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Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni lühiEesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni lühiEesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni lühiEesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni lühitutvustustutvustustutvustustutvustus    
 

2004. aastal loodud Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (edaspidi ESTA) on Eesti Vabariigis 
sotsiaaltööga tööalaselt seotud ja seda väärtustavate isikute ning sotsiaaltöö valdkonnas 
tegutsevate mittetulundusühingute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on: 

• sotsiaaltööd tegevate ja seda väärtustavate inimeste ühendamine sotsiaalse heaolu, 
sotsiaaltöö ja sotsiaaltöö kultuuri edendamiseks ning sotsiaalpoliitika 
kujundamiseks; 

• ühenduse liikmete kutsealaste huvide esindamine ja kaitse. 

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon läbi ESTA piirkondlike ühenduste (5), edendab teadmiste 
arendamist, levitamist ja vahetamist kõigi sotsiaalvaldkonna professionaalide vahel. 
Toetatakse piirkondlike ühenduste tööd ja arendamist ning ergutatakse tegevusi, mis soosivad 
professionaalset sotsiaaltööd ja sotsiaalarengut.  

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooniga on tänaseks liitunud 504 liiget, kellest kaks on juriidilised 
isikud.  

2019 aastal täitus Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonil 15.tegevusaasta, mida üleilmse sotsiaaltöö 
päeva- ja sotsiaaltöö aastakonverentsiga tähistati. 

ESTA 2019. a tegevusaruanneESTA 2019. a tegevusaruanneESTA 2019. a tegevusaruanneESTA 2019. a tegevusaruanne    
Lähtuvalt ESTA arengukava 2018–2021 eesmärkidest viiakse ellu tegevusi erinevate 
rahastusallikate kaudu: 

1. Projekti „ESTA tegevusprogramm 2019” läbiviimiseks andis Hasartmängumaksu 
Nõukogu toetust 25 000 eurot, mis kasutati ära täies mahus. Projekti kulud kokku olid 
32 944,41 eurot, sh omaosalus 7 944,41 eurot. 

2. Projekti „Sotsiaaltöö aastakonverentsi 2019“ läbiviimiseks andis Riigi Tugiteenuste 
Keskus toetust 6 326,20 eurot, Tallinna Linnavalitsus 4 000 eurot. Projekti kulud 
kokku olid 15 985,87 eurot. 

3. Sotsiaalvaldkonna kutseandmisest laekus aasta jooksul tulu 66 037,00 eurot, 
kutseandmisega seotud kulude katmiseks kasutati 53 436,38 eurot. 

I I I I Projekt „ESTA tegevusprogramm 201Projekt „ESTA tegevusprogramm 201Projekt „ESTA tegevusprogramm 201Projekt „ESTA tegevusprogramm 2019999““““    
 

Projekt koosnes järgmistest tegevustest: 

1. Eetika küsimustes nõustamine ja seisukohtade avaldamine. 

2. Meediaplaani elluviimine. 

3. Eesti parimate sotsiaalala töötajate konkursi läbiviimine tunnustamine ja üleilmse 
sotsiaaltöö 



päeva tähistamine. 

4. Sotsiaalala töötajate sügiskooli korraldamine. 

5. Teemapäevade korraldamine. 

6. Hoolekande valdkondade põhine arendustöö ja nõustamine. 

7. Muud tegevused. 

 

1.1.1.1. Eetika küsimustes nõustamine ja seisukohtade Eetika küsimustes nõustamine ja seisukohtade Eetika küsimustes nõustamine ja seisukohtade Eetika küsimustes nõustamine ja seisukohtade avaldamineavaldamineavaldamineavaldamine    
 

Eetikakomitee peamiseks tegevuseks 2019. aastal oli eetika käsiraamatu koostamisega edasi 
töötamine. Koostööd tehti ajakirja Sotsiaaltöö toimetusega. Eetikakomitee liige Marju Selg 
tõlkis eesti keelde rahvusvahelise dokumendi „Eetika põhimõtted sotsiaaltöös” (2018), mis 
toetab sotsiaaltöötajat tema püüdlustes liikuda võimalikult eetilise praktika poole. Dokument 
avaldati ajakirjas Sotsiaaltöö ja on kättesaadav ESTA kodulehel. 

