
Mittetulundusühing	  ”Tallinna	  Ülikooli	  Üliõpilaskond” 
 
PÕHIKIRI 
 
Mittetulundusühingu	  (edaspidi:	  Ühingu)	  ”Tallinna	  Ülikooli	  Üliõpilaskond”	  
põhikiri	  on	  kinnitatud	  18.	  veebruaril	  2015.	  a.	  üldkoosoleku otsusega. 
 
 
I.	  Ühingu	  nimi,	  asukoht,	  eesmärk,	  majandusaasta	  ja	  sümboolika 
 
1.1	  Ühingu	  ametlik	  nimi	  on	  "Tallinna	  Ülikooli	  Üliõpilaskond".	  
1.2	  Ühingu	  asukohaks	  on	  Eesti	  Vabariik,	  Tallinn.	  
1.3	  Ühingu	  eesmärgiks	  on	  Tallinna	  ÜlikooliÜliõpilaskonna	  tegevuse	  toetamine.	  
1.4	  Ühingu	  majandusaasta	  algab	  1.	  jaanuaril	  ja	  lõpeb	  31.	  detsembril.	  
1.5	  Ühing	  on	  asutatud	  tähtajatult.	  
1.6	  Ühingul	  on	  oma	  vara,	  pangaarve(d),	  pitsat	  ja	  sümboolika. 
 
II.	  Ühingu	  liikmeks	  vastuvõtmise	  ning	  Ühingust	  väljaastumise	  ning	  
väljaarvamise	  tingimused	  ja	  kord 
 
2.1	  Ühingu	  liikmeks	  (edaspidi	  liikmeks)	  saavad	  astuda	  kehtivate	  volitustega	  
Tallinna	  Ülikooli	  Üliõpilaskonna	  volikogu	  liikmed	  (edaspidi	  volikogu)	  liikmed	  ja	  
üliõpilasnõukogude	  juhatuse	  liikmed.	   
Ühingu	  juhatuse	  liikmeks	  saavad	  kandideerida	  kõik	  Tallinna	  Ülikooli	  
üliõpilaskonna	  juhatuse	  liikmed. 
2.2	  Liikmeks	  saamiseks	  esitatakse	  vastav	  avaldus	  Ühingu	  juhatusele	  (edaspidi	  
juhatusele),	  kes	  otsustab	  liikme	  vastuvõtmise. Liikmeks saamiseks on kohustuslik 
allkirjastada konfidentsiaalsusleping. 	  Vastuvõetud	  liikme	  volitused	  algavad	  
vastuvõtmise	  otsuse	  hetkest. 
2.3	  Juhatus	  on	  kohustatud	  avalduse	  esitanud	  isiku	  Ühingu	  liikmeks	  vastu	  võtma,	  
kui	  ta	  vastab	  punkti	  2.1	  nõuetele.	  
2.4	  Juhatus	  arvab	  Ühingu	  liikmeskonnast	  välja	  iga	  sellise	  isiku,	  kellel	  pole	  
volikogu	  liikme	  volitusi,	  ega üliõpilasnõukogu juhatuse liikme volitusi, kuna	  need	  
on	  lõppenud	  või	  peatatud,	  ning	  ta	  pole	  ise	  väljaastumise	  avaldust	  esitanud.	  Välja	  
arvatud	  liikme	  õigused	  ja	  kohustused	  lõpevad	  väljaarvamise	  otsuse	  hetkest. 
2.5	  Liikmel	  on	  õigus	  kirjaliku	  avalduse	  alusel	  Ühingust	  välja	  astuda.	  Avaldus	  
esitatakse	  juhatusele.	  Liige	  kaotab	  õigused	  ja	  kohustused	  alates	  
väljaastumisavalduse	  juhatusele	  laekumise	  hetkest,	  mis	  märgitakse	  avaldusele. 
 
