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MTÜ Eesti Haridusfoorum (EHF) 2017.aasta tegevuse aruanne 

MTÜ Eesti Haridusfoorum (EHF) lähtus oma 2017. a tegevuses eesmärgist edendada „Eesti elukestva 
õppe strateegia 2020“ (EÕS) rakendumist, keskendudes eeskätt haridusstrateegia esimesele kahele 
punktile: muutunud õpikäsitus ning pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid.  

Euroopa oskuste aastal oli tähelepanu all kriitilise lugemis- ja mõtlemisoskuse arendamine 
üldhariduskoolides ja laiemalt haridusvaldkonnas. Tehti koostööd TLÜ Innovatsioonikeskuse , 
Huvitava Kooli , Õpetajate Koostöö Koja, Õpetajate Liidu, Eesti Vabaharidusliidu, Innove, Eesti 
Kultuuri Koja jt. osapooltega. 

Vastavalt 2017.aasta tegevuskavale viidi läbi rida arutelusid, ümarlaud ja foorum. Arutelusid toimus 
plaanitust oluliselt rohkem (11). 

Esimese arutelude ringi põhjal viidi läbi „ Kolme tõe tuba“ Paide Arvamusfestivalil. Arvamusfestivali  
haridusala ettevalmistavatest ja tagasiside töötubadesse (07.03, 05.04, 15.04, 11.08,13.09) oli 
kaasatud Eesti Haridusfoorum, Eesti Õpetajate Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade 
Liit, Eesti Vabaharidusliit, Archimedese, Eesti Kultuuri Koda jt. organisatsioonide esindajad. Arutelu 
käik: 21. sajandi arvamuste paljususe virvarris muutub aina aktuaalsemaks kriitilise lugemise, 
kuulamise ja mõtlemise oskus. Me oleme ümbritsetud väga erinevatest ((sotsiaal)meedia, raamatud, 
sh õpikud) tekstidest ja loome neid ka ise. Vabas ühiskonnas võivad inimeste arusaamad olla väga 
erinevad. Kas olulised on faktid või emotsioonid? Millised on väärtused, millest sealjuures ei taganeta? 
Mida soovitada õpetajale? Kolme tõe toa laudkondades räägiti kolmel aktuaalsel teemal: vene 
õppekeelega koolidest Eestis, Rail Balticust ja  laulupeo fenomenist.  Arutelu viidi läbi 12.08.17. 
Paides. Arutelu viidi läbi maailmakohviku stiilis. Arutelu eestvedajad olid Reet Laja ja Raivo Juurak. 
Moderaatorid ekspertide aruteluringis: Irene Käosaar - (HTM), Reet Valgmaa - Eesti Vabaharidusliit 
(EVHL). Ekspertide aruteluring ja hinnangud ettepanekutele: Marju Lauristin - Euroopa Parlamendi 
saadik, EHF; Viive-Riina Ruus – EHF; Toomas Jürgenstein – Riigikogu liige,Indrek Lillemägi –Emili 
Kooli juht); Arutelu pälvis suurt huvi ja osavõttu. EHF oli kaasatud nii 11.-12. 08 Arvamusfestivali 
haridusala korraldamisse, mõttevahetustesse ja kajastamisse. Vt. http://www.haridusfoorum.ee/
uudised/haridusfoorum-laheb-arvamusfestivalile; artikkel Õpetajate Lehes ja videod : Kolme tõe tuba: 
https://youtu.be/Fzv79cDENL4 

