MTÜ Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MTÜ MÕK) koosoleku protokoll nr 1/2
Koosolek toimus 27. novembril 2013, aadressil Lauteri 3-202, Tallinnas. Algus 10.00, lõpp 16.00.
Koosolekut juhatas Ülle Pärl
Koosolekust osavõtjad olid 10 organisatsioonist:
Ülle Pärl (EBS), Heiki Koov (TTÜ/LVRKK), Anu-Ell Visberg (EMÜ), Juta Tikk (EBS), Maret Kirsipuu
(Sisekaitseakadeemia), Tõnis Blank (Eesti Raamatupidajate Kogu), Ille Kukk (Pärnumaa Kutsehariduskeskus),
Varje Kodasma (TÜ Pärnu Kolledz), Kertu Lääts (TÜ), Toomas Haldma (TÜ), Kaidi Kallaste (TTÜ), Viia Parts
(EMÜ), Moonika Muuga (EMÜ), Olesja Liventseva (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus), Sinaida Kalnin (TÜ), KaisaHanna Niid (TÜ), Margus Uuetoa (Mecro).







Koosoleku päevakord:
MTÜ MÕK eesmärgid, liikmelisus ja juhtimine. Ülle Pärl, Anu-Ell Visberg
MTÜ MÕK tegevuste kavandamine. Viia Parts
Majandustarkvaraportaalist. Heiki Koov
Õppekavade integreerimine Eesti raamatupidaja kutsetunnistuse süsteemiga. Tõnis Blank
ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) eksamite sidumine koolide õppekavadega.
Ülle Pärl

Arutelude kokkuvõtted ja ettepanekud edasiste tegevuste osas
MTÜ MÕK eesmärgid, liikmelisus ja juhtimine
•

•
•
•
•
•

MÕK on tegutsenud alates augustist 2012 seltsinguna. Toimunud on 5 koosolekut (28.08.2102,
09.10.2012, 27.11.1012 ja 13.02.2013, 29.08.2013) ning 3-päevane (27-29.08.213) suveseminar
Pühajärvel juhtumipõhisest õppest ja õpetamisest, koolitaja Trevor Williamson, (UK).
MÕK-i listis on üle 80 liikme.
29.08.2013 otsustati asutada MTÜ ja 08.11.2013 registreeriti MTÜ Majandusarvestuse Õpetajate Kogu,
reg nr. 8036350, SEB pank 10220225570224.
MTÜ liikmeks astumiseks on vajalik esitada avaldus MTÜ MÕK juhatusele. Avalduse blankett saab
olema kättesaadav ka internetist http://www.majandustarkvaraportaal.ee/dokumendid.
Koosolekul arutati võimalust teha MTÜ MÕK nähtavaks ka Facebook-i vahendusel.
Tõstatati küsimus liikmemaksu suurusest (üli)õpilastele ja pensionäridele. Küsimus võetakse
päevakorda järgmisel üldkoosolekul augustis 2014.

MTÜ MÕK tegevuste kavandamine
•

•

Leiti, et vajalik on ettevõtete juhtidele rohkem teadvustada praktika olulisust erialase õppe protsessis
(vt ka MÕK 13.02.13 koosoleku protokolli) ja praktika kasulikkust vastuvõtvale organisatsioonile. Leiti,
et vajalik on sel teemal arendada koostööd Eesti Raamatupidajate Kogu, EVEA, KaubandusTööstuskojaga, teiste erialaliitudega. Ettepanek: olulise info koondamine ja voldiku/flaieri koostamine
„Märka praktikanti – kasuta võimalust!“ ja selle levitamine erinevate organisatsioonide kaudu
ettevõtete juhtide hulgas.
MTÜ MÕK koostöö arendamine. Ettepanek: luua sidemed ja teha koostööd Raamatupidamistoimkonna, Majandusõpetajate Liidu ja Õpetajate Liiduga.
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•

Uuesti kerkis päevakorda õppejõudude kogemuste jagamise rahvusvaheline suveseminar (Vt ka
13.02.13 protokolli). Tehti ettepanek korraldada Eesti, Leedu ja Läti majandusarvestuse õpetajate
ühine suveseminar augusti viimasel nädalal 2014 Jurmalas.