III	  Liikmete	  õigused	  ja	  kohustused 
 
3.1	  Liikmel	  on	  õigus:	  
3.1.1	  osaleda,	  sõna	  võtta	  ja	  hääletada	  Ühingu	  üldkoosolekul;	  
3.1.2	  olla	  valitud	  Ühingu	  muude	  organite	  liikmeks;	  
3.1.3	  saada	  juhatuselt	  igakülgset	  informatsiooni	  Ühingu	  tegevusest	  ja	  tutvuda	  
Ühingu	  dokumentatsiooniga;	  
3.1.4	  osaleda	  ja	  arendada	  Ühingu	  tegevust; 
3.2	  Liikmel	  on	  kohustus:	  
3.2.1	  võtta	  osa	  Ühingu	  üldkoosolekutest;	  



3.2.2	  seista	  hea	  Ühingu	  eesmärkide	  ja	  huvide	  eest	  ning	  hoida	  Ühingu	  head	  
mainet;	  
3.2.3	  järgida	  Ühingu	  tegevuses	  osalemisel	  põhikirja,	  sisekorraeeskirja	  ja	  Ühingu	  
organite	  otsuseid; 
 
IV	  Üldkoosolek 
 
4.1	  Ühingu	  kõrgeimaks	  organiks	  on	  liikmete	  üldkoosolek,	  kus	  igal	  Ühingu	  liikmel	  
onüks	  hääl 
4.2	  Üldkoosolek	  võtab	  vastu	  otsuseid	  kõikides	  Ühingu	  juhtimise	  küsimustes,	  
mida	  ei	  ole	  seaduse	  või	  põhikirjaga	  antud	  juhatuse	  pädevusse. 
Üldkoosoleku	  pädevus	  
4.3.	  Üldkoosoleku	  pädevusse	  kuulub:	  
4.3.1	  põhikirja	  muutmine;	  
4.3.2	  eesmärgi	  muutmine;	  
4.3.3	  juhatuse	  liikmete	  määramine;	  
4.3.4	  juhatusele	  ülesannete	  panemine	  ning	  juhatuse	  töö	  tasustamise	  
otsustamine;	  
4.3.5	  juhatuse	  liikmega	  tehingu	  tegemise	  või	  tema	  vastu	  nõude	  esitamise	  
otsustamine	  ja	  selles	  tehingus	  või	  nõudes	  mittetulundusühingu	  esindaja	  
määramine;	  
4.3.6	  revisjonikomisjoni	  moodustamine	  ja	  selle	  volituste	  määramine;	  
4.3.7	  eelarve	  ja	  majandusaasta	  aruande	  kinnitamine;	  
4.3.8	  muude	  küsimuste	  otsustamine,	  mida	  ei	  ole	  seaduse	  või	  põhikirjaga	  antud	  
juhatuse	  pädevusse; 
Üldkoosoleku	  kokkukutsumine	  
4.4	  Üldkoosoleku	  kutsub	  kokku	  juhatus	  juhul,	  kui	  ühingu	  huvid	  seda	  nõuavad,	  
kuid	  mitte	  vähem,	  kui	  kolm	  korda	  kalendriaastas. 
4.5	  Juhatus	  peab	  üldkoosoleku	  kokku	  kutsuma,	  kui	  seda	  nõuab	  kirjalikult	  ja	  
põhjust	  ära	  näidates	  vähemalt	  1/10	  Ühingu	  liikmetest. 
4.6	  Kui	  juhatus	  ei	  kutsu	  üldkoosolekut	  kokku	  punkti	  4.5	  alusel,	  võivad	  taotlejad	  
üldkoosoleku	  ise	  kokku	  kutsuda	  samas	  korras	  juhatusega. 
4.7	  Üldkoosoleku	  kokkukutsumisest	  peab	  ette	  teatama	  vähemalt	  seitse	  päeva. 
Üldkoosoleku	  läbiviimine	  ja	  otsused	  
4.8	  Üldkoosolek	  võib	  vastu	  võtta	  otsuseid,	  kui	  tema	  kokkukutsumisel	  on	  järgitud	  
kõiki	  seadusest	  ja	  mittetulundusühingu	  põhikirjast	  tulenevaid	  nõudeid.	  Kui	  
üldkoosoleku	  kokkukutsumisel	  on	  rikutud	  seaduse	  või	  põhikirja	  nõudeid,	  ei	  ole	  
üldkoosolek	  õigustatud	  otsuseid	  vastu	  võtma,	  välja	  arvatud	  siis,	  kui	  
üldkoosolekus	  osalevad	  või	  on	  esindatud	  kõik	  liikmed. 
4.9	  Üldkoosolek	  on	  otsustusvõimeline,	  kui	  koosolekust	  võtavad	  osa	  vähemalt	  
pooled	  Ühingu	  liikmetest.	  Kui	  üldkoosolekul	  ei	  osalenud	  nõutav	  arv	  Ühingu	  
liikmeid,	  siis	  kutsutakse	  uus	  üldkoosolek	  kokku	  kõige	  varem	  seitsme	  päeva	  
möödudes. 
4.10	  Üldkoosolekus	  võib	  osaleda	  ja	  hääletada	  Ühingu	  liige	  või	  tema	  esindaja,	  
kellele	  on	  antud	  lihtkirjalik	  volikiri.	  Esindajaks	  võib	  olla	  ainult	  teine	  Ühingu	  liige. 
4.11	  Üldkoosoleku	  otsus	  on	  vastu	  võetud,	  kui	  selle	  poolt	  hääletab	  üle	  poole	  
koosolekus	  osalenud	  Ühingu	  liikmetest	  või	  nende	  esindajatest	  ja	  Ühingu	  põhikiri	  
või	  seadus	  ei	  näe	  ette	  suuremat	  häälteenamuse	  nõuet. 
4.12	  Põhikirja	  muutmise	  otsus	  on	  vastu	  võetud,	  kui	  selle	  poolt	  on	  hääletanud	  üle	  



