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Pöördumine sotsiaaltöötajate hariduse teemal

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) on loodud 2004. aastal ning selle tegevuse eesmärgiks
on sotsiaaltööd tegevate ja seda väärtustavate inimeste ühendamine sotsiaalse heaolu, sotsiaaltöö
ja sotsiaaltöö kultuuri edendamiseks ning sotsiaalpoliitika kujundamiseks ning ühenduse liikmete
kutsealaste huvide esindamine ja kaitse.
Nende eesmärkide elluviimiseks tegeleb ESTA muuhulgas sotsiaaltöö praktikute õiguste ja
huvide esindamisega riigivõimu- ja valitsemisorganites ning sotsiaaltöö edendamiseks vajalike
uuringute läbiviimise korraldamisega.
2012. aastal viis ESTA läbi uuringu kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate haridusest, mille
vajadusele viitasid viimastel aastatel meedias kajastatud või ESTA eetikakomiteele esitatud
juhtumid, kus sotsiaaltöötajad toimisid ebaprofessionaalselt ja asjaolude uurimisel selgus, et
töötajatel puudus erialane haridus.
Uuringu peamiste tulemustena selgus, et:
- Ligikaudu pooltel kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatel puudus erialane haridus.
Sotsiaaltöö erialane kõrgharidus või magistrikraad oli kokku 351 sotsiaaltöötajal ehk
51,4% töötajatest (N=683),
- Ligikaudu viiendikul (22,5%) sotsiaaltöötajatest puudus igasugune kõrgharidus.
- Rohkem kui kolmandikus (40,2%) valdadest ei olnud ühtegi erialase haridusega
sotsiaaltöötajat.
Uuringu kokkuvõte on üleval ESTA kodulehel www.eswa.ee rubriigis Uudised.
Eelpoolnimetatud uuringu tulemusi arvesse võttes leiame, et erialase haridusega sotsiaaltöötajate
osakaalu suurendamiseks, mis omakorda suurendaks teenuse kvaliteeti, oleks otstarbekas
riiklikult täpsustada sotsiaaltöötajate haridusnõuded, sealhulgas kehtestada põhimõte, et
sotsiaaltöötajana võib töötada isik, kellel on sotsiaaltöö erialal omandatud kõrgharidus või kellel
on samaväärsete õpingute läbimise kohta välismaal saadud kõrgharidustunnistus, mida tunnustab
välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 6 lõikes 3 nimetatud keskus
Eesti Vabariigi haridusseaduse §-s 281 sätestatud korras.
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Sotsiaalhoolekande seadus (§ 2) sätestab, et sotsiaaltöötaja on vastava ettevalmistusega
kõrgharidusega isik.
Antud säte ei täpsusta, milline erialane ettevalmistus peab olema sotsiaaltöötajal ning millisel
õppevaldkonnal või õppesuunal omandatud kõrgharidus on nõutav, võimaldades seega kohalikel
omavalitsustel võtta tööle sotsiaaltöötajaks isikuid, kes ei ole suutelised tagama Eesti elanikele
kõrgtasemal vajaduspõhist abi.
Mitmed õigusaktid rõhutavad abivajajate õigust riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse
ja puuduse korral (EV põhiseadus § 28), õigust saada sotsiaal- ja meditsiiniabi, õigust kasutada
sotsiaalhoolekande teenuseid (Euroopa Sotsiaalharta artikkel 13, 14), õigust sotsiaalkindlustusele
ja sotsiaalhooldusele (Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt
artikkel 9) jne.
Palume Teie seisukohta, kuivõrd sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud (üldsõnaline)
regulatsioon sotsiaaltöötajate kvalifikatsiooninõuete kohta tagab riigi kodanikele põhiseaduse
paragrahvist 28 tulenevate põhiõiguste realiseerumise.
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