Sihtasutus Teaduskeskus AHHAA asutajaõiguste aruanne 2020. 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:
Eesti 2035
AHHAA arengustrateegia näeb ette teadmistepõhise mõtteviisi levitamist ja laiema avalikkuse harimist.
Eesti 2035 arengukava järgi hindab arukas inimene teadmisi, hoiab ennast, teisi ja (elu)keskkonda ning
suhtub toetavalt kõikidesse ühiskonnarühmadesse. Ta on teadmistehimuline, loov ja ettevõtlik, tahab
õppida ning on valmis töö olemuse muutumiseks. Selleks näeb arengukava ette formaal- ja
mitteformaalhariduse lõimimise, mis on ka AHHAA jaoks äärmiselt oluline. Eesti 2035 arengukavas on
olulisel kohal STEAM-ainete (loodus- ja täppisteadused ning loovusõpe) õppimise soodustamine, seda
kõikidel haridustasemetel ja ka huvihariduses.
Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035
Haridusvaldkonna arengukavas on plaan luua terviklik lahendus mitteformaal- ja informaalõppe
arvestamiseks formaalõppes, et tasemeõppe õppekavade täitmisel saaks senisest suuremal määral
arvestada mitmesugustes keskkondades (digikeskkonnas, töökohal, muuseumis, noortekeskuses ja programmis, huvikoolis, keskkonnahariduskeskuses jne) õpitut; soodustada praktilist STEAM ainete õpet
üldhariduses ning laiendada STEAM hariduse võimalusi; mitmekesistada õpetajate, õppejõudude ja
tugispetsialistide praktikavõimalusi. Populariseerida loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia
valdkonda. AHHAA teeb koostööd formaalõppega pidevalt ja see on plaanis ka käesoleva
arengustrateegia raames. Samuti on AHHAA jätkuvalt koostöös Tartu Ülikooliga pakkumas
õpetajakoolitust ja praktikavõimalusi.
Teaduskommunikatsiooni strateegia Eesti Teab 2020-2035
Teaduskommunikatsiooni strateegia näeb ette kõigi haridusasutuste toetamist populariseerivate
tegevuste korraldamisel ja koostöös kooliväliste partneritega (nt koolitused, parimate praktikate
koondamine jms). Üleriigilise rahastussüsteemi loomist avatud õpikeskkondades (muuseumid,
teaduskeskused, ettevõtted, looduskeskused, teaduslaborid jne) toimuvates programmides osalemiseks.
Kõigile lastele ja noortele teadust populariseerivate tegevuste kättesaadavaks muutmist kõigil
huvitasanditel: huvi tekitamine, süvendamine ja väljaarendamine karjäärivalikuks (sh teadushuvihariduse,

karjääriteenuste süsteemi jms arendamine ja toetamine). Vene õppekeelega koolidele ligipääsu tagamist
LTT valdkonna õppematerjalidele ja populariseerivatele tegevustele (sh meetodid, koolitused).
Mitteformaalse hariduse arvestamist õppekava osana ja sellealaste heade praktikate levitamist. AHHAA
on siin kõigi oma strateegiliste eesmärkidega kooskõlas. Samuti pakub AHHAA haridusteenuseid vene
õppekeelega koolidele.
Tartu linna arengukava 2018-2025
Tartu linna arengukava näeb ette, et Tartu on tuntud turismi ja puhkuse sihtkoht ning kooli ja teadmuslinn:
selle saavutamiseks teeb linn koostööd riigi ja erasektori erineva taseme haridusasutuste ja hariduse
tugiteenuseid osutavate asutustega, lapsevanemate, õpilasesinduste jt huvigruppidega. Linn näeb ette
mitmekülgse õppetöö võimaldamist kõikides õppeastmetes koostöös Tartu linna haridusasutuste,
huvikoolide, kõrgkoolide, ettevõtete, teadus- ja mäluasutustega. Õppekava täitmist mitmekesistavate
aktiivõppeprogrammide ja õppekava toetavate projektide korraldamist. Formaalse ja mitteformaalse
hariduse ning haridus- ja kultuuriasutuste süsteemse koostöö juurutamist lastele mitmekesisema õppe
võimaldamiseks.
Noortevaldkonna arengukava 2021–2035
Noortevaldkonnas nähakse ette mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse arvestamist. Mitteformaalse
õppimise keskkondade kvaliteedi kasvu ja ühiskasutust. AHHAA arengustrateegias on meie roll
formaalharidust toetava keskkonnana välja toodud.
