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Tegevusaruanne
Taassünd 
Ülemaailmne vaimse tervise päev, 10. 

oktoober, oli 2020. aastal Eesti Vaimse 

Tervise ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) 

taassünnipäev. Sel kuupäeval otsustasid 

senise seltsing VATEKi liikmed lõpetada 

2013. aastal asutatud seltsingu tegevuse 

ning asutada mittetulundusühingu, mis 

kannaks edasi varasema seltsingu 

eesmärke ja väärtusi. 

Mittetulundusühingu asutamisele eelnes 

terve 2020. aasta kestnud protsess, mille 

käigus seltsingu senine juhtliige – Eesti-

Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia 

Instituut (ERSI) – kaasas liikmeid, vaimse 

tervise valdkonna eksperte, huvikaitse 

eksperte ja juriste, koostamaks seltsingu 

järglaseks saanud ühingu alusdokumendid. 

VATEKi edasised tegevuspõhimõtted said 

ühiselt sõnastatud ühingu põhikirjas, 

juhtivad väärtused eetikakoodeksis ning 

liikmete finantsilised kohustused 

liikmemaksu reglemendis. 

VATEKi edasine tegevus 

mittetulundusühinguna tähendas 

organisatsioonile iseseisva juriidilise isiku 

staatust koos kaasnevate õiguste ja 

kohustustega. Liikmete võimalused VATEKi 

tegevust suunata said selgemaks 

(määratuna VATEKi põhikirjas ja 

mittetulundusühingute seaduses) ning 

tööle asus aktiivne liikmeid esindav 

nõukogu (volinike koosolek), kes kinnitas 

ühingut juhtima asutamislepingus 

määratud juhatuse liikme Ott Oja.  

Iseseisvumine 
Mittetulundusühingu loomisega hakkas 

VATEKi finantstegevus eralduma senise 

seltsingu juhtliikme raamatupidamisest. 

Tihe seotus ERSIga aga säilis seoses 2021. 

aasta lõpuni kestnud Sotsiaalministeeriumi 

strateegilise partnerluse projektiga, mille 

raames oli ERSI võtnud kohustuse 

arendada VATEKist Eesti vaimse tervise 

huvikaitsekeskus ning tõsta organisatsiooni 

liikmete huvikaitsevõimekust. Strateegilise 

partnerluse sihid teenisid ennekõike 

VATEKi huve ja tagasid rahastuse VATEKi 

igapäevaseks tegevuseks, mistõttu sõlmiti 

ERSI ja VATEKi vahel partnerluslepe, 

tagamaks seatud sihtide edukas täitmine 

ning VATEKi tugi projekti 

omafinantseeringu katmisel. Projekti 

lõpuks oli kumbki osapool täitnud 

peamised partnerlusleppe järgsed 

VATEK nõukogu koosseis:  

• MTÜ Eesti  Kool ipsühholoogide Ühing  

o  esindaja Saale Kibin 

• MTÜ Eesti  Noorte Vaimse Tervise Liikumine  

o  esindaja Birgit Malken 

• MTÜ Eesti  Psühhiaatr ite Selts  

o  esindaja Katr in Orav; a lates 2022. a Anne Kleinberg  

• MTÜ Eesti -Rootsi  Vaimse Tervise ja  Suits idoloogia Instituut 

o  esindaja Merike Sisask 

• MTÜ Peaasjad 

o esindaja Anna-Kaisa Oidermaa 
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kohustused. Lepingu lõplik täitmine 

saavutatakse 2022. aastal, kui saavad 

kinnitatud ka projekti aruanded. 2021. 

aasta lõpuni tegutses Ott Oja VATEKi 

juhataja ja ERSI strateegilise partnerluse 

projektijuhi kaksikrollis. 

Strateegilise partnerlusega seotud kulud 

kajastuvad peamiselt ERSI 

raamatupidamises. Oluline erisus sellele 

reeglile on 2021. aasta oktoobris VATEKisse 

tööle asunud kommunikatsiooni- ja 

kogukonnajuhi Triin Petersoni töötasud ja -

vahendid. Triinust sai VATEKi esimene 

alaline töötaja; tema strateegilise 

partnerluse projekti raames tegutsemisel 

kattis seotud kulud esmalt VATEK ning 

hiljem hüvitas ERSI. 

Edasiulatuvalt on ühingute finantstegevus 

üksteisest eraldatud, mis pakub VATEKi 

liikmetele suuremat läbipaistvust ühingu 

majandustegevuses. 2022. a algas uus 

strateegilise partnerluse projekt – 

VAHUKOMM: vaimse tervise huvikaitse ja 

kommunikatsiooni edendamine – juba 

otse VATEKi ja Sotsiaalministeeriumi 

koostöös. 

VATEK sõlmis 2021. a augustis 

rahastuslepingu ka 

Sotsiaalministeeriumiga, arendamaks välja 

vaimse tervise abiressursse koondava 

veebiplatvormi enesetunne.ee. Umbes 

nelja kuu jooksul loodi platvormi tehniline 

lahendus, koostati ja koondati platvormi 

esmane sisu. Projekti juhtimisega seoses 

hüvitati ERSIle ka seotud tööjõukulud. 

