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2021. AASTA TEGEVUSARUANNE
OLULISEMAD ARENGUD 2021. AASTAL
♥

Sarnaselt 2020. aastaga jätkus Kiusamisvaba Kooli sihtasutuse
(edaspidi: Sihtasutus) kohanemine ja tegevuste kohandamine Covid-19
pandeemia ning sellega seotud piirangute ja väljakutsetega. Seniseid
praktikaid muutes ja uusi kasutusele võttes, õnnestus teostada kõik
planeeritud tegevused: jätkasime koolitamist virtuaalselt (võimalusel ka
kontaktis); arvestasime koolide ning kooliperede vajaduste ja võimalustega
näiteks õpilasküsitlusele vastamisel; nõustasime ennetus- ja sekkumistöö
jätkumist distantsõppe tingimustes jne.

♥

Hoolimata piirangutest ja väljakutsetest, viidi ka 2021. a. kevadel läbi
iga-aastane veebipõhine anonüümne õpilasküsitlus 1.-9. klassi
õpilastele. Küsitlusele vastas üle 25 000 põhikooliõpilase. Tulemustest
nähtus, et võrreldes 2020 distantsõppe kevadega olid kiusamise näitajad
taas tõusnud, küberkiusamise probleem on kasvav. Raport on leitav siit.

♥

Jätkasime
KiVa
programmi
III
kooliastme
ennetusmooduli
rakendussevõtu toetamist juba tegutsevates KiVa koolides, uued
liituvad koolid võtsid kasutusse kõik kolm KiVa moodulit. Seda tegevust
on aidanud rahastada EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond (Active
Citizens’ Fund, ACF), mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös
Vabaühenduste Liiduga.

♥

KiVa programmiga alustas 2021. a. septembris 10 uut kooli üle Eesti.
Sellega jõudis teadus- ja tõenduspõhine kiusuennetus 2021. a. sügiseks
kasutusse ligi 108 kooli ja õppekohta, hõlmates u. 21% kõigist Eesti
üldhariduskoolidest. KiVa programmi kaudu on seega teadus- ja
tõenduspõhine kiusuennetus ja uuringutegevus jõudnud üle 37 000
õpilaseni, kusjuures ülekooliline sekkumismudel ja kaudne ennetustegevus
ulatub lasteni kogu koolis ehk peale 1.-9. klasside ka gümnaasiumini.

♥

2021. a. lükkasime käima tegevused Justiitsministeeriumi hanke „Vägivallaja kiusuennetus koolis, sh vähemalt 10 venekeelses koolis“ (2021-2023)
raames. Muuhulgas korraldas Sihtasutus hanke raames 10 infoüritust,
millega sai tehtud laiemat teavitustööd kiusamise probleemi ulatusest,
kiusuennetuse töö tähenduslikkusest ja KiVa programmist KiVaga liitumata
koolides.

♥

Annetusi eraisikutelt ja ettevõtetelt õnnestus koguda ligi 108 000 eurot.
Nt rohkem kui 16 000 eurot õnnestus koguda heategevuslike jõulukaartide
müügist. Rekordsuure ettevõtte poolse toetuse tegi Swedbank AS, kes

Sihtasutus Kiusamisvaba Kool

2021. majandusaasta aruanne

kaasava heategevuse raames annetas Sihtasutusele 24 775 eurot. 2020. a.
lõpus ning 2021. a. esimestel kuudel viisime koostöös heategevuslike
partneritega Not Perfect Tallinn ja Dalton ellu Sihtasutuse esimese
üleriigilise annetuskampaania „Kiusamine jätab jälje kogu eluks“, mille
tulemusel õnnestus koguda annetusi ligikaudu 10 000 eurot ning võita
2021. a. Kuldmuna konkurssil 4 hõbe- ja 1 pronksmuna. Samuti kogusime
üle 6000 euro annetamistalgutest, mille raames korraldasime samade
heategevuslike partnerite Not Perfect Tallinn ja Dalton abil
mini-annetuskampaania “Mõne lapse jaoks pole ainult reeded mustad”
ning mis pärjati 2022. a. Kuldmuna konkurssil 1 kuldmunaga. Oleme siiralt
tänulikud kõikidele eraisikutele ja ettevõtetele, kes on Sihtasutuse tegevust
rahaliselt toetanud.
♥

Kaasasime oma heategevuslike partnerite sekka hulganisti uusi
ettevõtteid. Olukorras, kus Sihtasutus vaevleb pidevas alarahastuses ja
ebastabiilsete tulude tingimustes, on hindamatuks abiks partnerlus
kümnete ja kümnete erinevate ettevõtetega, kes peamiselt aitavad tasuta
või siis ka soodustingimustel toodete ja teenustega. Nii näiteks on
Sihtasutuse tegemistele andnud märkimisväärselt palju hoogu Videal, Not
Perfect Tallinn, Dalton, Vaas, Singleton, RASK, PricewaterhouseCoopers.