Arutelud viisid ümarlaua aruteluni 13.10.17. Järgmine ümarlaua arutelu EHF juhatuse eestvedamisel 
oli teemal “Millist haridussüsteemi ülesehitust vajame tulevikku (tulevikutööd) silmas pidades: kas 
müürid või sillad?” ( vt. http://www.haridusfoorum.ee/uudised/millist-haridussusteemi-ulesehitust-
vajame-tulevikku-tulevikutood-silmas-pidades-kas-muurid-voi-sillad-umarlaud).  Ümarlaua 
alateemadeks olid põhikoolijärgsed ja edasised haridusvalikud, tulevikutöö, õppimine ja 
õppimisteadused.  „Õppija valikud ja muutuv õpikäsitlus“  toimus Tallinnas Ametiühingute Majas 
koostöös  Eesti Vabaharidusliiduga. Lisaks korraldajatele oli osavõtjaid Eesti Ametiühingute 
Keskliidust, Eesti Õpilasesinduste Liidust, Haridus-ja Teadusministeeriumist, Kutsekojast, Innovest, 
Eesti Maaomavalitsuste Liidust, Huvihariduse, Lasteaednike ja Õpetajate Liidust, Tallinna Ülikoolist jm.  

Foorumit ettevalmistav õpikerilaud „Õppija ja (õpi)ühiskond  21. sajandi Eestis“ toimus Tartus  
25.11.17. Osa võtsid õpetajad, doktorandid, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad jt. 
Eestvedajaks EHF poolt oli Ene-Silvia Sarv. 

Suur foorum „Õppimine kriisidest ja õppimiskriisid“ toimus 13. detsembril 2017 Tallinnas, Narva mnt. 
25, Tallinna Ülikooli Terra majas TLÜ haridusinnovatsiooni keskuse ruumes. Sissejuhatavate 
ettekannetega esinesid akadeemik Jüri Engelbrecht Teaduste Akadeemiast, professor Mati Heidmets 
ja professor Viive-Riina Ruus TLÜst, professor Marju Lauristin TÜst,  õpetlane Ene-Silvia Sarv jne. 
Järgnesid peateemat käsitlevad arutelud teaduse; põllumajanduse, informatsiooni- ja 
kommunikatsiooni ning valitsemise (governance) valdkonnas. Osa võtsid erinevate ülikoolide,  Eesti 
Teaduste Akadeemia, õpilaste ja üliõpilaste, Eesti Ametiühingute, Õpetajate Liidu,Eesti Naisuurimus- 
ja Teabekeskuse, Eesti Vabaharidusliidu ja Eesti Haridusfoorumi esindajad. Ettekanded ja arutelu 
pakkusid suurt huvi ja andsid suundi elukestva õppe strateegia uuendamiseks ja kultuuri- ja 
hariduskongressi ettevalmistamiseks. Oluline oli kaasata erinevate ülikoolide ja teadusasutuste 
kaasamine. (Vt. http://www.haridusfoorum.ee/uudised/hea-hariduse-suvahuviline ja suurfoorumi 
ettekanded: http://www.haridusfoorum.ee/) 



Arutelud Kultuuri- ja Hariduskongressi ettevalmistamiseks 2018.aastal toimusid 14.09, 14.10, 27.11, 
11.12. Kohtumine ja arutelu kongressi teemal haridus- ja teadusministriga toimus 29.11.17.   

Regulaarselt on peetud sidet Euroopa Haridusnõukogude Võrgustikuga  (EUNEC). 

EHFi  osales EUNECi tegevuses ja  EUNEC materjalide ettevalmistamises Euroopa Parlamendile ja 
Euroopa Komisjonile arvamuste ettevalmistamisel. Tehtud ka ettepanek üks EUNEC aruteludest läbi 
viia Eestis. See tooks korraga 20-30 Euroopa hariduse asjatundjat Eestisse.  

Haridusfoorumi koduleht ja list 

2017. aastal jätkati EHF kodulehekülje arendamisega. EHFi kodulehe ja hariduslisti haldamine ning 
arendamine on olnud järjepidev. Eesti Haridusfoorumi ettekannete ja sõnavõttude materjalid ning fotod 
ja videoklipid üritustest on leitavad EHF kodulehelt. Osa materjale on eelnevalt  tutvustatud ka  
haridusfoorumi listis. Ühingu kodulehte uuendatakse vastavalt võimalustele. 

