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TEGEVUSARUANNE
Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) on mittetulundusühing, mille tegevus on suunatud Eesti
elanikkonna seksuaal- ja reproduktiivtervise parandamisele. Liit asutati 1994 aastal ning
kandis kuni juunini 2005 a. nime Eesti Pereplaneerimise Liit (EPPL). Alates 1995 aastast
kuulub ESTL Rahvusvahelisse Pereplaneerimise Föderatsiooni (IPPF), mille põhimõtete ja
eesmärkidega kooskõlas toimub ka Liidu tegevus.

ESTL-i põhilised tegevused 2014. aastal olid järgmised:
Projekt ”Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel
levivate haiguste ennetamine”
Juhtimiseelarve: 17 000 €
(Eraldiseisev Haigekassa eelarve teenuste osutamiseks NNKtes: ~900 000 €
Tervise Arengu Instituut toetas kindlustamata isikute teenendamist: 50 047 €
2014. aasta tulemused:
*aluseks keskuste kvartaalsed aruanded.
**aluseks haigekassa statistilised andmed.
Planeeritud 2014. aastaks
Näitaja
1. Ennetusjuhtude arv
34 000 juhtu

Tulemus 2014. aastal
32 488 juhtu*
(16 272 isikut**)

2. Esmaste pöördumiste
osakaal kõikidest
pöördumistest

20%

22% *
(17,6%
esmaskülastajatest
noormehed)

3. Noormeeste osakaal

6%

7,6%*
(Absoluutarv: 2474
2013 aastal 2077
2012.aastal 1997
2011.aastal 1961
2010. aastal 1588
2009. aastal 1748
2008. aastal 1486
2007. aastal 1196
2006. aastal 1446)
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2014. aastal oli noorte nõustamiskeskustes kokku 32 488 ennetusjuhtu, neist seksuaalsel teel
levivate infektsioonide (STLI) skriining-juhte 13 348 (41%). Lisaks oli Tervise Arengu
Instituudi rahastamisel 1 830 ennetusjuhtu.
Kokku oli noorte nõustamiskeskustes 2014. aastal 32 488 ennetusjuhtu, mis vanuse, soo,
rahvuse ja sotsiaalse staatuse järgi jagunesid järgnevalt:
- vanus: alla 15-aastased alla 1%, 15-19-aastased 40 % ja 20-24-aastased 58%,
- sugu: 92,4% naissoost ja 7,6 % meessoost kliendid,
- rahvus: 75% eestlased, 24% venelased ja alla 1% muudest rahvustest
Projekti juhtimistegevused:
1. Täiendkoolitus ja tööjuhendus projektis osalevate noorte nõustamiskeskuste
töötajatele:
Kahepäevane täiendkoolitus noorte nõustamiskeskuste töötajatele.
Noortenõustajate suvekoolitus suvekoolitus „Seksuaalhäired“ toimus
27.-28. augustil 2014, Läänemaal, Altmõisa Külalistemajas
Supervisioonid ja tööjuhendused noorte nõustamiskeskuste nõustajatele.
1) 10.detsembril, 2014 toimus tööjuhendus “seksuaalvägivalla ohver noorte
nõustamiskeskuses/ seksuaaltervise kliinikus” Tartus, Tartu Seksuaaltervise Kliiniku
noorte nõustamiskeskuses.
2) 5.jaanuaril 2015 toimus tööjuhendus “seksuaalvägivalla ohver noorte
nõustamiskeskuses/ seksuaaltervise kliinikus” Tallinnas, Seksuaaltervise Kliiniku
noorte nõustamiskeskuses.
3) 9.jaanuaril 2015 toimus tööjuhendus „“Uuesti vanast- nõustamise põhimõtted ja
tulemuslik nõustamine”, Narvas, Narva noorte nõustamiskeskuses.
2. Projektis osalevate noorte nõustamiskeskuste arengukohtumised.
Arengukohtumised toimusid:
1) OÜ Corrigo noorte nõustamiskabinetis (18.06.2014)
2) OÜ Corrigo noorte nõustamiskabinetis (31.10.2014)
3) AS Lõuna Eesti Haigla noorte nõustamiskabinetis (10.11.2014)
Arengukohtumise kokkuvõte on kooskõlastamisel nõustamiskeskuse esindajatega ning
esitatakse haigekassale koos 2015 I kvartali aruandlusega.
3. Projektikogemuste edastamine
Tehti koostööd Välisministeeriumi rahastatud projektiga „Noorte
reproduktiivtervisealaste nõustamisteenuste ja -tervisekasvatuse alase pädevuse ja
võimekuse tõstmine Kõrgõzstanis.” 2014 - 2015 millega jagatakse Eesti kogemusi NNKte
arendamisest.
4. Sihtgrupi teavitamine.
Perioodil loodud uue www.amor.ee noorteveebi jaoks uuendati NNK-si puudutavat infot,
järjepidevalt uuendati koduleheküljel noorte nõustamiskeskuste kontaktandmeid,
lahtiolekuaegu.

