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TEGEVUSARUANNE 
 
 
Aruandeperioodil oli Eesti Haridusfoorumi (EHF) tegevus pühendatud Eesti haridusstrateegia 
2020 kavandis esitatud väljakutsete ja meetmete selgitamisele, koostööpartnerite ja 
sihgruppidega läbirääkimistele ning strateegia projekti rakendamisega seotud võimalike 
asjaolude arutamisele.  
 
Peamine koostööpartner oli Haridus- ja Teadusministeerium, kelle sõlmitud koostöölepingus 
oli ette nähtud: 
- Ühing viib läbi vähemalt ühe seminari vormis eelfoorumi, millel selgitatakse ja arutatakse 
haridusstrateegias formuleeritud väljakutseid ja meetmeid, eelkõige hariduse tugevamat 
seostamist teadmusühiskonna ja innovaatilise majandusega 
- Ühing viib läbi vähemalt kaks  ekspertgrupi arutelu vormis eelfoorumit haridusstrateegias 
esiletoodud kiiret lahendamist nõudvate  haridusprobleemide lahendamise üle 
 
Lepinguperioodil viis ühing läbi järgmised seminarid ja foorumid.  
Seminar „Elukaar ja õppimine“ 10.02.2012.  Seminari eesmärgiks oli Eesti 
haridusstrateegia projekti väljakutsete arutelu partnerühingutega, kes koondavad suurt hulka 
haridusorganisatstioone ja üksikisikuid.   Seminarist võtsid osa : Eesti Vabaharidusliit, 
Andras, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Õpetajate Liit, Tallinna Ülikool, Eesti Haridusfoorum jt. 
Seminaril tutvustati haridusstrateegia projekti sisu, haridusstrateegia  juhtkomitee poolt 
2.veebruaril 2012 esitatud vormikohast  lähteülesannet vabariigi Haridus- ja 
Teadusministeeriumile ning  
 
Lisaks eelpool nimetatud eelfoorumidele ja seminaride korraldamisele panustas ühing, 
eelkõige oma liikmete, sh Ene-Mall Vernik, Viive Ruus, Olav Aarna, Krista Loogma jt 
haridusstrateegia projekti tutvustavate ettekannetega kõigi EKK poolt EL elukestva õppe 
projekti  „elu5x“ raames korraldatud maakondlikel seminaridel.               
 
 EKK, HTM ja EHF ühine konverents  “Koolivõrk korras: kuidas edasi”  11. 04.2012  
 
EHF` 2012 (suur foorum) 27.aprillil “Miks head mõtted ellu ei jõua?“  
 
Foorumi kontseptsioon lähtus haridusstrateegia ühest kesksest väljakutsest   „liikumine  
arengu- ja koostöökeskse õpikäsituse suunas”, st küsimus õppimise ja õpetamise praktika 
otsustavast muutmisest isiksuse arengu ja sotsiaalselt küpse, enesekindla isiksuse 
kujunemise suunas.  Et selline praktika valdav pole, sellest räägivad liigsuured  varase 
väljalangemise, nn “alaharitute”, eri- ja kutsealase haridusteta inimeste arvud.  
Konverents küsisgi: miks ühiskondlikult hästi teadvustatud ja läbiarutatud küsimuses ei jõuta 
kuidagi sõnadelt tegudele?  Konverentsil avaldasid erinevate valdkondadeesindajad oma 
mõtteid selle küsimuse üle, ning aruatati, kuidas võtta laste&noorte arengu toetamisel 
arvesse kõiki “kooliväliseid tegijaid“ (Internet, huviringid, noorteorganisatsioonid, 
spordiorganistasioonid jne jne). Foorumil esinesid ka praktikud erinevatest koolidest, kus on 
jõutud järgimisväärsete praktikate rakendamisele õppijate isiksusliku arengu toetamisel, 
tutvustati Väike-Maarja integreeritud kooli kogemust jt.   
 
