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SA INNOVE TEGEVUSARUANNE
JUHATUSE KOKKUVÕTE

2019. aasta saavutused on mitmes mõttes eelnevate aastate plaanide ja pingutuste realiseerimise tulemus.
Innove viimaste aastate suurima saavutusena saab kindlasti välja tuua fookuse suunamise personaalsele
käsitusele, iga õppija olulisusele. Seda pea igas hariduspoliitika valdkonnas. Kolm-neli aastat tagasi, kui oma
arengukava visioneerimisel personaalsest lähenemisest unistasime, tundus lähenemine nii mõnelegi innovekale
veel võõras. Täna pole enam vaja mainidagi, miks me näeme iga oma tegevuse ja sammu taga õpilast, õpetajat,
koolijuhti, lapsevanemat ning nende vajadusi. Kõiki Innove põhiteenuseid ja arendusi viisime 2019. aastal ellu
just neid põhimõtteid silmas pidades.
Organisatsioonina täiustasime veelgi oma teenuseid ja töökorraldust – näiteks muutsime Innove Rajaleidja
võrgustikus oluliselt struktuuri (15 keskusest sai 6), tsentraliseerisime infoteenused ning käivitasime
kõnekeskuse, jätkates kontaktteenustega kõigis Eesti maakondades. Need reformid on tänaseks selgelt
suurendanud õppenõustamisteenuse osutamise tõhusust – ühtlustunud on tööpõhimõtted ja -võtted, teenus
on klientidele järjest ühetaolisem, hoolimata kliendi asukohast, samuti on vähenenud järjekorrad.
Kutsehariduse populariseerimisel kasutasime täiendavaid võimalusi jõudmaks potentsiaalsete õppijateni ja
nende vanemateni - 2019. aasta märtsi lõpus jõudis ETV2 eetrisse kümneosaline kaasahaarav saade „Noor
meister“, mille vaadatavus oli kõrge, jõudes erinevate osade lõikes kuni 14 000 vaatajani.
Olime aktiivsed ka rahvusvahelises plaanis. Lisaks sellele, et võtsime aasta jooksul vastu 40 välisdelegatsiooni,
on suur rõõm kinnitada, et 2019. aasta lõpus päädis aasta vältel ette valmistatud rahvusvahelise
haridusturunduse töö Eesti haridusturunduse brändi Education Nation loomisega.
Samuti laiendasime veelgi selliste teenuste hulka, mille kohta küsime regulaarselt klienditagasisidet. Meie
teenuste soovitusindeks on mitmendat aastat järjest tõusutrendil. Oleme süsteemselt rakendanud
organisatsioonis väärtuspõhist juhtimist ja panustanud Innove kui tööandja mainesse. Väärtuspõhise juhtimise
rakendamine on Innove meeskonnal aidanud üheskoos mõtestada nii eesmärke kui tegevuspõhimõtteid ning
saavutusi. Meil on väga hea meel, et need ja mitmed teised tegevused tõid meile 2019. aastal kaasa ka mitmeid
siseriiklikke tunnustusi, nagu näiteks peresõbraliku tööandja kuldtaseme märgis, aga ka atraktiivse tööandja
uuringus saavutatud ülikõrge II koht kogenud töötajate kategoorias.
Eurotoetuste rakendusüksusele esitati 2019. aastal 317 projektitaotlust ning rahastusotsuse sai 185 taotlust.
Rakendusüksus menetles aastas väljamakseid summas veidi üle 125 miljoni euro, mis ei kajastu meie aruandes,
kuna toimus muutus finantsaruandluses. Nimelt alates 2019. aasta 1. jaanuarist ei kajastu toetuste
vahendamine enam Innove raamatupidamisarvestuses vaid vastavate poliitikat kujundavate ministeeriumite
raamatupidamises. Sellest tulenevalt on ka käesoleva aruande finantsosa aruanded (tulemiaruanne ja sellega
seotud lisad 9 ja 11) toetuste vahendamise osas oluliselt väiksemad, kui 2018. aastal.
Juhatus tänab kõiki töötajaid panustamise eest Innove eesmärkide täitmisesse!

Birgit Lao
Katri Targama
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LOOME VÕIMALUSTEROHKE JA PIDEVAT ÕPET TOETAVA ÕPPEKESKKONNA
Haridusteenused on disainitud, arvestades erinevate sihtgruppide vajadusi ja ootuseid
elukestvas õppes
Euroopa Liidu toetused disainivad haridusteenuseid ja keskkonda
Innove koordineerib ja vahendab Euroopa Liidu toetusi Eesti hariduse ja tööelu edendamiseks.
Innove koordineerib järgmisi tegevussuundi, mille rahaline maht on kokku 793 miljonit eurot:
• Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul. Tegevussuuna rahaline
maht on 418 miljonit eurot.
• Sotsiaalse kaasatuse suurendamine. Tegevussuuna maht on 140 miljonit eurot.
• Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine. Tegevussuuna maht on
225 miljonit eurot.
• Euroopa abifond enim puudust kannatavate inimeste jaoks. Tegevussuuna maht 9 miljonit eurot.
• Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond. Tegevussuuna maht on pisut üle 1 miljoni euro.
Innove partneriks ehk toetuste planeerijaks erinevates tegevussuundades on ministeeriumid: Haridus- ja
Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Siseministeerium ning Kultuuriministeerium.
Aasta lõpuks oli toetusena välja makstud 346 miljonit eurot ehk 43,6% meetmete tegevustele kinnitatud
eelarvetest. 2019. aastal maksti välja 125 miljonit eurot. Aasta lõpu seisuga oli rakendamisel 384 erinevat
projekti. 2019-l aastal esitati 317 projektitaotlust ning rahastusotsuse sai 185 taotlus. Toetusesaajad esitasid
1425 maksetaotlust ning kokku maksti välja 125 miljonit eurot.
Alates 2019. aasta 1. jaanuarist viidi vahendatud struktuuritoetuste kulude raamatupidamislik arvestus
rakendusasutustesse (Innove administreeritavate meetmete osas on need: Haridus- ja Teadusministeerium,
Sotsiaalministeerium, Siseministeerium ning Kultuuriministeerium), seetõttu ei kajastu need kulud 2019.
aastast enam Innove raamatupidamisarvestuses.
1. augustil 2019 kiitis valitsuskabinet heaks riigireformi tegevuskava aastateks 2019-2023. Lähtuvalt kavatsusest
ühendada toetuste jagamine Euroopa Liidu eelarveperioodiks 2021-2027 ühte asutusse otsustati 1. aprillist
2020 viia Riigi Tugiteenuste Keskusesse (RTK) Innove struktuuritoetuste rakendusüksus. Seoses sellega
tegeles Innove koostöös partneritega rakendusüksuse võimalikult sujuva ülemineku ettevalmistamisega.

Üld- ja kutsehariduse õppekavade arendus
Üldhariduse õppekava arendamiseks ja rakendamise toetamiseks alustati arendusrühmade poolt tehtud
õpitulemuste ettepanekute katsetamisega seitsmes koolis. Koostöös Tallinna ja Tartu ülikoolidega esitatakse
tagasiside 1. oktoobriks 2020. Arendustegevuse raames esitati ettepanekud ka LÕK1 õppekava
nüüdisajastamiseks.
Kooli õppekava koostamises ja riikliku õppekava rakendamises nõustati 41 kooli, anti 55 hinnangut koolide
õppekavade kohta (koolituslubade taotlemine ja pikendamine). Koostöös HTMi2 koolivõrgu osakonnaga
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Lihtsustatud õppekava
Haridus- ja Teadusministeerium
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alustati riigigümnaasiumide nõustamist kooli õppekava koostamisel. Aasta lõpus saabus nõustamisele 11
õppekava, eesmärk on nõustada kõiki riigigümnaasiume.
Lähtudes aasta jooksul valminud valikainekavade ja -kursuste ettepanekutest nii põhikoolis kui gümnaasiumis,
koostati seitsme uue valikkursuse kava (keele ja kirjanduse, loodus- ja kunstiainete valdkonnas), kaks koos
õpetajale suunatud metoodiliste kirjeldustega. Sealhulgas valminud kursuse „Eesti kirjandus ja identiteet“ idee
ja vajadus ilmnes erinevate huvigruppidega koostöös ümarlauas.
Õppekavaveebis avalikustati juhendmaterjal VÕTA põhimõtete arvestamiseks üldhariduskoolides. Toimusid
arutelud ka individuaalse õppe korraldamise juhendmaterjali sisu osas, valmimine on kavandatud edaspidiseks.
Kutsehariduses on esitatud 9 riikliku õppekava eelnõud muudatuste sisseviimiseks (käsitöö, puidutehnoloogia,
majutuse ja toitlustuse, metsanduse, kaubanduse, põllumajanduse, IKT, aianduse ja ehituse erialade RÕKid3).
Kõigis õppeliikides uuendati üldoskuste moodulit, st valmis on 2.-5. taseme moodulite õpiväljundid ja
hindamiskriteeriumid.
Individuaalselt nõustati õppekava koostamist 92 korral, grupinõustamisi toimus 37 eriala õppekavade puhul.
Lisaks toimus kutsevaliku õppekava koostamise nõustamine. Kokku viidi läbi 4 teemapõhist seminari, 10
kutseõpetajate võrgustiku seminari ja 2 tugispetsialistide seminari.
Valmis kutsevaliku õppe rakendamise juhendmaterjal.
Ettevõtlusõppe programmi raames töötati Innove poolt välja praktiline digitaalne ettevõtlusõpik kutsehariduse
4. taseme õppurile, mis sobib kasutamiseks ka gümnaasiumi astme õppijale. Õpik asub E-koolikotis.
Innove töötas kutsehariduse kõikidele tasemetele (2.-5. tase) välja uue mooduli „Õpitee ja töö muutuvas
keskkonnas“. Antud moodul hakkab kutsehariduse riiklikus õppekavas asendama seni kehtinud moodulit
„Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused“.