2

Tehti koostööd projektiga „Seksuaaltervisealase internetinõustamisteenuse korraldamine ning
vaimse- ning reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi välja
töötamine“ mille käigus toimub NNKte teavitus läbi amor.ee olevate infolõikude ning
veebipõhise internetinõustamise teenuse. Teavitus toimub ka läbi sotsiaalmeedia ning
projektiürituste: 5-6 detsembril 2014 osaleti noorte infomessil „Teeviit“.
Noorte nõustamiskeskustes toimus 368 seksuaalhariduslikku loengut ja vestlusringi, milledes
osales 5810 noort vanuses 10-23. Lisaks on toimunud ESTL koolitusvaldkonna poolt
organiseerituna seksuaalhariduslik tegevus koolides, millede üheks osaks on noorte
nõustamiskeskuste tegevuse ja teenuste tutvustamine.
ESTL tegi koostööd Tervise Arengu Instituudiga kondoomikampaania „Kumm on seks“ 2014
planeerimisel.
Lisaks on NNKd on korraldanud ja osalenud kohalikel üritustel sihtgrupi teavitamiseks.
5. Arendustegevus keskustes.
Uuendati ning täiendati noorte nõustamiskeskuste kvaliteedinõudeid. Esitati haigekassale
ravijuhend.ee kodulehel avaldamiseks.
Toimus NNKte elektroonse aruandlussüsteemi täiendamine.
6. Muud juhtimistegevused:
- 2013 a. statistika põhjal toimus arstlike tegevuste keskuste lõikes analüüsimine.
Koostati individuaalne tagasiside koos juhistega NNKdele 2014 aastaks.
-

kvartaalse statistika põhjal toimus arstlike tegevuste keskuste lõikes analüüsimine.
Keskustele, kelle näitajad erinesid teenuse üldistest keskmistest näitajatest, anti
vastavakohast tagasisidet.

-

Koostöös Qalys´ega ning WHO rahastusel viidi läbi noorte nõustamiskeskuste
maksumuse uuring (2013). Uuringu lõplik versioon 2014 (hetkel avaldamata).

-

WHO tellimusel, koostöös Qalys´ega valmis artikkel „The success factors of scalingup Estonian sexual and reproductive health youth clinic network - From a grassroots
initiative to a national program 1991-2013.“, mis avaldati: www.reproductivehealth-journal.com/content/12/1/2

Ettekanded/üritustel osalemine:
3.märtsil 2014 ja 29.septembril 2014 käisid noorte nõustamiskeskuste ja Eesti Seksuaaltervise
Liiduga tutvumas USA terviseedenduse üliõpilased. Külastati LTKH noorte nõustamiskeskust.
Ettekannetega ESTList, noorte nõustamiskeskustest ning seksuaaltervise arengutest Eestis
esinesid dr Mairi Kaha ja dr Kai Haldre.
4. - 5. detsembril, 2014 toimus Moldovas rahvusvaheline noorte tervisele pühendatud
konverents kus ettekannetega Eesti noorte nõustamiskeskustest ja seksuaalharidusest esinesid
dr Mairi Kaha ning Jaana Below. Lisaks viidi aktiivmeetodeid kasutades läbi vastav töötuba.
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Projekti kajastamine meedias:
18. septembril 2014 ilmus Õhtulehes NNK-sid tutvustav artikkel „Noorte nõustamiskeskusest
saab privaatselt nõu küsida“
NNKte poolt tehtud täiendavad tegevused:
1. Registreeriti 9 851 telefoninõustamist (rasestumisvastaste meetodite kasutamisel
ettetulevad probleemid, hädaabi kontratseptsioon, menstruaaltsükliga seotud probleemid,
abordiga seotud küsimused jne). Telefoninõustamine vähendab infot ja/või nõuannet vajavate
patsientide pöördumist arsti vastuvõtule.
2. Viidi läbi 368 seksuaalhariduslikku loengut ja grupitööd, milles osales kokku 5 180
kooliõpilast.
3. Ennetustööga paralleelselt teostati suuremas osas keskustes ka ravitööd.
4. Keskustes jagati noortele tasuta 6 915 kondoomi (kondoomidega varustas keskuseid ONE
Condoms).