♥

Lükkasime käima koostöö mitmete kohalike omavalitsuste kui
koolipidajatega. 2021. a. kevadel kontakteerusime kirjalikult ja/või telefoni
teel kõigi koolipidajatega. Korraldasime Zoom-kohtumised ligikaudu
kolmandikuga koolipidajatest, kes koostöö vastu rohkem huvi ilmutasid.
Kõige õnnestunumaks peame strateegilise koostöö juurutamist Tartu
Linnavalitsusega, kes 2021. a. toetas Sihtasutust esmakordselt ligikaudu 30
000 euroga. Samuti saime ligikaudu 13 000 eurot Tallinna Linnavalitsuselt.
Ühtlasi aitasid koolipidajad viia kiusuennetuse sõnumit koolijuhtideni,
aidates neil teha senisest informeeritum valik kas ja milliste
kiusuennetusprogrammidega liituda.

♥

2021. a. sai hoo sisse Sihtastuse rebrändingu protsess, mis jõuab KÜSKI
projekti toel lõpuni 2022. a. suvel. Valmib uus visuaalne keel (CVI) ja
koduleht.

♥

Kompetentsikeskuseks kasvamise eesmärgil alustati Aktiivsete Kodanike
Fondi projekti toel uue teenuse - Kiusamisvaba kooli teejuhi arendustegevustega, Teejuht valmib 2022. a.

♥

Keskkonnast tingitud väljakutsete kõrval toimusid mitmed muutused
ka Sihtasutuse meeskonnas. 2021. a. jaanuaris alustas senise pikaajalise
tegevjuhi Triin Toomesaare aseme tööd uus tegevjuht Carmen-Kristiina
Parik. Paraku loobus Carmen-Kristiina juba aasta lõpus isiklikel põhjustel
tegevjuhi ametist, andes 2021. detsembrist tegevjuhi töö üle senisele
2
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koostöösuhete juhile Ingi Mihkelsoole. Ingi jätkas koostöösuhete vedamist
ka tegevjuhi ametis. Tegevjuhi kõrval tõusis sisujuhi rolli (0,75 kohta) senine
uuringujuht Kristiina Treial. Antud muudatusega praktiseeritakse 2021. a.
detsembrist Sihtasutuses tandemjuhtimist. 2021. a. suvel lõppes leping
arendus- ja turundusjuhiga vene suunal (0,5) ja see ametikoht jäi
järgnevate kuude jooksul täitmata, uus täitja asub tegutsema 2022. a.
Aprillist septembrini liitus tiimiga kommunikatsioonispetsialist (0,5 kohta).
Oktoobrist võttis kommunikatsioonispetsialisti töö üle Kirsti Villard, kes
liitus meeskonnaga 2021. a. kevadel mentori rollis (0,5 kohta mentorit, 0,5
kohta kommunikatsioonispetsialisti). 2021. a. lõpus oli meeskonnas 7
inimest.
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STRATEEGILISED SUUNAD
Kiusamisvaba Kooli sihtasutuse missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks
ning selles suunas pürgimisel soovib Sihtasutus saada kõige ägedamaks
ekspertorganisatsiooniks.
2018. a. suvel kokku lepitud strateegilised suunad 2018.-2023. aastateks olid ja olid
jätkuvalt jõus ka 2021. a.:
1. Sihtasutus areneb kompetentsikeskuseks
2. Kiusuennetus ja programmi(de) rakendamine on kasvavalt kvaliteetne
3. KiVa programm jõuab 2023. a. sügiseks 40-50% Eesti koolidesse
Kompetentsikeskuseks arenemise plaani elluviimiseks sai 2020. a. lõpus
koostöösuhete juhi Ingi Mihkelsoo vedamisel juba Kodanikuühiskonna
Sihtkapitalile (KÜSK) kirjutatud edukas ning 2021. a. algav ja 2022. suvel lõppev
projekt “SA Kiusamisvaba Kool julge areng kompetentsikeskuseks kasvamisel”,
mille käigus kaardistati koostöös Rakendusliku Antropoloogia Keskusega
kompetentsikeskuse võimalikud sihid ja sisud ning lükati hoog sisse Sihtasutuse
rebrändingule ja kodulehe uuendamisele. Tegevused jätkuvad 2022. a.
Sihtasutuse ees seisnud väljakutsed aga tingisid asjaolu, et 2021. a. lõpus vaadati
Covid-19 mõjude tõttu koolidele ümber strateegiliste suundade prioriteetsuse
järjekord. Fookusesse toodi taas kõvasti räsida saanud kiusuennetuse kvaliteedi
hoidmise ja tõstmise vajadus. 2021. a. kogemused näitasid, et siht laieneda
uutesse koolidesse on kasvav väljakutse ning vajab senisest laiemat tähelepanu ja
strateegilisemat tegutsemist. Strateegiliste eesmärkide seas kolmandale kohale
nihkus Sihtasutuse areng kompetentsikeskuseks.