Enesetunne.ee platvormi osas kavandab 

VATEK ühes Sotsiaalministeeriumiga 

edasisi samme lehe arendamiseks ja 

levitamiseks. 

Põhikirjalised eesmärgid 
Elanikkonna vaimse tervise ja heaolu 

edendamise töö on VATEKis pidev, küll aga 

väärib lõppenud majandusaastast eraldi 

välja toomist VATEKi egiidi all korraldatud 

2021. a vaimse tervise mess, mis toimus 

teist aastat järjest virtuaalsena ning jõudis 

otseülekandes 4000 inimeseni ning kogus 

lisaks sadu järelvaatamisi. Läbi aegade 

külastatuim/vaadatuim vaimse tervise 

mess – VATEK on messi korraldanud 

aastast 2014 – saavutas küll virtuaalse 

ürituse kohta märkimisväärse leviku, kuid 

näitab ka messi formaadi piire. Soovist 

jõuda mõjusamalt Eesti inimesteni ning 

soodustada suuremat eestvedamist ja 

vastutust rohujuure tasandil, võtab VATEK 

edaspidi vaimse tervise kuu korralduses 

eelkõige võimestaja rolli. Soovime toetada 

Eesti koole vaimse tervise kuu tähistamisel 

ning ühendada meie liikmeid-partnereid, 

et võrgustikuna tähistada vaimse tervise 

kuud oktoobri esimesest päevast 

viimaseni. 

Vaimse tervise ja heaolu valdkonnas 

tegutsevate organisatsioonide võrgustiku 

koostöö soodustamiseks korraldas VATEK 

2021. a jaanuarist kuni septembrini vaimse 

tervise inforingi kohtumisi, kus jagati eri 

osapoolte vahel infot valdkonnas 

toimuvast ning eelkõige otsiti lahendusi 

viiruskriisi vaimse tervise mõjudega 

toimetulekuks. VATEK taastas inforingi 

kohtumised 2022. a märtsis tulenevalt 

Ukraina kriisi vajadustest.  

Valdkondliku võrgustiku arenguks on 

edasiulatuvalt oluline mõju VATEKi 

kommunikatsiooni- ja kogukonnajuhi tööle 

asumisel. Seni ebastabiilselt toimunud 

sisekommunikatsioon on selle tulemusena 

muutunud regulaarsemaks ning 

kaasavamaks. Taastatud on VATEKi 
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regulaarse uudiskirja ilmumine, mis aitab 

luua ühist infovälja. Edasised sammud on 

sihitud koostöövõimaluste ning 

kogukonnatunde kasvatamisele. Ühistest 

väärtustest lähtumine on selleks kriitilise 

tähtsusega, mistõttu oleme valmis 

vajadusel edasi arendama VATEKi 

eetikakoodeksit ning jagama parimaid 

praktikaid eetikakoodeksi rakendamisel 

erinevates liikmesorganisatsioonides. 

Vaimse tervise ja heaolu poliitika arengus 

oli 2021. a märgiliseim samm vaimse 

tervise rohelise raamatu kinnitamine 

Vabariigi Valitsuse poolt. Aastakümneid 

oodatud riiklik strateegia põhineb suuresti 

VATEKi 2016. aastal avaldatud vaimse 

tervise strateegial. Roheline raamat pakub 

selge raami vaimse tervise valdkonna 

arenguks ning toetab VATEKi 

huvikaitsesihtide saavutamist.  

Kogu majandusaasta vältel töötas VATEKi 

liikmeskond ka peamiste huvikaitsesihtide 

defineerimisega. Fookusesse võeti teeraja 

kavandamine inimkeskse vaimse tervise 

teenuste süsteemi loomiseks. Lähitulevikus 

on plaanis luua huvikaitseplaan ka vaimse 

tervise ennetus- ja teavitustöö 

arendamiseks Eestis

 

Liikmeskond  

Li i tunud: 

• Prudens OÜ 

• AS Hoolekandeteenused 

• Eesti  Töö- ja 

Organisats ioonipsühhol

oogide Li i t  ETOP 

• MTÜ Tartu 

Psühhodraama Instituut 

• Triumf Research 

 

Lahkunud: 

• Eesti  Pereteraapia Kool  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 20.10.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 882 0 2

Kokku käibevarad 882 0  

Kokku varad 882 0  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 50 0 4

Kokku lühiajalised kohustised 50 0  

Kokku kohustised 50 0  

Netovara    

Aruandeaasta tulem 832 0  

Kokku netovara 832 0  

Kokku kohustised ja netovara 882 0  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 20.10.2020 -