Projekt „Seksuaaltervisealase internetinõustamisteenuse korraldamine
ning
vaimse
–
ning
reproduktiivtervisealaste
veebipõhiste
nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi välja töötamine“
Projekti kestvus: 01.jaanuar 2014 a. – 31.detsember 2015 a.
Eelarve: 190 996,80 €
Projekti rahastatakse Norra finantsmehhanismi toetustest 2009-2014 Rahvatervise programmi
raames. Eestis on Rahvatervise programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.
Projekti eesmärk on tagada Eestis elavatele noortele (14–24.a) kvaliteetse heatasemelise
seksuaal- ja reproduktiivtervisealase internetinõustamisteenuse kättesaadavus, tagada
kvaliteetse seksuaal- ja reproduktiivtervisealased teabe- ja nõustamiskeskkondade
www.amor.ee/www.estl.ee toimimine ning koostöös avaliku sektori asutuste ning valdkonna
asjatundjatega arendada välja vaimse tervise ning seksuaal- ja reproduktiivtervisealaste
veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhend.
Projekti viib ellu Eesti Seksuaaltervise Liit koostöös Tervise Arengu Instituudi ning MTÜ
Peaasjadega.
2014 a asetleidnud tegevused:
Kokku vastati 2014 a. 1700-le murekirjale. Võrreldes 2013 a. on kirjade arv vähenenud pea 600
võrra, kuid see langus on oodatav, kuna www.amor.ee kodulehele on lisandunud teavitustekste
ning info kättesaadavus on oluliselt paranenud. Küsimustega pöörduvad jätkuvalt
internetinõustajate poole jätkuvalt kõige enam noored vanuses kuni 24 eluaastat (78%
küsijatest) ja noormeeste osakaal on 16%.
2014 aastal oli igakuine www.amor.ee külastus keskmiselt 17 923 arvutist, millest uusi
külastajaid oli 81,8 % (Allikas: Google analytics)
Viidi läbi kvaliteedihindamine 2013 a. laekunud kirjade osas, mille põhjal võib öelda, et
internetinõustamise kvaliteet on jätkuvalt väga kõrge. 2014 a. jätkati www.estl.ee ja
www.amor.ee kodulehtede uuendamisega. Töötati välja uus www.estl.ee visuaal, tegeleti
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sisutekstide koostamisega. Uuendatud koduleht muutub avalikkusele nähtavaks 2015 a.
märtsis. www.amor.ee osas on loomisel korduma kippuvate küsimuste rubriik, et muuta info
leitavust noorte jaoks senisest veelgi mugavamaks ning lihtsamaks. KKK rubriik muutub
avalikkusele kättesaadavaks 2015.a suvel. Ümberkorraldamisel on ka www.amor.ee kodulehe
struktuur, et muuta info leitavust veelgi paremaks. Koostöös erinevate partneritega
(www.peaasi.ee; www.lahendus.net, www.perekool.ee, Tervise Arengu Instituut, ERSI, EAÜS
jpt) on loomisel seksuaal- ja reproduktiivtervisealaste ning vaimse tervise kvaliteedijuhend,
mis saab edaspidi loodetavasti olema aluseks veebinõustamise teenuste määratlemisel ja
hindamisel ning teenuse kvaliteedi mõõtmisel. www.estl.ee kodulehele luuakse tasuline Skype
nõustamise teenus. Loodav teenus on ainulaadne Eestis, kuna see koondab nii meditsiinilise kui
ka psühholoogilise nõustamise seksuaaltervise valdkonnas, mille abil on inimestel võimalik
hoia oma lähisuhteid, seksuaalelu ning tervist ning vajadusel seda parandada. Lisaks luuakse
www.amor.ee ja www.estl.ee kodulehe mobiilivaade, et nutitelefonides oleks nende
kodulehtede külastamine senisest veelgi mugavam. Antud tegevus on planeeritud sügisesse.