VÄÄRTUSED
Sihtasutuse tegevtiim sõnastas 2018.-2019. a. Sihtasutuse alusväärtused. 2021. a.
jätkas tiim väärtuste arengumaatriksi abil nii iseenda valikute, tiimiliikmena
tegutsemise analüüsimist ja kolleegidele tagasiside andmist. Covid-19 tingitud
väljakutsete tõttu nii tiimi töölaudadel kui isiklikes eludes sai 2021. a. erilist
tähelepanu heaolu ja rõõmu väärtustamine. Sellest tulenevalt visandati tiimi
heaolu ja rõõmu hoidmise tegevuskava, mille rakendamine jätkub 2022. a.
Väärtuste sõnastustega saab soovi korral tutvuda ka Sihtasutuse kodulehel siin.
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ORGANISATSIOON AASTAL 2021
2021. a. oli Sihtasutuse nõukogus 5 inimest järgmises koosseisus:
- Ly Kasvandik (esimees alates 01.01.2017);
- Kristi Liiva (Sihtasutuse asutaja);
- Külli Lilleorg (Heateo SA esindaja);
- Kristi Paron;
- Triin Noorkõiv.
Juhatus oli 2021. a. algul kaheliikmeline: alates 2. juunist 2015. a. olid juhatuse
liikmeteks olnud Kristiina Treial ja Triin Toomesaar. 2021. a. aprillist lahkus
juhatusest senine tegevjuht Triin Toomesaar, juhatuse liikmeks sai tema asemel
uus tegevjuht Carmen-Kristiina Parik. Juunis muudeti nõukogu otsusega
juhatus kolmeliikmeliseks, liitus koostöösuhete juht Ingi Mihkelsoo. Detsembris
lõppes seoses tegevjuhi kohalt lahkumisega Carmen-Kristiina juhatuseliikme
staatus. Juhatus jätkas seejärel taas kaheliikmelisena, isikukoosseisus: Ingi
Mihkelsoo ja Kristiina Treial.
Sihtasutuse nõukogu ülesanne on strateegiline juhtimine, juhatusel kui organil on
juriidiline funktsioon ja allkirjaõigus. Oma kompetentside tõttu on juhatuse
liikmed ajalooliselt olnud ka tegevtiimi koosseisus ning saanud tasu kas VÕS
alusel vormistatud lepinguga, töölepingu alusel või teinud tööd vabatahtlikuna, st
töö eest tasu saamata.
Tegevtiimi moodustas 2021. a. lõpus 7 inimest:
- tegevjuht Ingi Mihkelsoo (ühtlasi juhatuse liige), 1,0 koormusega;
- sisujuht Kristiina Treial (ühtlasi juhatuse liige), 0,75 koormusega;
- koolitusarendusjuht ja koolide mentor Kati Toobal, 1,0 koormusega;
- koolitus- ja programmikoordinaator Anu Neutal, u. 0,7 koormusega;
- koolide mentor Klelia Peterson, u. 0,5-0,75 koormusega;
- koolide mentor Jane Alas, u. 0,5 koormusega;
- koolide mentor Kirsti Villard, oktoobrini 0,5 kohta mentori rollis, sealt
edasi lisandus 0,5 kohta kommunikatsioonispetsialisti rollis.
Samuti aitavad Sihtasutuse tegevusi ellu viia mitmed usinad vabatahtlikud ja
koolitajate võrgustiku liikmed. Püsivaid ja suurema koormusega vabatahtlikke oli
Sihtasutusel 2021. a. 3-4, kes abistasid eelkõige kommunikatsiooni, tõlkimise,
andmehalduse ning annetuste kogumise valdkonnas ja ülesannetes. Ühekordseid
vabatahtlikke panustas ka juhuslikematesse ülesannetesse.
Koolitajate võrgustikus oli 2021. a. kokku ligi 20 koolitajat, kellest aktiivselt tegutses
u. 15 koolitajat. Jätkuv on vajadus leida juurde ja välja õpetada koolitajaid, kes on
võimelised esinema nii eesti kui vene keeles. Koolitajad on Sihtasutuse poolt ette
valmistatud koolitama nii KiVa programmi kasutusele võtmise teemadel kui ka
5
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üldisemalt kiusamist, paremat suhtlemist ja nt muutuste juhtimist puudutavatel
teemadel.

