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Kas ma peaksin ettevõtjaks hakkama?

Lõik „Virumaa Teataja“ artiklist

• “Pead omale ise selgeks tegema, mida tahad. Ettevõtlikkus ei ole ju
ainult see, et teen oma firma. Võid teha ka mõne hulluse ja võtta
pudeli viina ja minna magada Hiina müüri peal – nagu mu üks sõber
käis. Või on sul farmikene, mida teed. Oluline on olla ettevõtlik, mitte
ilmtingimata ettevõtja. Kui inimese jaoks on mõõdikuks palk, siis
vean kihla, et suur osa ettevõtlike spetsialistide palkadest Eestis on
suuremad (ühtlasi ka stabiilsemad ning vähem riski omavad), kui Eesti
mikroettevõtete omanike sissetulek. Veel kord – oluline on
ettevõtlikkus.”.
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Teemad
• Kes on omanik, kes on asutaja.
• Juriidiline isik ja füüsiline isik
• Kes on juht, juhatuse liige. Milline tööleping? Üksi või mitu juhti?
• Kas juht võib olla omanik?Kas omanik võib olla juht?
• Huvid,
• Vastutus
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Ettevõtja
• Ettevõtja staatus kõlab paljudele kutsumusena, kuid ei peaks olema
eesmärk iseeneses.
• Suure vabadusega kaasneb ka vastutus ning ettevõtte käivitamine ja
käigus hoidmine ei piirdu kindlasti vaid selle registreerimisega
äriregistris.
• Ka kõige parema äriidee puhul tuleb ettevõtjal lisaks meeldivatele
aspektidele arvestada ka võimalike riskide ja takistustega.
• https://www.seb.ee/foorum/ettevotlusega-alustamine/ettevotjaks-olemise-plussid-ja-miinused
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Ettevõtjaks olemise plussid

Ettevõtjaks olemise miinused

• Oma äri annab võimaluse kontrollida ja määrata ise,
mida ja millal teete.
• Saate järgida paindlikku päevakava, mis sobib nii
teie magamisharjumuste, pereelu kui ka
harrastustega.
• Kui teie äri lubab, võite kolida maale, ookeani taha
või teha tööd pargis või rongis.
• Ettevõtja elu on huvitav. Paljude ettevõtjate sõnul ei
peagi nad oma tegevust tööks, see on pigem
seiklus.
• Ettevõtjana olete ise otsustaja rollis ja ei pea
ootama, et ideid realiseerida ja katsetada.
• Ettevõtjana saate olla loominguline ja innovaatiline.
• Ettevõtlus annab võimaluse maitsta oma töö vilju
ning teenida vastavalt oma panusele ja nutikusele.
• Uuringute kohaselt iseloomustab ettevõtjaid
palgatöölistega võrreldes suurem tööga rahulolu ja
elukvaliteet.