2/3	  üldkoosolekus	  osalenud	  liikmetest	  või	  nende	  esindajatest. 
4.13	  Põhikirjamuudatus	  jõustub	  selle	  registrisse	  kandmisest.	  
Põhikirjamuudatuse	  registrisse	  kandmise	  avaldusele	  lisatakse	  põhikirja	  
muutmise	  otsustanud	  üldkoosoleku	  protokoll	  ja	  põhikirja	  uus	  tekst.	  Põhikirja	  
uuele	  tekstile	  peab	  alla	  kirjutama	  vähemalt	  üks	  juhatuse	  liige	  või	  kui	  juhatuse	  
liikmed	  on	  õigustatud	  ühingut	  esindama	  ainult	  ühiselt,	  siis	  kõik	  ühiselt	  esindama	  
õigustatud	  juhatuse	  liikmed. 
4.14	  Põhikirjas	  ettenähtud	  Ühingu	  eesmärgi	  muutmiseks	  on	  vajalik	  vähemalt	  
9/10	  liikmete	  nõusolek.	  Muutmist	  otsustanud	  üldkoosolekul	  mitteosalenud	  
liikme	  nõusolek	  peab	  olema	  esitatud	  kirjalikult. 
4.15	  Isiku	  valimisel	  loetakse	  üldkoosolekul	  valituks	  kandidaat,	  kes	  sai	  teistest	  
enam	  hääli,	  kui	  üldkoosolek	  ei	  otsusta	  enne	  valimisi	  teisiti.	  Häälte	  võrdsel	  
jagunemisel	  heidetakse	  liisku,	  kui	  üldkoosolek	  ei	  otsusta	  enne	  valimisi	  teisiti. 
4.16	  Üldkoosoleku	  otsus	  loetakse	  vastuvõetuks	  koosolekut	  kokku	  kutsumata,	  kui	  
otsuse	  poolt	  hääletavad	  kirjalikult	  kõik	  Ühingu	  liikmed. 
4.17	  Liige	  ei	  või	  hääletada,	  kui	  otsustatakse	  temaga	  või	  temaga	  võrdset	  
majanduslikku	  huvi	  omava	  isikuga	  tehingu	  tegemist	  või	  temaga	  kohtuvaidluse	  
alustamist	  või	  lõpetamist. 
4.18	  Ühingu	  liikme	  teistest	  erineva	  õiguse	  lõpetamiseks	  või	  muutmiseks,	  samuti	  
talle	  teistest	  erineva	  kohustuse	  panemiseks	  peab	  olema	  selle	  liikme	  nõusolek. 
4.19	  Ühingu	  liige,	  kes	  on	  ka	  juhatuse	  või	  muu	  organi	  liige,	  ei	  või	  hääletada	  
üldkoosolekul	  tema	  vastu	  nõude	  esitamise	  otsustamisel.	  Käesolevas	  punktis	  
nimetatud	  liikme(te)	  hääli	  ei	  arvestata	  esindatuse	  määramisel. 
 