Joonis 1: „Igaühel oma õpitee“
3

Riiklik õppekava
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Kutsehariduse, praktikasüsteemi ja töökohapõhise õppe arendus
2019. a alustas töökohapõhises õppes 1135 õppurit, 903 lõpetas õpingud. Töökohapõhises õppes õppijate
osakaal kutsehariduses on tõusnud kaheksale protsendile.
Praktika ja töökohapõhise õppe kvaliteedi ühtlustamiseks viisime ka 2019. a läbi tunnustamisprotsessi.
Praktikaprotsessi tunnustamisel kutse- ja kõrgkoolidele osales 2019. a seitse kooli – Tallinna Ehituskool,
Valgamaa Kutseõppekeskus, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Sisekaitseakadeemia justiitskolledž,
Tallinna Tehnikakõrgkool, Kõrgem Kunstikool Pallas ja Tallinna Tehnikaülikool. Töökohapõhise õppe
tunnustamine kutsehariduses toimus 2019. a esmakordselt. Tunnustamisel osales viis kooli – Eesti
Lennuakadeemia, Valgamaa Kutseõppekeskus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Tartu Tervishoiu Kõrgkool,
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Kõik pilootprojektis osalenud koolid on töökohapõhist õppevormi juba aastaid
rakendanud.
Koolid hindavad tunnustamisprotsessis osalemist kõrgelt. Kõige enam meeldib neile assessorite poolne
sõltumatu kõrvalpilk oma kooli praktikaprotsessile. Samas ollakse rahul ka sellega, et etteantud kriteeriumite
alusel saab läbi viia enesehindamist.
Kutse- ja kõrgkoolides töökohapõhise õppe ja praktikaga tegelevad inimesed said oma kogemusi vahetada
koostöökohtumistel, mida peeti 2019. a kolm. Üks neist oli suunatud vaid kõrghariduse töökohapõhisele
õppele, teised kaks hõlmasid endas nii kutse- kui kõrgharidust ja töökohapõhist õpet ning praktikat.
2019. a koostati töökohapõhise õppe juhendmaterjal õppijale ning uuendati töökohapõhise õppe
juhendmaterjal tööandjatele. Need ja paljud teised abimaterjalid on leitavad Innove kodulehelt.
Õpetajakoolituse praktika arendamiseks toetati ja koordineeriti partnerite (Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool)
tegevusi; viidi läbi 2 arenduspäeva partnerite meeskondadele; toimus keskselt korraldatud Eesti
õpetajakoolituse praktikakogukonna inspiratsiooniseminar (120 osalejat) ning töötati välja õpetajakoolituse
praktikajuhendaja tunnustamise statuut kandidaatide esitamiseks Aasta Õpetaja Galale.
Tegevuse “Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses” raames lõpetasid koolid III vooru tegevusi ja 13
õppeasutust alustasid augustis 2019 IV vooru tegevustega (eesti ja võõrkeele õpe õpilastele), kokku õppis 2019.
a täiendavalt eesti keelt 481 õpilast ja võõrkeelt 205 õpilast. Perioodil 2016-2019 osales eesti keele õppes 1802
õppurit ja võõrkeele õppes 1463 õppurit. Õppeasutustele toimus inspiratsiooniseminar ja infoseminar
(osalejaid 52); kutseõppeasutuste eesti keele õpetajad külastasid kolleege Barcelonas tutvumaks Kataloonia
keeleõppe küsimuste ja toimetulekuga mitmekultuurilises ja -keelses õpikeskkonnas (osalejaid 26). Lisaks
toimus kaks välislektoriga LAK4 (CLIL5)-metoodika koolitust (osales 35 õpetajat), neljas õppeasutuses toimusid
eesti õppekeelele üleminekut ning toimetulekut mitmekultuurilise ja -keelse õpikeskkonnaga toetavad
koolimeeskondade nõustamised (osalejaid 32), samuti külastati üheksat keeleõpet läbi viivat õppeasutust.
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Lõimitud aine- ja keeleõpe
Content and language integrated learning
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Foto 2: Oskuste festival Noor Meister 2019 korraldusmeeskond

Ühiskonna vajadusi ja õppija individuaalsust arvestav nüüdisaegne õpe koos seda toetavate
teenustega on Eestis kättesaadav igaühele
Muutunud struktuur ja töökorraldus
2019. a algas Rajaleidja võrgustikus muutunud struktuuriga – endistest 15-st keskusest oli saanud 6, lisaks
tsentraliseeriti infoteenused alates 1. jaanuarist. Mõlemad reformid on osutunud tõhusateks – ühtlustunud on
tööpõhimõtted ja -võtted, teenus on klientidele järjest ühetaolisem hoolimata sellest, kas ollakse saarel või
Võrus. Kuna töötajate töökoormuste reguleerimine on lihtsam, on süsteem paindlikum ning järjekorrad
lühemad. Infoteenuste veelgi paremaks korraldamiseks valmistati 2019. a ette e-broneerimissüsteem, mis
rakendub veebruaris 2020.

Järjest kasvav vajadus õppenõustamisele
Kui koolivälise nõustamismeeskonna (end. nõustamiskomisjon) töös oleme läbi aastate täheldanud ca 12% igaaastast kasvu, siis 2019. a kasvas ka õppenõustamisjuhtumite arv.
Õppenõustamisjuhtumid
lastele/noortele
2018
8362

2019
9428

kasv%
12,7%

Koolivälise
nõustamismeeskonna otsuste
arv
2018
2019
kasv%
3899
4335
11,2%

Joonis 3: Võrdlev statistika õppenõustamisjuhtumite ning koolivälise nõustamismeeskonna otsuste arvu kasvu kohta
2018/2019

Koolivälise nõustamismeeskonna töös on 69% soovitused koolilastele, 31% lasteaialastele sh 471 soovitust
koolikohustuse edasilükkamiseks. Lisaks tehti aasta jooksul 11 soovitust koolikohustuslikust east varem õppima
7

asumiseks. Eritoe soovituse sai 36% pöördunud kooliõpilastest, kasvanud on õpitulemuste vähendamise ja
lihtsustatud õppekava soovitused.
Aasta jooksul viisid Rajaleidja nõustajad läbi 16 629 nõustamist, 1971 ümarlaua kohtumist erinevate
osapooltega. Erinevatel ennetusüritustel nagu lastevanemate koolid või lapsevanemate koosolekutel
temaatiliste loengute pidamine, aga ka kovisioonid haridusasutuste tugispetsialistidele ning infoseminarid kooli
ja KOV6-juhtidele, oli aasta jooksul 2980 osalejat. Õpilase toetamisega seoses nõustati 18 406 täiskasvanut,
täiskasvanute toetamine ja nõustamine on aina kasvav vajadus.
Kuna mitmed Eesti kohalikud omavalitsused on mõistnud, et hariduse tugiteenuste osutamine vajab senisest
läbimõeldumat ressursikasutust ja on hakanud tugiteenuseid oma piirkonnas tsentraalselt korraldama, on
Rajaleidja võrgustik pakkunud KOV-idele selles tuge. Lisaks olukorra analüüsile, statistikale, nõustamistele ning
ühisele fookusele kohaliku ja riikliku tasandi vahel dubleerimise vähendamises oleme KOV-idele pakkunud
võimalust võtta kasutusele Rajaleidja poolt välja töötatud kliendihaldussüsteem. 2019. a hakkas süsteemi
kasutama Tartu, 2020. a alguses lisandub teisi KOV-e. Ressursside parema rakendamise toetamiseks ja
esmatasandi keskuste idee tutvustamiseks osaleti ka Arvamusfestivalil tugispetsialistide vähesuse teemaga.

Õppenõustamisteenuste- ja karjääriteenuste valdkonna arendused
Arvestades paljuräägitud logopeedide puudust Eestis töötati välja lapsevanemate toetamiseks 3
logopeediaalast materjali voldikute kujul:
•
„Lapse kõne areng. 4-5-aastane laps“
•
„Lapse kõne areng. 6-7-aastane laps”
•
„Kui lugemine on lapsele raske“.

Joonis 4: „Lapse kõne areng. 4-5-aastane laps“ voldik
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Kohalik omavalitsus
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Lisaks filmiti 60 videot artikulatsiooniharjutustega. Videod on abiks nii lapsevanematele, kui ka logopeedidele
vanemate juhendamisel.
Õpetajate ja tugispetsialistide ja HEVKO7-de toetamiseks koostati juhendmaterjal „Õpilase individuaalsuse
arvestamine jõukohase õppimise tagamisel“. Materjal toetab koolitöötajaid tänapäevases kaasava hariduse
põhimõtteid järgivas koolis igapäevaselt õpilaste arendamisel, vajalike tugimeetmete väljaselgitamisel ja
õpilasele võimetekohase õppe tagamisel.
Haridusasutuse sisest koostööd toetab psühholoogide koostatud juhendmaterjal “Erinevate õppijate toetamine
õpetaja ja tugispetsialisti koostöös”.

Kodakondsuse ja eesti keele taseme taotlemine on populaarne ning kõigile soovijatele kättesaadav
EV Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eksamid toimuvad piisava sagedusega Tallinnas, Jõhvis, Narvas,
Tartus ja Pärnus. Kokku registreerus 2019. aasta eksamitele 994 inimest, kellest osales 823 inimest, neist 667
sooritasid eksami positiivselt ja said eksamitunnistuse. Eksami sooritusprotsent on 81,04%. Eksaminandide
soovitusindeks oli 89% (Recommy).
Eesti keele tasemeeksamitel oli 16 eksamikorda neljal tasemel: A2, B1, B2, C1. Kokku registreerus
tasemeeksamitele 6428 inimest, tasemeeksamitel osales 5484 ja soovitud keeletaseme saavutas 3146 inimest,
s.o 57,36%.