Projekt
“Seksuaalvägivalla
ohvrite
abistamiseks
koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine”

laiapõhjalise

Projekti kogueelarve: 255 737, 15 €
Kestvus: 27.mai 2014 a. –30.aprill 2016 a.
Rahastaja: Projekti rahastatakse Norra finantsmehhanismi toetuste 2009–2014 koduse ja
soopõhise vägivalla vähendamise programmi raames. Koduse ja soopõhise vägivalla
vähendamise programmi koordinaator on Sotsiaalministeerium.
Projekti üldeesmärk on seksuaalvägivalla ja inimkaubandusega seotud seksuaalvägivalla leviku
ja mõjude vähendamine avalikkuse teavitamise, ohvreid abistavate teenuste loomise ning eri
valdkonna spetsialistide teadlikkuse ja koostöö suurendamise kaudu Eestis.
2014 a tegevused:
Projekti avaseminari toimumine, milles osales 60 eri valdkonna spetsialisti (arstid,
ämmaemandad, õed, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, ohvriabitöötajad, politsei), sh
partnerorganisatsioonide ja koostööpartnerite esindajad. Tehti algust teavituskampaania
kontseptsiooni ettevalmistusega, viidi läbi seksuaalvägivalla olukorra analüüs ja ülevaate
koostamine. Toimus Norra õppereis 8.-10.oktoober, kus osales 18 võtmeisikut.
Meedikute koolituse programmi väljatöötamine meedikutele tööst seksuaalvägivalla ohvriga.
Toimus tervishoiuasutuste ja - üksuste juhtide külastamine, teavitamine seksuaalvägivalla
probleemist, meedikute koolituste osas kokkulepete sõlmimine. Võtmespetsialistide esmase
meditsiinilise abi andmise teemalise 2-päevase koolituse ettevalmistamine. Raviasutusesisese
tegevusjuhendi väljatöötamine seksuaalvägivalla ohvrile rehabilitatsiooniteenuse pakkumiseks
projektis osalevates tervishoiuasutustes (seksuaaltervise kliinikud). Seksuaalvägivallaohvritele
rehabilitatsiooniteenuse ettevalmistamine, pakkumine ja monitoorimine (kokku 40 patsienti 2
aasta jooksul seksuaaltervise kliinikutes).
Ettevalmistused politsei- ja prokuratuuritöötajate koolituste planeerimiseks. Juhise koostamine
seksuaalvägivalla ohvri meditsiiniliseks läbivaatuseks ja esmaseks nõustamiseks.
Seksuaalvägivallateemalise internetinõustamise liitmine olemasoleva internetinõustamissüsteemiga. Meediakampaania läbiviija valimine ning ettevalmistustööd.
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Peamised koostööparnterid olid: Oslo Seksuaalvägivallakeskus, Seksuaaltervise Kliinikud
Tallinnas ja Tartus, Ida – Tallinna Keskhaigla, Sotsiaalministeerium, Jutiitsministeerium, Eesti
Politsei – ja Piirivalveamet, Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, Eesti
Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus, Eesti Naiste Varjupaikade Liit, Eesti Avatud Ühiskonna
Instituut.
Teavitustegevused:
ESTL kodulehele projekti-alamlehe loomine http://estl.ee/120775
Meediakajastused võrgustiku tegemistest: Eesti Seksuaaltervise Liidu kodulehekülg:
http://estl.ee/121745
Projekti töörühm ESTL meediaspetsialist tutvusid Norras ja teistes riikides läbi viidud
seksuaalvägivalla ja inimkaubanduse ennetamise kampaaniate kontseptsioonidega.