V	  Juhatus	  
5.1	  Ühingu	  tegevust	  juhib	  ja	  esindab	  juhatus,	  milles	  on	  kolm	  kuni viis liiget.	  
5.2	  Juhatus	  esindab	  Ühingut	  kõigis	  õigustoimingutes.	  
5.3	  Juhatus	  juhib	  ja	  esindab	  Ühingut	  igapäevases	  töös	  ning	  küsimustes,	  mis	  on	  
tema	  pädevusse	  antud	  seaduse,	  põhikirja	  või	  üldkoosoleku	  otsusega.	  
5.4	  Juhatuse	  liikmete	  volitused	  lõppevad	  uue juhatuse valimisel. 	  
5.5	  Juhatuse	  liige	  peab	  olema	  teovõimeline	  füüsiline	  isik.	  
5.6	  Vähemalt	  pooled	  juhatuse	  liikmed	  peavad	  olema	  isikud,	  kelle	  elukoht	  on	  
Eestis.	  
5.7	  Juhatuse	  liikme	  võib	  igal	  ajal,	  sõltumata	  põhjusest,	  tagasi	  kutsuda. 
5.8	  Juhatuse	  liige	  ei	  või	  oma	  kohustuste	  täitmist	  panna	  kolmandale	  isikule,	  kui	  
seda	  ei	  ole	  ette	  nähtud	  üldkoosoleku	  otsusega. 
Juhatuse	  pädevus	  
5.9	  Juhatus:	  
5.9.1	  korraldab	  ja	  viib	  ellu	  Ühingu	  igapäevast	  (majandus)tegevust;	  
5.9.2	  kasutab	  ja	  käsutab	  Ühingu	  varasid	  heaperemehelikult	  ning	  kooskõlas	  
Ühingu	  eesmärkidega;	  
5.9.3	  koostab	  ja	  esitab	  üldkoosolekule	  kinnitamiseks	  Ühingu	  eelarve;	  
5.9.4	  korraldab	  mittetulundusühingu	  raamatupidamise	  vastavalt	  
raamatupidamise	  seadusele;	  
5.9.5	  koostab	  ja	  esitab	  üldkoosolekule	  kinnitamiseks	  majandusaasta	  aruande;	  
5.9.6	  hoiab	  ja	  haldab	  Ühingu	  dokumentatsiooni,	  sealhulgas	  liikmete	  nimekirja,	  
tagades	  selle	  säilimise	  vastavalt	  õigusaktides	  toodud	  nõuetele;	  
5.9.7	  annab	  Ühingu	  liikmetele	  vajalikku	  teavet	  juhtimise	  kohta	  ja	  esitab	  nende	  
nõudel	  vastava	  aruande; 



 
Juhatuse	  esindusõigus	  
5.10	  Juhatuse	  liikmel on	  õigus	  esindada	  Ühingut	  kõikides	  õigustoimingutes,	  kui	  
seaduses	  ei	  ole	  sätestatud	  teisiti.	  
5.11	  Juhatuse	  õigust	  esindada	  Ühingut	  võib	  piirata	  üldkoosoleku	  otsusega,	  
näiteks	  määrata,	  et	  juhatuse	  liikmed	  või	  mõned	  neist	  võivad	  esindada	  Ühingut	  
ainult	  ühiselt.	  
Esindusõiguse	  piiramine	  ei	  kehti	  kolmandate	  isikute	  suhtes,	  kui	  see	  pole	  kantud	  
registrisse. 
5.12	  Juhatus	  võib	  Ühingu	  kinnisasju	  või	  registrisse	  kantud	  vallasasju	  võõrandada	  
või	  asjaõigusega	  koormata	  üldkoosoleku	  otsusega	  ja	  selles	  otsuses	  ettenähtud	  
tingimustel.	  
Piirang	  kehtib	  kolmandate	  isikute	  suhtes,	  kui	  see	  on	  kantud	  registrisse. 
Juhatuse	  töökorraldus	  ja	  otsused	  
5.13	  Juhatus	  määrab	  oma	  töökorralduse	  ise,	  kui	  see	  pole	  määratud	  üldkoosoleku	  
poolt.	  
5.14	  Juhatus	  võib	  vastu	  võtta	  otsuseid,	  kui	  selle	  koosolekus	  osaleb	  üle	  poole	  
juhatuse	  liikmetest.	  
5.15	  Juhatuse	  otsuse	  vastuvõtmiseks	  on	  nõutav	  juhatuse	  koosolekus	  osalenud	  
juhatuse	  liikmete	  poolthäälteenamus.	  
5.16	  Juhatus	  võib	  vastu	  võtta	  otsuse	  koosolekut	  kokku	  kutsumata,	  kui	  selle	  poolt	  
hääletavad	  kirjalikult	  kõik	  juhatuse	  liikmed.	  
5.17	  Juhatuse	  liige	  ei	  või	  osaleda	  hääletamises,	  kui	  otsustatakse	  temaga	  või	  
temaga	  võrdset	  majanduslikku	  huvi	  omava	  isikuga	  tehingu	  tegemist	  või	  temaga	  
kohtuvaidluse	  alustamist	  või	  lõpetamist	  Ühingu	  poolt.	  
5.18	  Juhatuse	  liikmed,	  kes	  on	  oma	  kohustuse	  rikkumisega	  tekitanud	  kahju	  
Ühingule	  vastutavad	  tekitatud	  kahju	  hüvitamise	  eest	  solidaarselt.	  
5.19	  Juhatuse	  või	  muu	  organi	  liikme	  vastu	  esitatava	  nõude	  aegumistähtaeg	  on	  
viis	  aastat	  kohustuse	  rikkumisest. 
 
