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Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni pöördumine koostöö ja rahastuse küsimuses 

 

Pöördume sotsiaalministri poole ettepanekuga võimalusel kohtuda Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni 

juhatuse liikmetega, et arutada ühiseid koostöökohti sotsiaalala töötajate kutseala tugevdamisel ning 

riigi poolse rahaliste võimaluste leidmist organisatsiooni oluliste tegevuste elluviimiseks.  

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) on sotsiaaltööga tööalaselt seotud ja seda väärtustavate 

inimeste ning sotsiaaltöö valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute vabatahtlik ühendus. ESTA 

peamiseks tegevussuunaks on sotsiaalala töötajate kutsealaste huvide esindamine ning kutsete välja 

andmine. Samuti on eesmärgiks ühendada sotsiaaltööd tegevaid inimesi, edendada sotsiaaltöö 

kultuuri ning osaleda sotsiaalpoliitika kujundamises. Hetkel kuulub ESTA-sse 2 liikmesorganisatsiooni 

(Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda ja Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsioon) ja 504 

üksikisikust liiget üle Eesti. ESTA-l on 6 piirkondlikku ühendust, et korraldada tegevusi võimalikult 

lähedalt vahetu sotsiaaltöö tegijatele.  

Oma eesmärkide täitmiseks on ESTA peamisteks tegevusprogrammideks läbi aastate olnud: 

- Sotsiaalala töötajate tunnustamine ning tunnustusürituse läbiviimine sotsiaaltöötajate 

päeval. Käesoleval aastal esitati tunnustamiseks 80 kandidaati ja tunnustused anti välja 13 

kategoorias. Tegemist on välja kujunenud traditsiooniga, mis võimaldab esile tõsta oma 

valdkonna pühendunud inimesi ning samuti pöörata ühiskonnas tähelepanu sotsiaalala 

töötajate olulisusele.  

- Eetika küsimustes nõustamine ja seisukohtade avaldamine. Sotsiaaltöö eetika ja väärtused 

on kandva tähtsusega professiooni usutavuse ka pädevuse hoidmisel. ESTA eetikakomitee 

tegevuse eesmärk on nõustada/toetada sotsiaalala töötajaid kutsetöös ettetulevate eetiliste 

dilemmade puhul. 

- Sotsiaalala töötajate sügiskooli läbiviimine, mille üheks eesmärgiks on suurendada valdkonna 

töötajate ühtekuuluvustunnet, pakkuda psühhosotsiaalset tuge, aga ka arutleda olulistel 

päevakorralistel teemadel. Eelmise aasta sügiskooli põhiteemaks oli sotsiaaltöö eetika. 

- Alates 2007 aastast on ESTA läbi viinud igal aastal ühe sotsiaalala laiapõhjalise konverentsi, 

mille eesmärgiks on arutelda sotsiaalvaldkonna jaoks olulistel teemadel ning tõstatada 

diskussiooni laiemalt ühiskonnas.  

- ESTA liikmed on järjepidevalt osalenud sotsiaalpoliitika kujundamises kuuludes erinevatesse 

Sotsiaalministeeriumi ja teiste riiklike või kohalike asutuste poolt ellukutsutud töögruppidesse 

(nt hoolduskoordinatsioon, vabatahtlike kaasamise mudelite välja töötamine jm). 

- Sotsiaaltöö praktika ühtlustamine - ESTA piirkondlikud ühendused on korraldanud igal aastal 

oma piirkonna olulistel teemadel teemapäevi, eesmärgiga suurendada piirkondlikul tasandil 
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töötajate ühtekuuluvust aga ka arutleda just piirkonna jaoks olulistel sotsiaaltööd 

puudutavatel teemadel.  

- ESTA on rääkinud kaasa meedias tõstatatud teemadel ning tõstnud esile sotsiaaltöö 

põhiväärtusi ühiskonnas.  

ESTA on läbi aastate tegelenud sotsiaalala kutsete välja andmisega ning rääkinud kaasa kutsete 

väljatöötamisel Kutsekoja Sihtasutuses. ESTA annab välja kutseid neljal erineval kutsealal: 

sotsiaalhoolduse (hooldaja, tegevusjuhendaja), lapsehoidja, sotsiaaltöötaja ja võlanõustaja. 

Lisaks seni välja kujunenud tegevussuundadele peame oluliseks edaspidi pöörata suuremat 

tähelepanu: 

- Sotsiaalala töötajate kvalifikatsiooninõuete täpsustamisele, sh kehtestada nõue, et 

sotsiaaltöötajatel peab olema erialane kõrgharidus või kutsetunnistus. Samuti kutsuda ellu 

sotsiaalala töötajate riiklik register, mis tõendaks töötaja vastavust kvalifikatsiooninõuetele. 

- Sotsiaalvaldkonna töötajatele regulaarse kovisioonigruppides osalemise ja individuaalse 

supervisiooni võimaluste tagamisele. Kovisiooni ja supervisioon on igapäevast klienditööd 

tegevate inimeste professionaalsuse säilitamiseks ning läbipõlemise vältimiseks olulised 

meetmed. Kuigi üldjuhul tagab supervisiooni töötajale tööandja, siis ESTA poolt soovime kaasa 

aidata läbi teavituse, lisakoolituse, et supervisioon muutuks igapäevaselt sotsiaalala 

töötajatele kättesaadavaks.  

ESTA tegevuste elluviimise üheks olulisemaks rahastusallikaks on olnud läbi aastate 

hasartmängumaksu toetusprojekt, 2019 aastal oli rahastuse summaks 25 000 eurot. Alates 2020 

aastast organisatsiooni tegevust sellisel kujul enam ei toetata. Oleme 2020. aastal taotlenud 

üksikprojektidena vahendeid väikeprojektide taotlusvoorust, kuid üksikprojektidest sõltumine on 

muutnud tegevuste elluviimise oluliselt ebastabiilsemaks. 2020 aastal on väikeprojektide 

taotlusvõimalused suletud kuni aasta lõpuni, mistõttu puuduvad ESTA-l võimalused organisatsiooni 

tegevuste rahastamise jätkamiseks 2020 aastal, aga ka jätkuvatel aastatel. ESTA liikmemaksudelt 

laekuv summa ei võimalda samuti elluviia peamisi tegevusi. Riigipoolse rahalise tegevustoetuse 

kadumine ning sotsiaalala kutseala puudutava strateegilise rahastuse puudumine on viinud ESTA 

olukorda, kus tuleb kaaluda väljakujunenud tegevuste olulist piiramist. 

Kohtumisel soovime arutada, millised on võimalikud koostöökohad ja ühised huvid sotsiaalala kutseala 

edendamisel ning millised võimalused on sotsiaalala töötajate esindusorganisatsiooni tegevuste 

stabiilsemaks rahastamiseks riigi poolt.  
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