31.12.2021

Lisa nr

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 3 800 6

Annetused ja toetused 59 655 7

Tulu ettevõtlusest 400 8

Kokku tulud 63 855  

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -62 954 9

Mitmesugused tegevuskulud -70  

Kokku kulud -63 024  

Põhitegevuse tulem 831  

Intressitulud 1  

Aruandeaasta tulem 832  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 20.10.2020 -

31.12.2021

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 3 825 6, 4

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 400 8

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -39 336  

Väljamaksed töötajatele -23 663 10

Laekunud intressid 1  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
59 655 7, 5

Kokku rahavood põhitegevusest 882  

Kokku rahavood 882  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 882  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 882  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

20.10.2020 0 0

Aruandeaasta tulem 832 832

31.12.2021 832 832
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon (edaspidi VATEK) 20.10.2020 - 31.12.2021 majandusaasta raamatupidamise

aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise

seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile 14.

Raha

Bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha ja rahalähendite kirjel kajastatakse arvelduskonto jääki.

Sularahaarveldusi VATEK-is ei kasutata.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaradeks loetakse VATEK-i  enda tegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 eurost.

Nimetatud rahaline piirmäär on valitud lähtuvalt "Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendist", kuna valdav osa VATEK-i

tegevusest on finantseeritud avaliku sektori poolt.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni

väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse perioodikuludes.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    5000

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses

ja kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või aruandekohustuslasel

pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisena kajastatakse projektipõhisel sihtotstarbel saadud toetusi, mida iseloomustab kindel eesmärk koos näitajatega, mille alusel

eesmärgi täitmist mõõdetakse, ajakava ja rahaline eelarve.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis lühiajalise kohustisena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. 

 

Tulud liikmemaksudest ja koolitustulud, samuti intressitulud kajastatakse tekkepõhiselt selles perioodis, kuhu nad oma sisult kuuluvad. 

Tulusid kajastatakse siis, kui tulude laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. 
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Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Tulemiaruande kirjel "Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud" on kajastatud VATEK-i projektide kulud ja need sisaldavad nii

projektitoetuse kui omafinantseeringu arvel tehtud kulusid.

Maksustamine

VATEK on piiratud käibemaksukohustuslane.

Seotud osapooled

VATEK loeb osapooli seotuks, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole otsustele. 

Seotud osapoolteks on VATEK-i juhatuse ja nõukogu liikmed, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju

VATEK-i otsustele.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted ning mittetulundusühingud.

Aruande lisas on toodud projektidega seotud tehingud VATEK-i liikme ja nõukogu liikmega seotud ühinguga - Eesti-Rootsi Vaimse Tervise

ja Suitsidoloogia Instituudiga.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021

LHV Pank 882

Kokku raha 882

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 10

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 10

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 15 15  

Maksuvõlad 10 10 3

Ettemakstud liikmemaks 25 25  

Kokku võlad ja ettemaksed 50 50  
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Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 20.10.2020 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2021 Lisa

nr
Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sotsiaalministeerium 0 0 51 220 -51 220 0 0 7

Eesti-Rootsi Vaimse

Tervise ja

Suitsidoloogia Instituut

0 0 8 435 -8 435 0 0 7

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 0 59 655 -59 655 0 0  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 0 59 655 -59 655 0 0  

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 20.10.2020 -

31.12.2021

Mittesihtotstarbelised tasud  

Liikmemaksud 3 800

Kokku liikmetelt saadud tasud 3 800

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 20.10.2020 -

31.12.2021

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sotsiaalministeeriumilt, veebiplatvormi loomiseks
51 220

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Eesti-Rootsi Vaimse

Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi projektist
8 435

Kokku annetused ja toetused 59 655

sh eraldis riigieelarvest 51 220
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Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 20.10.2020 -

31.12.2021

Koolitused ja töötoad 400

Kokku tulu ettevõtlusest 400

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 20.10.2020 -

31.12.2021

Lisa nr

Mitmesugused bürookulud 1 809  

Tööjõukulud 23 663 10

Omafinantseering projektile VATEK võimestamine

ja suitsiiidiennetus 2021
3 250

Veebiplatvormi loomise kulud 34 232

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
62 954  

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 20.10.2020 -

31.12.2021

Lisa nr

Palgakulu 17 685  

Sotsiaalmaksud 5 978  

Kokku tööjõukulud 23 663  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
23 663 9

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1  

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 20.10.2020

Juriidilisest isikust liikmete arv 41 37

MÜÜDUD 20.10.2020 - 31.12.2021

Teenused

Asutajad ja liikmed 8 435

Kokku müüdud 8 435
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OSTETUD 20.10.2020 - 31.12.2021

Teenused

Asutajad ja liikmed 13 700

Kokku ostetud 13 700

Juhatuse ja nõukogu liikmetele tasu ei makstud.

Sihtfinantseerimise tulu 8435 eurot ja kulu 13 700 eurot on seotud VATEK-i projektide elluviimisega ning seotud osapooleks on siin VATEK-i

liige Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut. Eelnimetatud MTÜ on ka VATEK-i nõukogu liikmega seotud ühing.