Projekt „Seksuaalõiguste kui inimõiguste käsitlemine koolis ja sellealase
teadlikkuse edendamine eelkõige vene noorte kogukonnas“
Projekti kogueelarve: 40 793 €
Kestvus: 19.märts 2014 a. –31.mai 2015 a.
Rahastaja: EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel
Projekti viib ellu Eesti Seksuaaltervise Liit koostööd Inimeseõpetuse Ühinguga.
Projekti eesmärk oli seksuaal- ja reproduktiivõigustest kui inimõigustest teadlikkuse
suurendamine ja seksuaalõigusi tunnustavate hoiakute edendamine Eestis õpetajatele
suunatud koolituste; vene koolide õpetajate toetamise ning peamiselt vene noorte
kogukondade teavitamise kaudu. Projekti raames töötati välja seksuaalõigusi käsitlevad
täiendkoolitused õpetajatele. Kolm ühepäevast koolitust viidi läbi eesti keelt kõnelevatele
spetsialistidele ning kaks kahepäevast koolitust venekeelsele õpetajaskonnale.
Eestikeelsed koolitused teemal „Suhted ja seksuaalsus: vägivalla ennetamine“ viidi läbi 12.08
Pärnus, 09.01.15 Tartus ning 29.01 Tallinnas. Koolituste raames käsitletud teemad olid: suhted,
seksuaalsus, vägivalla ennetamine- teemade seksuaalõigused ja –kohustused, terved ja
ebaterved suhted, agressiivsed tunded arengupsühholoogia kontekstis, agressiivsete tunnete
juhtimine (agressiooni trepp), kohtingu- lähisuhte- ja seksuaalvägivalla mõiste, müüdid,
ennetamine ning abi otsimine. Koolitustel osales kokku 70 inimest.
Venekeelsed koolitused teemal „Uued teemad inimeseõpetuses“ viidi läbi 13.-14.oktoobril
2014 a. Laulasmaal ning 06.-07.novembril 2014 a Toilas. Koolituse teemad olid soorollid ja
soostereotüübid, meedia mõju seksuaalkäitumisele, pornograafia, seksuaalne orientatsioon ja
sellega seonduvalt sallivus, soovimatu rasedus ning lähisuhte- ja seksuaalvägivald. Koolitus
toimus eesti keeles, järeltõlkega vene keelde. Koolitustel osales kokku 49 inimest.
Projekt oli väga edukas ning huvi läbiviidud koolituste vastu väga suur. Perioodil veebruarmärts on koostamisel täiendavad tekstid seksuaalõiguste teemal www.amor.ee kodulehele nii
eesti kui ka vene keeles, et aidata kaasa teadlikkuse suurendamisele ning seksuaalõigusi
tunnustavate hoiakute edendamisele nii kogu ühiskonnas laiemalt kui ka venekeelsete noorte
hulgas.
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5. Koolitusvaldkond 2014 a.
Koolitusvaldkonna eesmärgid:

Koolitusvaldkonna kaugeesmärgiks on selle jätkusuutlikkuse tagamine läbi erinevate koolitusja loenguprojektide, koostöös erinevate rahastajatega.
Koolitusvaldkonna lähieesmärgiks on: seksuaaltervisealaste kooliloengute pakkumine kõigis
vanuseastmetes, koostöös erinevate rahastajatega.
Koolitusvaldkonna sihtrühma hõlmatus:
Erinevaid kooliloenguid telliti 2014 aastal kokku 525, neis osales 8052 õpilast.
Läbi Noorte nõustamiskeskuste korraldati kokku 368 loengut, 5609 õpilasele; sealhulgas
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu Ameti rahastusel 164 loengut 1474 õpilasele; sealhulgas KÜSK-i
rahastusel 95 loengut, 1497 õpilasele ning kaasfinantseerijate toel (Jungent ja Kodupaber) 123
loengut 2120 õpilasele.
Otse ESTL-i alt korraldati kaasfinantseerijate toel 34 loengut 323 õpilasele.