Ühingu hariduslistis oli ligi 900 liiget. 2017.aastal diskuteeriti (kujundava) hindamise, õpetajate töö 
väärtustamise, alustava õpetaja toetamise, teaduse rahastamise ja rahastamisotsute küsimuses, 
õpetaja õppematerjalide autorluse, koolide ja klaaside optimaalse suuruse, gümnaasiumide 
õpilasuurimuste otstarbekuse, õpilaste ülekoormuse, võõrkeele õppe ja vene keelse kooli, noorte 
valimisõiguse jne. teemadel. Väärtuslik oli ka üleskutse õpetajatele kirjutada oma (vaikivast) 
kogemusest raamat. Uus oli aga see, et töö käib paralleelselt nii haridusfoorumi listis kui ka 
Facebookis, kus listi moderaatoril Raivo Juurakul oli 1306 sõpra, teiste hulgas ka 5 ministrit, palju teisi 
ühiskonnategelasi. 

Eesti Haridusfoorumi juhatus pidas oma koosolekuid regulaarselt, valmistades ette üritusi ja arutades 
aktuaalseid hariduspoliitika küsimusi. 

Reet Laja, 

EHF juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 2 030 3 342  

Nõuded ja ettemaksed 605 270  

Kokku käibevarad 2 635 3 612  

Kokku varad 2 635 3 612  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 1 252 2 305  

Kokku lühiajalised kohustised 1 252 2 305  

Kokku kohustised 1 252 2 305  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 307 1 293  

Aruandeaasta tulem 76 14  

Kokku netovara 1 383 1 307  

Kokku kohustised ja netovara 2 635 3 612  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 370 517  

Annetused ja toetused 7 000 10 000  

Tulu ettevõtlusest 0 66  

Kokku tulud 7 370 10 583  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -7 000 -10 000 3

Mitmesugused tegevuskulud -294 -570  

Kokku kulud -7 294 -10 570  

Põhitegevuse tulem 76 13  

Muud finantstulud ja -kulud 0 1  

Aruandeaasta tulem 76 14  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 21 385

Laekunud annetused ja toetused 7 000 10 000

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 0 165

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -3 422 -4 356

Väljamaksed töötajatele -4 912 -4 993

Muud rahavood põhitegevusest 0 -235

Kokku rahavood põhitegevusest -1 313 966

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 1 1

Kokku rahavood investeerimistegevusest 1 1

Kokku rahavood -1 312 967

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 342 2 375

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 312 967

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 030 3 342
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 1 293 1 293

Aruandeaasta tulem 14 14

31.12.2016 1 307 1 307

Aruandeaasta tulem 76 76

31.12.2017 1 383 1 383
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Haridusfoorumi 2017. 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.

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

tekkepõhiselt. Siin kajastatakse ka tuludesse arvatud, kuid bilansipäevaks veel laekumata annetused ja toetused.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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).

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. 

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

kuust. Täielikult amortiseerunud põhivaralt amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse.

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

eurot. Väheväärtuslikud põhivara objektid kantakse kuludesse ostmisel. 

Põhivara säilivuse eest vastutab ühingu juhatus.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    650 €

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. 

 

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).
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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. 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.

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.

Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2015 Saadud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Haridus- ja Teadusministeerium 0 10 000 -10 000 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
0 10 000 -10 000 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
0 10 000 -10 000 0

 

 31.12.2016 Saadud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Haridus- ja Teadusministeerium 0 7 000 -7 000 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
0 7 000 -7 000 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
0 7 000 -7 000 0
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Lisa 3 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2017 2016

Tööjõukulud 3 960 5 887

sündmuste läbiviimise otsesed kulud 2 040 3 113

liikmemaksud 1 000 1 000

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
7 000 10 000

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 2 960 4 400

Sotsiaalmaksud 1 000 1 482

Kokku tööjõukulud 3 960 5 882

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
3 960 5 882

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 23 23

Juriidilisest isikust liikmete arv 11 11

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

käsunduslepingud juhatuse liikmetega 1 472 2 743

Käsunduslepingud juhatuse liikmetega on seotud põhitegevusega seotud projekti ettevalmistamisega.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2018

Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum (registrikood: 80135866) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

REET LAJA Juhatuse liige 28.06.2018



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress haridusfoorum@haridusfoorum.ee