KIUSUENNETUSTEGEVUSED: koolid ja tulemused
2021. a. oli Sihtasutuse peamine kiusuennetustegevus jätkuvalt teadus- ja
tõenduspõhise KiVa programmi võimaldamine Eesti koolidele.
2020/2021. õppeaastal, st 01.01.2021 seisuga ehk majandusaasta alguses kasutas
KiVa programmi Eestis ligi 102 kooli ja õppekohta. Ettevalmistustegevustesse oli
2021. a. kevadeks värvatud ja haaratud 10 uut kooli ja õppekohta üle Eesti, kes
alustasid programmi-tegevustega 2021/2022. õppeaastal. Praegu pooleli oleval
ehk 2021/2022. õppeaastal ehk majandusaasta lõpu, s.o 31.12.2021 seisuga rakendas
KiVa programmi Eestis ligi 108 kooli ja õppekohta.
Seega: 2021/2022. õppeaastal kasutab teadus- ja tõenduspõhist KiVa programmi u.
22% Eesti üldhariduskoolidest.

2021/2022 õppeaasta tervikuna oli koolidele ühiskondlike kriiside ja järjekordsete
distantsõppe perioodide tõttu väljakutsuv aeg ning see jättis sügava jälje ka
kiusuennetusele. Kuigi 2020/2021 õppeaastaks ning pidevateks olude
muutumisteks on praeguseks paremini kohanetud, kogeme koolide mentorite
kaudu siiski, et õpetajate muud mured, kooliperede kohustus ja väljakutsed
erinevate piirangute ja hirmude rütmis toime tulla võivad olla mitmetes
kogukondades ja koolides kiusuennetuse tagaplaanile lükanud. Lisandunud on
õpetajaskonna suur väsimus ülekoormuse tõttu. Samal ajal aga hoiatasid juba
6
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2020. a. kevadel küberkiusamise eksperdid, et lapsed ja noored võivad
distantsõppetingimustes senisest sagedamini just küberkiusamise ohvriks
langeda. 2021. a. kevade õpilasküsitlus näitaski, et võrreldes 2020. a. esimese
distantsõppe kevadega olid kiusamise näitajad taas tõusuteel ja küberkiusamine
kõrgemal tasemel kui kunagi varem. Vt lähemalt siit.
2021. a. kevadel, seega 8. programmiaasta järel toimunud üheksas KiVa
õpilasküsitlus erineb taas oma konteksti ja tulemuste poolest kõigist
varasematest õpilasküsitlustest ning järeldusi tehes ja raportit lugedes tuleb
sellega nii nüüd kui edaspidi arvestada. 2021. a. kevadise õpilasküsitluse
tulemused on taas mõjutatud pikemast distantsõppe perioodist ning paljudes
KiVa-koolides lünklikuks jäänud ennetustööst. Peamised järeldused uuringujuht
Kristiina Treiali poolt analüüsitud andmete põhjal olid aga järgmised:
●

●

●

●

●

●

2021. a. kevadel, eriolukorra ja sellele vahetult järgnenud koolielu
tingimustes, viidi õpilasküsitlus koolides läbi vabatahtliku võimalusena ja
enamasti veebitundides. Võimalust kasutasid kõik alles alustavatest ja 90%
KiVa programmi juba rakendanud koolidest. Kokku vastas ligi 25 651 1.–9.
klassi õpilast nii eesti, vene kui ka inglise õppekeelega koolidest.
Tulemustes on näha kiusamise teatud mõttes taastumist – nii kiusajate kui
kannatajate protsendid on võrreldes 2020. a. kevadega oluliselt suuremad,
kuid jäävad veel COVID-19-eelsetele aastatele alla. Samuti on varasemast
kõrgemad küberkiusamist kogenute protsendid, seda nii KiVa- kui
alustavates koolides.
Kiusajate ja kiusamise all kannatavate õpilaste protsendid on KiVa
programmi kasutavates koolides jätkuvalt palju madalamad kui
programmiga alles alustavates koolides.
Murelikuks teeb III kooliastmes toimuv. Kuigi seal on kiusamise näitajad
vanusegruppide võrdluses madalaimad, puudub seal ka erinevus KiVa- ja
alustavate koolide vahel. See tõstatab vajaduse lähemalt hinnata III
kooliastmes tehtava ennetustöö kvaliteeti. Hulk KiVa-koole ei ole III
kooliastme ennetusmetoodikat veel kasutusele võtnud ja koolide
tagasisidest on ilmnenud, et osade õpetajate jaoks on selle teemade
käsitlemine keeruline.
Suurt muret teevad III kooliastmes kiusamist kannatavad õpilased nii
alustavates kui KiVa-koolides. Neid on küll vähem kui nooremate hulgas,
kuid üle 50% III kooliastme õpilastest on märkinud, et neid on kiusatud juba
mitu aastat. Lisaks on III kooliastme õpilaste hinnangud heaolule ja
aktsepteeritusele klassis noorematega võrreldes madalamad. III kooliastme
noored vajavad just neile eakohase sekkumismetoodika tõhusamat
levitamist.
Keeruliste
aegade
tagajärjeks
võib
lugeda
asjaolu,
et
oma
kiusamiskogemustest on kellelegi rääkinud vaid 60% õpilastest. See on 13
protsendipunkti vähem kui eelmisel aastal. Siin võib olla seos distantsõppe
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tõttu
vähenenud
toetajate
(õpetajad,
sõbrad,
vanavanemad)
kättesaadavusega.
Kiusamiskogemustega on olulisel seotud õpilaste kogemused üksilduse,
heaolu ja aktsepteeritusega. Kõige üksildasemad, madalama heaolu ja
aktsepteerituse tundega on ohvrid ning topeltrollis olevad nn
kiusajad-ohvrid.
Pooled kiusajatest ning neljandik ohvritest on samal ajal ka ohvri rollis.
Selline topeltroll on kahekordses kiusamisega seotud kahjude riskis ja need
õpilased vajavad tõsiselt abi.