ESTA sügiskoolis korraldati sotsiaaltöö eetika teemaline sessioon, kus eetikakomitee tegevust 
tutvustasid eetikakomitee liikmed Kai Rannastu ja Marju Selg, ettekandega esines Tartu 
Ülikooli õppejõud, psühhiaater ja filosoof Valdar Parve. Sügiskoolis koguti sotsiaaltöötajatelt 
näiteid eetiliselt probleemsete olukordade kohta. Koostati juhend probleemsete olukordade 
analüüsimiseks. Sotsiaaltöötajate toodud näiteid on kavas kasutada eetika käsiraamatu 
koostamisel. 

2019. aastal võeti vastu otsus, et eetikakomitee enam klientide kaebustega ei tegele, sest 
vastavalt ESTA põhikirjale on eetikakomitee tegevuse eesmärk nõustada sotsiaalala töötajaid 
sotsiaaltööga seotud eetika küsimustes. Sotsiaalala töötajad võivad pöörduda eetikakomitee 
poole nõu ja abi saamiseks kutsetöös ettetulevate eetiliste dilemmade puhul. Kliendid saavad 
edaspidi esitada oma kaebuseid sotsiaalteenuste kvaliteedi kohta kõrgemalseisvale asutusele 
või sotsiaalkindlustusametile. 2019. aastal pöördus üks kodanik eetikakomitee poole, talle 
vastati ja suunati edasi Sotsiaalkindlustusamet kvaliteedi osakonda. 

ESTA 2019. aasta üldkoosoleku otsusega arvati eetikakomitee liikmete hulgast omal soovil 
välja Maida Michelson ja Maarika Maasikas, eetikakomitee uuteks liikmeteks arvati Helen 
Peeker ja Rünno Lass.  Eetikakomitee liikmed on käesoleval ajal Kai Rannastu, Helen Peeker, 
Marju Selg, Eveli Lilleoja, Aime Vaggo ja Rünno Lass.  

2. Meediaplaani elluviimine2. Meediaplaani elluviimine2. Meediaplaani elluviimine2. Meediaplaani elluviimine    
 

2019 aasta eesmärgis oli ESTA tegevustest teada andmine, arvamusartiklite kirjutamine, 
operatiivne reageerimine meediakajastustele. 16.10.2019 ajakirjas Postimees avaldati artikkel 
„Sotsiaaltöötajate põuas riik kärbib nende väljaõpet“ mis käsitles sotsiaaltöötajate vajadust ja 
nende väljaõpet, ESTA esitas seisukoha pressiteatena.  

Jaanika Luus ja Kai Rannastu andsid vastused ajakirjanik K.Tilga küsimustele KOV 
sotsiaaltöötajate tegevuse, hoiakute, suhtumise ja delikaatse info hoidmise ja edastamise 
kohta. 



23.oktoobril tegi ESTA pöördumise õiguskantslerile ja Riigikogu sotsiaalkomisjonile. Sellest 
ajendatult kutsus Riigikogu sotsiaalkomisjon kokku ümarlaua, kus arutati laste õiguste kaitset 
meediakajastuste puhul. ESTA esindajatena osalesid Merike Merirand ja Kairit Lindmäe. 
Kohtumisele oli kutsutud lisaks ESTAle, Sotsiaalkindlustusamet, Sotsiaalministeerium, 
Lastekaitse Liit, Pressinõukogu esindaja, Eesti Linnade ja Valdade Liit, KOV 
lastekaitsetöötaja, Õiguskantsleri büroo esindaja. Kohtumisel arutati kuidas hetkel laste 
teemasid meedias kajastatakse ja kuidas on see seotud avaliku huviga ja ajakirjanduse 
eetikaga. Kuidas teha edaspidi head koostööd kohaliku omavalitsuse ja ajakirjandusega, et 
tundlikest teemades rääkida nii, et konkreetne laps ja pere ei oleks ära tuntav, aga probleem 
oleks kajastud.  

