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Eesti Haridusfoorumi tegevusaruanne 2019

Jaanuaris 2019 koostati erinevate projektide aruandeid Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Haridusfoorumi
ning Eesti Kultuuri Koja poolt ühiselt korraldatud kultuuri ja hariduse kongressi (23.–25. novembril 2018
Tallinnas ja Viljandis motoga “Õppimine ja areng Eesti kultuuris”) tulemuste kohta.
Alustati EHF kogumiku materjalide kogumist.
Jaanuaris-veebruaris viimistleti Haridusstrateegia 2035: HEAOLU JA SIDUSUSE ekspertrühma (juht Marju
Lauristin) visioonidokumenti.
Alustati partnerlustaotluse ettevalmistamisega HTMile. Kahepoolne leping kirjutati mõlemalt poolt alla
mais 2019.
Märtsis alustati Erasmus+ projekti „Promoting smart specialization oriented adult learning pathways in
small and medium enterprises“ ettevalmistamist. Peapartner on Lätist. Projektijuht Tiina Jääger.
15. aprillil osalesid EHF esindajad visioonikonverentsil „Tark ja tegus Eesti 2035“, kus visiooni tutvustavate
ettekannetega astusid üles ekspertrühmade juhid professorid Margit Sutrop, Marju Lauristin ja Raul
Eamets. Järgnes visiooni arutelu paneeldiskussioonides valdkondade asjatundjate osalusel.
HTM ja EHF partnerlusprojekti alusel viidi läbi 2018.a novembris toimunud Kultuuri ja hariduskongressi
järelseminar-ümarlauad: 30.05.2019 ümarlaud Tartus, hotellis London, osalejaid 30; 17.06.2019 ümarlaud
Tallinnas, Tallinna Ülikoolis, osalejaid 17. Ümarlauad keskendusid neljale aspektile: õmblusteta
õpikeskkond, õpetaja heaolu, heaolu loov kool ja individuaalsed õpirajad. Arutleti, kuidas erinevad
osapooled (kool, poliitikakujundajad, õpilased ja lapsevanemad) saavad kaasa aidata haridus- ja
teadusvisiooni „Tark ja tegus Eesti 2035“ rakendamisel. Tartu ümarlauast tegi Õpetajate Leht ülevaate
(https://opleht.ee/2019/06/tehisintellekt-tuleb-see-on-fakt/). Ümarlaudade kokkuvõtted on EHF kodulehel
(https://haridusfoorum.ee/17-uudised/174-haridusstrateegia-%C3%BCmarlaud-tallinnas-17-juunil)
HTM alustas hariduse valdkonna pikaajalist planeerimist aastateks 2021–2035. Alates juunist kuni aasta
lõpuni võtsid EHF esindajad ja asendusliikmed osa järgmistest töörühmadest (igasse töörühma 1 esindaja ja
1 asendusliige): 1) individuaalseid valikuid toetav haridussüsteem; 2) oskused ja oskuste parem kasutamine
ning 3) õpetamine kui koostöö ja õpetaja kui teejuht.
EHF esindaja võttis osa ka teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse ühendstrateegia
eesmärkide ja lahendusteede aruteludest.
Haridusfoorumi liikmete osavõtt Arvamusfestivali aruteludest: Visiooni 2035 ideede tutvustamine.
Arvamusfestivalil osales 7 EHF liiget, kokku 8 haridusteemalisel arutelul, kes andsid teistele liikmetele
ülevaate nende grupis räägitust. Kuna avalikkuse ees uue haridusvisiooni tutvustamist festivalil ei
toimunud, siis vahetati arvamusi visiooni teemal festivali alguses, erinevate töötubade vahel ja õhtul peale
töötubade lõppu. Arutelust „Kes päriselt õpetab – õpetaja või influencer?“ võttis osa EHF juhatuse liige
Meedi Neeme. EHF liikmed Ene-Mall Vernik ja Astrid Sildnik võtsid osa „Mina, õpetajaks?!“ ja Astrid Sildnik
ja Reet Laja „Kes võttis õpetajatelt autoriteedi?“ aruteludest. Raivo Juurakult ilmus artikkel Õpetajate
Lehes.