Kodakondsuse eksam

Eesti keele tasemeeksam
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Joonis 5: Eesti keele tasemeeksamil ja kodakondsuse eksamil osalenute statistika 2018/2019
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Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijad
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HARIDUSSÜSTEEMIS JUHINDUTAKSE IGA ÕPPIJA ARENGUT TOETAVAST
ÕPIKÄSITUSEST
Õppes rakendatakse otstarbekalt ajakohaseid metoodikaid ja võimalusi (nt kaasaegne
digitehnoloogia, väärtuspädevus jne).
E-vahendite areng jätkub
E-vahendite arenduses koostati ning avalikustati koolides kasutamiseks 24 diagnostilist testi neljas valdkonnas:
võõrkeeled 10, matemaatika 6, loodusvaldkond 6 ning sotsiaalvaldkond 2 testi. Lisaks koostati 13 e-kogu
loodusvaldkonnas, sotsiaalvaldkonnas ja üldõpetuses. I kooliastme üldõpetuse kogusid valmis 7. Vene keeles
on kättesaadavad kõik varem valminud 14 e-kogu.
2019. a jätkus uuenduslike e-testide arendus kuues valdkonnas: matemaatika, loodusvaldkond,
sotsiaalvaldkond, keel ja kirjandus, võõrkeeled ning eesti keel teise keelena.
Aktiivselt täiendati uute testide kontseptsioone ning hindamismudeleid lähtudes ülesannete ning prototüüpide
katsetuste tulemustest.
Lõpule jõudis matemaatika I ja II kooliastme e-testide arendus - testid on valmis kasutamiseks ja rakenduvad
üldises välishindamissüsteemis 2020. a sügisel.

Digipöörde programmi najal arendatakse e-õppevara ja e-hindamisvahendeid
Digitaliseeritud on 5 uut e-kutseeksamit (tisler, puidupingi operaator, CNC töötlemispingi operaator, sõidukite
pindade hooldaja, autokeretehnik). 2020. a on kokku lepitud 6 uue kutseeksami digitaliseerimine.
E-õppevara arendamisel vaadati E-koolikotis üle ca 4000 õppematerjali ning koostati 47 digikogumikku. Ekoolikotis olevate õppematerjalide retsenseerimisse oli kaasatud 20 aineühendust. E-koolikoti arenduste osas
on määratletud arendusvajadused ja antud sisend HITSA8-le. Toimub jätkuv E-koolikoti võimaluste
tutvustamine, 2019. a on kasutajate arv kahekordistunud.
HEV9 õppevara suunal koostati 12 tervikkäsitluse osas ca 90% sisuloomest. Valmis on toimetulekuõppe
õppematerjal, mis asub E-koolikotis.
Kutsehariduse õppevara kontseptsioon on koostatud, sisaldades sh. tegevuskava 2020-2022. Hariduslike
erivajadustega õpilastele sobiv kutsehariduse õppevara on kaardistatud, õppevara on kättesaadav E-koolikotist.
Alustatud on eelmisel ESF10 perioodil koostatud kutsehariduse õppevara litsentside osas autoritega
läbirääkimisi litsentside pikendamiseks, töö jätkub 2020. a I kvartalis.

Tugi õpetajatele ja koolijuhtidele
2019. a võib koolitus- ja arendustegevuste kõrval esile tõsta edukat koostööd ERRiga konkursi “Aasta kool
2019” raames. Konkursil osales 52 kooli. Õpetajaameti mainekujunduse ja -väärtustamise valdkonnas sai teoks
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programm tudengitele „Hariduse tulevikutegijad”, õpetajatele „Õpetaja, hariduse kõneisik“ ning õpilastele
„Superstaariga koolipingis“. Kokku osales nimetatud programmides 94 osalejat. Lisaks sai õpetajaameti
mainekampaania kevadel hea vastuvõtu osaks.
Kutseõpetajate koolitamine jätkus mitmete erialaste koolitustega ning toimusid ka kutsevaliku õppe
rakendamise ja sisseastumisprotsessi metoodika koolitused. 2019. a jätkus ka kutseõppeasutustes töötavate
õpetajate eesti keele õppe korraldamine Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpetajatele. Kutseõppe õpetajate
koolitustel osales 2019. a 217 õpetajat.
2019. a võeti töösse kahe juhtimisalase raamatu tõlkimine: M. Fullan, J. Quinn, J. McEachen “Deep Learning“
ning D. Wiliam “Leadership for Teacher Learning“. Raamatud trükitakse 2020. a ning jagatakse kõikidele
üldharidus- ja kutsekoolidele, lasteaedadele ning kohalike omavalitsuste haridusosakondadele.
Jätkati õpetajatele ja koolijuhtidele erinevate õpisündmuste ning koolitustega. Esile võib tõsta "Õppejuhtide
arenguprogrammi", osalejaid 20, “Alustavate koolijuhtide arenguprogrammi", osalejaid 16,
„Haridusinnovatsiooni meistriklass“, osalejaid 44. Lisaks sai 22 koolijuhti kasutada kootsi teenust ning
haridusmentorid kogunesid oma esimesel minikonverentsil, kus osales 46 mentorit.
11 särasilmset tuleviku koolijuhti alustasid sügisel 2019 “Koolijuhtide järelkasvu arenguprogrammiga“ ning
väga edukalt käivitus ka esimene 18 osalejaga lend “Kohaliku omavalitsuse haridusametnike
arenguprogramm”.
Haridusasutuste juhtimise ja toimimise tõhustamise toetamiseks jätkati kooli meeskonna hindamist ja
arendamist toetavate süsteemide ja vahendite edasiarendusega. Tegevuse raames viidi läbi 360 tagasiside
meetodi ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamise koolitusi koolide meeskondadele ja
juhtkondadele.
Koostöövõrgustike üleseid õpiüritusi toimus 2019. a kolm. Õpiüritustel viimistleti projektikirjutamise ja mõjusa
kommunikatsiooni oskusi. Esimesel poolaastal valmis haridusühenduste uuring, mille põhjal koostati
haridusühenduste jätkusuutlikkuse mudel, mida haridusühenduste suveseminaril ka tutvustati, osalejaid oli
suveseminaril 80.
Käivitati projektitaotluste voor haridusühendustele eesmärgiga toetada õppekava rakendamist, uueneva
õpikäsituse õppeprotsessi juurutamist ning professionaalse kapitali arendamist, toetades koostööd
haridusühenduste vahel ning suurendades nende tegevusvõimekust. Toetust anti üheksale haridusühendusele.

Võimalused eesti keelest erineva emakeelega õppijale
Eesti keelest erineva emakeelega õpilaste eesti keele õppe toetamiseks sõlmiti aasta jooksul 44 KOVga ja 4
erakooli pidajaga 64 lepingut. Toetusi eraldati 107 kooli 6887 õpilase, sh 341 uussisserändajast õpilase,
täiendavaks eesti keele õppe läbiviimiseks kokku 1 371 210 eurot.
Varase keelekümbluse 6. klasside õpilaste eesti keele tasemetöö valimisse kuulunud õpilaste keskmine tulemus
oli 29,9 punkti 50st (keskmine sooritus 59,8%). Keelekümbluse tasemetöö mõõdab B1 taseme keeleoskust,
tavaklassides mõõdetakse A2 taset. Tasemetöö analüüs näitab, et enamiku varase keelekümbluse õpilaste
keeleoskus jõuab 6. klassi lõpuks B1 tasemele.
Mitmekeelse õppe ja keelekümblusvaldkonna spetsialistid panustasid rahvusvahelisse koostöösse Soome,
Ukraina, Gruusia, Kasahhi, Hollandi, Iisraeli ja Iirimaaga, mille raames tutvustati LAK-õppe ja
keelekümblusmetoodika põhimõtteid konverentsidel, töötubades jm. Samuti esineti valdkondlike teemadega
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üleriiklikel üritustel, korraldati huvilistele infopäevi, võeti vastu väliskülalisi ning korraldati neile visiite
koolidesse ja lasteaedadesse.
Eesti keele kui teise keele 6 piirkondlikku metoodikakeskust on toetanud hinnanguliselt saja lasteaia õpetajaid
keeleõppe tõhusamaks muutmisel - koolitades, juhendades ja varustades õppevaraga, korraldades õppevisiite
erinevatesse lasteaedadesse. Korraldatud on 70 õpisündmust 1300le osalejale. Õpetajalt õpetajale kogemuste
jagamiseks ja koolituseks toimus 68 osalejaga lasteaedadele õppepäev "Õpime koos! Kvaliteetne keelekümblus
– targaks läbi mängu!“.
Aasta jooksul toimus lasteaedadele ja koolidele LAK-õppe alaseid koolitusi 13 õppekava järgi 292le õpetajale
ja juhile. Koolide piirkondlikes koolituskeskustes toimus 2 õppekava alusel 7 koolitust 84le õpetajale. Koolide
tellimusel viidi läbi 3le koolile sisekoolitused, osalesid 63 õpetajat ja juhti. Uutele juhtidele, lasteaedade ja
koolide koolitajatele, nõustajatele ning õpetajatele toimus 3 õppereisi, mille käigus jagati kogemusi
mitmekeelse õppe metoodikatest, õpetajakoolitusest ja õppevara arendamisest.