VI	  Majandusaasta	  aruanne 
 
6.1	  Pärast	  majandusaasta	  lõppu	  koostab	  juhatus	  raamatupidamise	  aastaaruande	  
ja	  tegevusaruande	  seaduses	  sätestatud	  korras.	  
6.2	  Juhatus	  esitab	  aruanded	  üldkoosolekule	  kuue	  kuu	  jooksul,	  arvates	  
majandusaasta	  lõppemisest.	  Kui	  Ühingul	  on	  audiitor	  või	  revisjonikomisjon,	  peab	  
aruannetele	  lisama	  audiitori	  järeldusotsuse	  või	  revisjonikomisjoni	  arvamuse.	  
6.3	  Majandusaasta	  aruande	  kinnitamise	  otsustab	  üldkoosolek.	  
6.4	  Kinnitatud	  majandusaasta	  aruandele	  kirjutavad	  alla	  kõik	  juhatuse	  liikmed. 
 
VII	  Järelevalve 
 
7.1	  Üldkoosolek	  teostab	  järelevalvet	  juhatuse	  tegevuse	  üle. Selle	  ülesande	  
täitmiseks	  määrab	  üldkoosolek	  revisjonikomisjoni	  või	  audiitorkontrolli.	  
Revidendiks	  või	  audiitoriks	  ei	  või	  olla	  Ühingu	  juhatuse	  liige	  ega	  raamatupidaja.	  
7.2	  Juhatuse	  liikmed	  peavad	  võimaldama	  revidendil	  või	  audiitoril	  tutvuda	  kõigi	  
revisjoni	  või	  audiitorkontrolli	  läbiviimiseks	  vajalike	  dokumentidega	  ning	  andma	  
vajalikku	  teavet.	  
7.3	  Revidendid	  või	  audiitorid	  koostavad	  revisjoni	  või	  audiitorkontrolli	  tulemuste	  



kohta	  aruande,	  mille	  esitavad	  üldkoosolekule. 
 
VIII	  Ühinemine.	  Jagunemine.	  Likvideerimine 
 
8.1	  Ühingu	  ühinemine,	  jagunemine	  ja	  likvideerimine	  toimuvad	  seaduses	  
sätestatud	  korras.	  
8.2	  Ühingu	  likvideerijateks	  on	  juhatuse	  liikmed	  või	  üldkoosoleku	  poolt	  määratud	  
isikud.	  
8.3	  Likvideerimisel	  allesjäänud	  vara	  antakse	  tulumaksusoodustusega	  
mittetulundusühingute,	  sihtasutuste	  ja	  ususliste	  ühenduste	  nimekirjas	  olevale	  
või	  avalikõiguslikule	  juriidilisele	  isikule. 
 
IX	  Muud	  tingimused 
 
9.1	  Küsimustes,	  mida	  põhikirjas	  pole	  puudutatud,	  juhindub	  Ühing	  
mittetulundusühingute	  seadusest.	  