Tulemustest lähtudes seadis SA Kiusamisvaba Kool 2021/2022 õppeaasta
peamiseks eesmärgiks toetada KiVa pogrammi kvaliteetset rakendamist, et
keerulistel aastatel lünklikuks jäänud ennetustöö ja juhtumite lahendamine taas
toimima saada ning et õpilased saaksid kasu KiVast kui väga vajalikust kiusamist
ennetavast, turvalisi, hoolivaid ja austavaid suhteid ning selle kaudu vaimset
tervist toetavast programmist.
Turu Ülikooli uuendustega seoses KiVa programmi koolide siseveebis toimus ka
2021. a. kevadine õpilasküsitlus uuenenud keskkonnas. Kahjuks esines süsteemis
tõrkeid ja küsitluse andmed jäid KiVa rakendamise tagasiside osas osati
puudulikuks, mistõttu oli häiritud programmi kvaliteedi hindamine koolides.
2022. a. kevadel on küsitlus taas uues süsteemis ja loodame tõrgeteta sujumist.

MUUD SÜNDMUSED, TEGEVUSED KIUSUENNETUSEKS
Alates 2017. a. on Sihtasutus iga õppeaasta lõpus läbi viinud ka KiVa-koolide
personaliküsitluse, saamaks tagasisidet programmi rakendamise määra,
rakenduskvaliteedi ja koolide toetus- ning koolitusvajaduste kohta. 2018. aastast
on toimunud selles lõigus tihedam koostöö ka Turu Ülikooliga.
2021. a. andis Kiusamisvaba Kooli Sihtasutus juba 4. korda välja aasta
kiusuennetaja tiitli, millele saavad koolid ise soovi korral kandideerida läbi
igakevadise personaliküsitluse ja seal märgitud tegevuste põhjal. 2021. a. aasta
kiusuennetajaks kooliks osutus Valga Põhikool - KiVa programmi rakendaja alates
aastast 2013. Sihtasutus tunnetab, et aastate jooksul on konkurents läinud aina
tihedamaks, kandideerivad koolid teevad suurepärast tööd kiusamise
tõkestamiseks.
Sihtasutus jätkab 2022. aastal tiitli väljaandmist, kandideerimissoove kogume taas
mais-juunis, uus kiusuennetaja kool kuulutatakse välja traditsioonilises KiVa
koolide suvekoolis.
Ka on Sihtasutus juba 2018. aastast teinud tööd selleks, et luua koolidele ning
avalikkuselegi paremini mõistetav kvaliteedimärgiste süsteem. Märgiste
8
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omistamise, koolipõhiste raportite koostamise ning märgiskirjade jagamisega
tehti algust 2019. a. sügisel ning mentorite aina professionaalsema koostöö ja
vedamise toel sellega jätkati. 2021. a. jäi kehtima enamuse koolide aasta varem
saadud märgis.
Sihtasutus toetas koole 2021. a. jooksul jätkuvalt mitmete koolituste ja
tugitegevustega, kohandades enamiku neist ka virtuaalselt läbitavaks. Sh
toimusid virtuaalsetena nii (1) talvekool (jaanuar 2021) kui suvekooli (august 2021)
päevakajalisemate teadmiste ja oskuste õppimiseks, (2) koolijuhtidele suunatud
eriseminar (märts 2021) tõhusaks kiusuennetuseks vajalike muutuste paremaks ja
kvaliteetsemaks juhtimiseks, (3) mitmed baaskoolitusgrupid nii uute kui vanade
KiVa-koolide tiimidele juhtumite lahendamise oskuste ja KiVa programmi
koordineerimise õppimiseks (hübriidsed, virtuaalsed ning reaalsed grupid
augustist jaanuarini) ning (4) regulaarsed kogemusgrupid korra kvartalis (samuti
nii reaalselt kui virtuaalselt), mille käigus tuge vajavad KiVa-koolide õpetajad
saaksid grupijuhi toel otsida ja leida lahendusi ette tulnud probleemidele.
Peale selle toimusid (5) aprillis Zoomi-kohtumised koolide juhendamiseks
õpilasküsitlusele vastamisel ning (6) sügisel jätkasime traditsiooniga korraldada
õppeaasta avamiseks koolidele ühiseid Zoomi-kohtumisi oma mentoritega.
Kogemused olid positiivsed nii koolide kui mentorite jaoks ning sellised
õppeaasta avakohtumised on plaanis ka edaspidi.
Hoolimata keerulistest oludest seoses COVi19 pandeemiaga, kasvas jätkuvalt 2021.
a. koolide huvi tellida täiendavaid lisakoolitusi oma personalile: näiteks III
kooliastme ennetusmooduli rakendamiseks või täiendava motivatsiooni
tekitamiseks ja oskuste õppimiseks.