• Rohkem vastutust võib tähendada ka
rohkem stressi. Edu või läbikukkumine
oleneb teist endist.
• Ettevõtja elu võib olla ebastabiilne.
Varieeruvad nii tellimuste kui nendele
kuluva aja mahud, tööpäeva pikkus kui
sissetulek.
• Ettevõtja tuleb olla 24/7, kaob eristus töö ja
vaba aja vahel.
• Ettevõtlusega alustades on suurem
tõenäosus teenida alguses vähem kui
palgatööl.
• Ettevõtlus võib tähendada ka, et perele ja
hobidele jääb vähem aega.
• Ettevõtjal tuleb maksta omast kassast
makse, puhkuserahasid ning arvestada
ootamatute väljaminekutega.
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Mis on ettevõtja/omaniku tegevuse peamine
eesmärk?
• Turul nõutava kauba või teenuse pakkumine?
• Raha teenimine?
• Kasumi teenimine?
• Ettevõtte väärtuse suurendamine?
Vladimir Funtikovi sõnul on Creative Mobile'i omanikele palju
tähtsam see, mida nad loovad, kui ükskõik mis, mida rahas
mõõta saab.
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Ettevõtte väärtus?
• Ettevõtte varade väärtus - asendusväärtus, raamatupidamisväärtus,
turuväärtus, likvideerimisväärtus jms
• ettevõtte potentsiaal ehk võimekus genereerida tulevikus selle
omanikele ja teistele huvigruppidele (võlausaldajatele) rahavoogusid
• Ettevõtte aktsiate väärtus
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Erinevate ettevõttevormide juhtimine
• FIE
• Osaühing
• Aktsiaselts
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FIE - füüsilisest isikust ettevõtja
• Füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) on ettevõtlusvorm, mis
sobib kõige paremini nendele, kes alustavad tegevust üksi või koos
perega.
• FIE-na tegutsemise eelised:
• minimaalse kapitali nõue puudub;
• registreerimine on lihtne;
• FIE-l ei pea olema põhikirja.
Samas vastutab FIE ettevõtlusega tekkinud
kohustuste eest kogu oma isikliku varaga.
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Osaühingu juhtimine
• Kui osaühingul on üks osanik, siis on ta ise oma
ettevõtte ainuvalitseja, kõik õigused on tema
käes. Kõik kohustused ja vastutus ka muidugi,
jagada neid kellegagi ei ole.
• Igapäevase äritegevusega seotud otsuseid
teeb äriühingu juhatus.
• Osanike osaluste suurus muutub oluliseks siis,
kui vaja on läbi viia osanike üldkoosolek ja
strateegilisi otsuseid vastu võtta.
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Kui ettevõtte juhatuses on mitu liiget
Mitme juhatuse liikme korral valitakse juhatuse
esimees, kelle sõnaõigus on kõige suurem.
• Teised tegelevad peamiselt oma valdkonnaga
• nt müügi,
• arenduse,
• kvaliteedi,
• finantsküsimustega jt
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Aktsiaselts
• Aktsiaseltsi juhtimisorganiteks on: aktsionäride üldkoosolek, nõukogu
ja juhatus.
• Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek.
• Nõukogu on juhatusest kõrgemalseisev organ, mis planeerib
aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab
järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

• Nõukogu peab koosnema vähemalt kolmest liikmest. Nõukogu liige ei pea
olema aktsionär. Nõukogu liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige, prokurist, audiitor, pankrotivõlgnik
ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.

•
• Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi
igapäevast majandustegevust.

• Juhatus võib koosneda ühest või mitmest liikmest. Juhatuse liige peab olema
teovõimeline füüsiline isik. Juhatuse liige ei pea olema aktsionär.
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Aktsiaseltsi õigused ja kohustused aktsionäri ees
• Aktsiaselts peab aktsionäre kohtlema võrdsetel asjaoludel võrdselt.
• Aktsionäridele võib maksta dividende majandusaasta aruande alusel.
• Dividendi maksmise tingimused ja kord on kirjas põhikirjas või
kindlaks määratud üldkoosoleku otsusega, mille on juhatus esitatud
ning mis on nõukoguga kooskõlastatud.
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Ettevõtja riskid
Juhtimisrisk

• Ebaefektiivse juhtimise tagajärjel
tulude vähenemine/kulude
suurenemine.
• Juhi/omaniku ebakompetentsus,
ebaausus, ebalojaalsus, laiskus,
ebajärjekindlus, käegalöömine.