16.detsembril ESTA esindajad Kairit Lindmäe ja Sirlis Sõmer-Kull osalesid sotsiaalministri 
poolt kokku kutsutud lastekaitsejuhtumite avaliku kajastamise teemalisel ümarlaual. 
Ümarlaud oli ajendatud 37 kohaliku omavalitsuse pöördumisest laste õiguste kaitsmise ning 
lastekaitsetöötajate rolli kajastamise meedias. Kohtumisel osalesid Riigikogu 
sotsiaalkomisjonis 10.12.19 osalenud organisatsioonide esindajad, kirja algatanud kohalike 
omavalitsuse esindajad, Riigikogu sotsiaalkomisjoni, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Linnade ja 
Valdade Liidu, Eesti Ajakirjanike Liidu, ERR-i, Eesti Meediaettevõtete Liidu pressinõukogu; 
Eesti Meediaettevõtete Liidu; TÜ ühiskonnateaduste instituudi; Õiguskantsleri Kantselei ja 
Sotsiaalkindlustusameti esindajad. Kohtumise fookuses oli meediakajastuste mõju lapse 
õiguste ja huvide kaitsele ning laiemalt lastekaitsesüsteemile ja lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate 
mainele. Tihti ajakirjandus soovib kajastada mõne konkreetse lapse juhtumit ja selle 
üksikasju, kuid lastekaitsetöötaja lähtuvalt konfidentsiaalsusnõudest ei saa üksikasju 
kommenteerida, mistõttu jääb kajastus ühepoolseks ja on sageli negatiivse fooniga. 

Jaanika Luus arutles Sotsiaaltöö numbris 4/2019 1. jaanuaril 2020 jõustuva üldhooldusteenuse 
ehk hooldekoduteenuse osutajatele kehtima hakkava hooldustöötajate kvalifikatsiooninõuete 
teemal. 

Valter Parve avaldas Sotsiaaltöö numbris 4/2019 sotsiaaltöötajate sügiskoolis osalenutelt 
küsitud tagasiside sotsiaalala töötajate töökeskkonnale ja toimetulekule pidevalt muutuvas ja 
stressirohkes valdkonnas. 

Välja saadeti kolm pressiteadet (sotsiaaltöötajate tunnustamine, sotsiaaltöö päev, sotsiaaltöö 
aastakonverents), avaldati ESTA uudiseid ajakirja Sotsiaaltöö igas infokirjas, avaldati infot 
ESTA kodulehel ja FB lehel. Tehti vajalikud tehnilised uuendused ESTA kodulehel. 

3. E3. E3. E3. Eesti parimate sotsiaalala töötajate konkursi läbiviimine ja üleilmse sotsiaaltöö esti parimate sotsiaalala töötajate konkursi läbiviimine ja üleilmse sotsiaaltöö esti parimate sotsiaalala töötajate konkursi läbiviimine ja üleilmse sotsiaaltöö esti parimate sotsiaalala töötajate konkursi läbiviimine ja üleilmse sotsiaaltöö 

päevapäevapäevapäeva    ttttähistamineähistamineähistamineähistamine    
 

Konkursile esitati 41 kandidaati 10 kategoorias. Kõige rohkem oli kandidaate Aasta 
hooldustöötaja 2019 kategoorias – kokku 9 suurepärast hooldustöö spetsialisti. Tiitlisaajad 
valis välja ESTA volikogu. Otsustajate ringi kaasati ka Sotsiaalkindlustusameti esindaja. 
Tunnustamine toimus üleilmse sotsiaaltöö päeva tähistamise üritusel 19.03.2019 Tallinna 
Õpetajate Majas. Nominentide nimed avalikustati 22.02.2019 ESTA veebilehel uudiste 
rubriigis ja välja saadeti ka sellekohane pressiteade. Üritusele registreerus 188 ja kohale tuli 
164 inimest. 