Lepinguperioodil toimunud arutelud ja peamised tulemused on esitatud EHF kodulehel ja 
EHF kogumikes. Kokkuvõtlikult võib toimunud arutlelude kohta öelda järgmist. 
Haridusstrateegia projekti (väljakutsete, meetmete  ja nende tausta) selgitamistel ja 
aruteludel väga erinevate osalistega/gruppidega ilmnes  väga suur huvi haridusuuenduste, 
eriti kavandatavate struktuurimuutuste vastu; samas aga äärmiselt erinevad arusaamad 
strateegia projektis esitatud väljakutsete tähenduse, vajalikkuse, võimalike lahendusteede  ja 
lahenduste sobivuse kohta erinevate huvigruppide jaoks.  Strateegia edendamiseks tehtud 
ettepanekud hõlmasid: rohkem väga erinevate gruppide (sh nt kultuuriinimeste) kaasamist 



strateegia rakendusplaanide koostamisel, paikkonna terviklikust arengust lähtuvate 
lahenduste otsimine, õpetajate ja õpetajakoolituse täiendamist, tunduvalt enam koostööd, 
läbirääkimisi, arutelused et strateegia väljkutsetest ja meetmetest aru saada ja nende 
tähendust mõista, süsteemset ja kontseptuaalset lähenemist kavandatud reformidele (mitte 
jupphaval tegemist) jpt. Oli ka  suhteliselt tasakaalustamata ettepanekuid, mis tuginesid 
arusaamale, et on olemas üks peamine mehhanism, mille abil asju parandada (nt kõik 
keskendub õpetajale/koolijuhile; haldusreform ajab kõik korda jms). Samuti tahteti näha 
teatud teemasid starteegia dokumentides otseselt kajastuvat, sh nt keskkonnaharidus, 
täiskasvnuharidus.  
 
 
Rahvusvaheline koostöö  
EHF-l on jätkunud rahvusvaheline koostöö EUNEC  (European Network of Education 
Councils) raames. 24. – 26. Oktoobril leidis Lissabonis aset EUNECi konverents teemal 
“New Skills for New Jobs.  New challenges for VET in the 21st century”. EHFi poolt osalesid 
seal Krista Loogma ja Siiri Evard. Põhiteemaks oli kutseõppe muutumine ühiskonnas.  Jõuti 
järeldustele, nagu: kutseõpe on läbitegemas suuri muudatusi, eelkõige tööturu ootuste 
muutumise tõttu;nähakse muudatusi, mis on tingitud eelarve kärbetest. 21.-22. mail toimus 
Amsterdamis EUNECi seminar teemal „Exellence in Education“, millel osales Siiri Evard. 
Peateemaks oli hariduse kvaliteedi tõstmine – seda kõigi (ka andekate) õpilaste lõikes. Jõuti 
järeldusele, et hetkel on õppimine tavakoolis väga standardiseeritud ning see ei toeta 
enamuse õpilaste arengut. Lisainfo: http://www.eunec.eu/. 
 
 
EHF kogumik 
Koostatud on EHF järjekordne kogumik „Miks haridusmuutused visalt ellu jõuavad?“.  
Kogumiku artiklid peegeldavad eelfoorumite kokkuvõtteid ja tulemusi ning EHF´2012 
ettekandeid ja arutelusid.  
 
 
Haridusfoorum Internetis 
Haridusfoorumi, lepinguperioodi vältel toimunud seminaride ja ekspertarutelude tulemused 
on ühing esitanud oma kodulehel. Jätkunud on heade kogemuste andmebaasi täiendamine. 
Heade kogemuste andmebaasi uuendamise ja andmebaasi aluste ümbervaatamise 
kavatseb EHF võtta järgmise perioodi plaani.  
 
 
 
EHF juhatuse nimel  
Krista Loogma  
 

http://www.eunec.eu/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Varad   

Käibevara   

Raha 703 16 402

Nõuded ja ettemaksed 5 107

Kokku käibevara 708 16 509

Kokku varad 708 16 509

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 26 1 212

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 14 248

Kokku lühiajalised kohustused 26 15 460

Kokku kohustused 26 15 460

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 049 1 796

Aruandeaasta tulem -367 -747

Kokku netovara 682 1 049

Kokku kohustused ja netovara 708 16 509
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011

Tulud   

Annetused ja toetused 14 678 18 669

Tulu ettevõtlusest 0 238

Kokku tulud 14 678 18 907

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -14 678 -18 054

Mitmesugused tegevuskulud -372 -1 563

Tööjõukulud 0 -44

Kokku kulud -15 050 -19 661

Põhitegevuse tulem -372 -754

Finantstulud ja -kulud 5 7

Aruandeaasta tulem -367 -747
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011

Rahavood põhitegevusest   

Laekunud annetused ja toetused 0 19 800

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 529 1 441

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -10 136 -9 238

Väljamaksed töötajatele -6 099 -9 321

Kokku rahavood põhitegevusest -15 706 2 682

 

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 7 14

Kokku rahavood investeerimistegevusest 7 14

 

Kokku rahavood -15 699 2 696

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 16 402 13 706

Raha ja raha ekvivalentide muutus -15 699 2 696

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 703 16 402
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 1 796 1 796

Aruandeaasta tulem -747 -747

31.12.2011 1 049 1 049

Aruandeaasta tulem -367 -367

31.12.2012 682 682
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Haridusfoorumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud, lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti

hea raamatupidamistava põhinõuded on esitatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamistoimkonna juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud netomeetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes olevat arvelduskonto ja sularaha jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse bilansis, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel vaadeldakse igat arvet eraldi.

