Sihtasutus Teaduskeskus AHHAA asutajaõiguste aruanne 2019. aasta kohta
Sihtasutuse jätkamise vajadus
Põhikirjaliselt:
Sihtasutus on asutatud interaktiivse pidevalt tegutseva teadust ja tehnoloogiat tutvustava õppe- ja
huvikeskuse loomise, arendamise ja haldamise eesmärgil.
Sihtasutuse asutajateks on Eesti Vabariik, Tartu linn ja Tartu Ülikool. Eesti Vabariigi asutajaõigusi teostab
Haridus- ja Teadusministeerium.
Eesmärgi saavutamiseks Sihtasutus:
-

organiseerib teaduse ja tehnoloogia saavutusi tutvustavaid näitusi;
korraldab konverentse, seminare jm üritusi;
taotleb tegutsemiseks vajalike vahendeid;
viib läbi teaduse ja tehnoloogia saavutusi tutvustavaid konkursse ja ülevaatusi;
osutab koolitusteenust, vajadusel võib koolitusteenuse osutamiseks asutada erakoole;

arendab oma eesmärkide täitmiseks vajalikku ning eesmärkide täitmist soodustavat
majandustegevust, sh üürib ruume ja eksponaate, osutab toitlustusteenust, valmistab, koostab,
müüb ja üürib eksponaate ja meeneid, tarvikuid, trükiseid, raamatuid, õppevahendeid ning
tegeleb muu oma eesmärkide täitmiseks vajaliku või seda soodustava ettevõtlusega.

Seos riikliku arengukava või strateegiaga:
„Riiklik turismiarengukava 2014-2020.“
Eesti riikliku turismiarengukava 2014-2020 peamiseks eesmärgiks on tagada Eesti konkurentsivõime ja
rahvusvaheline atraktiivsus turismisihtkohana. Sihtrühmadeks on potentsiaalsed turistid, turismiettevõtjad
ja turismiga seotud huvigrupid. SA tegevus kattub Turismiarengukava alameesmärkidega:
Alaeesmärk 1: Eesti on reisisihina tuntud, hästi ligipääsetav ning Eesti turismitooted ja -teenused on
rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised
Alaeesmärk 2: Eesti turismiatraktsioonid ja Eestis toimuvad sündmused on rahvusvaheliselt
huvipakkuvad ja reisimotivatsiooni loovad
Alaeesmärk 3: Eesti turismisihtkohad ja neile omased turismitooted on rahvusvaheliselt
konkurentsivõimelised.
AHHAA sihtturud haakuvad Turismiarengukavas toodutega. 2019 aastal oli 42% külastajatest mitteeestlased, peamiselt Lätist, Leedust, Venemaalt ja Soomest.
„Riikliku turismiarengukava 2007–2013 raames on väljaarendatud mitmed üleriigilise tähtsusega kultuurija turismiobjektid, mis on tõstnud Eesti sihtkohtade atraktiivsust nii sise- kui välisturistide seas (Tallinna
Teletorn, Teaduskeskus AHHAA Tartus jt). Kultuuri- ja turismiobjektidesse tehtud arvukad investeeringud
on suurendanud huvi Eesti kultuuri- ja ajaloopärandi vastu ning kaasajastatud ekspositsiooniga
muuseumid on leidnud äramärkimist rahvusvahelistel konkurssidel (Meremuuseumi Lennusadam). Uuel
perioodil keskendutakse juba tehtud investeeringute jätkusuutlikkuse tagamisele, samuti on vajalik jätkata
ka piiratud mahus turismiatraktsioonide toetamist, mis aitavad kaasa Eesti turismisektori rahvusvahelise
konkurentsivõime suurendamisele.“ (Meede 2.1 Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide
arendamine)