Sotsiaaltöö päeva üritusel võtsid sõna Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid, Riigikogu 
sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt, kes tegi ettepaneku rinnapärgi, kui ESTA-sse 
kuuluvuse sümboli loomiseks, abilinnapea Tõnis Mölder, ESTA juhatuse esimees Sirlis 
Sõmer-Kull. Tunnustamise järel esines kontserdiga Jaan Sööt, ettekandega „Kuidas mõista 
headust“ esines David Vseviov. Toimus koosviibimine kohvilauaga ja üritus lõppes ESTA 
avaliku üldkoosolekuga. 

4444. Sotsiaalala tö. Sotsiaalala tö. Sotsiaalala tö. Sotsiaalala töötajate sügiskooli korraldamineötajate sügiskooli korraldamineötajate sügiskooli korraldamineötajate sügiskooli korraldamine    
 

Sügiskool toimus 11-12.09.2019 Nelijärve Puhkekeskuses. Üritusele registreerus 107 ja 
kohale tuli 101 inimest. Seekord oli sügiskooli põhiteemadeks: kuidas säilitada iseendas oma 
parimad omadused; luua partnerlust ja olla koostöövalmis; tunda ära tööväsimust ja ennast 
hoida. Peaesinejateks olid Rita Rätsepp ning Eesti Ekspressi ajakirjanik Tiina Jõgeda. 
Üheskoos loodi Marju Selja eesvedamisel grupitööna sotsiaaltöötajate teejuht – eetika 
käsiraamat. Sügiskooli raames oli võimalus osa võtta unenäopüüdjate valmistamise töötoast; 
osaleda jõustavates juttudes või matkata metsas. Volikogu avalikul koosolekul arutati, kuidas 
ESTA saab kaasa aidata sotsiaaltöö kvaliteedi ja professionaalsuse väärtustamisele.  

5. Teemapäevade korraldamine5. Teemapäevade korraldamine5. Teemapäevade korraldamine5. Teemapäevade korraldamine    
 

2019 aasta jooksul korraldati 8 teemapäeva, sh: 

08.mail Põhja-Eesti piirkonna teemapäev Tallinna vanglas, kus vangla sotsiaaltöötajad andsid 
ülevaade vangla tööst, osutatavatest sotsiaalsetest programmidest ning toimus vangla külastus. 
Osalejate arv 25 inimest. 

31.mail Kesk-Eesti teemapäev „SHS KOV üksuse sotsiaalteenused. Koduteenus.“ Osalejaid 
oli 68 inimest 28-st omavalitsusest. Teemapäeval keskenduti pikaajalisele hooldusele 
fokusseerituna koduteenusele. Neli valda: Türi, Kastre, Tori ja Põhja-Sakala, tutvustasid enda 
korraldatavat koduteenust oma õnnestumiste ja muredega. Marie Johanson 
Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonnast tutvustas loodavat koduteenuse kvaliteedijuhist. 
Heli Ferschel SKA KOV nõustamisüksusest tutvustas plaane seoses koduteenuse arendamise 
toetamisega. Osalejate arv 68 inimest üle Eesti. 

22.oktoober Põhja-Eesti teemapäev Tallinnas koostöös Sotsiaalministeeriumi hoolekande 
osakonnaga. Teemadena käsitleti hoolduskoordinatsiooni mudelite ja pikaajalise hoolduse 
korralduse ning rahastuse lahendusi. Tõdeti, et palju on juba välja töötatud ja palju küsimusi 
endiselt üleval ning lahendused päriselus võtavad aega, samas on oluline, et liigutakse 
lahenduste suunas. Registreerus 55, osales 39 inimest. 

23.oktoober Lõuna-Eesti äratuskoosolek. Arutati, mis on põletavad teemad Lõuna-Eesti 
tegijate seas, millega võiks üheskoos edasi tegutseda-kas huvitab kutseomistamine, üksteise 
tööga tutvumine, täiendusõpe või midagi muud. Osalejate arv 15 inimest. 