TÖÖ VÕRGUSTIKU JA PARTNERITEGA
Jätkus koostöö Kiusamisvaba Haridustee liikumise partneritega, s.o Tervise
Arengu Instituudi (VEPA programmi levitaja), Tartu Ülikooli Eetikakeskuse,
Lastekaitse Liidu („Sõber karu“ programmi levitaja), Noorteühenduse TORE MTÜ,
Haridus- ja Teadusministeeriumi, Archimedese Sihtasutuse („Hooliv klass“),
Õpilasesinduste Liidu (Salliv Kool) ning mitmete teiste organisatsioonidega.
Liikumise tegevused olid 2021. a. vähesed, kuid Sihtasutuse jätkuv unistus on siiski
2022. a. viimaks näha ja panustada ka riiklikku kiusuennetuspoliitikat silmas
pidades rohelise raamatu või muu tänaseks aegunud kiusamisvastast haridustee
kontseptsiooni asendava ja parendava kiusuennetuspoliitika dokumendi
valmimisse ning suuremasse tõenduspõhisuse väärtustamisse sekkumiste
rahastamise otsuste tegemisel.
Möödunud aasta väljakutsetest hoolimata on Sihtasutus edaspidisele mõeldes
optimistlik, sest Haridus- ja Teadusministeeriumi töötab selle nimel, et järgmine
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strateegilise partnerluse periood oleks partnerite jaoks läbipaistvam, selgemate ja
tegelikult rakenduvate kriteeriumite ja tingimustega.
Sihtasutuse koostööpartnerite hulgas on ka 2021 a. olnud mitmeid
haridusprogramme pakkuvaid või haridusvaldkonda toetavaid organisatsioone, nt
muuseume, huvi- ja spordiklubisid. Koostöös Tartu Ülikooli Liikumislaboriga
valmis veebiõppematerjal kiusamisvabast liikumisõpetusest. Toimus koostöö
Tartu 2024 ettevõtmistega, täpsemalt projektiga „Luues Lähedust“.

KOKKUVÕTE: SUUNAD 2022. AASTAL JA EDASI
2022. a. jätkab Sihtasutus KiVa programmi pakkumist Eesti koolidele, sh
alustatakse 1. septembril programmitegevustega 14 uues KiVa-koolis. Sihtasutuse
nõukogu ja juhtide peamine siht saab olema 2022. a. augustis värskendada senise
tegevuse, rebrändingu tulemuste ning muutunud ühiskondlike olude valguses
Sihtasutuse strateegilisi suundi ning prioriteete.
Sihtasutus jätkab 2022. a. arenduste ja pooleli olevate arengute lõpule viimisega,
sh Justiitsministeeriumi hanke raames III kooliastme e-õppe äpi Pulmikas
kohandamisega ja venekeelsete koolide värbamisega. Süstemaatiliselt tehakse nii
kooliperedele kui koolipidajatele teavitustööd kiusuennetuse vajalikkusest ja
mõjusatest võmalustest. Jätkatakse aktiivselt koolitusressursi ja sisu
arendamisega, et senisest tõhusamalt võimaldada kiusamise vähendamiseks
vajalikku oskusteavet erinevatele sihtrühmadele (haridustöötajad, lapsevanemad
jne).
2022.-2024. a. jätkab Sihtasutus Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise
partnerina kiusuennetuse strateegiliste eesmärkide elluviimisel. Aastani 2023
jätkub koostöö Justiitsministeeriumiga tõhusamaks vene õppekeelega koolide
kaasamiseks KiVa programmi. KÜSKI toel jõuab lõpuni Sihtasutuse rebrändingu
protsess ning valmib uuendatud koduleht. Lõpuni jõuab ACFi toel Kiusamisvaba
kooli teejuhi teenuse väljaarendamine ja katsetamine.
Hoolimata edukatest koostööprojektidest vajame ja kogume programmiga juba
liitunud koolides järjepidevuse toetamiseks ja ka uutesse KiVa-koolidesse
laienemiseks siiski täiendavalt vahendeid ka eraisikute ja ettevõtete annetustest,
sest seni on erinevate projekti- jm avalike vahendite osakaal meie eelarve
tulupoolest moodustanud u. 30-50%, sõltuvalt aastast.
Lisainfot Sihtasutuse argistest tegevusest võib leida ikka Sihtasutuse
koduleheküljelt kisuamisvaba.ee, aga ka Facebooki, Instagrami ja Linked In-i
kontodelt või aeg-ajalt ilmuvate uudiskirjade kaudu.
Tegevusaruande koostasid juhatuse liikmed tegevjuht Ingi Mihkelsoo ja sisujuht
Kristiina Treial.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Lisa nr

