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MTÜ Eesti Haridusfoorum (EHF) 2018. aasta tegevuse aruanne 

MTÜ Eesti Haridusfoorum (EHF) lähtus oma 2018. a tegevuses eesmärgist edendada „Eesti elukestva 
õppe strateegia 2020“ (EÕS) rakendumist ja koostöös Eesti teaduste Akadeemiaja Eesti 
Kultuurikojaga läbi viia Eesti Kultuuri ja Hariduse Kongress 2018.aasta sügisel, mille tulemused 
oleksid üheks kandejõuks Eesti uue haridusstrateegia visiooni loomisel. 

Selleks tehti koostööd ka TLÜ Innovatsioonikeskuse , Huvitava Kooli , Õpetajate Koostöö Koja, 
Õpetajate Liidu, Eesti Vabaharidusliidu, Innove, jt. osapooltega. 

Arutelud Kultuuri- ja Hariduskongressi ettevalmistamiseks 2018.aastal toimusid sissejuhatavd 
koosolekud juba 2017.aastal (14.09, 14.10, 27.11, 11.12. Kohtumine ja arutelu kongressi teemal 
haridus- ja teadusministriga toimus 29.11.17). Järgnesid  nädalast nädalasse toimunud arutelud,  
nõupidamised kongressi läbiviimiseks ning ka paljud rahataotlused selleks 2018.aastal. Rahataotlusi 
tehti korduvalt nii Eesti Kultuurikoja kui ka Eesti Haridusfoorumi poolt erinevatele ministeeriumidele, 
linnavalitsustele,  fondidele kui ka sponsoritele. Esialgselt plaanitud eelarvest õnnestust finantsidega 
katta ligikaudu 35 %- 40%. Kongress ja eelüritused viidi edukalt läbi, kuigi väiksemas mahus. 

Ühise kongressi läbiviimise idee sündis varasematel foorumitel ja meie hulgast tänaseks lahkunud 
emeriitprofessor Viive-Riina Ruusi eestvedamisel, tõukudes vajadusest oluliselt tugevdada seoseid 
kultuuri, teaduse ja haridusvaldkonna vahel. Maailm on inimese enda tegevuse tulemusel muutunud 
aina keerulisemaks ja inimese olukord järjest heitlikumaks. Inimkond on kaotamas kontrolli oma 
oleviku ja tuleviku üle. See olukord vajab mõtestamist ja uute sihtide väljatöötamist. Ent Eesti kultuuri 
killustatus vähendab meie võimekust olukorraga toime tulla. Eeldati, et kõiki nimetatud 
kultuurivaldkondi ühendavaks missiooniks on inimese arengu ja õppimise toetamine ja edendamine.  

Ümarlaud "Inimeseks õppimine ja kasvamine Eesti kultuuriruumis"  kongressi ettevalmistamiseks viidi 
läbi esmaspäeval, 7. mail 2018 kell 15.00−18.00 Eesti Rahvusraamatukogu (Tallinn, Tõnismägi 2) 
väikeses saalis. Ümarlaual leidis aset mõttevahetus teadus- ja haridusinimeste ning kaunite kunstide 
esindajate vahel.  

EHF esindajad võtsid osa ekspertgrupi ettevalmistusest ja  Arvamusfestivali arutelust "Haridus 2.0 - 
milline uuendus tuleks installida?". Selles koostöös tutvustati samuti kongressi plaani. 

Kultuuri- ja/või hariduse spetsialistid kutsuti osalema ja kaasa rääkima 24. septembril kell 15.00-19.00 
Viljandi Kesklinna Kooli (aula Uueveski 1 õppehoones) hariduskongressi ettevalmistaval 
seminaripäeval. 

Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Haridusfoorum ning Eesti Kultuuri Koda korraldasid koos kultuuri ja 
hariduse kongressi 23. – 25. novembril 2018 Tallinnas ja Viljandis motoga “Õppimine ja areng Eesti 
kultuuris”. Kongressi kolm päeva olid pühendatud Eesti vaimse arengu kolme põhidimensiooni – 
teaduste, kunstide ja hariduse olukorra ja tulevikuarengute seostele. 

Kongressi avapäevaks oli teaduspäev, mis toimus Eesti Teaduste Akadeemias ja keskendus 
teadusele. Teaduspäev oli kokku kutsutud, et teadvustada teaduste ühist rolli ja vastutust haridusliku 
mõtte edendamisel ja Eesti haridustegelikkuse kujundamisel.  