22.november toimus Saaremaa piirkonna teemapäev Saaremaa Puuetega Inimeste kojas. 
Elavat arutlust tekitas erihoolekande integreerimisvõimalused ja KOV roll selles, samuti 
lastele osutatavad tugiteenused olukorras, kus riiklik rahaline ressurss teenuste osutamiseks 
väheneb, kuid teenusevajadus näitab pigem kasvavat trendi. Osalejate arv 22 inimest. 



29.november toimus Lääne-Eesti teemapäev "Kes kaitseb riigikaitsjat", mis toimus Toetuse 
Väejuhatuse Eametsa baasis, Tori vallas. Teemapäeva raames toimus diskussioon, mis saab 
pärast teenistust. Osalejate arv 20 inimest. 

11.detsember toimus Lõuna-Eesti teemapäev "Lapsed, meditsiin ja sotsiaaltöö" ning piirkonna 
üldkoosolek Elva Vallavalitsuses.  

2019 aasta lõpetati aktiivsete liikmete strateegiapäevaga, mille raames koostati ESTA 2020 
aasta tegevuskava järgneva aasta tegevuste elluviimiseks ja rahaliste vahendite leidmiseks. 
Strateegiapäeva juhtis Tauno Jussi Onoper TJO konsultatsioonidest. Osalejaid üle Eesti 21 
inimest. 

6. Hoolekande valdkondade põhine arendustöö ja nõustamine6. Hoolekande valdkondade põhine arendustöö ja nõustamine6. Hoolekande valdkondade põhine arendustöö ja nõustamine6. Hoolekande valdkondade põhine arendustöö ja nõustamine    
 

ESTA eksperdid osalesid erinevates hoolekandevaldkonna arendus- ja töögruppides, ESTA 
osales Pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadustega inimeste poliitika kaasajastamise 
nõuandva kogu töös, mis päädis Vabariigi Valitsusele esitatud Pikaajalise hoolduse 
memorandumiga.  

Jaanika Luus ja Sirlis Sõmer- Kull on osalenud ja esitanud arvamusi pikaajalise hoolduse 
teenuste korraldamise ja rahastamise töögrupi raames, integreeritud teenuste pakkumise 
kujundamise töögrupis, sotsiaalteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse edendamise osas. Jätkus 
panustamine ja kaasaaitamine üle-eestlise vabatahtlike kaasamise ja rakendamise mudeli ja 
hoolduskoordinatsiooni mudeli piloteerimisele. Eksperdid osalesid hoolduskoordinatsiooni 
uue piloodi ette valmistamise protsessis. Sisendi pikaajalise hoolduse korralduslike 
probleemide kohta said eksperdid  31. mail 2019 toimunud ESTA Kesk-Eesti piirkonna 
teemapäevalt „SHS KOV üksuse sotsiaalteenused. Koduteenus“ . Teemapäeval keskenduti 
pikaajalisele hooldusele fokusseerituna koduteenusele. Toodi välja vajadus kujundada ühtsed 
üle-eestilised põhimõtted koduteenuse korraldamiseks ja osutamiseks. Oodatakse koduteenuse 
miinimumstandardit. Erinevalt käsitletakse isikuabi korraldamist ja osutamist. Piirkonniti ei 
ole isikuabi välja töötatud ja abivajajatele kättesaadav. Teenuse vajaduse hindamisel tekitab 
enim segadust abivajaja pereliikmete olemasolu ja sissetulekutega arvestamine.  Suure 
probleemina toodi esile üle-eestilise ühtse teenuse hinnastamise põhimõtete mudeli 
väljatöötamise ja klientidelt omaosaluse võtmise põhimõtete mudeli vajadus. Omaosaluse 
võtmisel on igal omavalitsusel välja töötatud enda lähenemine ja see tekitab väga suure 
erinevuse teenuse eest tasu võtmisel.  

