MTÜ MÕK seminar 27. ja 28. novembril 2014 Pärnus
Seminaril osales kokku 30 inimest. Esindatud oli 18 erinevat organisatsiooni, sh 11 kooli (4 ülikooli), 4
koolitus- ja konsultatsioonifirmat, kaks eriala(sidus)organisatsiooni ning Rahandusministeerium.
Lisaks MTÜ üldkoosolekul osalejatele (nimekiri lk 3), osalesid seminaril: Terje Tilk (EEK), Märt-Martin
Arengu (Audiitorkogu), Aet Toots (EBS), Leonoore Riitsalu (EBS), Peeter Kross (EBS), Indrek Alekõrs
(Pärnu STK), Kurmet Ojamaa (RM), Gaili Parts (RM).
Seminari päevakava:
• Arvestusala Valge Raamat. Lähiajal plaanitavad muudatused finantsaruandlust ja audiitorkontrolli
puudutavas seadusandluses. Kutseeksamid ja Arvestusekspertide Koja moodustamine. Teemat
tutvustasid: Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Märt-Martin Arengu (Audiitorkogu), Margus
Tinits (Raamatupidajate Kogu).
• Finantskirjaoskus. Kuidas meie igapäevaseid rahateemasid paremini käsitleda. Kogemused
sügisel alanud rahatarkuse loengutest Tartu Ülikoolis. Kas finantskirjaoskus
on vajalik
õppeaine/teema ka teistes koolides? Leonore Riitsalu (EBS)
• Õppevahend „Raamatupidamise harjutusfirma“. Külaskäik Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli. Indrek
Alekõrs (Pärnu STK).
• Majandusmäng “Dynama” tutvumine ning seosed majandusarvestuse õpetamisega. Peeter Kross
(EBS)
• MÕK-i edasised arengud ja tegevused. Ülle Pärl (EBS).

Arutelude kokkuvõtted ja ettepanekud edasiste tegevuste osas
MTÜ MÕK üldjuhtimine, koosolekud ja seminarid liikmetele/huvilistele ning rahvusvaheliste
sidemete loomine
Otsustati:
• Organiseerida organisatsiooni logo välja töötamine.
• Vajalik on korraldada igal aastal vähemalt üks MÕK-i mitmepäevane seminar kas augusti või
novembri viimasel nädalal.
• Tegeleda rahvusvaheliste sidemete arendamisega, sh võimalusel rahvusvahelise seminari
korraldamisega.
Õppematerjalide kaasajastamine ja internetipõhiste õppematerjalide elektroonilise lao loomine
Otsustati:
• Võtmeküsimuseks on vastava elektroonilise platvormi (kodulehe) loomine, mis võimaldaks nii
koguda kui ka kasutamiseks pakkuda erinevaid (eesti keelseid) õppevahendeid: nt e-raamatud ja
–konspektid, slaidid, juhtumite (case) ladu, jne.
• Elektroonilise platvormi kasutuselevõtt peaks võimaldama juurdepääsu interaktiivsetele ja –
distsiplinaarsetele õppevahenditele ja –keskkondadele (nt harjutusfirmad, majandustarkavade
demoversioonid ja neid tutvustav õppekeskkond jne).
• Teha ühispöördumised Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsioonide koostamise demo- või
õppekeskkonna loomiseks ning RIK-ile demoversiooni arendamiseks, mis võimaldaks
aastaaruande esitamisega seonduvat majandustarkvara kasutada harjutusfirma majandusaasta
aruande koostamisel ja esitamisel eesmärgiga võtta kasutusele terviklik internetipõhine
raamatupidamise õppevahend.
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Raamatupidajate kutseeksamid
Otsustati:
• Pöörduda Eesti Raamatupidajate Kogu poole ettepanekuga teha kutseeksamitel kasutatavad
ülesanded ja küsimused paremini kättesaadavateks nii potentsiaalsetele eksami sooritajatele kui
ka erialaõpetajatele.
• Juhtida Eesti Raamatupidajate Kogu tähelepanu asjaolule, et kõikide eksamivaldkondade kohta
(sh rahandus, juhtimisarvestus, maksundus jne) võiks olla huvitatutele kättesaadavad
harjutusülesanded.
• Toetada seisukohta, et tulevikus peaks Eestis sooritatud kutseeksamid olema võrreldavad
rahvusvaheliste kutseeksamitega (ACCA, CPA vms).
• Toetada arvestusala kutsetegevusega seotud osapoolte (MÕK, Audiitorkogu, Eesti
Raamatupidajate Kogu, Rahandusministeerium) püüdu siduda raamatupidajate kutseeksamid
audiitorite kutseeksamitega, eesmärgiga arendada välja ühtne arvestuseksperdi kutsesüsteem.
• Panustada eksamisüsteemi arengusse osaledes eksamiküsimuste loomisel ja testimisel ning olla
siduvaks lüliks kutseeksameid korraldavate organisatsioonide vahel õpetamise ning
teadusuuringutega seonduvas.
Erialase terminoloogia kasutamine õppetöös ja seadusandluses
Otsustati:
• Erinevused erialaste terminite kasutamisel tekitavad suurt segadust nii üliõpilaste kui ka praktikute
hulgas.
• Erialase terminoloogia alased diskussioonid on väga vajalikud terminoloogia ühtlustamiseks nii
õppetöös kui ka seadusandluses.
• Nõustuda Rahandusministeeriumi ettepanekuga, et seadusandluses kasutatava terminoloogia
analüüsi protsessi tuleb lisaks eriala spetsialistidele kaasata ka praktikuid.
• Teha ettepanek moodustada MÕK-i juurde terminoloogiaga tegelev komisjon, kelle esmaseks
ülesandeks on välja pakkuda tegevused ja protsessid terminoloogia alase avaliku diskussiooni
korraldamiseks.
MTÜ MÕK liikmete erialane täiendkoolitus
Otsustati:
•

