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Saame tuttavaks. Kes meie seas on …

• äriettevõtte omanik (aktsionär, osanik)

• ärittevõtte juhatuse liige (äriseadustiku 
alusel)alusel)

• äriettevõtte töötaja (töölepingu alusel)



Miks on oluline teada, kes on 
ettevõtte omanik?

• Kas eesti või väliskapital?

• Kas eraisik või juriidiline isik (s.h omavalitsus, riik)?• Kas eraisik või juriidiline isik (s.h omavalitsus, riik)?

• Kas börsil noteeritud või mitte?

• Kas kasvuaktsia või dividendiaktsia? 

• …



Kust saab infot omanike kohta?

• Ettevõtte kodulehelt, kuid mitte alati …

• Äriregister https://ariregister.rik.ee/

• Krediidiinfo http://www.krediidiinfo.ee/

• Meedia (Äripäev, Kroonika ☺) • Meedia (Äripäev, Kroonika ☺) 

• www.google.com

• …

• …

• …



Miks on oluline teada, kes on 
ettevõtte juhatuse liikmed?

• Kas professionaalne palgatud juhatus või omanik ise või tankist või 
…?

• Kuidas saab juhatus otsuseid vastu võtta? • Kuidas saab juhatus otsuseid vastu võtta? 

• Millised on juhatuse liikmed inimestena (cv, huvid, isikuomadused)?

• Kui kaua on juhatuse liikmed ettevõtet juhtinud? 

• Kas ja milliste vabaühenduste töös juhatuse liikmed osalevad?

• …

• …



Kust saab infot juhatuse
liikmete kohta?

• Ettevõtte kodulehelt, kuid mitte alati …

• Äriregister https://ariregister.rik.ee/

• Krediidiinfo http://www.krediidiinfo.ee/

• Meedia (Äripäev, Kroonika ☺) • Meedia (Äripäev, Kroonika ☺) 

• www.google.com

• …

• …

• …



Miks on oluline õppida tundma 
ettevõtte ärilist poolt süvitsi?

Kas teeksid abieluettepaneku Kas teeksid abieluettepaneku 
võhivõõrale? ☺

Kui tunned ettevõtte ärilist poolt süvitsi, 
suudad ettepanekuid teha nii, et neist 

on keeruline keelduda!



Mida peab teadma ettevõtte 
kohta? 

• Lähiaastate ärilised eesmärgid

• Äri spetsiifika (tegevusvaldkond ja ulatus, sesoonsus, 
oskusteave, konurents jne)

• Viimase 3 a võtmenäitajad (käive, kasum, töötajate arv, 
investeeringud jne)

• Ettevõtte väärtused

• Millised on peamised tänased kitsaskohad ja väljakutsed

• Maksukäitumine

• …



Kust saab infot ettevõtte kohta?

• Ettevõtte kodulehelt, kuid mitte alati …

• Äriregister https://ariregister.rik.ee/

• Krediidiinfo http://www.krediidiinfo.ee/

• Meedia (Äripäev, Kroonika ☺) • Meedia (Äripäev, Kroonika ☺) 

• www.google.com

• …

• …

• …



Alles siis kui ettevõtte põhitegevus 
on endale selgeks tehtud, 

tasub uurida, tasub uurida, 
mida tehakse põhitegevusest 

väljaspool 
(s.h koostöö kolmanda sektoriga)



Mida peab teadma ettevõtte 
põhitegevuse välise tegevuse kohta?

• Professionaalne või ebaprofessionaalne 
lähenemine?lähenemine?

• Regulaarne või ad hoc tegutsemine?

• Korporatiivpoliitikal või omanike/juhatuse 
liikmete erahuvidel põhinev?

• Mahud (raha, inimesed, oskusteave)?



Kuidas arvutada välja 
professionaalse vabatahtliku professionaalse vabatahtliku 

väärtus rahas? 



Otsene väärtus rahas: 

• Milline on juhatuse liikmete keskmine 
töötasu? 

• Milline on keskmine tunnitasu ettevõttes?• Milline on keskmine tunnitasu ettevõttes?

• Kui suur võiks olla huvipakkuva vabatahtliku 
tunnitasu?

• Kui suur võiks olla huvipakkuva vabatahtliku 
tunnitasu koos kõigi maksudega?



Kaudsed kulud, mis lisanduvad:

• Mis jääb ettevõttel saamata sel ajal kui 
vabatahtlik vabaühenduses töötab? 

• Arvuti, internet, paber, auto, kütus, 
kontorilaud … infraga seotud kulud.kontorilaud … infraga seotud kulud.

• Klientide, partnerite, kolleegide 
rahulolematus..

• Vabatahtliku pereliikmete ja sõprade 
rahulolematus …



Kokkuvõtteks – pöördu ettevõtte 
poole ettepanekuga alles siis kui:

• Sul on olemas fakti põhine info ja kindlustunne, et 
ettevõtte ärihuvid ja Sinu MTÜ eesmärgid haakuvad.

• Sul on põhjust arvata, et omanike, juhatuse liikmete 
ja töötajate seas on inimesi, kes oma väärtustelt ja ja töötajate seas on inimesi, kes oma väärtustelt ja 
maailmavaatelt peavad oluliseks vabatahtlikku tööd.

• Oskad anda professionaalse vabatahtliku panusele 
rahalise vääringu ning tead, millal tema äraolek 
töökohalt on nii ettevõtte kui tema enda jaoks kõige 
valutum.



Edukat professionaalsete 
vabatahtlike kaasamist!!vabatahtlike kaasamist!!


