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Eesti Haridusfoorumi (EHF) tegevusaruanne 2020 

Eesti Haridusfoorumi  töö ja tegevused pidid arvestama 2020. aastal pandeemia tingimustega, 
kohanema olukorraga, aga kõik tegevused viidi siiski läbi.  

22.01.2020 toimus Tallinnas Rahvusraamatukogus koos tööandjate esindajatega arutelu 
„Haridusstrateegia viimine visioonist tegelikkuseni“. Osales 34 inimest. Arutelude kokkuvõtted on 
üleval EHF kodulehel (https://haridusfoorum.ee/17-uudised/179-%C3%BCmarlaud-
tulevikut%C3%B6%C3%B6-jatulevikuharidus-22-jaanuaril-tallinnas) ning on saadetud Haridus- ja 
Teadusministeeriumile (HTM). Ümarlauda kajastas ka Õpetajate Leht: 
https://opleht.ee/2020/02/probleemid-on teada-lihtsaid-lahendusi-pole. 

Jätkati 2019 alustatud 2018-2020 EHF kogumiku materjalide kogumist ja süstematiseerimist. 
Kogumik sai pealkirjaks “Haridus – meie ühine vastutus“. Kogumik valmis 2020. aasta lõpuks nii 
trükisena kui ka Eesti Haridusfoorumi (EHF) kodulehel veebiväljaandena (vt. 
https://haridusfoorum.ee/kogumikud/kogumik2018). 

Alustati partnerlustaotluse ettevalmistamisega HTMile. Kahepoolne leping kirjutati mõlemalt poolt 
alla juunis 2020.  

HTM jätkas hariduse valdkonna pikaajalist planeerimist aastateks 2021–2035. EHF esindajad   
toetasid seda protsessi erinevatest ümarlaudadest ja teistest üritustest osa võttes ja oma 
ettepanekuid pakkudes.   

Haridusfoorumi uuring „Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses 
haridusruumis“ toimus veebiküsitlusena viimasel karantiininädalal (12.-18. mail). Uurimisküsimused 
valmistasid ette EHF eksperdid prof Krista Loogma, PhD Maria Erss (TLÜ), prof Marju Lauristin (TÜ) 
ning Reet Laja. Uuringu ette valmistamises ja vastuste analüüsis osalesid ka teenekad 
hariduseksperdid Ene-Mall Vernik-Tuubel ja Ene-Silvia Sarv. Uuring toimus Eesti Haridusfoorumi ja 
Haridus-Teadusministeeriumi koostööleppe alusel. Uurimuse tulemused esitati HTMile augustis, et 
nende tulemustega saaks uuel õppeaastal arvestada. Tulemused: 
https://haridusfoorum.ee/images/2020/Distantsppe_uuring_EHF_250720.pdf 

12. juunil 2020 toimus aruteluring ZOOMis EHF, HITSA ja HTM esindajate vahel, kus arutleti 
distantsõppe esialgsete kogemuste üle. 

18. septembril 2020 ilmus Õpetajate Lehes EHF juhatuse liikme ja ühe Haridusfoorumi uuringu 
„Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses haridusruumis“ läbiviija Maria 
Erssi artikkel „Enesejuhtimise rõõmud ja valud distantsõppejärgse tarkusena“ 
(https://opleht.ee/2020/09/enesejuhtimise-roomud-ja-valud-distantsoppejargse-
tarkusena%ef%bb%bf/). 

Eesti Haridusfoorum 2020 eelfoorum „Eesti avatud haridusruum ja kool – 2020 => 2035“ viidi läbi 20. 
oktoobril 2020 Tallinna Rahvaülikooli Vanalinna majas. Eelfoorumi formaat: ettemõtluskerilaud 
(forsight-rotaator). Mängujuht: Ene-Silvia Sarv. Ülevaade: 
https://haridusfoorum.ee/suurfoorumid/alates-2015/suurfoorum-2020/20-10-2020-eesti-avatud-
haridusruum-ja-kool 



20.11.20 toimus zoomis  Eesti Haridusfoorumi ümarlaud „Digitulevik hariduses“, kus võeti ette kaks 
teemade ringi: Personaalsete õpiteede võimalikkus digivahendeid kasutades: praegused võimalused 
ja tulevikusuundumused ning digitaristu (riist- ja tarkvara) hetkeseis ning tulevikuvajadused 
(vt https://haridusfoorum.ee/kogumikud/kogumik-2021). 

 

Eesti Haridusfoorumi 25. suurfoorum 

EHF 2020 “Tulevikukool – avatud haridusruum” toimus 5. detsembril seoses erilise ajaga töötubade ja 
seminaride reana, mis algasid novembris 2020 ning kestavad 2021 kevadeni, mil loodetavasti saab 
suuremas seltskonnas tähistada ka EHF 25. juubelit. (ettekannete salvestused vt. 
https://haridusfoorum.ee/suurfoorumid/alates-2015/suurfoorum-2020) 

EHF esindaja võttis osa ka teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse ühendstrateegia 
eesmärkide ja lahendusteede aruteludest. 