Joonis 6: LAK-õppe voldik

LAK-õppe ja mitmekeelse õppe kandepinna laienemiseks üle Eesti korraldati 2019. a aprillis 10. LAK-õppe kuu.
Üle Eesti toimus ligi 140 sündmust, sh üleriigiline LAK-õppe koolituspäev 59le osalejale. LAK-õppe levikut näitas
kuu raames keeleduši meetodil toimunud lauluduši algatus, milles osales ligi 5000 õpilast 63 koolist. Lisaks vene, hispaania-, rootsi-, läti-, prantsus- ja soomekeelsetele lauludele olid eesti keele aasta puhul kavas ka võru- ja
setukeelsed ettevõtmised.
2019. a tähistasime eesti keele aastat üleskutsega tutvustada LAK-õpet 200 õpisündmusega. Kui aastal 2009
tutvustasid toimivaid LAK-õppe praktikaid kolm keelekümbluskooli, siis 2019. a oli LAK-õppe liikumisega
kaasatud 120 haridusasutust 294 sündmuse ja ettevõtmisega üle Eesti (Kohtla-Järve, Narva, Pärnu, Sillamäe,
Tapa, Valga, Jõhvi, Kehra, Sinimäe, Narva-Jõesuu, Valga ja Tallinn).
2019. a on nõustatud 494 õpetajat ja juhtkonna liiget 90 koolist ja lasteaiast kokku 2004 tundi. Kasvab
eestikeelsete lasteaedade/koolide nõustamisvajadus – 2019. a toimus üle poole nõustamistest
keelekümblusvõrgustiku-välistes asutustes. Põhiteemaks olid mitmekeelsusega seotud küsimused (võrgustikus
LAK-õppe parem rakendamine, eesti õppekeelega koolides/lasteaedades toimetulek õppekeelest erineva
kodukeelega lastega). Uussisserändajaid vastuvõtvatele koolidele ja lasteaedadele pakutava nõustamisteenuse
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raames toetati 8 kooli meeskonda, elektrooniliste kanalite kaudu nõustati 28 asutust. Lisaks nõustati
hinnanguliselt 30 koolipidajat uussisserändajatest õpilaste koolikorralduslikes küsimustes.

Erinevatele osapooltele on tagatud tagasiside õppekavade rakendumise kohta

Joonis 7: Kokkuvõte hindamisagentuuri tegevusplaanist 2019

Riigieksamid 2019
2019. a kevadel toimusid riigieksamid 23. korda ning eksaminande oli kokku 9656.
Innovele esitas rahvusvahelise inglise keele eksami läbimist tõendava tunnistuse 1314 õpilast.
Prantsuse keele rahvusvahelist eksamit, mis on võrdsustatud riigieksamiga tegi 142, saksa keele eksamit 176
ning vene keele eksamit 229 õppurit.
Välisvaatlejate soovitusindeks SA Innove korraldusele oli 79%, koolitus- ja nõustamistegevusele 78%,
välisvaatluse protsessile õppeasutustes 74% (Recommy statistika).

Tasemetööd, eksamid ja gümnaasiumi panus annavad vajalikku tagasisidet
2019. a septembris tegi loodusvaldkonna I kooliastme testi (4. klassi õpilased) 9491 õpilast, s.o 62,35%
õpilastest ja oktoobris tegi II kooliastme (7. klassi õpilased) testi 7831 õpilast, s.o 55,56% 7. klassi õpilastest.
Esimest korda sel sügisel olid mõlemad testid koolidele vabatahtlikud, st riiklikku valimit ei olnud. Testis olnud
mitte arvutihinnatavad ülesanded hindasid koolide aineõpetajad Eksamite Infosüsteemis.
Vabatahtliku osalemise võimaldamine annab koolidele aluse ise enda hindamiskava koostamiseks ja seega ka
testimisel osalemise mõtestamiseks enda õppeprotsessi ja selle kvaliteedijuhtimise jaoks.
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2019. a kevadel viidi läbi katseline digipädevuse tasemetöö, millest võttis osa üle 6000 õpilase. Testi valimiise
kuulusid üldhariduskoolide 9. ja 12. klasside ning kutsekoolide 3. kursuse õpilased. Lisaks osalesid testimises
õpilased 8., 10., ja 11. klassidest.

Osalemine rahvusvahelistes uuringutes
2019. a avalikustati TALIS11 2018 uuringu Eesti raporti esimene osa „Õpetajad ja koolijuhid elukestvate
õppijatena“. Koostati PISA12 2018 uuringu tulemuste analüüs.

Toimusid laiaulatuslikud siseriiklikud uuringud
Kõikides Eesti üldhariduskoolides ja kutsekoolides viidi läbi riiklikud õpilaste rahuloluküsitlused, kus
üldhariduskoolides osales kokku ligikaudu 29 000 õpilast ja kutsekoolidest pisut rohkem kui 6000 õppijat.
Küsitlustega koguti andmeid õpilaste heaolu ja erinevate koolikeskkonna aspektidega rahulolu kohta. Andmeid
kasutatakse koolidele ja nende pidajatele tagasiside andmiseks. Välja töötati uus kohalike omavalitsuste
rahuloluküsitluste tagasiside rakendus. Tagasisideraportid toetavad nii õppeasutuse, kohaliku omavalitsuse kui
ka riigi tasandil hariduse arengut ning aitavad tähelepanu juhtida õppe- ja kasvatustöö tugevustele ja
nõrkustele.
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The Teaching and Learning International Survey

12

The Programme for International Student Assessment
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JÄTKUSUUTLIK, TULEMUSLIK JA MOTIVEERITUD TÖÖTAJATEGA
ORGANISATSIOON
Meie töökeskkond ja juhtimine on toetav ja innustav
Innove sai kõrge tunnustuse uuringufirma Instar poolt läbi viidud atraktiivse tööandja uuringus
Uuringufirma Instar on juba 10 aastat läbi viinud atraktiivsete tööandjate uuringut Eesti tudengite seas. 2019.
a hindas enam kui 220 ettevõtet ja organisatsiooni üle 5400 kõrgkooli õpilase. Uuringu käigus hindavad noored
näiteks oma ootusi tööandjatele, aga ka Eesti suuremate ja edukamate ettevõtete ja organisatsioonide
atraktiivsust tööandjana. Nimetatud hinnangud leiavad väljundi Eesti TOP 100 atraktiivse tööandja nimekirjas.
Innove oli ettevõtete ja organisatsioonide nimekirjas esimest korda ja sai kõrge tunnustuse osaliseks kahes
kategoorias – kogenud töötaja kategoorias ülikõrge II koha ja humanitaartudengite kategoorias samuti väga
kõrge IV koha. “Atraktiivne Tööandja 2019“ aukiri anti juhatuse esimehele Birgit Laole üle septembris toimunud
tänuüritusel. Vastava märgis on kasutusel Innove kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites ning erinevatel
materjalidel, et brändi tööandajana tugevamaks ja tuntumaks muuta.

Foto 8: Arendusvaldkonna juht Reelika Väljaru ja juhatuse esimees Birgit Lao vastu võtmas „Atraktiivne Tööandja 2019“
aukirja

Innove on peresõbralik tööandja
Sotsiaalministeerium koos partneritega alustas Euroopa Sotsiaalfondi toel peresõbraliku tööandja märgise
mudeli välja töötamist 2016. a. Peresõbraliku tööandja mudel hõlmab pikaajalist konsulteerimis- ja
hindamisprotsessi. Töötajate töö- ja pereelu parema ühitamise võimaluste tagamiseks toetatakse ja
nõustatakse tööandjat pikaajaliselt, sest nii saab püsivalt muuta organisatsiooni kultuuri ja keskkonda
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peresõbralikumaks. Innove läbis edukalt kaheaastase taotlusperioodi ja pälvis 2019. a oktoobris peresõbraliku
tööandja kuldtaseme märgise.
Innove puhul olid peamisteks muutusteks taotlemisperioodi vältel eelkõige kaugtöö ja paindliku tööaja
juurutamine ning väärtuspõhise juhtimisega alustamine. Tõhustatud sai info jagamine organisatsioonis,
uuendati välisveebi ja värbamiskuulutusi, peamajas pandi üles infoekraanid. Senisest enam on tähelepanu
pööratud organisatsiooniga liitunud uutele töötajatele. Traditsiooniliseks ürituseks on saanud tervisenädal,
loodud on terviserada, kirja on pandud ja hoolega järgitakse rohelise Innove põhimõtteid. Tööruumid on
kaasaegsed, kõikidele korrustele on lisandunud laste mängunurgad.
Kõik viimase aja ja eriti viimase aasta saavutused on tugevaks kinnituseks, et Innove on hea mainega,
atraktiivne, hooliv, töötaja- ja peresõbralik tööandja! Kindlasti jätkuvad ka tulevikus tegevused, mis tööandja
mainet veelgi parandavad.

Foto 9: Juhatuse liige Katri Targama ja arendusvaldkonna juht Reelika Väljaru vastu võtmas Peresõbralik tööandja
kuldtaseme märgist

Joonis 7: Innovele omistatud märgised
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Väärtuspõhine käitumine ja juhtimine
Kuna oleme 2019. a erilist tähelepanu pööranud väärtuspõhisele käitumisele ja juhtimisele, viinud läbi selle
teemalisi töötubasid juhtidele ning püüdnud viia väärtuspõhise käitumise iga töötajani, siis koguti 2019. a ka
töötajatelt tagasisidet, kuidas organisatsioonis tervikuna hinnatakse väärtuspõhist käitumist. Innove jagatud
väärtusteks on: tulemusele suunatud, uuele avatud ja sinust hooliv. Hinnanguid väärtuse osas sai anda nii
endale personaalselt, tiimile, vahetule juhile kui ka organisatsioonile tervikuna. Organisatsiooniüleselt kujunes
keskmiseks koondhindeks 5,3 6-pallisel skaalal, mis on väga hea tulemus. Erinevate väärtuste lõikes olid kõik
keskmised koondhinded üle 5 palli – tulemustele suunatus 5,5, uuele avatus 5,2 ja hoolivus 5,3. Ka edaspidi
jätkub väärtuspõhise käitumise juurutamine ning selle taseme ühtlustamine organisatsioonis.