6. Mardi 3 asuva kinnistu projekt
ESTL sai novembris 2011 a. hoonestusõiguse viieks aastaks Tallinnas, Mardi 3 asuvale
kinnistule, tingimusega, et investeerib läbi erinevate rahastajate kinnistusse 127 850 €.
Kui investeering on tehtud, läheb kinnistu ESTL-i omandusse. 2012 aastal tehti investeeringuid
kokku 26 000 € eest (valmis maja restaureerimise projekt).
2013 aastal teostati Mardi 3 asuva hoone esimese korruse remont EAS-i toetusel.
Projekti maksumus oli 42079 €, lisaks omafinantseering 10123 €.
2014 aastal ehitati EAS-i toetusel välja uus soojussõlm Mardi 3 esimesel korrusel.
Projekti maksumus oli 34790 €, lisaks omafinantseering 5515 €.
Kokku on kolme aasta jooksul investeeritud Mardi 3 kinnistusse 129 714 €.

7. Projekt „Seksuaalhariduslike videoklippide stsenaariumi arendamine“
Eelarve: 44 343,80 €
Rahastaja: Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu nõukogu
Projekti
eesmärgiks
on koostöös
Eesti
Seksuaaltervise
Liidu
ning tele-ja
filmiproduktsioonifirmaga Osakond arendada detailselt välja ja piloteerida stsenaariumid 10le noortele ja noortega töötavate spetsialistidele suunatud seksuaalhariduslikule klipile.
Valmib 1-2 klippi.

8. Koostöö katus- ja IPPF liikmesorganisatsioonidega.
•
•
•
•

IPPF
Väestoliitto
“Health for youth” Association from Moldova
Reproductive Health Alliance of Kyrgyzstan
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JUHATUSE DEKLARATSIOON
ESTL juhatus on koostanud 2014. a. majandusaasta aruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt
ühingu vara, kohustusi ja netovara ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise
seadusest ja on vastavuses Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise
aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Antud hinnangud põhinevad aktuaalsel
informatsioonil ühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande
koostamise seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute
lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.
ESTL-i juhatus ei ole saanud palka oma tegevuse eest 2014 aastal.
Juhatuse hinnangul on ESTL jätkuvalt tegutsev üksus. Juhatus kinnitab 2014. a. aastaaruande
koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 10.aprillil 2015. a.

_________________
Mairi Kaha
Juhatuse esinaine
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Raha

82 845

6 116

Nõuded ja ettemaksed

18 528

23 505

101 373

29 621

Finantsinvesteeringud

263 275

143 214

Materiaalne põhivara

250 133

190 521

Kokku põhivara

513 408

333 735

614 781

363 356

Laenukohustused

13 665

12 766

Võlad ja ettemaksed

29 078

18 455

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

116 751

0

Kokku lühiajalised kohustused

159 494

31 221

10 760

24 425

Võlad ja ettemaksed

248 763

199 748

Kokku pikaajalised kohustused

259 523

224 173

419 017

255 394

107 962

52 077

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Pikaajalised kohustused
Laenukohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara

87 802

55 885

195 764

107 962

614 781

363 356
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

555

640

245 571

151 481

36 288

51 913

3 267

3 378

285 681

207 412

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-121 240

-97 941

Tööjõukulud

-139 167

-108 054

-4 429

-4 429

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

-43 218

-8 000

-308 054

-218 424

Põhitegevuse tulem

-22 373

-11 012

Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt

120 061

74 121

-9 886

-7 225

0

1

87 802

55 885

Kokku kulud

Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

-22 373

-11 012

Põhivara kulum ja väärtuse langus

4 429

4 429

Kokku korrigeerimised

4 429

4 429

4 971

-7 457

10 623

-13 123

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

116 757

0

Kokku rahavood põhitegevusest

114 407

-27 163

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-64 041

-44 555

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-64 041

-44 555

49 015

76 920

-12 766

-12 971

Makstud intressid

-9 886

-7 224

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

26 363

56 725

76 729

-14 993

6 116

21 109

Raha ja raha ekvivalentide muutus

76 729

-14 993

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

82 845

6 116

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Saadud laenude tagasimaksed

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012

52 077

52 077

Aruandeaasta tulem

55 885

55 885

107 962

107 962

87 802

87 802

195 764

195 764

31.12.2013
Aruandeaasta tulem
31.12.2014
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
ESTL 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt
tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega
ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
ESTL kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise
aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga)
pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid
äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Europa Kesk Panga valuutakursid.
Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2014 on ümber hinnatud eur bilansipäeval kehtinud
Europa Kesk Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja
kuluna.
Finantsinvesteeringud
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.
Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab
kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.
Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab
omandiõiguse müüdud finantsvara üle.
Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad
Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud
pikaajaliste finantsinvesteeringutena.
Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte
omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõte
kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda
enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil. Omandatud osaluse soetusmaksumuseks
loetakse omandamisel makstud tasu õiglast väärtust ning omandamisega otseselt seotud väljaminekuid. Igal bilansipäeval hindab
ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata investeeringute väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad investeeringute
väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test sarnaselt materiaalse põhivaraga. Kui selgub, et
vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse investeering alla tema kaetavale väärtusele.

Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt
laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi
maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on
ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt
laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 EUR ja mille kasulik eluiga on
üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende
üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest,
millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile
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eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.
Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnas ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi
kajastatakse materiaalset põhivara bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest
tulenevad allahindlused. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad
oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates
perioodides. Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti
hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.
Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse
põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.
Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus
objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha.
Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke
soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

10000 EUR

Rendid
Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.
Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.
Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.
Finantskohustused
Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.
Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või
saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Annetused ja toetused
Sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12
kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus muutub sissenõutavaks
ja annetuse/toetusega kaasnevad tingimused on täidetud.
Tulu kajastamisel rakendatakse
brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud
kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.
Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema
soetusmaksumuses ning varade soetamise finantseerimiseks saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu
sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustust tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.
Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara
järelejäänud kasuliku eluea jooksul.
Liikmemaksud ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt.
Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.
Tulud
ESTL tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja
tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum
kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

16

Eesti Seksuaaltervise Liit

2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2014
Ettemaks

31.12.2013

Maksuvõlg

Käibemaks

Ettemaks
39

Maksuvõlg

9 393

Üksikisiku tulumaks

3 276

1 234

Sotsiaalmaks

5 615

2 168

Kohustuslik kogumispension

358

127

Töötuskindlustusmaksed

507

197

Ettemaksukonto jääk

10

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

822

9 795

9 403

3 726

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon
Tütarettevõtja
registrikood

Tütarettevõtja
nimetus

Asukohamaa

Põhitegevusala

Eesti

seksuaal- ja
reproduktiivtervise
alaste tegevuste
elluviimine

Osaluse
määr (%)
31.12.2013

10573576

Seksuaaltervise
Kliinik

100

31.12.2014

100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:

Tütarettevõtja nimetus

Seksuaaltervise Kliinik
Kokku

31.12.2013

Kasum(kahjum)
kapitaliosaluse
meetodil

31.12.2014

143 214

120 061

263 275

143 214

120 061

263 275
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Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Ehitised
Transpordivahendid

Masinad ja
seadmed

Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

129 522

3 625

3 625

-5 180

-907

-907

124 342

2 718

2 718

-3 885

-544

-544

129 522

3 625

3 625

-9 065

-1 451

-1 451

120 457

2 174

2 174

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

23 335

156 482
-6 087

23 335

150 395

44 555

44 555
-4 429

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

-3 885

-544

-544

Soetusmaksumus

129 522

3 625

3 625

Akumuleeritud kulum

-12 950

-1 995

-1 995

Jääkmaksumus

116 572

1 630

1 630

67 890

201 037
-10 516

67 890

190 521

64 041

64 041
-4 429

31.12.2014
131 931

265 078
-14 945

131 931

250 133
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Lisa 5 Laenukohustused
(eurodes)