Kongressi teine päev (24.november) oli hariduspäev, mis toimus Viljandis. See on töine hariduse 
kesksete arutelude päev, kus töötubades kogunevad varasemalt välja sõelutud teemadel arutlema  
hariduse, teaduse ja kultuuri eestvedajad üle Eesti. Kongressi toimumise aeg oli kokku langenud 
haridusstrateegia 2035 protsessiga. Viljandi hariduspäev on osa haridusstrateegia protsessist, kus 
laial haridusavalikkusel oli võimalik arutada haridusstraeegia võtmeküsimusi ja teha ettepanekuid. 
Haridusstrateegiaga otseselt seotud töötubasid juhtisid haridusstrateegia ekspertrühmades osalejad.  

Kuigi kõigi arutelude (üle 30) üheks tulemuseks oli sisend Eesti tulevikku - järgmisse 
haridusstrateegiasse aastani 2035, oli osa töötubasid ellu kutsutud spetsiaalselt panustamaks 
haridusstrateegia protsessi.  

Mitmed EHF liikmed võtsid osa uue haridusstrateegia visiooni koostamise, peamiselt  heaolu  ja 
sidususe juhtrühma, tööst. 



25.11 toimus Estonia kontserdisaalis kongressi lõpupäev “Eesti Vabariik 100: vaimult suureks 
saamine″, kus muusikapalad olid põimunud aruteludega. 

Regulaarselt on peetud sidet Euroopa Haridusnõukogude Võrgustikuga  (EUNEC). 

EHFi  osales EUNECi tegevuses ja  EUNEC materjalide ettevalmistamises Euroopa Parlamendile ja 
Euroopa Komisjonile arvamuste ettevalmistamisel. Haridusfoorumi koduleht ja list 

 2018. 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. 

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 enamasti koos kongressi ettevalmistvate 
koosolekutega, kuna oli väga pingeline suurürituse ettevalmistamise periood. 

Reet Laja, 

 EHF juhatuse liige 



5

Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 2 338 2 030  

Nõuded ja ettemaksed 339 605  

Kokku käibevarad 2 677 2 635  

Kokku varad 2 677 2 635  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 1 473 1 252  

Kokku lühiajalised kohustised 1 473 1 252  

Kokku kohustised 1 473 1 252  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 383 1 307  

Aruandeaasta tulem -179 76  

Kokku netovara 1 204 1 383  

Kokku kohustised ja netovara 2 677 2 635  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 529 370  

Annetused ja toetused 18 930 7 000  

Tulu ettevõtlusest 1 850 0  

Kokku tulud 21 309 7 370  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -18 900 -7 000 3

Mitmesugused tegevuskulud -2 570 -294  

Muud kulud -19 0  

Kokku kulud -21 489 -7 294  

Põhitegevuse tulem -180 76  

Muud finantstulud ja -kulud 1 0  

Aruandeaasta tulem -179 76  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 639 21

Laekunud annetused ja toetused 18 930 7 000

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 1 815 0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -16 765 -3 422

Väljamaksed töötajatele -3 101 -4 912

Muud rahavood põhitegevusest -1 210 0

Kokku rahavood põhitegevusest 308 -1 313

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 0 1

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 1

Kokku rahavood 308 -1 312

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 030 3 342

Raha ja raha ekvivalentide muutus 308 -1 312

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 338 2 030
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 1 307 1 307

Aruandeaasta tulem 76 76

31.12.2017 1 383 1 383

Aruandeaasta tulem -179 -179

31.12.2018 1 204 1 204
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Haridusfoorumi 2018. 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

 31.12.2016 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

 

 31.12.2017 Saadud Tulu 31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Haridus- ja Teadusministeerium 18 000 -18 000

Viljandi Linnavalitsus 900 -900

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

18 900 -18 900

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

18 900 -18 900
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Lisa 3 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Tööjõukulud 4 522 3 960

sündmuste läbiviimise otsesed kulud 14 378 2 040

liikmemaksud 0 1 000

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

18 900 7 000

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 3 380 2 960

Sotsiaalmaksud 1 142 1 000

Kokku tööjõukulud 4 522 3 960

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

4 522 3 960

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 23 23

Juriidilisest isikust liikmete arv 10 11

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

  

 2018 2017

käsunduslepingud juhatuse liikmetega 2 040 1 472



Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2019

Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum (registrikood: 80135866) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

REET LAJA Juhatuse liige 26.06.2019



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress haridusfoorum@haridusfoorum.ee