Turismiprogramm 2021-2024
Turismiprogrammi plaan näeb ette regionaalset koostööd naaberriikidega ning teiste rahvusvaheliste
partnerite ja organisatsioonidega. Siseturismi arendamist, et aidata kaasa turismi hooajalisuse
vähendamisele ja toetada turismi kasvu regionaalselt, väljaspool pealinna. Soodustatakse eri
turismivõrgustike omavahelist koostööd. Toetatakse investeeringuid ja turundustegevusi, mis ületavad
maakonna vm administratiivüksuse piire, suurendavad koostööd sesoonsuse vähendamiseks ja piirkonna
terviklikuks pakkumiseks. Toetakse rahvusvaheliste mitme päevaste sündmuste ja konverentside
korraldamist Eesti eri piirkondades. Suurendatakse Eesti nähtavust rahvusvahelistel sündmustel ja nende
rahvusvahelises turunduses koostöös sihtkohtadega ja ettevõtjatega. AHHAA on aktiivne mitmes
erinevas katusorganisatsioonis nii rahvusvaheliselt kui regionaalselt, korraldades võimalusel konverentse
ning turundades piirkonda tervikuna.
„Tartu 2030 arengustrateegia“ soosib Tartu aktiivset tutvustamist õppimist ja teadustegevust soosiva
linnana. Aasta läbi avatud muuseumid suurendavad turismisihtkoha tuntust. Eesmärk on Tartu
muuseumide arendamine atraktiivseteks vaba aja- ja õpikeskusteks ning rahvusvaheliselt tunnustatud
kompetentsikeskusteks.
Lõuna-Eesti Turismistrateegia 2021-2025
AHHAA on üks Lõuna-Eesti Turismiklastri asutajatest. Strateegia näeb ette piirkonna tuntuse
suurendamist ning esiletoomist. Piirkonna üheks eripäraks on teaduse- ja tehnoloogia alaste asutuste
tihedus ning ka AHHAA kui nende teemade näitlikustaja.
AHHAA Arengustrateegia 2020-2025 näeb ette, et:
AHHAA visioon:
AHHAA on eelistatuim hariduslik külastuskeskus Baltimaades igale vanusegrupile.
AHHAA-s on:
 publikut kõnetav, jätkusuutlik ja õpetlik originaalne püsiekspositsioon;





atraktiivne püsiprogramm eesti, vene, läti ja inglise keeles;
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 näituste maja külastas möödunud aastal 142
023 inimest) ja erinevatesse majavälistesse tegevustesse oli kaasatud samuti lisaks ca 5385 inimest.
AHHAA koordineerida oli üle Eesti Teadlaste Öö, ning Robolahing.
Hinnang sihtasutuse tegevusele
SA Teaduskeskus AHHAA reageeris ootamatule olukorrale riigis väga kiiresti ja paindlikult. Muutsime
oma töökorraldust, koondasime ametikohti ning vähendasime eelarve mahtu (võttes vastu kaks lisaeelarvet). Samal ajal oli meil väga edukas suvi külastuste mõttes. Täitsime kevadel seatud eesmärgist
97%. Seega võib AHHAA tegevust hinnata väga heaks, arvestades olukorda. Taotlesime ka erakorralist
abi ministeeriumilt seoses sulgemisega ning kasutasime palgatoetust, et eelarvet tasakaalustada.
AHHAA asutajad said kolmepoolselt kokku 09.01.2020 ning uuesti ka augustis eesmärgiga allkirjastada
kolmepoolne kokkulepe.
Tegevuseesmärkide saavutamise analüüs
Esitatud lisas.
Ülevaade eesmärkidest
SA Teaduskeskus AHHAA järgnevate aastate eesmärgid tulenevad SA arengustrateegiast 2020-2025 ja
Nõukogus kinnitatud aastastest tegevuseesmärkidest. 2020. aastal oli maja suletud 14.03-17.05 seoses
eriolukorraga. Samuti oli suur osa aastast piiratud külastatavus seoses covid19 kriisiga. Seega kärpisime
tegevuskava kriisi ajal. 2020. aastal ehitasime näituse Foobiad, mis oli väga edukas. Illusioonide näitus
oli üleval aasta läbi Norras, VilVite teaduskeskuses.
Osaluste omandamine
Ei ole
Varade üleandmine
2020. aastal varade üleandmist pole toimunud.
Auditid ja erikontrollid
SA ostab sisse siseaudiitori teenust. 2020. aastal viidi läbi siseaudit varguste ennetamise osas. 2020.
aastal viis siseauditi läbi Grant Thornton Baltic OÜ. Majandusaasta aruannet auditeeris audiitorbüroo
Audit ja Consult 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 31.12.2020 oli koosseis järgmine:
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Kõikide koosolekute protokollid on esitatud Haridus- ja Teadusministeeriumile, Tartu linnale ning
Rahandusministeeriumile.
Sihtasutusel AHHAA Teaduskeskus ei ole seisuga 31.12.2020 auditkomiteed.
Sihtasutuse sisekontrollisüsteemi rakendamisel järgitakse tegevuste eesmärgipärasust ja
tulemuslikkust, ressursside mõistlikku kasutamist, õigusaktidest kinnipidamist, aruandluse
usaldusväärsust ning kontrollitavust.
Lisa 1: SIHTASUTUSE TEGEVUSEESMÄRGID Sihtasutus Teaduskeskus AHHAA