226 816

191 974

47 393

2 997

274 209

194 971

274 209

194 971

Võlad ja ettemaksed

61 970

33 800

4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

10 431

50 090

5

Kokku lühiajalised kohustised

72 401

83 890

72 401

83 890

111 081

66 316

90 727

44 765

201 808

111 081

274 209

194 971

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad

2

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2021

2020

Lisa nr

434 066

292 290

6

25 638

23 588

7

459 704

315 878

-76 154

-70 862

8

Mitmesugused tegevuskulud

-128 613

-131 234

9

Tööjõukulud

-164 219

-69 033

10

Muud kulud

-10

0

-368 996

-271 129

90 708

44 749

19

16

90 727

44 765

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

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

2021

2020

90 708

44 749

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-44 396

416

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-11 489

43 041

19

16

34 842

88 222

34 842

88 222

191 974

103 752

34 842

88 222

226 816

191 974

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2019

66 316

66 316

Aruandeaasta tulem

44 765

44 765

111 081

111 081

90 727

90 727

201 808

201 808

31.12.2020
Aruandeaasta tulem
31.12.2021
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Kiusamisvaba kool 2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
2021.a. tulemi kirjendamiseks on kasutatud Raamatupidamise Toimkonna Juhendit 14.
Aastaaruanne on koostatud eurodes.
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Sihtasutus kajastas eelmistel aastatel Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevustoetust sihtfinantseeringuna. Lähtudes RTJ 12-st on tegemist
mittesihtotstarbelise toetusega. Tuginedes muutusele on 2020.aasta Tulemiaruande esitamisviisi korregeeritud ridade lõikes. Seega
aruandeaasta tulem ei muutu ja mõju bilansikirjetele ei avalda.
Muudatustest tulenevad korrigeerimised on tehtud kõikides aruande lisades.
Selgitused tabeli veergude pealkirjadele:
teises veerus "31.12.2020" on tulemiaruande esialgsed näitajad;
viimases veerus "31.12.2020" on tulemiaruande muudetud näitajad.

Lisarea nimetus
Annetused ja toetused

31.12.2020

Muutus

31.12.2020

306 048

-13 758

292 290

9 830

13 758

23 588

315 878

0

315 878

-157 382

86 520

-70 862

-984

-130 250

-131 234

Tööjõukulud

-112 763

43 730

-69 033

Kokku kulud

-271 129

0

-271 129

Põhitegevuse tulem

44 749

0

44 749

Muud finantstulud ja
-kulud

16

0

16

Aruandeaasta tulem

44 765

0

44 765

Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Sihtotstarbeliselt
finantseeritud
projektide otsesed
kulud
Mitmesugused
tegevuskulud

Finantsvarad
Nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised ja muud lühi- ja pikaajalised nõuded)kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid
esineb, hinnatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest
tulenevad allahindlused kajastatakse tulemiaruandes kuluna.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes arvelduskonto jääki pangas.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Sihtasutusel ei ole materiaalseid ega immateriaalseid põhivarasid.
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1000

Rendid
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.
Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
Sihtasutus kui rentnik
Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses,
juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.Kasutusrendimaksed
kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tulemiaruandes kuluna.

Finantskohustised
Finantsvarade ja kohustiste hindamisel kasutatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Eraldis kajastatakse juhul, kui SA-l lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus,
kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused,
mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata,
on avalikustatud
aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.
Annetused ja toetused
Sihtfinantseeringute kajastamine
Sihtasutus kajastab saadud annetusi ja toetusi tekkepõhise printsiibi järgi oma tuludes ja kuludes. Saadud sihtfinantseeringud, mille puhul ei ole
tuluna kajastamise tingimused veel täidetud, kajastatakse bilansis kohustistena. Vastavat kohustist kajastatakse bilansis lühi- või
pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.
Sihtfinantseering kajastatakse tuluna alles pärast sellega kaasnevate tingimuste täitmist. Toetuste puhul, mida tasutakse toetuse saajale
osamaksetena, loetakse toetuse tekkepõhiseks hetkeks toetuse saaja poolt esitatud aruande heakskiitmist toetuse andja poolt (eeldusel, et
sellega täituvad sihtfinantseerimise sisulised tingimused sihtasutuse jaoks) või hetke, mil toetuse laekumine on praktiliselt kindel ja
sisulised tingimused on täidetud.
Saadud mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel
arvesse perioodi, mille eest need on tasutud). Mittesihtotstarbeliste annetuste ja toetuste kasutamine ei ole piiratud kindla vara soetuse
või projekti finantseeringuga.
Tulud
Tulud ja kulud kajastatakse tekkepõhiselt. Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki
tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale,
müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.Tulu teenuse
müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi
jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.
Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse tegevjuhtkonda ja nõukogu liikmeid ning nende mõlema lähikondlasi ja olulise mõju all olevaid ettevõtteid.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021
Laekumata annetused ja
toetused
Ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
47 358