Personalivaldkonna põhjalik analüüs
2019. a valmis organisatsiooni puudutav põhjalik personalivaldkonna analüüs, milles on välja toodud Innove
olulisemad personalivaldkonna trendid viimase nelja aasta kohta ning detailsemalt käsitletud 2019. a teemasid.
Aruandes analüüsitakse muuhulgas värbamise ja uute töötajate sisseelamisega seotut, personali vanuselist
koosseisu, staaži, koolitust ja arendamist, arenguvestluste organisatsiooniülest kokkuvõtet ja mitmeid muid
teemasid. Analüütika, trendide ja järelduste põhjal on välja toodud rida ettepanekuid ja soovitusi, mida edaspidi
järgida, et olla veelgi tulemuslikum ja jätkusuutlikum motiveeritud töötajatega organisatsioon. Näiteks on
eesmärgiks organisatsiooni vanuselise struktuuri muutmine rõhuga värvata rohkem nooremasse vanusegruppi
kuuluvaid töötajaid, vabatahtliku voolavuse kontrolli all hoidmine, kutsetunnistustega tugiteenuste
spetsialistide osakaalu tõstmine ja värbamisprotsessi täiustamine. Kindlasti jätkame vajadusest tulenevate
koolitus- ja arendustegevustega.

2019. aasta klienditeeninduse ja asjaajamise valdkonnas
Aasta algas klienditeeninduse ja asjaajamise valdkonnas struktuurimuudatusega ja tööprotsesside
ümberkorraldamisega. Muudatuse põhjuseks oli peamiselt karjääriteenuste valdkonna liikumine
Töötukassasse alates 1. jaanuarist, mis tingis vajaduse korralda ümber Rajaleidja keskuste infospetsialistide tugi.
Tehti mitu suurt ja põhimõttelist muudatust infospetsialistide senises töökorralduses. Klienditeeninduse ja
asjaajamise keskuse koosseisu arvati 10 infospetsialisti, sh 5 kohapealset infospetsialisti suuremates Rajaleidja
keskustes, ja 5 infospetsialisti, kes osutavad teenust kaugtööna. Üks olulisemaid väljakutseid oli Rajaleidja
infotelefoni (kõnekesekuse) käivitamine, mis tähendas kõikide Rajaleidja keskuste kõnede koondamist ühele
numbrile ja edasist teenindamist piirkondade üleselt, sh on eraldi avatud eesti- ja venekeelne liin. Uus
töökorraldus ja kasutuselevõetud lahendus on võimaldanud kõnesid ja koormusi ühtlasemalt jagada, ühtlustada
teenuse sisu, teha statistikat ja analüüsi ning seeläbi pidevalt arendada teeninduse kvaliteeti.

2019. aasta haldusvaldkonnas
Sel aastal oli haldusvaldkonna mahukaimaks tegevuseks Harjumaa Rajaleidja keskuse kolimine Innove
peamajja. Selleks tuli kõigepealt teha sisemised kolimised Lõõtsa tänava majas, samuti täielikult ümber ehitada
Lõõtsa maja 2. korrus, et sinna teha Rajaleidja nõustamisruumid ja korraldada klientide vastuvõtt. Kuna
Rajaleidja teenuse järele on suur nõudlus, jäi ümberehituste teostamiseks napilt kuu aega juulis. Tänu heale
planeerimisele sai kõik tähtaegselt tehtud, Harjumaa Rajaleidja sai alustada oma tööde ja nõustamistega Lõõtsa
tänaval augusti alguses. Augustikuusse jäi ka vana üüripinna korrastamine ja tagastamine omanikule.
Aasta lõpuga lõppes Tartu Rajaleidja üürileping. Keerukate läbirääkimiste tulemusena tagastati osa üüripinda
ja olemasoleval pinnal sai lastud teha olulises mahus ümberehitusi. Selleks oli keskus kaks nädalat enne jõule
kaugtööl. Kõik sai tehtud tähtaegselt ja keskus alustada uuel aastal vähendatud pinnal oma töödega.
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Aasta jooksul täideti 150 reisitellimust, mis hõlmas 640 reisijuhtu. Lisaks Innove töötajatele korraldati
haridusalaseid grupireise erinevate Innove tegevuste raames reisinud õpetajatele, koolijuhtidele,
haridusspetsialistidele ja -ametnikele. Kõige kaugemad tööreiside sihtkohad oli Shanghai ja Singapur.

Sisekommunikatsiooni areng
Tõhusama infoliikumise arendamiseks sai Innove siseinfoleht kaasaegse platvormi, mis võimaldab analüüsida
loetavust ning teha selle põhjal järeldusi edasiarendusteks. Puhkeruumides avati sise-TV infoekraanid, mis
jõuavad järgmisel aastal ka kõikidesse maakondlikesse esindustesse. Alustati uue ja tänapäevase siseveebi
arendustöödega. Toimusid kaasahaaravad, innustavad ja väga head tagasisidet saanud ühisüritused.

Foto 10: Innove augustibriis 2019

Rahulolev klient
2019. aastal jätkus Recommy soovitusindeksi meetodil tagasiside kogumine Innove teenustele, seda juba nii
varasemalt küsitud teenustele (õppenõustamine; õppekava nõustamine; struktuuritoetuste taotlejad jt) kui ka
esmakordselt näiteks Noor Meister võistlejad, juhendajad, kohtunikud ja sponsorid; eesti keele tasemeeksamil
osalejad; riigieksamite välisvaatlejad jt. Eelmisel aastal suurenes märgatavalt tagasiside küsimine erinevatele
Innove teenustele ja kogunenud on väga vajalik tagasisidet.
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Oleme tuntud ja hinnatud haridusvaldkonna kompetentsikeskus
Sotsiaalne vastutus: eeskujuliikumine „Valge Õhupall“

Joonis 11: Eeskujuliikumise „Valge Õhupall“ märgis

Innove on sarnaselt paljude teiste Eesti organisatsioonidega liitunud eeskujuliikumisega “Valge Õhupall” ning
kutsus kõiki emasid ja isasid katkestama laupäeval, 1. juunil kell 11.11 üheks minutiks kõik muud tegevused, et
teha oma lapsele pai. Paid vajavad kõik nii väikesed kui ka suured. Lastekaitsepäeva nädalal jagas Innove
paljudes meedia- ja sotsiaalmeedia kanalites vajalikku teavet selle kohta, kuidas iga lapsevanem, õpetaja ja
täiskasvanu saab last tema arengus toetada.

Innove Rajaleidja Paide Arvamusfestivalil
Hariduse tugispetsialiste (eriti logopeede, eripedagooge, psühholooge) on Eestis puudu. Pikas plaanis tuleb neid
kindlasti juurde koolitada, kuid see võtab aastaid. Kuidas toimida juba praegu nii, et vähese ressursi juures
saaksid kõik lapsed vajalikku abi? Just sellest räägiti Innove Rajaleidja poolt Paide Arvamusfestivali Haridusala
arutelul „Logopeediga ja logopeedita. Lahendused, mis leevendavad tugispetsialistide puudust“.
Arvamusfestivalil valmis lahenduste kava logopeedi ja eripedagoogide puuduse leevendamiseks.

Foto 12: Innove Paide Arvamusfestivalil arutelu läbi viimas
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Meedia ja sotsiaalmeedia
Kõigi Innove erinevate valdkondade tegevustega olime aasta jooksul Eesti meediakanalites kokku üle 1700 korra
ja Innove tegusid ning sõnumeid jälgib erinevate sotsiaalmeedia kanalite vahendusel pea 25 000 jälgijat.

Rahvusvaheline koostöö toetab haridussüsteemi uuendamist ja maine parandamist
Innove rahvusvahelistes haridusvõrgustikes ja koostööprojektides
CIDREE

Joonis 13: CIDREE logo

2019. aasta algusest on Innove olnud Eesti esindajana Euroopa üldhariduse arendamise ja uurimise
konsortsiumi CIDREE (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe) liige.
Eesti on saanud jagada oma hariduskogemust väga laial skaalal. Hariduse tulevikusuund on indiviidi vajadustest
lähtuv õpe, seda nii erinevate metoodikate kui digilahenduste arendamise kaudu. Innove, olles nii riiklike
õppekavade arendaja kui ka õppimist ja õpetamist toetavate digilahenduste ning -teenuste väljatöötaja on
saanud ja saab edaspidi personaalse hariduse arendamist puudutavat koostööd teha üle Euroopa, vahetades
kogemusi ja praktikaid kõigi 18 riigiga, kes konsortsiumi kuuluvad. Aasta jooksul osalesid Eesti hariduseksperdid
seitsmes erinevas CIDREE projektis, lisaks on osa võetud konverentsidest, toimunud on töökohtumised ja
õppevisiidid.

UNESCO UNEVOC
Innove on ka rahvusvahelise kutsehariduse keskuse UNESCO UNEVOC (International Centre for Technical and
Vocational Education and Training) liige ja osaleb võrgustiku kaudu erinevate kutsehariduse projektides ja
programmides.