Nimetatud kitsaskohad toodi välja ka Riigikohtu lahendis Narva linna õigusaktide analüüsis, 
mis näitab  vajadust jätkata panustamist sotsiaalsüsteemi arendusse. Tööd koordineerisid 
eksperdid koduhooldus, lastekaitse, sotsiaalteenuse kvaliteedi, puudega inimeste hoolekande 
valdkondades.  

Mart - Peeter Erss olles valitud EAPN Eesti võrgustiku esindajana selle organisatsiooni 
strateegiate töögruppi esindas ESTAt EAPN Euroopa organisatsiooni tasemel ühel 
koosolekul, koosolekud toimuvad 4 korda aastas ca 3 päeva.  

Kairit Lindmäe ja Maida Michelson osalesid Sotsiaalministeeriumi poolt läbiviidavates 
Vaimse Tervise ümarlaudadel (laste ja noorte suitsidaalsus). Teema arutelud jätkuvad, mille 
tulemusi kasutatakse Sotsiaalministeeriumi edasiste tööde planeerimisel.  



Merike Merirand osales Eesti sotsiaalteenuste teenusespetsiifiliste kvaliteedijuhiste 
koostamise töögruppide töödes, tegevus jätkub 2020 aastal.  

Lisaks on ESTA osalenud ja arvamusi avaldanud mitmetes hoolekande arengut puudutavates 
küsimustes. 

7. Muud tegevused7. Muud tegevused7. Muud tegevused7. Muud tegevused    
Muudeks tegevusteks on ESTA tegevuskavas olevate muude tegevuste läbiviimine, sh 
tegevuskava täitmise koordineerimine, piirkondade ühenduste töö töös hoidmine, 
raamatupidamine, kodulehe administreerimine, muu asjaajamine.  

11.12.2019 valiti Lõuna-Eesti üldkoosolekul järgnevaks perioodiks Lõuna-Eesti uus juhatus. 
Juhatuse esimeheks valiti Piret Talur ja juhatuse liikmeteks Eva Kuslap, Inna Usmanova, Piret 
Talur ja Sille Kask. Juhatuse volituste aeg on 3 aastat. 

II II II II Projekt „Projekt „Projekt „Projekt „Sotsiaaltöö aastakonverents 2019Sotsiaaltöö aastakonverents 2019Sotsiaaltöö aastakonverents 2019Sotsiaaltöö aastakonverents 2019““““    
 

ESTA eesmärkide saavutamise viisiks on alates 2007. aastast korraldatav sotsiaalala töötajate 
konverents, mis on muutumas järjest populaarsemaks. Iga konverentsi järgselt läbiviidavale 
tagasisidele toetuvalt võib öelda, et teemad on olnud aktuaalsed, vajavad ühist läbiräägitust ja 
teadvustamist.  

2019 aastal korraldatava konverentsi peateemaks oli - "Väärtustame inimest, väärtustame 
sotsiaaltööd", mis toimus 19-20.novembril 2019 Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses 
koostöös Sotsiaalkindlustusametiga. Konverentsile registreerus 245 ja osales 225 inimest. 
Konverentsi eesmärgiks oli era- ja avaliku sektori näidete varal teadvustada, miks on oluline 
ja kuidas väärtustada ning hoida inimest sotsiaaltöö ja sotsiaalteenuste keskmes. Tutvustati 
nüüdisaegset juhtimiskogemust, kuidas pakkuda inimesekeskset teenust ja teisalt hoida, leida 
ja arendada töötajaid.  

Konverentsil esinesid: Tanel Kiik, Sotsiaalministeerium; Betina Beškina, Tallinna 
Linnavalitsus; Egon Veermäe, Sotsiaalkindlustusamet; Kai Realo, Circle K Eesti AS; Annika 
Laats Risti Kogudus; Vilve Raik, Tallinna Linnavalitsus; Ants Lusti, Identity, Creative Union 
AS; Häli Tarum Sotsiaalministeerium; Rain Tunger, Rataskaevu 16, Väike Rataskaevu, 
Pegasuse ja ÜLO; Monika Rand, Tallinna Vaimse Tervise Keskus; Melita Murko, 
Maailma Tervis Organisatsioon (WHO); Merle Linno, TÜ Ühiskonnateaduste instituut; Tiina 
Saar-Veelmaa. Esimese päeva õhtul toimus pidulik koosviibimine ning muusikutena astusid 
üles Margus Vaher ja Paul Neitsov. Kongressi modereerisid Sirlis Sõmer-Kull, Sirli Peterson 
ja õhtust koosviibimise osa Margus Vaher. 