Seos „Elukestva õppe strateegia 2020“. AHHAA on jätkuvalt aktiivne avastusõppe propageerimisel ja
koolisüsteemi toetamisel. Avastusõpe on otseselt seotud Eluskestva õppe strateegiliste eesmärkide
teostamisega (muutunud õpikäsitus ennekõike). Meede 1.2 Ainetevaheline lõiming, mida AHHAA õpe
toetab. Meede 1.4 Õpikäsituse rakendamist toetavate koostöövormide loomine ja toetamine –
huvihariduse lõimimine formaalharidusega ja õppetöö läbiviimine väljaspool koolikeskkonda (sh loodus ja
keskkonnahariduskeskused, muuseumid). 3.5 . Üldhariduses populariseeritakse reaalainete õppimist.
Kaasajastatakse sisu ja meetodeid. AHHAA tegevuse prioriteetide hulgas on reaal- ja loodusteadusainete
populariseerimine. Meetmes on peetud vajalikuks ka tehnika ja loodusteaduse alase huvihariduse
võimaluste laiendamist, sh muuseumiõpe.
„Teadmistepõhine Eesti“ 2014-2020. Alameesmärgid toetavad AHHAA põhikirjalisi eesmärke. Nt
alameesmärk nr 1. Eesti on atraktiivne koht teadus- ja arendustööks ning teadlaskarjäär on populaarne.
„Regionaalarengu strateegia aastani 2020“. Lõuna-Eesti piirkonna areng on kooskõlas AHHAA
tegevusega, mille eesmärk on toetada Tartule iseloomulikku T&A institutsionaalset baasi ning
teadmusmahukat ettevõtlust ja töökohti.
„Tartu linna arengukava 2018-2025“. Näeb AHHAA rolli mitmes erinevas võtmes. Esmalt on AHHAA välja
toodud aktiivõppe programmide pakkujana. Teisena on AHHAA roll turismipakettides ning koostöö
edendajana välja toodud. Viimasena on AHHAA rolli rõhutatud spordiürituste toetamisel ning linna
atraktiivsemaks tegemisel.
„Tartu 2030 arengustrateegia“ soosib Tartu aktiivset tutvustamist õppimist ja teadustegevust soosiva
linnana. Mitteformaalsete hariduskeskkondade arendamine, sealhulgas teaduskeskus AHHAA tegevuse
laiendamine teaduskommunikatsiooni rahvusvahelise kompetentsikeskuse tasemele.
AHHAA Arengustrateegia 2020-20251* näeb ette, et:
AHHAA visioon:
AHHAA on eelistatuim hariduslik külastuskeskus Baltimaades igale vanusegrupile.
AHHAA-s on:
 publikut kõnetav, jätkusuutlik ja õpetlik püsiekspositsioon;
 atraktiivne püsiprogramm;
 põnevad näitused;
 populaarsed temaatilised sündmused.
Seisukoht: Sihtasutuse tegevusega jätkamine on vajalik ja riiklikult oluline. Sihtasutus on elujõuliselt toimiv
ja oma eesmärke igal aastal täitev organisatsioon. AHHAA näitustemaja külastas möödunud aastal
inimesi (195 615 inimest) ja erinevatesse majavälistesse tegevustesse on kaasatud samuti lisaks ca 49
900 inimest. AHHAA koordineerida on Eesti suurim teadusfestival Teadlaste Öö Festival, mida külastab
igal aastal ca 35 000 inimest.
Hinnang sihtasutuse tegevusele
SA Teaduskeskus AHHAA on täitnud sisuliselt kõik oma 2019. aastal kehtestatud arengukavas ja
aastases tegevuskavas püstitatud eesmärgid ja indikaatorid on positiivsed ning seega võib AHHAA
tegevust hinnata väga heaks. Aasta alguses toimus pikalt planeeritud hoone renoveerimine, milleks
vahendeid leiti AHHAA reservidest. Aasta jooksul toimusid mitmed kohtumised AHHAA tuleviku ja
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strateegia kinnitamise osas asutajatega. Asutajad said kolmepoolselt kokku 09.01.2020. Kokkuvõttes
oleme saavutatud tegevustega rahul ja käib pidev teenuste kvaliteedi arendus.
Tegevuseesmärkide saavutamise analüüs
Esitatud lisas.
Ülevaade eesmärkidest
SA Teaduskeskus AHHAA järgnevate aastate eesmärgid tulenevad SA arengustrateegiast 2020-2025 ja
Nõukogus kinnitatud aastastest tegevuseesmärkidest. 2019. aasta alguses toimus suurem hoone
renoveerimine. Igal aastal ehitame ühe näituse ise ning rendime ühe näituse sisse. 2019. aasta näitused
olid edukad. Esmakordselt ajaloos õnnestus välja rentida enda ehitatud näitus Norrasse. Illusioonid on
üleval VilVite teaduskeskuses kuni 2020. aasta lõpuni.
Osaluste omandamine
Ei ole
Varade üleandmine
Ei ole toimunud 2019. aastal.
Auditid ja erikontrollid
SA ostab sisse siseaudiitori teenust. 2019. aastal viidi läbi siseaudit töökohtade hindamise osas ja
eksponaatide hooldamise osas. 2019. aastal viis siseauditi läbi Grant Thornton Baltic OÜ.
Nõukogu aruanded
SA Teaduskeskus AHHAA juhatuse ja nõukogu liikmete tasud ning ülevaade nõukogu tegevustest:
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Sihtasutuse nõukogu on 6 liikmeline, seisuga 31.12.2019 oli koosseis järgmine:
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Sihtasutusel AHHAA Teaduskeskus ei ole seisuga 31.12.2019 auditkomiteed.
Sihtasutuse sisekontrollisüsteemi rakendamisel järgitakse tegevuste eesmärgipärasust ja
tulemuslikkust, ressursside mõistlikku kasutamist, õigusaktidest kinnipidamist, aruandluse
usaldusväärsust ning kontrollitavust.
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