Rahvusvahelised koostööprojektid
Aasta jooksul jagasid Innove eksperdid oma teadmist ja said uusi kogemusi 12 erinevas rahvusvahelises
projektis. Projektide raames tutvustati Eesti hariduspraktikaid väga erinevates haridusvaldkondades nagu
kaasav haridus, kutsehariduse arendamine, õppekava korraldus, alusharidus, digilahendused jpm.
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Foto 14: Armeenia külalised Väätsa põhikoolis

Eesti hariduse tutvustamine väliskülalistele
Innoves käis 2019. aastal 40 välisdelegatsiooni. Külalised olid sellistest riikidest nagu: Valgevene, Hiina, Itaalia,
Šveits, Tšiili, Paraguai, Mehhiko, Hispaania, Portugal, Panama, Brasiilia, Soome, Belgia, Saksamaa, Mongoolia,
Ukraina, Kasahstan, Iisrael, Holland, Liibanon, Kuveit, Saudi Araabia Kuningriik, Lõuna-Korea, Argentiina, Serbia,
Austria, Tai Kuningriik, Armeenia, Malaisia, Omaan, Sambia. Külalisteks olid valdavalt koolijuhid, õpetajad,
ajakirjanikud, ülikooli esindajad, ministeeriumi esindajad, ettevõtjad ning neid huvitasid teemad nagu:
karjääriõpe ja -nõustamine Eestis; ülevaade haridussüsteemist; hariduse digitaliseerimine; õpetajakoolitus;
üldharidus; PISA; alusharidus; kutseharidus; e-ülesanded ja diagnostilised testid; elukestev õpe;
täiskasvanuharidus; keelekümblus; HEV; üldoskustel põhineva õppekava loomine; kaasav haridus Eestis;
Innove Rajaleidja võrgustiku töö ja toimimine; hariduspoliitika ja tasuta hariduse kõigile kättesaadavus.

Education Nation – hariduse rahvas

Joonis 15: Education Nation logo

Aasta lõpus koos OECD PISA2018 uuringu tutvustusega sai avalöögi Eesti haridusturunduse bränd Education
Nation. Education Nation on Eesti hariduse ekspordi bränd, mille alt hakkab Eesti riik otse müüma või
vahendama Eesti haridusvaldkonna hinnastatavaid komponente nagu koolitused, konsultatsioonid,
digilahendused jpm.
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Aastaga on kaardistatud haridusvaldkonna üleselt hariduse edulood ja tooted/teenused, valmisid esimesed
materjalid (videod, voldikud, esitlused), avati sotsiaalmeedia kanalid Facebook, Twitter ning maandumisleht.
Samuti valmis messiboks ja Education Nation oli väljas haridusvaldkonna tippkohtumisel Global Education
Industry Summit. Tegevused jätkuvad järgnevatel aastatel ja Education Nation kanaliteks saavad põhiliselt
olema messid, PR, sotsiaalmeedia, otsekontaktid, samuti 2020. a. valmiv veebileht.

Foto 16: Education Nation esindus väljas haridusvaldkonna tippkohtumisel Global Education Industry Summit

Valdkondade vaheline tasakaalustatud areng ja koostöö
2019. a. viidi teist korda läbi sisekliendi rahulolu-uuring organisatsiooni sisemiste tugiteenuste osas. Rõõm on
tõdeda, et rahulolu keskuste kui partneriga on märgatavalt tõusnud, eelmise aasta keskmise 81% pealt 91%
peale. Ka üldises vaates on rahulolu teenustega kõrgem ning vabad vastused andsid ka seekord hulgaliselt
tagasisidet ning ettepanekuid parendusteks, mida on plaanis 2020. a ellu viia. Samuti said eelmisel aastal välja
lubatud parendusettepanekud ellu viidud sisuliselt täies mahus. Järgmine rahulolu-uuring toimub 2021. a.
Eelmisel aastal valmis ka pikalt planeeritud Innove teenuste kaardistus. Teenused said valitud ja seotud
põhiprotsessidega, mis on juba aastaid võetud aluseks nii tegevuskava loomisel, eelarve koostamisel kui ka
aruandluse esitamisel.
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ÜLEVAADE INNOVE EELARVEST JA FINANTSNÄITAJATEST
Eelarve
SA Innove 2019. a EELARVE, kinnitatud 17.04.2019
KULUDE KATTEALLIKAD

eurodes
2019. a
eelarve
7 678 000
15 537 085
100 000
776 040
24 091 125

Riigieelarveline toetus
Struktuuritoetused*
Tulu majandustegevusest
Muud laekumised
Kulude katteallikad kokku
KULUD
Põhiprotsesside tegevused
Struktuuritoetuste vahendamine
Õppekava rakendamise toetamine
sh tegevuskulud
sh toetuse vahendamine
Testide ja uuringute korraldamine
sh tegevuskulud
sh toetuse vahendamine
Kutsehariduse populariseerimine
sh tegevuskulud
sh toetuse vahendamine ESF tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutseja kõrghariduse arendamine“, töökohapõhine õpe
Haridustöötajate täiendkoolitus
sh tegevuskulud
sh toetuse vahendamine
Hariduse tugiteenuste pakkumine
Sihtasutuse tegevuskulud
Rahvusvahelised projektid
KOKKU KULUD
sh tegevuskulud
sh toetuse vahendamine

eurodes
2019.a eelarve täitmise %
1 771 590
83%
2 862 320
87%
1 462 320
77%
1 400 00
98%
3 023 422
80%
2 902 279
81%
121 143
66%
6 791 817
84%
1 375 536
78%
5 416 281

85%

1 914 100
1 643 000
783 252
4 241 057
3 137 100
349 719
24 091 125
16 882 601
7 208 524

62%
56%
99%
100%
97%
113%
87%
86%
88%
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Finantsnäitajad
Finantssuhtarvude valikul on lähtutud riigi osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute
koondaruandes toodud näitajatest. 2018.a osas näitajaid, mida kasutatakse toetuste vahendamisega
tegelevate sihtasutuste tegevuste iseloomustamiseks ja 2019.a osas on lisatud näitajad, mida kasutatakse
erisihitusega sihtasutuste tegevuste iseloomustamiseks.

Finantssuhtarvude lähteandmed

2019

Tulud kokku

21 897 779

Tulud majandustegevusest (omatulu)

2018
140 118 915

265 028

Kulud kokku
Ülalpidamsikulu (põhitegevuskulu ilma
antud toetusteta)

20 970 159
14 491 864

Jagatud toetused
s.h. struktuuritoetuste agentuur
Tegevuskulud
s.h. struktuuritoetuste agentuur
Tööjõukulud
Juhtimiskulud (juhatuse ja nõukogu
tasud)
Juhtimiskulud ( kõik juhid)

6 478 295

118 178 349

0

110 776 795

14 478 364

21 753 150

0

1 155 882

10 056 488

14 468 669

131 971

141 774

1 142 539

1 476 557

2019

2018

Finantssuhtarvud

Valem

Tööjõukulude suhe tegevustuludesse

Tööjõukulud/ tulud kokku

45,9%

10,3%

Tööjõukulude osa tegevuskuludes

Tööjõukulud/tegevuskulud

69,5%

66,5%

Juhtimiskulude (juhatus ja nõukogu)
suhe tegevuskuludesse

Juhtimiskulud/tegevuskulud

0,9%

0,7%

Juhtimiskulud/tegevuskulud
Tegevuskulud/jagatud
toetused

7,9%

6,8%

223,5%

18,4%

0%

1,0%

Juhtimiskulude (kõik juhid) suhe
tegevuskuludesse
Tegevuskulude suhe jagatud toetustesse
s.h. struktuuritoetuste agentuur
Omatulu osakaal kogutulus

Omatulu/tulud kokku

1,2%

Ülalpidamiskulu osa kogukulust

Ülalpidamiskulu/kulud kokku

69,1%

Tööjõukulu osa kogukulust

Tööjõukulud/kulud kokku

48,0%

Selgitused tegevuse efektiivsust näitavate suhtarvude kohta
Tööjõukulude suhe tuludesse. Tööjõukuludena on kajastatud palgakulud koos sotsiaalmaksude ja erisoodustusega.
Tulude enamiku moodustavad sihtfinantseerimise tulud, omatulusid teenitakse ebaolulises mahus.
Tööjõukulude osa tegevuskuludes. Tegevuskuludena on defineeritud kulud kokku, millest on lahutatud jagatud toetuste
ning põhivara kulumi maht. Suhtarv näitab tööjõukulude osakaalu tegevuskuludes.
Juhtimiskulude (juhatus ja nõukogu) suhe tegevuskuludesse. Juhtimiskuludeks on juhatuse ja nõukogu arvestatud
brutotasud.
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Juhtimiskulude (kõik juhid) suhe tegevuskuludesse. Siin on juhtimiskuludena defineeritud sihtasutuse juhatuse, nõukogu
ja sihtasutuses juhtidena määratletud töötajate arvestatud brutotasud kokku.
Tegevuskulude suhe jagatud toetustesse. Kuna suhtarv peaks näitama iga väljaantava toetuse(euro) kulu, siis on eraldi
välja toodud s.h. struktuuritoetuste agentuur, kus jagatakse peamine osa toetustest.
Omatulu osakaal kogutulus. Omatulu moodustavad sihtasutuse tasulised teenused, tulu majandustegevusest. Suhtarv
näitab omatulu osakaalu sihtasutuse kogutuludes.
Ülalpidamiskulu osa kogukulust. Ülalpidamiskulu on sihtasutuse kogukulu, millest on maha arvatud jagatud toetused.
Erinevalt tegevuskuludest kajastavad ülalpidamiskulud ka põhivara kulumi mahtu. Suhtarv näitab ülalpidamiskulu
osakaalu sihtasutuse kogukulust.
Tööjõukulude osa kogukulust. Suhtarv näitab tööjõukude osakaalu asutuse kogukuludest, sh jagatud toetustest.
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Sihtasutus Innove