Majandustarkvaraportaalist ja õppematerjalide elektroonilise lao loomine
•

•

Oluliseks arutelu teemaks oli õppematerjalide kaasajastamine ja internetipõhiste õppematerjalide
elektroonilise lao loomine MÕK-i juurde. (vt ka 27.11.12 koosoleku protokolli). Hea tahe on olemas,
kuid materjalide loomine, täiendamine ja jagamine on jäänud ressursi puudumise taha. Kuna
õppematerjalide loomise rahastamine on Haridusministeeriumi poolt jagatud ära TÜ (ettevõtluse
alased õppematerjalid) ja TTÜ (ärijuhtimise alased õppematerjalid) vahel, siis saame taotlusi esitada ja
seda tegevust rahastada vastavalt TTÜ ja TÜ kaudu. Otsustati uurida võimalusi rahastamiseks ning
teha omavahel koostööd MÕK-i juurde ühise õppematerjalide lao loomise osas. Lepiti kokki, et
õppejõud selgitavad välja oma kooli õppematerjalide vajadused ja edastavad selle info kuu aja jooksul
e-mailile Kaidi.kallaste@ttu.ee
Heiki Koov tutvustas vajadust luua ühtne majandustarkvarasid tutvustav keskkond, kus ühtlasi oleks
võimalik tutvuda ka vastavate õppematerjalidega. Rahastamise taotlusega on pöördutud EAS-i poole,
kuid sealt on saadud eitav vastus. Tegemist oleks nii õppeotstarbelise keskkonna kui ka ettevõtlust
toetava keskkonna loomisega. Tehti ettepanek ühendada majandustarkvara portaali idee
õppematerjalide kaasajastamise ja loomise ning õppematerjalide ühiskasutamise (lao) projektiga.

Eesti raamatupidaja kutsetunnistuse süsteemi ja ACCA (the Association of Chartered Certified
Accountants) eksamite sidumine koolide õppekavadega (vt ka 09.10.2012, 27.11.2012 protokolle).
•

•




•

•

•

MÕK juhatuse liige Ülle Pärl on suhelnud alates aprillist 2013 ACCA regiooni juhtide ja töötajatega,
osalenud ka Kiievis toimunud ACCA nõupidamisel (11.06.2013). Sel perioodil on toimunud
nõupidamised ACCA teemadel Eesti Raamatupidajate Kogu, Audiitorkogu ning Rahandusministeeriumi
esindajatega. Sõlmitud on koostööleping EBS ja Audiitorkogu vahel ACCA pilootprojekti osas.
http://www.ebs.ee/ee/uudised/ebs-hakkab-koolitama-sertifitseeritud-arvestuseksperte/.
Ülle Pärl tutvustas ACCA-ga koostöö tegemise võimalusi:
eksamikeskuse loomine,
koolides sooritatud eksamite ja kohalike kutseeksamite akrediteerimine ACCA poolt,
õppekeskuse loomine ning
uurimisalane koostöö.
Tehti ettepanek esimese sammuna soovitada nii kõrg- kui kutsekoolidele majandusarvestuse ainetele
ACCA akrediteeringu taotlemine, mis annaks kindluse õppe rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedist
ning seeläbi kindluse õppijatele ja signaali ka investoritele ja ettevõtjatele Eesti ärikeskkonnas
tegutsevate finants-ja arvestusspetsialistide heast tasemest.
Leiti et ACCA eksamiprogrammide integreerimise toetamine peaks olema MÕK-i üks peamisi
ülesandeid lähiajal. MÕK saab toetada ACCA akrediteeringu taotlemise protsessi pakkudes
koolidevaheliseks koostööks sobilikku keskkonda ja koondada vastavat kogemust ja kompetentsi.
Tehti ettepanek jaanuaris korraldada kõrg- kui kutsekoolide õppejõududele ACCA akrediteeringu
taotlemise alane seminar. Seminari eesmärk oleks tutvustada ACCA nõudeid aineprogrammidele ja
koolis läbiviidavatele eksamitele, nende võrdlev analüüs ning tutvustada ACCA-le avalduse esitamise
korda ning vorme.

Protokolli koostas 27. novembril Anu-Ell Visbergi poolt tehtud märkmete alusel
Ülle Pärl
28. november 2013.
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