Personalirisk • Võtmeisikute lahkumine, oskustöötajate
puudumine, konfliktid töösuhetes,
• töötajate ebakompetentsus, ebaausus,
ebalojaalsus, laiskus, lohakus,
distsipliiniprobleemid.
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Mõned näited tippjuhtide lahkumisest
• https://www.aripaev.ee/uudised/2018/07/13/nordica-juhiootamatut-lahkumist-varjutavad-sisevastuolud
• http://www.logistikauudised.ee/uudised/2011/11/08/favora-juhtlahkus
• http://www.toostusuudised.ee/uudised/2017/10/02/upm-kymmenevineeritehase-juht-ando-jukk-lahkus-ametist
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Vastutus
•
•
•
•
•

Vastutus äris tuleneb rollist – kas ollakse omanik, juht või töötaja.
Üldreegel (va FIE ja täisosanik) on järgmine:
„omanik ei vastuta“
juht vastutab
töötaja vastutab vastavalt töölepingule

• Kogu oma varaga vastutab ettevõtte kohustuste täitmise eest äriühing
• Vt https://www.aripaev.ee/arvamused/2017/07/27/juhatuse-liigevastutab-naha-ja-karvadega
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Agentuurikonflikt – erinevad huvid
Agentuurikonflikt on huvide konflikt, mis võib tekkida:
• ettevõtte omanike ja juhtkonna vahel,
• aktsionäride ja võlausaldajate vahel.
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Omaniku huvid
• Ettevõtte edu,
• Ettevõtte konkurentsivõime,
• Ettevõtte väärtuse kasv,
• Juhtkonna lojaalsus,
• Ettevõtte jätkusuutlikkus
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Tippjuhi huvid ja vajadused
• Professionaalsuse realiseerimine ehk eneseteostus
• Pingutust nõudev väljakutse
• Vabadus otsustada- oma meeskond, tootearendus, turud
• Head töötingimused, piisav eelarve
• Tunnustus, motiveeriv palk ja tulemustasu
• Omaniku tagasiside
• Arenguvõimalused
• Usaldus
Omanik vs juht
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Omanike ja väikeomanike, juhi ja töötajate
huvid
Suuromanik

Väikeomanikud

Juht/juhid/t
öötajad
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Näide: omanike tüli
Ettevõte kohustus endisele juhile
tasuma tööandja pensioni 10 000 eurot kuus kuni tema riikliku pensioniea

• ERRi teada olid pooled sõlminud lepingu, mille kohaselt
saabumiseni.

• Ettevõte lõpetas septembris endisele juhile pensioni maksmise ilmselt
seoses tema kirjutatud raamatuga, milles juht esitab oma nägemuse ettevõtte arengust ning nende
praegusest omanikust

• Ettevõte aga on omakorda esitas endise juhi vastu hagi, sest viimane
avaldas ettevõtte hinnangul oma elulooraamatus konfidentsiaalset teavet.
• Allikas https://www.aripaev.ee/uudised/2016/11/08/kadastik-nouab-postimehelt-tooandja-pensionit
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Vaata lisaks:
• https://www.rmp.ee/raamatupidamine/raamatupidamineyldiselt/kui-omanik-ei-osale-ettevotte-igapaevases-juhtimises-monedlihtsad-sammud-pettuste-ennetamiseks-2016-10-19
• Äriseadustik
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010019?leiaKehtiv
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Ettevõtja
• § 1. Ettevõtja
• Ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kes pakub oma nimel
tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade müük või teenuste osutamine on püsiv tegevus,