2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Lisa nr

Raha

2 636 775

1 798 204

2

Nõuded ja ettemaksed

5 360 809

5 008 259

3

Kokku käibevarad

7 997 584

6 806 463

Materiaalsed põhivarad

34 691

30 202

Kokku põhivarad

34 691

30 202

8 032 275

6 836 665

4 409 102

3 964 513

179 848

362 288

4 588 950

4 326 801

4 588 950

4 326 801

2 509 864

2 435 313

933 461

74 551

3 443 325

2 509 864

8 032 275

6 836 665

Varad
Käibevarad

Põhivarad

Kokku varad

5

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustised
Kokku kohustised

7

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Sihtasutus Innove

2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

Lisa nr

21 627 461

139 068 371

9

265 028

1 047 189

10

5 289

3 355

21 897 778

140 118 915

Jagatud annetused ja toetused

-6 478 295

-118 178 349

11

Mitmesugused tegevuskulud

-3 934 530

-6 376 384

12

-10 056 488

-14 468 669

13

-13 501

-112 865

5
14

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Aruandeaasta tulem

-487 345

-908 097

-20 970 159

-140 044 364

927 619

74 551

5 842

0

933 461

74 551

15
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Sihtasutus Innove

2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

Lisa nr

927 619

74 551

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

13 501

112 865

Kokku korrigeerimised

13 501

112 865

-352 550

24 983 226

262 149

-27 831 962

0

40 874 660

850 719

38 213 340

-17 990

-38 723

5

5 842

0
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0

-40 874 660

-12 148

-40 913 383

838 571

-2 700 043

1 798 204

4 498 247

838 571

-2 700 043

2 636 775

1 798 204

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest

5

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel
Laekunud intressid
Muud väljamaksed investeerimistegevusest
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Sihtasutus Innove

2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017

2 466 150

2 466 150

Aruandeaasta tulem

74 551

74 551

Asutajate ja liikmete
väljamaksed

-30 837

-30 837

2 509 864

2 509 864

933 461

933 461

3 443 325

3 443 325

31.12.2018
Aruandeaasta tulem
31.12.2019
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Sihtasutus Innove

2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutus Innove raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2019-31.12.2019 majandusaasta kohta kooskõlas
Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse
põhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsaruandluse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori
raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ja avaliku sektori finantsarvestuse ja
-aruandluse juhendites, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne ja selle kõik lisad on koostatud eurodes.
Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumusest lähtudes nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses, v.a juhul kui alljärgnevalt ei ole
kirjeldatud teisiti. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.
Aruandekuupäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastatakse olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnevad bilansi kuupäeva
31.12.2019 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Aruandekuupäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise
majandusaasta tulemust, avalikustatakse aastaaruande lisades.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Rahandusministri 11. detsembri 2003.a. määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhend“ muutusega hakatakse
alates 1. jaanuarist 2019. a toetuste vahendamist kajastama riigiraamatupidamiskohustuslaste (ministeerium,
Riigikantselei) raamatupidamisarvestuses, arvestust hakkab pidama ja väljamakseid tegema Riigi Tugiteenuste Keskuse finantsarvestuse
osakond; seni peeti toetuste vahendamise raamatupidamisarvestust ja tehti ülekandeid rakendusüksustes.
Innove kui rakendusüksus kajastas seni toetuse vahendamise oma raamatupidamises kuludes-tuludes ning kohustustes ja ettemaksetes toetuse
saajaga. Innove 2019.a. tulemiaruanne ei kajasta enam rakendusüksuse poolt vahendatavaid toetuste tulusid ja kulusid, sellega seoses
on tulude ja kulude mahud oluliselt vähenenud.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse Riigikassa teenindamisel olevat riigieelarvelise eraldise kontot, mida kasutatakse igapäevasteks
arveldusteks.
Sihtasutusel on sularaha kassa, mida kasutatakse eraklientide teenindamisel infosaalis.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – põhitegevuse rahavoogude leidmisel korrigeeritakse aruandeaasta
tulemit, ellimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga
valuutakursid või kommertspangas kasutatud kommertskurss.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuete hindamine ja ettemaksete kajastamine
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse asutuse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arveid
on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi.
Viitlaekumisena kajastatakse muid tagasilaekuvaid summasid.
Saamata sihtfinantseerimine kajastatakse nõudena tegevuskulude tegemise perioodil.
Ettemakstud teenused kajastatakse ettemakstud tulevaste perioodide kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
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Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 euro ilma käibemaksuta ning kasutusajaga üle ühe aasta. Varasid,
mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 euro, kajastatakse soetusperioodi kuludes ja nende varade
üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja otseselt soetamisega seotud kulutustest,
mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.
Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.
Immateriaalne põhivara võetakse arvele alates soetusmaksumusest 5000 eurot, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega
seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema jääkmaksumuses.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5000 eurot

Rendid
Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle
rentnikule. Ülejäänud renditehinguid käsitletakse kasutusrendina.
Sihtasutus rentnikuna
Kasutusrendi tingimustel renditud vara bilansis ei kajastata. Vara kasutamise eest tehtavad kasutusrendimaksed kajastatakse kuluna ühtlaselt
kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult aset leiavad.

Finantskohustised
Lühiajalised finantskohustused on võlad hankijatele, võlad töövõtjatele, maksukohustused, sihtfinantseerimise vahendamise kohustused toetuse
saajatele ning toetusteks saadud ettemaksed (täpsemini siht- ja kaasfinantseerimiseks saadud vahendid). Muud saadud ettemaksed
on tulevastes perioodides osutatavate koolitusteenuste eest klientidelt laekunud summad. Lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse
bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Bilansivälised nõuded ja kohustused
Võetud rendikohustused on ruumide ja infotehnoloogia seadmete kasutusrendimaksed tulevastel perioodidel, millest ei ole võimalik hoiduda
rendilepingute katkestamisel.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimine
Tegevuse sihtfinantseerimine
Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja kui sihtfinantseerimisega seotud võimalikud
tingimused on täidetud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid
tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Olukorras, kus sihtfinantseeringu tulu
kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse sihtfinantseerimine bilansis kohustusena. Kohustuse klassifitseerimine lühivõi pikaajalisena tuleneb sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmise ajast.
SA Innove poolt sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks ja investeeringuteks kajastatakse antud toetusena kuludes ja
saadud sihtfinantseerimise vahendamine tuludes vastavalt toetuse saajate poolt tehtud kulutustele, mille kohta on toetuse saaja esitanud
kuluaruande või teatise.
Tegevustoetus
Tegevustoetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest,
kajastatakse kassapõhiselt, toetuse andja poolt raha ülekandmisel kuluna ja toetuse saaja poolt tuluna raha laekumisel.
Tulud
Tulu teenuse osutamisest kajastatakse peale teenuse osutamist.
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Seotud osapooled
Sihtasutus käsitleb seotud osapooltena tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning nende isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

45

281

Arvelduskontod riigikassas

2 636 730

1 797 923

Kokku raha

2 636 775

1 798 204

Sularaha kassa

Kasutusel on kolm kontot: igapäevasteks arveldusteks, e-poe laekumisteks (HEV õppevara müük) ja riigieksami korduva
sooritamise registreerimistasude laekumisteks.

34

Sihtasutus Innove

2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

Lisa
nr

üle 5 aasta

106 340

106 340

0

0

Ostjatelt
laekumata arved

106 340

106 340

0

0

Maksude ettemaksed
ja tagasinõuded

5 793

5 793

0

0

Ettemaksed

53 814

53 814

0

0

Tulevaste
perioodide kulud

53 814

53 814

0

0

Nõuded toetuste eest

5 181 287

5 181 287

0

0

99

99

0

0

13 476

13 476

0

0

5 360 809

5 360 809

Muud nõuded
Ettemakstud toetused
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2018

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

Lisa
nr

üle 5 aasta

94 423

94 423

0

0

Ostjatelt
laekumata arved

94 423

94 423

0

0

Maksude ettemaksed
ja tagasinõuded

717 708

717 708

0

0

40 987

40 987

0

0

Tulevaste
perioodide kulud

25 217

25 217

0

0

Muud makstud
ettemaksed

15 770

15 770

0

0

4 117 669

4 117 669

0

0

35 091

35 091

0

0

2 381

2 381

0

0

5 008 259

5 008 259

Ettemaksed

Nõuded toetuste eest
Muud nõuded
Ettemakstud toetused
Kokku nõuded ja
ettemaksed

4

4

Nõuded toetuste eest seisuga 31.12.2019 on Innove kui projektide elluviija nõue toetuste eest, sh Haridus- ja Teadusministeeriumile 4 916 956
eurot.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2019
Ettemaks
Käibemaks

31.12.2018

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

1 039

597

257 287

350 738

7 814

16 341

470 505

649 517

Kohustuslik kogumispension

22 333

29 938

Töötuskindlustusmaksed

31 706

43 853

Üksikisiku tulumaks
Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks

Ettemaksukonto jääk

5 793

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

5 793

717 708
790 684

717 708

1 090 984

Vaata ka lisa 3 ja 8
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja

Masinad ja
seadmed

Muud
materiaalsed
põhivarad

arvutisüsteemid

Muud masinad
ja seadmed

72 658

49 634

122 292

21 441

143 733

-63 826

-17 749

-81 575

-10 898

-92 473

8 832

31 885

40 717

10 543

51 260

32 269

32 269

-7 575

-11 346

-18 921

-2 946

-21 867

-623

-623

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

32 269

Allahindlused väärtuse languse
tõttu
Muud muutused

-1 257

-29 580

-30 837

-30 837

26 958

49 634

76 592

16 103

92 695

-26 958

-26 406

-53 364

-9 129

-62 493

0

23 228

23 228

6 974

30 202

17 990

17 990

-11 355

-11 355

-2 146

-13 501

26 958

94 581

121 539

16 103

137 642

-26 958

-64 718

-91 676

-11 275

-102 951

0

29 863

29 863

4 828

34 691

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

17 990

31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 6 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