Kogumine finantsvarade allahindlusi ei teostata. Ebatõenäoliselt laekuvad ostjate arved kirjendatakse põhitegevuse kuludesse.

Kui nõue muutub lootusetuks, kantakse võlg maha ostjate võlast. Nõue on lootusetu siis kui võla sissenõudmine ei ole majanduslikult kasulik või

ei saa seda teha (nt ostja pankrotistumise korral või võlgniku mitteleidmise korral).

Viitlaekumistena kajastatakse intressinõuded pangahoiustelt, samuti muud intressi- ja viivisenõuded. Intressi- ja viivisenõudeid kajastatakse

tekkepõhiselt, korrespondeeruvalt vastavate tulude kontodega. Siin kajastatakse ka tuludesse arvatud, kuid bilansipäevaks veel laekumata

annetused ja toetused.

Arveldusi aruandvate isikutega peetakse samanimelisel kontol. Nende kontode kreedititesse kantakse majandus- või

lähetuskulud kuluaruannete alusel.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikemat aega, üldjuhul rohkem kui aasta ja mille soetusmaksumus

ühiku kohta on suurem kui 650 (kuussada viiskümmend) eurot. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses.

Soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest (k.a. tollimaks ja muud mittetagastuvad maksud).

Otseselt soetamisega seotuks loetakse kulutused, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja paigaldamise asukohta.

Iga materiaalse põhivara objekti kohta peetakse individuaalset arvestust.

Materiaalse põhivara objektidelt arvutatakse amortisatsiooni (kulumit) lineaarsel meetodil. Põhivara soetamisel määratakse juhatuse liikme

poolt igale põhivarale kasulik eluiga (kuludesse kandmise ajavahemik), mille jooksul on materiaalset põhivara majanduslikult

otstarbekas kasutada. Kasulik eluiga märgitakse ostuarvele ja viseeritakse juhatuse liikme allkirjaga. Raamatupidamises määratakse kasuliku

eluea järgi amortisatsiooni norm aastaks ja arvutatakse selle järgi kord aastas põhivara soetusmaksumuselt kulumit. Esialgselt määratud

kasulikku eluiga võib muuta juhatuse otsusega.

Amortisatsiooni hakatakse arvutama põhivara arvelevõtmise kuust, amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse väljalangemisele järgnevast

kuust. Täielikult amortiseerunud põhivaralt amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse. Kui täielikult amortiseerunud vara on veel kasutuses,

kajastatakse bilansis nii soetusmaksumust kui kulumit ühes ja samas summas. Kui põhivara enam ei kasutata, tuleb see bilansist eemaldada.

Materiaalne põhivara kantakse bilansist välja juhatuse poolt kinnitatud akti alusel.

Väheväärtuslike põhivaraobjektide (väheolulise maksumusega põhivara) maksumuse ülempiir on 649 (kuussada nelikümmend üheksa) eurot.

Väheväärtuslikud põhivara objektid kantakse kuludesse ostmisel. Juhatuse liige kinnitab ostudokumendil oma allkirjaga

majandustehingu toimumist, märkides ühtlasi ära, kus objekt on kasutusele võetud (või kulukoha).

Põhivara säilivuse eest vastutab ühingu juhatus.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    650 €



10

Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum 2012. a. majandusaasta aruanne

Maksustamine

Maksuvõlgade analüütilist arvestust peetakse riiklike maksude liikide viisi. Maksuvõlad kirjendatakse kontode kreedititesse kooskõlas kehtivate

maksuseaduste ja juhenditega maksudeklaratsioonide ning vastavate algdokumentide alusel. Maksude vähendamiseks kirjendatud summad,

samuti maksude tasumine kantakse nende kontode deebetitesse.

Tulud

Tasud ühingu liikmetelt jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks.

Mittesihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt on liikmemaks, mille kogumise kord ja määrad, samuti uute liikmete vastuvõtmise kord

on kehtestatud põhikirja ja üldkoosoleku otsusega.

Nimetatud tulud kajastatakse põhitegevuse tuludena tulude ja kulude aruandes eraldi samanimelistel kirjetel.

Sihtotstarbelised tasud liikmetelt on liikmetele mitmesuguste ühisürituste korraldamise tasud.

Mõnikord saadakse toetusi ja annetusi (näit. äriühingutelt jm. annetajatelt), mille kasutamise otstarve on jäetud ühingu otsustada,

selliseid toetusi ja annetusi käsitletakse mittesihtotstarbeliste toetuste ja annetustena.

Korjandusest saadud vahendid võivad olla nii mittesihtotstarbelised kui ka sihtotstarbelised.

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid saadakse põhiliselt valitsuse sihtfinantseerimise summadest ning erinevatelt

projektitoetustelt. Sihtotstarbeliste annetuste ja toetuste hulka arvatakse ka stipendiumid. 

Projektide finantseerimiseks saadud sihtfinantseerimise toetused kantakse tuludesse nende arvelt kulude tegemise aastal. Sihtfinantseerimise

vahendite ja nende arvelt kulude tegemise arvestust peetakse raamatupidamises brutomeetodil (vastavalt RTJ nr 14).

Kõik eeltoodud tulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes samanimelistel kirjetel.

Intressitulud raha pangakontodel hoidmise eest kajastatakse tuludena aruandeperioodis, mille eest intressid on arvestatud. Sarnased

finantstulude ja –kulude kirjed summeeritakse ning tulude ja kulude aruandes näidatakse üksikute kirjete tulem.

Kulud

Kulude arvestust peetakse tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Kulude arvestust peetakse põhitegevusharude viisi, kulukirjete lõikes. Tulemiaruandes näidatakse kulud kirjete viisi, lähtudes nende olemusest,

kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude sarnased kirjed summeeritakse.

Jaotatud annetused, toetused ja stipendiumid näidatakse tulude ja kulude aruandes eraldi kirjel.

Üldhalduskulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes kirjel “Mitmesugused tegevuskulud”, v.a. amortisatsioonikulu, mis kajastatakse tulude ja

kulude aruande kirjel “Põhivara kulum ja väärtuse langus”.

Muud kulud (intressid, trahvid, viivised, erisoodustused, kingitused jms. kulud) kajastatakse tulude ja kulude aruandes samanimelisel

kirjel “Muud kulud”.

Finantskulud ja -tulud näidatakse tulude ja kulude aruandes saldeeritult osas “Finantstulud ja -kulud” vastavatel kirjetel.

Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Brutomeetod

 31.12.2010 Saadud Tagastatud Tulu/

amortisatsioon

31.12.2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Haridus- ja Teadusministeerium 11 878 0 0 -11 878 0

Haridus- ja Teadusministeerium 0 19 800 0 -5 552 14 248

EUNEC 0 1 158 0 -1 158 0
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ABU Consult Berlin 0 80 0 -80 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 11 878 21 038  -18 668 14 248

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
11 878 21 038 0 -18 668 14 248

 

 31.12.2011 Saadud Tagastatud Tulu/

amortisatsioon

31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Haridus- ja Teadusministeerium 14 248   -14 248 0

EUNEC  429  -429 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 14 248 429  -14 677 0

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
14 248 429  -14 677 0

Lisa 3 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2012 2011

Transpordikulud 485 787

Tööjõukulud 6 099 8 674

raamatupidamine 600 1 024

trükiste kulu 1 495 1 401

sündmuste läbiviimise otsesed kulud 3 866 3 583

liikmemaksud 1 000 1 000

Muud 1 133 1 585

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
14 678 18 054

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 4 538 6 486

Sotsiaalmaksud 1 561 2 231

Kokku tööjõukulud 6 099 8 717

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
6 099 8 674
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Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 23 23

Juriidilisest isikust liikmete arv 13 13



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2013

Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum (registrikood: 80135866) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

REET LAJA Juhatuse liige 19.06.2013

OLAV AARNA Juhatuse liige 21.06.2013

HEIKI KOOV Juhatuse liige 21.06.2013

JÜRI JÜRIVEE Juhatuse liige 26.06.2013

Resolutsioon: allkirjastan

KRISTA LOOGMA Juhatuse liige 27.06.2013



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress haidusfoorum@haridusfoorum.ee