•
•
•
•

ning käesolevas seaduses sätestatud äriühing.
§ 2. Äriühingute liigid
(1) Äriühing on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja
tulundusühistu.
(4) Äriühingud võivad ühineda ja jaguneda ning äriühingu võib teist liiki
äriühinguks ümber kujundada
(5) Seaduses sätestatud juhtudel on ühinemiseks, jagunemiseks ja
ümberkujundamiseks nõutav pädeva asutuse luba.
Omanik vs juht
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Õigus saada infot
• ÄS § 166. Osaniku õigus teabele
• (1) Osanikel on õigus saada juhatuselt teavet osaühingu tegevuse
kohta ja tutvuda osaühingu dokumentidega.
• (2) Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide
esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju
osaühingu huvidele.
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§ 168. Osanike pädevus
• (1) Osanike pädevusse kuulub:
1) põhikirja muutmine;
2) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
3) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4) kui ühingul ei ole nõukogu – juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
5) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
6) osa jagamine, kui põhikirjast ei tulene teisiti;
7) audiitori valimine;
8) erikontrolli määramine;
9) kui ühingul ei ole nõukogu – prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
• 10) nõukogu liikmega või juhul, kui ühingul ei ole nõukogu, siis juhatuse liikmega tehingu tegemise
otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või
vaidluses osaühingu esindaja määramine;
11) osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
12) muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
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§ 180. Juhatus
• (1) Juhatus on osaühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib osaühingut.
[RT I 2009, 13, 78 - jõust. 01.07.2009]
• (2) Juhatusel võib olla üks liige (juhataja) või mitu liiget. Juhatuse liige ei pea olema osanik. Juhatuse liige peab olema
teovõimeline füüsiline isik.
• (3) Juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu liige. Põhikirjas võib ette näha muid isikuid, kes ei või olla juhatuse liikmeks.
• (4) Kui osaühingul on nõukogu, peab juhatus juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid,
mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. See piirang ei kehti
kolmandate isikute suhtes.
• (5) Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate osaühingu majandustegevusest ja
majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt osaühingu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja
muudest osaühingu majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest. Juhatus peab teatama ka osaühinguga samasse
kontserni kuuluvate äriühingutega seotud asjaoludest, mis võivad oluliselt mõjutada osaühingu tegevust.
• Juhatuse liikmed on solidaarselt kohustatud hüvitama osaühingule pärast maksejõuetuse ilmnemist osaühingu tehtud
maksed, mille tegemine vaadeldavas olukorras ei olnud kooskõlas korraliku ettevõtja hoolsusega. Juhatuse liikmete
vastutusele kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 187 sätestatut.
• (6) Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse
vs juht
tegevust. Kui osaühingul on nõukogu, võib osaühinguOmanik
põhikirjas
ette näha, et juhatuse esimehe määrab nõukogu.27

§ 181. Juhatuse esindusõigus
• (1) Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige, kui
põhikirjaga ei ole ette nähtud, et juhatuse liikmed esindavad osaühingut
mitmekesi või ühiselt. Kolmandate isikute suhtes kehtib ühine esindus ainult siis,
kui see on kantud äriregistrisse.
• (2) Juhatuse liikmed on osaühingu nimel tehingute tegemisel kohustatud
osaühingu suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või osanike, nõukogu või juhatuse
kehtestatud piiranguid. Esindusõiguse piiramine ei kehti kolmandate isikute
suhtes.
• (3) Osaühingu ja juhatuse liikme vahel tehtud tehing on tühine, kui tehinguga ei
nõustunud osanikud või nõukogu. See ei kehti tehingu suhtes, mis tehakse
osaühingu igapäevases majandustegevuses kauba või teenuse turuhinna alusel.
• (4) Juhatuse liikmel ei ole õigust esindada osaühingut tehingute tegemisel, mille
puhul vastavalt seadusele otsustavad esindaja määramise eraldi osanikud või
nõukogu.
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Vaata lisaks : juhtimisvaldkonna uuring
• Suuruse järgi analüüsides oli kuni 9 töötajaga ettevõtetes peamiseks
planeerijaks omanik, sellest suuremates ettevõtetes tegevjuht.
• 250 ja enama töötajaga ettevõttes järgnes tegevjuhile finantsjuht ja alles
kolmandana omanikud.

• Korrelatsioonianalüüsi tulemused näitasid, et omanike osalemine
vähenes koos firma suuruse kasvamisega, samal ajal suurenes
keskjuhtide, tootmis- ja teenindusjuhtide, finantsjuhtide,
personalijuhtide, turundusjuhtide ja firmaväliste konsultantide
kaasamine.
• Allikas

https://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/EAS_juhtimisvaldkonna_uuring_Civ
itta_EBS_Final_2015_08_17.pdf
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