47 358

35

35

47 393

47 393

31.12.2020
Laekumata annetused ja
toetused
Ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
2 962

2 962

35

35

2 997

2 997

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Käibemaks

31.12.2021

31.12.2020

Maksuvõlg

Maksuvõlg

143

670

Üksikisiku tulumaks

3 130

1 529

Sotsiaalmaks

5 529

2 862

Kohustuslik kogumispension

335

173

Töötuskindlustusmaksed

402

160

9 539

5 394

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Ristviide: Lisa 4
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

16 068

16 068

Võlad töövõtjatele

7 480

7 480

Maksuvõlad

9 539

9 539

Muud võlad

8 884

8 884

19 999

19 999

Tulevaste perioodide tulud

19 999

19 999

Kokku võlad ja ettemaksed

61 970

61 970

Saadud ettemaksed

31.12.2020

3

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

14 651

14 651

Võlad töövõtjatele

6 426

6 426

Maksuvõlad

5 394

5 394

Muud võlad

7 329

7 329

0

0

Tulevaste perioodide tulud

0

0

Kokku võlad ja ettemaksed

33 800

33 800

Saadud ettemaksed

3

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

31.12.2019

Laekunud

Kajastatud
tulemiaruandes

Kohustised

31.12.2020

Lisa
nr

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Avatud Eesti Fond

10 000

28 000

0

38 000

Heateo SA

0

40 000

-40 000

0

Kodanikuühiskonna
Sihtkapital SA

0

10 000

0

10 000

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

10 000

78 000

-40 000

48 000

Kokku
sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

10 000

78 000

-40 000

48 000

20
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31.12.2020

Laekunud

Kajastatud
tulemiaruandes

Kohustised

31.12.2021

Lisa
nr

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Avatud Eesti Fond

38 000

20 616

-59 914

-1 307

Kodanikuühiskonna
Sihtkapital SA

10 000

8 000

-6 262

11 738

Eesti Töötukassa

0

10 619

-10 619

0

Justiitsministeerium

0

16 860

-16 860

0

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

48 000

56 095

-93 655

10 431

Kokku
sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

48 000

56 095

-93 655

10 431

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2021
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

2020

Lisa nr
5

93 655

40 000

240 159

186 890

Osalustasu KiVa programmis osalemiseks

77 301

65 400

Tegevustoetused KiVa programmis osalemiseks

22 951

0

434 066

292 290

2021

2020

8 135

9 830

Ettevõtlustulu

17 503

13 758

Kokku tulu ettevõtlusest

25 638

23 588

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

Kokku annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused 2021.aastal
Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevustoetused 132 490 eurot
Ettevõtete ja eraisikute annetused 107 669 eurot
KOKKU 240 159 eurot
Mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused 2020.aastal
Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevustoetused 123 057 eurot
Ettevõtete ja eraisikute annetused 63 833 eurot
KOKKU 186 890 eurot

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

KiVa programmi tutvustavad koolitused
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2021

2020

Transpordikulud

92

0

Üür ja rent

39

0

23 100

8 172

Koolituskulud

2 144

0

Tööjõukulud

33 295

43 730

Litsents

17 484

18 960

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

76 154

70 862

2021

2020

Üür ja rent

2 724

2 357

Mitmesugused bürookulud

3 282

3 881

26 378

51 062

Lähetuskulud

621

912

Koolituskulud

21 783

21 273

3 328

4 625

60 907

40 221

9 590

6 903

128 613

131 234

2021

2020

122 459

49 926

41 196

16 718

564

2 389

164 219

69 033

8

7

Uurimis- ja arengukulud

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Uurimis- ja arengukulud

Transpordikulud
Litsents
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Puhkusereserv
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Kiusamisvaba Kool nõukogule
Oleme üle vaadanud kaasneva Sihtasutus Kiusamisvaba Kool (Asutuse) raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.
detsember 2021, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta
ning raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad olulisi arvestuspõhimõtteid ja muud selgitavat infot.
Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest
Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning
sellise sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta
raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte kaasneva raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime ülevaatuse läbi kooskõlas rahvusvahelise
ülevaatuse töövõttude standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) „Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus“. ISRE (Eesti)
2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et
raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle
standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.
Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus
viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja
analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.
Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega kooskõlas tehtud auditi käigus
läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me selle raamatupidamise aastaaruande kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte
Ülevaatuse põhjal ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis paneks meid uskuma, et kaasnev raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis
olulistes osades õiglaselt Asutuse finantsseisundit 31. detsembri 2021 seisuga ning Asutuse finantstulemust ja rahavoogusid sellel kuupäeval
lõppenud majandusaastal kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
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