Lülitada jägmiste seminaride programmi erialase enesetäiendamise osa, kasutades
lektorite/esinejatena MTÜ MÕK liikmeid jt ühingu tegevusest huvitatud isikuid, kes on analüüsinud
nii õpetamisel, kui ka praktikas enamlevinud majandusarvestust puudutavaid probleeme.

Protokolli koostas MTÜ MÕK juhatuse liige Ülle Pärl
11. detsember 2014.
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MTÜ Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MTÜ MÕK)
üldkoosoleku protokoll nr 1/3
MTÜ MÕK üldkoosolek toimus 27. novembril 2014 aadressil Side 14, Pärnu. Algus 17.15, lõpp 18.00.
Koosolekule eelnes samal päeval ning järgnes 28. novembril seminar, mis lõppes aruteluga MÕK-i
tulevikuplaanidest.
Üldkoosolekust võtsid osa:
Ülle Pärl (EBS), Heiki Koov (TTÜ), Anu-Ell Visberg (EMÜ), Ille Kukk (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), Varje
Kodasma (TÜ Pärnu Kolledz), Kertu Lääts (TÜ), Kaidi Kallaste (TTÜ), Viia Parts (EMÜ), Sinaida Kalnin
(TÜ), Margus Tinits (TTÜ, ERK), Anu Aleste (EMÜ), Marianna Ljubovskaja (TTÜ), Maidu Kuuse (MK Audit),
Marika Kroon (EMÜ), Piia Asper (Asper Koolitused OÜ), Ave Nukka (LVRKK), Manivald Sternhof (IVKHK,
Suntime OÜ), Inno Kalberg (EMÜ), Mare Rebane (EMÜ), Paul Tammert (SKA), Rita Ilisson (Ilis&Sons, TÜ),
Taavi Hõbejõgi (EBS).
Kokku osales MTÜ MÕK üldkoosolekul 22 inimest, nendest 15 MTÜ MÕK liiget (Lisa 1).
Koosolekut juhatas Ülle Pärl.
Üldkoosoleku päevakord:
• MTÜ MÕK majandusaasta (1.07.2013-30.06.2014) aruande kinnitamine.
Tegevusaruande esitas MTÜ MÕK juhatuse liige Ülle Pärl (Lisa 2)
Raamatupidamise aastaaruande esitas MTÜ MÕK juhatuse liige Heiki Koov
Tulud:
• Laekunud liikmemaksud: 180 eurot.
Kulud:
• MTÜ asutamise riigilõiv: 19,17 eurot.
• 27.11.2013 ürituse korralduskulud: 77,32 eurot.
Otsustati: kinnitada MTÜ MÕK 2013/2014 majandusaasta aruanne (otsuse poolt: 15 MTÜ MÕK liiget).