Haridusfoorumi liikmed võtsid osa Arvamusfestivali aruteludest Paides augustis. Eraldi töötuba EHF 
läbi ei viinud. 

EHF esindajad võtavad osa ka avatud valitsemise partnerluse koordineeriva kogu ja säästva arengu 
komisjoni tööst. 

Koostöö erinevate rahvusvahelist koostööd edendavate organisatsioonide ja programmidega 
(EUNEC, Erasmus+): 

EHF hoiab ühendust EUNEC'iga (Euroopa Haridusnõukogude ühendusega), et olla kursis EEA 
(European Education Area) jt haridustulevikku puutuvate suundade ja teemadega. 

Erasmus+ raames on hetkel käigus 1 projekt (PULSE – Promoting smart specialization oriented adult 
learning pathways in small and medium enterprises). 2020. aastal jätkati 2019. a. alustatud Erasmus+ 
projekti „Promoting smart specialization oriented adult learning pathways in small and medium 
enterprises“ tegevusi. Peapartner on Lätist. Projektijuht Tiina Jääger. 

Facebooki EHF lehe jälgijaid oli kokku 579 (eelmisel aastal 386), EHF grupis on ligi 2000 liiget, 
mailinglistis ligi 900. 

EHFis töötas HTMiga partnerlusprojekti läbiviimise ajal kuni 31. detsembrini osalise koormusega 
raamatupidaja. Teised tegevused olid võimalusel tasustatud ühekordse tegevusena või tehtud 
vabatahtliku tööna. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 12 675 14 727  

Nõuded ja ettemaksed 11 812 23 433  

Kokku käibevarad 24 487 38 160  

Kokku varad 24 487 38 160  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 1 702 1 713  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 20 521 34 404  

Kokku lühiajalised kohustised 22 223 36 117  

Kokku kohustised 22 223 36 117  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 043 1 204  

Aruandeaasta tulem 221 839  

Kokku netovara 2 264 2 043  

Kokku kohustised ja netovara 24 487 38 160  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 530 404  

Annetused ja toetused 29 623 12 409  

Tulu ettevõtlusest 90 601  

Kokku tulud 30 243 13 414  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -29 383 -12 409 3

Mitmesugused tegevuskulud -640 -166  

Kokku kulud -30 023 -12 575  

Põhitegevuse tulem 220 839  

Muud finantstulud ja -kulud 1 0  

Aruandeaasta tulem 221 839  



7

Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum 2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 625 315

Laekunud annetused ja toetused 240 0

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 90 120

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -10 347 -3 982

Väljamaksed töötajatele -13 204 -7 048

Laekunud intressid 0 1

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

27 025 23 763

Muud rahavood põhitegevusest -6 482 -780

Kokku rahavood põhitegevusest -2 053 12 389

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 1 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest 1 0

Kokku rahavood -2 052 12 389

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 14 727 2 338

Raha ja raha ekvivalentide muutus -2 052 12 389

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 12 675 14 727
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 1 204 1 204

Aruandeaasta tulem 839 839

31.12.2019 2 043 2 043

Aruandeaasta tulem 221 221

31.12.2020 2 264 2 264
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Haridusfoorumi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on
anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuste kohta.

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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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)

 31.12.2018 Laekunud Kajastatud
tulemiaruandes

31.12.2019

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Haridus- ja
Teadusministeerium

18 000 10 742 7 258

Erasmus + 28 813 1 668 27 145

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

46 813 12 410 34 403

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

46 813 12 410 34 403

 

 31.12.2019 Laekunud Kajastatud
tulemiaruandes

31.12.2020

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Haridus- ja
Teadusministeerium

7 258 15 500 22 758 0

Erasmus+ 27 145 6 624 20 521

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

34 403 15 500 29 382 20 521

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

34 403 15 500 29 382 20 521
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Lisa 3 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Tööjõukulud 20 352 7 756

sündmuste läbiviimise otsesed kulud 9 031 4 653

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

29 383 12 409

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 15 210 5 797

Sotsiaalmaksud 5 141 1 959

Kokku tööjõukulud 20 351 7 756

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

0 7 756

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 25 24

Juriidilisest isikust liikmete arv 6 8

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

  

 2020 2019

töö- ja käsunduslepingud juhatuse liikmetega (palgafond) 8 587 759



Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2021

Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum (registrikood: 80135866) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

REET LAJA Juhatuse liige 30.06.2021



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress haridusfoorum@haridusfoorum.ee