Haridusteaduste senised prioriteedid ja tuleviku väljavaated. 09.10.2019 toimus teadusuuringute teemaline
ümarlaud Tallinnas, Rahvusraamatukogus, osales 35 inimest. Ümarlaua ettekanded ning kokkuvõtted on
üleval EHF kodulehel (https://haridusfoorum.ee/17-uudised/175-teadusuuringute-%C3%BCmarlaudtallinnas-9-oktoobril) ning on saadetud HTMle. Õpetajate Lehe kajastus: https://opleht.ee/2019/10/midaon-vaja-eesti-hariduses-uurida/.
Haridusstrateegia viimine visioonist tegelikkuseni koos tööandjatega. 22.01.2020 toimus arutelu tööandjate
esindajatega Tallinnas, Rahvusraamatukogus. 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 HTMle.https://opleht.ee/2020/02/probleemid-onteada-lihtsaid-lahendusi-pole/.
Kongressi ja järelseminaride kokkuvõtete koondamine ja toimetamine. Kogumikku koondati kongressi
ettekanded, järelkajad, kokkuvõtted ning järelseminaride materjalid. Kuna materjalide vormistamine võttis
planeeritust rohkem aega ja tööd (paljud materjalid olid olemas vaid videona – need tuli litereerida ja
toimetada), siis venis väljaandmine projekti lõpuni ning trükkimiseks eelarvelisi vahendeid enam ei
jätkunud. Kogumik läheb esialgu üles .pdf failina EHF kodulehele.
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+):
31.10.2019 kohtusid EHF esindajad kolleegidega Hollandi haridusministeeriumist. Kodulehe uudis
(https://haridusfoorum.ee/17-uudised/176-ehf-kohtus-hollandi-kolleegidega
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).
Facebooki EHF lehe jälgijaid oli kokku 386. Haridusfoorumi listi liikmeid on 887.
EHFis töötasid HTMiga partnerlusprojekti läbiviimise ajal kuni 31. detsembrini osalise koormusega
projektijuht ja raamatupidaja.

Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum

2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Raha

14 727

2 338

Nõuded ja ettemaksed

23 433

339

Kokku käibevarad

38 160

2 677

38 160

2 677

1 713

1 473

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

34 404

0

Kokku lühiajalised kohustised

36 117

1 473

36 117

1 473

1 204

1 383

839

-179

2 043

1 204

38 160

2 677

Lisa nr

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

404

529

12 409

18 930

601

1 850

13 414

21 309

-12 409

-18 900

-166

-2 570

0

-19

-12 575

-21 489

839

-180

0

1

839

-179

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

315

639

23 763

18 930

120

1 815

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-3 982

-16 765

Väljamaksed töötajatele

-7 048

-3 101

1

0

-780

-1 210

12 389

308

12 389

308

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

Laekunud intressid
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2 338

2 030

Raha ja raha ekvivalentide muutus

12 389

308

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

14 727

2 338
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018
Aruandeaasta tulem
31.12.2019

1 383

1 383

-179

-179

1 204

1 204

839

839

2 043

2 043
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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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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 soetusmaksumuses

Laekunud

Kajastatud tulemiaruandes

31.12.2018
Kohustised

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

Laekunud

Kajastatud tulemiaruandes

31.12.2019
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
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Lisa 3 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2019

2018

Tööjõukulud

7 756

4 522

sündmuste läbiviimise otsesed kulud

4 653

14 378

12 409

18 900

2019

2018

Palgakulu

5 797

3 380

Sotsiaalmaksud

1 959

1 142

Kokku tööjõukulud

7 756

4 522

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

7 756

4 522

31.12.2019

31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv

24

24

Juriidilisest isikust liikmete arv

8

10

2019

2018

759

2 040

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

töö- ja käsunduslepingud juhatuse liikmetega
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2020
Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum (registrikood: 80135866) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

REET LAJA

Juhatuse liige

10.07.2020

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

94999

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

haridusfoorum@haridusfoorum.ee