Protokolli koostas MTÜ MÕK juhatuse liige Ülle Pärl
11. detsember 2014.
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Lisa 1
MTÜ MÕK liikmete nimekiri 27.11.2014
(MTÜ asutajad või esitanud avalduse MTÜ liikmeks saamiseks)
Nimi

Organisatsioon

Märkused

Osalemine
27.11.2014 MTÜ
MÕK üldkoosolekul
jah

Piia Asper

Asper Koolitused OÜ

Asutaja

Maret Güldenkoh

Sisekaitseakadeemia

Asutaja

Toomas Haldma

Tartu Ülikool

Rita Ilisson

Ilis&Sons, Tallinna Ülikool

jah

Inno Kalberg,

Eesti Maaülikool

jah

Kaidi Kallaste

Tallinna Tehnikaülikool

jah

Sinaida Kalnin

Tartu Ülikool

jah

Varje Kodasma

TÜ Pärnu Kolledz

jah

Heiki Koov

Tallinna Tehnikaülikool

Marika Kroon

Eesti Maaülikool

Ille Kukk
Olesja Liventseva

Asutaja,
juhatuse liige

jah
jah

Pärnumaa
Kutsehariduskeskus
Ida-Virumaa
Kutsehariduskeskus

jah

Kertu Lääts

Tartu Ülikool

jah

Moonika MuugaKurrikoff

Eesti Maaülikool

Ave Nukka

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Alge Oks

TTÜ Mereakadeemia

Asutaja

Viia Parts

Eesti Maaülikool

Asutaja

jah

Ülle Pärl

Estonian Business School

Asutaja,
juhatuse liige

jah

Margus Tinits

Tallinna Tehnikaülikool

Asutaja

jah

Aet Toots

Estonian Business School

Asutaja

Sergei Tšistjakov

Audiitorkogu

Asutaja

Margus Uuetoa

AS Mecro

Aevar Valdas

Eesti Maaülikool

Asutaja

Anu-Ell Visberg

Eesti Maaülikool

Asutaja,
juhatuse liige
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Lisa 2
MTÜ MÕK 2013/2014 tegevusaruanne
Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MÕK) on tegutsenud seltsinguna alates 2012. aasta augustist.
MÕKi asutamise vajadus tulenes:
1) vajadusest teadvustada probleeme majandusarvestuse ainete õpetamisel ning õpetamise
tehnoloogilises baasis;
2) kaardistada majandusarvestuse õpetajad;
3) tihendada õppejõudude vahelist koostööd;
4) leida finantseerimisvõimalusi täiendõppeks.
29.08.2013. aastal otsustati asutada MTÜ Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MTÜ MÕK), mis
registreeriti 08.11.2013. aastal.
MTÜ MÕK tegevuse eesmärkideks on:
• Ühendada majandusarvestuse ja rahanduse ning finantsjuhtimisega seotud erialade õpetajaid ja
õpetamisega seotud inimesi nende elukutse, kohustuste ja õiguste paremaks toetamiseks.
• Tõsta majandusarvestuse alase hariduse taset ning erialast pädevust koolides ja
organisatsioonides.
• Levitada ja arendada liikmeskonnale suunatud erialast infot ja oskusi.
• Väljendada liikmeskonna seisukohti riiklikel ja ühiskondlikel aruteludel ning otsustamisel.
• Arendada koostööd kõigi Ühinguga sarnaseid eesmärke taotlevate isikute ja organisatsioonidega.
MTÜ MÕK koosolek toimus 27. novembril 2013. aastal Tallinnas. Koosolekul osales esindajaid üheksast
majandusarvestuse õpetammisega tegelevast koolist ja praktikuid. Koosolekut juhatas Ülle Pärl.
Koosoleku päevakord:
• MTÜ MÕK eesmärgid, liikmelisus ja juhtimine.
• MTÜ MÕK tegevuste kavandamine.
• Majandustarkvaraportaalist.
• Õppekavade integreerimine Eesti raamatupidaja kutsetunnistuse süsteemiga.
• ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) eksamite sidumine koolide
õppekavadega.
Koosolek otsustas, et vajalik on ettevõtete juhtidele rohkem teadvustada praktika olulisust erialase õppe
protsessis ja praktika kasulikkust vastuvõtvale organisatsioonile. Leiti, et vajalik on sel teemal arendada
koostööd Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK), Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA),
Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga jt erialaliitudega.
Koosolekul tehti ettepanek olulise info koondamiseks ja voldiku/flaieri „Märka praktikanti – kasuta
võimalust!“ koostamiseks ning levitamiseks erinevate organisatsioonide kaudu ettevõtete juhtide hulgas.
Koosolekul osalejad pidasid vajalikuks korraldada õppejõudude kogemuste jagamiseks rahvusvaheline
suveseminar koos Läti ja Leedu kolleegidega.
Oluliseks arutelu teemaks oli õppematerjalide kaasajastamine ja internetipõhiste õppematerjalide
elektroonilise lao loomine MÕKi juurde. Otsustati uurida võimalusi õppematerjalide koostamise
rahastamiseks ning teha omavahel koostööd MÕKi juurde ühise õppematerjalide lao loomise osas.
Otsustati, et õppejõud selgitavad välja oma kooli õppematerjalide vajaduse.
Heiki Koov tutvustas vajadust luua ühtne majandustarkvarasid tutvustav keskkond, kus ühtlasi oleks
võimalik tutvuda ka vastavate õppematerjalidega.
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MTÜ MÕK juhatuse liige Ülle Pärl on suhelnud ACCA regiooni juhtide ja töötajatega. On toimunud
nõupidamised ACCA teemadel Eesti Raamatupidajate Kogu, Audiitorkogu ning Rahandusministeeriumi
esindajatega. Sõlmitud on koostöölepingud EBS ja Audiitorkogu vahel ning EMÜ majandus- ja
sotsiaalinstituudi ning Audiitorkogu vahel ACCA pilootprojekti osas.
Koosolek otsustas, et ACCA eksamiprogrammide integreerimise toetamine peaks olema MÕKi üks peamisi
ülesandeid lähiajal. Tehti ettepanek korraldada ACCA akrediteeringu taotlemise alane seminar.
Tegevused aruandeperioodil ja kuni aruandekoosolekuni (28.11.2014)
• MTÜ MÕK juhatuse liige Ülle Pärl kohtus kolm korda Rahandusministeeriumi esindajatega.
•