Kasutusrendikulu

2019

2018

-775 633

-1 444 180

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

12 kuu jooksul
1-5 aasta jooksul
Üle 5 aasta

31.12.2019

31.12.2018

747 582

879 539

1 866 913

2 126 023

0

248 933
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Kasutusrendikulu on ruumide, arvutite, muude seadmete ja mööbli rendikulu. Ruumide üürilepingud on tähtaegsed ja üldjuhul ei ole neid enne
tähtaega võimalik lõpetada. Kui Innovel on vajadus enne üürilepingu lõppu ruumid vabastada, tuleb üürimakseid teha kuni
lepinguperioodi lõpuni. Mööbli liisinglepingus on võimalus lepingu lõppemisel (2022.a.) kogu mööbel välja osta jääkväärtusega.
Arvutite liisinglepingud on 3-4 aastase perioodiga, lepingu ennetähtaegset lõpetamist ja arvutite väljaostu võimalust pärast lepingu lõppemist
ei ole ette nähtud.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

Võlad tarnijatele

214 826

214 826

0

0

Võlad töövõtjatele

806 362

806 362

0

0

8

Maksuvõlad

790 684

790 684

0

0

4

Toetuste kohustused

2 597 230

2 597 230

0

0

Kokku võlad ja
ettemaksed

4 409 102

4 409 102

31.12.2018

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

Võlad tarnijatele

257 901

257 901

0

0

Võlad töövõtjatele

904 916

904 916

0

0

8

Maksuvõlad

1 090 984

1 090 984

0

0

4

Muud võlad

1 387

1 387

0

0

1 387

1 387

0

0

148 286

148 286

0

0

148 286

148 286

0

0

Toetuste kohustused

1 561 039

1 561 039

0

0

Kokku võlad ja
ettemaksed

3 964 513

3 964 513

Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide
tulud

Toetuste kohustused seisuga 31.12.2019 on Innove elluviidavate projektide: „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ ja
"Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine" partneritele makstavate toetuste kohustuste summa.
Nõudeid ja ettemakseid vaata lisa 3.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Töötasude kohustis

495 917

541 983

Puhkusetasude kohustis

304 765

356 858

5 680

6 075

806 362

904 916

Majandus- ja lähetuskulude eest
Kokku võlad töövõtjatele
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Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

2019

2018

1 538

1 792 241

12 816 348

12 062 475

353 189

687 119

Struktuuritoetuste vahendamine tegevuskuludeks

0

75 741 515

Struktuuritoetuste vahendamine investeeringuteks

0

40 874 660

8 456 386

7 910 361

21 627 461

139 068 371

Riigieelarveline sihtfinantseerimine toetus tegevuskuludeks
Struktuuritoetus tegevuskuludeks
Muu finantseerimine tegevuskuludeks

Riigieelarveline tegevustoetus tegevuskuludeks
Kokku annetused ja toetused

2019. a. detsembris laekus Haridus- ja Teadusministeeriumilt riigieelarveline tegevustoetus 762 000 eurot, mis anti 2020.a. tegevusteks
(2018.a. detsembris laekus tegevustoetus 24 000, mis anti 2019.a. tegevusteks), kuna tegevustoetuse tulud kajastatakse
tulemiaruandes laekumise hetkel ja kulud kajastatakse tegevuste perioodil, siis on tulud ja kulud kajastatud erinevates perioodides.
Tegevustoetuste mõju aruandeaasta tulemile:
2019.a. tulem arvestades 2018. aastal saadud toetust 24 000 eurot, tagasi makstud 2018. aasta toetuse jääki 30 113 eurot ja mitte arvestada
2019 detsembris laekunud 2020. aasta toetust 762 000, oleks 225 574 eurot.
Tegevustoetuse kajastamist raamatupidamises vaata Lisa 1 Arvestuspõhimõtted, alapealkiri Annetused ja toetused.
Geograafiliselt jagunevad toetused Eesti riigilt ja asutustelt (sh Euroopa Liidu struktuurifondid) saadud toetusteks summas 21 473 952
eurot (2018. aastal 138 565 165) ning teistelt Euroopa riikidelt saadud toetusteks summas 153 509 eurot (2018. aastal 503 205). .
Toetuste tagasinõuded 2019. aastal -81 224 eurot (2018. aastal -875 704 eurot)
Saadud toetustest vahendatud toetuste kulu vaata lisa 11.

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2019

2018

0

773 869

41 105

18 706

138 720

81 686

Rajaleidja teenuse osutamine

1 088

19 120

Muu toodete ja teenuste müük

23 138

23 867

0

78 261

60 977

51 680

265 028

1 047 189

Tulu koolitusteenuste osutamisest
Muud tulud haridusalasest tegevusest
Rahvusvahelise koostöö arendamine ja koordineerimine

Õppekava välisest tegevusest saadud tulu
HEV õppevara müük
Kokku tulu ettevõtlusest

Alates 01.01.2019 ei ole Tallinna Euroopa Kooli pidamine enam SA Innove ülesanne ja tulu koolitusteenustest ja õppekavavälisest tegevusest
ei laeku.
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Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2019

2018

0

-40 874 660

-6 398 461

-77 196 784

-79 834

-106 905

-6 478 295

-118 178 349

Jagatud toetused põhivara soetuseks
Jagatud toetused tegevuskuludeks
Jagatud toetused füüsilistele isikutele
Kokku jagatud annetused ja toetused

Suurimad toetuse saajad on Innove elluviidavate projektide: „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ ja "Õpetajate
ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine" partnerid.
Jagatud toetustest on tagasi nõutud tegevuskuludeks antud toetust -78 576 eurot (2018. a. -804 997 eurot). 2019.a põhivara soetuseks
toetust ei jagatud ning ei nõutud ka tagasi, 2018.a nõuti tagasi põhivara sihtfinantseerimiseks antud toetust -70 414 eurot.
Saadud toetused vaata lisa 9.

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2019

2018

Uurimis- ja arengukulud

-131 350

-226 019

Lähetuskulud

-176 598

-201 061

Ruumide rendi kulud

-686 507

-1 308 479

Ruumide korrashoiu kulud

-345 327

-421 625

Administreerimiskulud

-526 759

-624 916

Infotehnoloogia kulud

-335 008

-411 096

Koolituskulud töötajatele

-123 810

-172 700

-1 198 745

-2 317 882

-366 377

-425 393

-44 049

-242 197

0

-25 016

-3 934 530

-6 376 384

2019

2018

Palgakulu

-6 355 333

-9 218 930

Sotsiaalmaksud

-2 488 619

-3 563 802

Erisoodustused

-100 117

-165 323

-66 326

-144 436

-1 046 093

-1 376 178

-10 056 488

-14 468 669

293

459

Õppevahendite ja koolituste kulud sihtrühmadele
Ürituste korraldamise kulud
Inventari kulud
Elektri- ja soojusenergia
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

Maksud erisoodustustelt
Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Töötajate keskmisest arvust taandatuna täistööajale oli töölepingu alusel töötavaid isikuid 291 ja juhatuse liikmeid 2 (2018. aastal vastavalt
457 ja 2).
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavaid isikuid, v.a. füüsilisest isikust ettevõtjaid, oli 2019. aastal 1 599 (2018. aastal 1 953).

Lisa 14 Muud kulud
(eurodes)

Kahjum valuutakursi muutustest
Trahvid, viivised ja hüvitised
Riiklikud- ja kohalikud maksud
Muud
Kokku muud kulud

2019

2018

-3

0

-2 199

0

-470 156

-907 129

-14 987

-968

-487 345

-908 097

Maksudest moodustab olulise osa käibemaksu kulu ja vähemal määral ettevõtte tulumaksu kulu, mis 2019. aastal oli 960 eurot (2018.a. 11
281 eurot). Muude kulude all on kajastatud kulud ebatõenäoliselt laekuvate nõuete maha kandmisest.

Lisa 15 Intressitulud
(eurodes)

2019

2018

Intressitulu hoiustelt

5 842

0

Kokku intressitulud

5 842

0

Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2019

2018

132 468

142 011

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud on 2019. aastal arvestatud brutotöötasud, millele ei ole lisatud väljateenitud puhkusereservi ja
tööandja makse. Juhatuse liikmetele on ette nähtud kompensatsioon kuni kolme kuu keskmise kuupalga ulatuses, kui leping lõpetatakse enne
tähtaja saabumist sihtasutuse algatusel.
Seotud osapooltega ei ole toimunud tehinguid, mis ei vasta õigusaktidele või raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele
nõuetele või turutingimustele,
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Lisa 17 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Valitsus otsustas 16. jaanuari 2020 valitsuskabineti istungil toetada haridus- ja teadusministri ettepanekut moodustada SA Innove, SA
Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal haridus- ja noortevaldkonna ühendamet,
mille nimeks saab Haridus- ja Noorteamet. Kava järgi alustab amet tööd hiljemalt 1. augustil 2020 ja tegevused antakse ametile üle 1. septembril
2020.
12. märtsil 2020 otsustas valitsus saata ümberkorraldust puudutavad seaduse muudatused Riigikokku. Eelnõu kohaselt antakse kõik SA
Innove tegevused üle ühendametisse, sh kõik töötajad, varad ja lepingud. Peale tegevuste üleandmist teeb asutaja otsuse SA Innove
likvideerimiseks.

Alates 1. aprillist 2020 hakkab seni SA Innove täidetud rakendusüksuse ülesandeid täitma Riigi Tugiteenuste Keskus. Kõik rakendusüksuse
ülesannete täitmisega seotud tegevused antakse üle, sh töötajad, lepingud ja muud rakendusüksuse ülesannete järjepidevaks
täitmiseks vajalikud dokumendid. Samuti antakse üle pooleliolevad vaide-, kohtu- ja pankrotimenetlused. Jaanuari lõpus anti ülemineku teated
36. töötajale.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Innove nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Innove (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019 ning tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja netovara
muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2019 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori
kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja
oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse
andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise
aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab
vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse
jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või
tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja
vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib
põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele
riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast
tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist
ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline
ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis
modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada
ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid
tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes
sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
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Andris Jegers
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