31.12.2014

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

üle 5 aasta

Pikaajalised laenud
SWEDBANK

24 425

13 665

10 760

Pikaajalised laenud
kokku

24 425

13 665

10 760

Laenukohustused
kokku

24 425

13 665

10 760

31.12.2013

eur

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Alusvaluuta

2016

Lõpptähtaeg

üle 5 aasta

Pikaajalised laenud
SWEDBANK

37 191

12 766

24 425

Pikaajalised laenud
kokku

37 191

12 766

24 425

Laenukohustused
kokku

37 191

12 766

24 425

EUR

2016

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2012

Saadud

Tulu

31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Moldova projekt

13 185

4 115

-17 300

Kysk Vaba

3 037

-3 037

Kysk Annetus

5 825

-5 825

Seksi õppetunnid

6 000

-6 000

35 000

-35 000

Interneti nõustamine
SAFE 2

2 852

-2 852

Mardi maja

49 361

-49 361

LTKH

16 206

-16 206

EHK-SRT

15 900

-15 900

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

13 185

138 296

-151 481

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

13 185

138 296

-151 481
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31.12.2013

Saadud

Tulu

31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Noorte seksuaaltervisealane
nõustamine ja seksuaalsel teel
levivate haiguste ennetamine

2 612

-2 612

Seksuaaltervisealase
internetinõustamise teenuse
korraldamine ning vaimse ja
reproduktiivtervisealaste veebipõhiste
nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi
välja töötamine.

74 069

-59 789

10-osalise seksuaalkasvatusliku
saatesarja stsenaariumi arendamine

32 131

-32 131

Mardi maja

32 982

-32 982

Noorte Reproduktiivtervisealaste
nõustamisteenuste ja
-tervisekasvatuse alase pädevuse ja
võimekuse tõstmine Kõrgõzstanis

75 236

-11 465

63 771

Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte
nõustamiskeskuste võrgustik ja
kohalikud omavalitsused kui
koostööpartnerid
seksuaaltervisealaste loengute
pakkumisel noortele

17 979

-8 367

9 612

2 500

-2 500

Seksuaalvägivalla ohvrite
abistamiseks laiapõhjalise
koostöövõrgustiku loomine ja
võimestamine

57 504

-28 416

Seksuaalõiguste kui inimõiguste
käsitlemine koolis ja sellealase
teadlikkuse edendamine eelkõige
vene noorte kogukonnas

27 535

-27 535

„Minu seksuaalsus on minu õigus“

3 769

-3 769

Koolituste läbiviimine

4 000

-4 000

Noorte seksuaaltervisealane
nõustamine ja seksuaalsel teel
levivate haiguste ennetamine

14 350

-14 350

„Seksuaalhariduslikud loengud
kooliõpilastele Tallinna noorte
nõustamiskeskustes – (NNK-d)”

17 655

-17 655

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

362 322

-245 571

116 751

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

362 322

-245 571

116 751

Tervise konverents

14 280

29 088
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Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud

2014

2013

103 856

80 637

35 311

27 417

139 167

108 054

7

6

31.12.2014

31.12.2013

67

68

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Tööjõukulude struktuur
Palgakulu 103856 €

Alalised töötajad
5 inimest 66863 €

Lektorid
62 inimest 36993 €

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2014
Nõuded
Tütarettevõtjad
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

2014
Tütarettevõtjad
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

31.12.2013
Kohustused

Kohustused

1 081

169 604

114 859

0

2 000

1 141

Ostud

Müügid
1 800

7 332

589

152
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2013
Tütarettevõtjad
Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning
olulise osalusega
eraisikust
omanikud ning
nende valitseva või
olulise mõju all
olevad ettevõtjad

2014. a. majandusaasta aruanne

Ostud

Müügid

Saadud laenud

10 913

7 933

5 399

4 230

76 920

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2014

2013

1 192

6 377
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2015
Eesti Seksuaaltervise Liit (registrikood: 80102393) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

JAANA BELOW

Juhatuse liige

05.05.2015

MARIE ABEL

Juhatuse liige

06.05.2015

KAI HALDRE

Juhatuse liige

08.05.2015

KAIA KASTEPÕLD-TÕRS

Juhatuse liige

08.05.2015

KRISTJAN POMM

Juhatuse liige

09.05.2015

DORIS MEIGAS

Juhatuse liige

10.05.2015

MAIRI KAHA

Juhatuse liige

11.05.2015

KADRI SIKK

Juhatuse liige

11.05.2015

JONAS GRAUBERG

Juhatuse liige

11.05.2015

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud
elanikegrupi huvide kaitse

94991

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6552755

Faks

+372 6552755

E-posti aadress

estl@amor.ee