29. oktoobril 2013 toimus kolmepoolne nõupidamine (Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ja
MÕK). Osalesid Ülle Pärl, Heiki Koov, Margus Tinits, Sergei Tsistjakov, Tõnis Blank, Anu-Ell
Visberg ja Kaido Vetevoog. Arutati kutseeksamite ja ACCA-ga seonduvat.

•

20. jaanuaril 2014 toimus MTÜ MÕK juhatuse koosolek ja kohtumine Eesti KaubandusTööstuskojas. Osalesid Heiki Koov, Anu-Ell Visberg, Ülle Pärl ja Eesti Kaubandus-Tööstuskojast
Merle Tiigisoon ning Kadi Vellner.

•

Kaidi Kallaste korraldas küsitluse majandusarvestuse õpetamist toetavate õppe- ja metoodiliste
materjalide vajaduse väljaselgitamiseks (jaanuar 2014).

•

Ülle Pärlil oli neli kohtumist Audiitorkogus ACCA teemadel ning Anu-Ell Visbergil kaks kohtumist
Audiitorkogu ja Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi koostöö arutelul.

•

Ülle Pärl osales Pärnu Raamatupidajate Konverentsi korraldustoimkonnas (alates jaanuar 2014)
ning esines ettekandega paneeldiskussioonis 25.-26.09.2014 Pärnus toimunud konverentsil.

•

Mitmed MÕKi liikmed osalesid Rahandusministeeriumi poolt korraldatud ümarlaual „Arvestusala
arengud 2014-2017“ 17.veebruaril, 9. juulil ning 28. augustil 2014. aastal.

•

Kaidi Kallaste organiseeris flaierite „Märka praktikanti“ teostuse (aprill 2014).

•

Paljud MÕKi liikmed osalesid korraldajate ning vabatahtlike abistajatena Euroopa Raamatupidajate
Assotsiatsiooni 27. aastakongressil 20.-23. mail 2014. aastal Tallinnas.

•

Ülle Pärl osales ACCA virtuaalkonverentsil „ACCESS ACCA“ 3. juunil 2014. aastal.

•

MÕKi liikmed osalesid 15.-16. augustil 2014. aastal Roostal toimunud arvestusekspertide
suvepäevadel.

•

MÕKi liikmed osalesid Raamatupidajate Kogu poolt korraldatud raamatupidaja kutseeksamite
arendamise nõupidamisel (september 2014).

•

MÕKi e-postilistis on 88 liiget.

Aruande koostas: Ülle Pärl, MTÜ MÕK juhatuse liige
26. november 2014.
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