Teisel päeval toimus töö neljas sekstioonis: päris sotsiaaltöö ehk omavalitsuse parimad 
praktika; kuidas olla professionaalne sotsiaaltöötaja; omavalitsuste ja ühiskonna toimetulek 
vananemisega; hooliv sotsiaaltöö praktika -kuidas jõuda väärikate sotsiaalteenusteni. 

Ühtlasi tähistati konverentsiga Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni 15.aastapäeva. 



III III III III Sotsiaalvaldkonna kutseandmineSotsiaalvaldkonna kutseandmineSotsiaalvaldkonna kutseandmineSotsiaalvaldkonna kutseandmine    
 

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonil on sotsiaalhoolduse kutseala, lapsehoiuteenuse kutseala ja 

sotsiaaltöötaja kutsete andja õigused vastavalt Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu 19.04.2018 

koosoleku otsusele nr 9 ning võlanõustaja kutse andja õigused vastavalt Sotsiaalhoolekande 

Kutsenõukogu 12.04.2017 otsusele nr 5.  

18.12.2019 kinnitati kutsenõukogu poolt hooldustöötaja kutsestandardid järgmiseks 5 aastaks 

Ülevaade ESTA kutse andmisest 2019. aastal 

Kutseala Kutse Välja antud 

kutsetunnistusi 

Sh kutsekooli 

lõpetajatele 

Sotsiaalhoolduse 
kutseala 

Hooldustöötaja, tase 3 284 43 
Hooldustöötaja, tase 4 141 92 
Hoolekandeasutuse juht, tase 
6 

0 0 

Tegevusjuhendaja, tase 4 90 75 
Lapsehoiuteenuse 
kutseala 

Lapsehoidja, tase 4 172 98 
Lapsehoidja, tase 5 0 0 

Sotsiaaltöötaja 
kutsed 

Sotsiaaltöötaja, tase 6 26 0 
Sotsiaaltöötaja, tase 7 7 0 

Võlanõustaja 
kutsed 

Võlanõustaja, tase 6 2 0 
Võlanõustaja assistent, tase 5 0 0 

KOKKU  722 308 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 49 750 31 524 2

Nõuded ja ettemaksed 3 885 1 550 3

Kokku käibevarad 53 635 33 074  

Kokku varad 53 635 33 074  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 6 700 1 416 4

Kokku lühiajalised kohustised 6 700 1 416  

Kokku kohustised 6 700 1 416  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 31 658 29 168  

Aruandeaasta tulem 15 277 2 490  

Kokku netovara 46 935 31 658  

Kokku kohustised ja netovara 53 635 33 074  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 5 334 4 129 6

Annetused ja toetused 41 126 42 800 7

Tulu ettevõtlusest 74 602 45 851 8

Kokku tulud 121 062 92 780  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -88 056 -73 535 9

Mitmesugused tegevuskulud -17 160 -16 685 10

Muud kulud -500 0  

Kokku kulud -105 716 -90 220  

Põhitegevuse tulem 15 346 2 560  

Muud finantstulud ja -kulud -69 -70  

Aruandeaasta tulem 15 277 2 490  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 15 346 2 560  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised -69 -70  

Kokku korrigeerimised -69 -70  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -2 335 -340  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 5 284 590  

Kokku rahavood põhitegevusest 18 226 2 740  

Kokku rahavood 18 226 2 740  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 31 524 28 784 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 18 226 2 740  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 49 750 31 524 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 29 168 29 168

Aruandeaasta tulem 2 490 2 490

31.12.2018 31 658 31 658

Aruandeaasta tulem 15 277 15 277

31.12.2019 46 935 46 935
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega. Eesti Finantsaruandluse standardite

põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud

juhendid. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud järjepidevuse ja võrreldavuse printsiibist.

