;
➢ majandusaasta aruande kinnitamine;
➢ ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine.



Üldkoosolek

➢ Üldkoosoleku kutsub kokku MTÜ juhatus.

➢ Kutse peab sisaldama koosoleku aega, kohta ja 
päevakorda.

➢ Koosoleku toimumisest teavitatakse ette vähemalt 7 
päeva.

➢ Kui pärast teate väljastamist päevakorda 
muudetakse ja soovitakse arutada ka teisi küsimusi, 
tuleb välja saata kordusteade ja lähtuda 7 päeva 
reeglist või kui põhikirjaga on kehtestatud pikem 
aeg, siis sellest. Vastasel juhul ei saa lisandunud 
küsimustes üldkoosolek otsuseid vastu võtta.

➢ Koosoleku protokoll peab olema liikmetele 
kättesaadav pärast 14 päeva möödumist 
üldkoosolekust.



Üldkoosolek

➢ Segakoosolek: osa kohal, osa veebis.

➢ Kohaloleku tõendamine: 
a. oma allkiri kohapeal, 
b. allkirjastatud volitus teisele liikmele, 
c. veebis osalejate nimekirja kinnitavad koosoleku 
juhataja ja protokollija oma allkirjaga või 
d. allkirjastavad liikmed ise digitaalselt dokumendi 
keskkonnas.

➢ avalik hääletamine - käe tõstmine kohapeal ja veebis.

➢ salajane hääletamine veebis – rakendused Zoom Poll
või Teams Poll



Juhatus
Juhatus juhib ja esindab MTÜd
➢ Juhatuse liikmete esindusõiguse piirangud põhikirja kirja: MTÜS §

27. Juhatuse esindusõigus
(1) Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikide 
tehingute tegemisel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
(2) Põhikirjas võib ette näha, et juhatuse liikmed või mõned neist võivad 
esindada mittetulundusühingut ainult ühiselt. Kolmandate isikute suhtes 
kehtib piirang ainult siis, kui see on kantud registrisse.

➢ Põhikirjas märkida juhatuse liikmete arv või ülem- ja alampiir 
(nt. 3 või 1-5).
Tavapraktika: määratakse vahemik, siis ei teki olukorda, kus 
liikmete arv ei vasta põhikirjale

➢ Juhatuse liige ei pea olema MTÜ liige; kui on see soov, siis 
märkida MTÜ põhikirja.
Tavapraktika: juhatuse liige on ka MTÜ liige

➢ Juhatuse liikmete ametiaeg - max 5 aastat.
Tavapraktika: 2-3.a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/104022011008?leiaKehtiv#para27


Juhatus

➢ Juhatuse liige võib igal ajal tagasi 
astuda.

➢ Juhatuse liikmed, kes on oma 
kohustuste rikkumisega tekitanud 
mittetulundusühingule kahju, 
vastutavad tekitatud kahju hüvitamise 
eest solidaarselt. 

➢ Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui 
ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud 
juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava 
hoolsusega.
TSÜS§35+ MTÜS§32 + VÕS§ 620

https://www.riigiteataja.ee/akt/106122010012?leiaKehtiv#para35
https://www.riigiteataja.ee/akt/104022011008?leiaKehtiv#para32
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011021#para620


Juhatuse töökorraldus

➢ Organisatsiooni juhtimine ja arendamine –
MTÜst toimiva ühenduse kujundamine

➢ Ressursside planeerimine

➢ Liikmete üle arvestuse pidamine

➢ Kommunikatsioon ja suhtlus liikmetega, 
partneritega

➢ Raamatupidamise korraldamine 

➢ Majandusaasta aruande koostamine

➢ Lepingute sõlmimine

➢ Juhatuse koosolekud



Vabaühenduste rahastusvõimalused
➢ Liikmemaks

➢ Sponsorlus

➢ Annetused  

➢ Teenuste delegeerimine 

➢ Sotsiaalne ettevõtlus  

➢ Omatulu teenimine 

➢ Tegevustoetus

➢ Projektitoetus

Rahastusvõimalustest räägime 

10. märtsi infoseminaril

https://www.heak.ee/uritused/infoseminar-tere-tulemast-kodanikuuhiskonda-2/


Liituge uudiskirjaga www.heak.ee

Külli Vollmer Ege Kirik Anna Heinsoo
kylli@heak.ee ege@heak.ee anna@heak.ee

http://www.heak.ee/
mailto:kylli@heak.ee
mailto:ege@heak.ee


Hea kodanik
heakodanik.ee

https://heakodanik.ee/


Kodanikuühenduste nõuandja veebis 
https://www.mtyabi.ee/

https://www.makis.ee/