Raha

Raha. Rahana kajastatakse pangakontol olevat raha. Sularahaga ei arveldata ja kassat ei peeta.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse MTÜ tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise täenäosust

hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu

vähendamisena.

Rendid

Rendikulusid kajastatakse kulukontodel kulu tekkimise perioodil.

Annetused ja toetused

Sihtotstarbelised annetused ja toetused. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille

kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega

ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist

ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine

laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Tulud

MTÜ tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

ESTA tuludeks on liikmemaksud, sihtotstarbelised toetused ja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks laekunud tulud (üritustest

osavõtutasud) ning tulu finantstegevusest (pangaintressid).

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja projekti tulem kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides

nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Juhul kui bilansipäeval ületab ostjale esitatud arvete summa projektile tehtud kulutused,

kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real „Saadud ettemaksed“.

Kulud

ESTA kuludeks on sihtotstarbeliste toetuste kasutamise kulud, muud põhikirjaliste eesmärkidega seotud tegevuskulud ja finantstegevuse

kulud (pangateenused).

Maksustamine

Maksude kajastamisel lähtutakse seadusandlusest.

Seotud osapooled

Osapool on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. MTÜ Eesti

Sotsiaaltöö Assotsiatsioon käsitleb seotud osapooltena:

* MTÜ tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

* eelpool nimetatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid
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Rahavoogude aruanne. Rahavoogude aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi

äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Kokku raha 49 750 31 524

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 3 907 3 907

Ostjatelt laekumata

arved
3 907 3 907

Nõuded seotud osapoolte

vastu
-22 -22

Kokku nõuded ja

ettemaksed
3 885 3 885

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 550 1 550

Ostjatelt laekumata

arved
1 550 1 550

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 550 1 550

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 724 724

Maksuvõlad 5 976 5 976

Kokku võlad ja ettemaksed 6 700 6 700

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 416 1 416

Kokku võlad ja ettemaksed 1 416 1 416
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Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

ESTA tegevusprogramm

2018
36 200 36 200

Kutseandmise tulud 6 600 6 600

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

42 800 42 800

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

42 800 42 800

 

 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

ESTA tegevusprogramm

2019
34 526 34 526

Kutseandmise tulud 6 600 6 600

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

41 126 41 126

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

41 126 41 126

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 5 334 4 129

Kokku liikmetelt saadud tasud 5 334 4 129

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 41 126 42 800

Kokku annetused ja toetused 41 126 42 800

sh eraldis riigieelarvest 34 526 36 200
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Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2019 2018

Osalustasud 15 645 14 370

Kutse omistamine 58 957 31 481

Kokku tulu ettevõtlusest 74 602 45 851

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018

Tööjõukulud 41 817 28 933

Koolituste ja üritustekulud 35 452 37 330

Administreerimiskulud 10 787 7 272

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
88 056 73 535

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Mitmesugused bürookulud 168 129

Palgakulu (käsundusleping) 16 992 16 556

Kokku mitmesugused tegevuskulud 17 160 16 685

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu (töövõtuleping) 26 961 17 442

Sotsiaalmaksud (töövõtuleping) 9 113 5 895

Palgakulu (käsundusleping) 16 992 16 556

Sotsiaalmaksud (käsundusleping) 5 743 5 596

Kokku tööjõukulud 58 809 45 489

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2
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Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 502 469

Juriidilisest isikust liikmete arv 2 2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019

Nõuded

Liikmed 22

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 15 875 10 735

Hüvitised 812 500

Lisa 13 Sündmused pärast aruandekuupäeva

10.01.2020.a. laekus Sotsiaal- ja Tervishoiuametilt "Sotsiaaltöö aastakonverents 2019-ga" seotud toetus summas 800 EUR.


