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EESTI SOTSIAALTÖÖ ASSOTSIATSIOONI 
LÜHITUTVUSTUS 
 
2004. aastal loodud Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (edaspidi ESTA) on Eesti Vabariigis 
sotsiaaltööga tööalaselt seotud -, vabatahtlikkust ja ühistegevust 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. 

 
Seatud eesmärkide täitmine toimub läbi  piirkondlike ühenduste (6), ühisürituste, aktiivsete 
liikmete ja töörühmade/komisjonide töö, aga ka  laiemalt sotsiaalvaldkonna professionaale, 
arvamusliidreid ja koostööpartnereid kaasates. 
 
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonis on 31.detsembri 2020. aasta seisuga 389 liiget, kellest kaks 
on juriidilised isikud. 
 
ESTA 2020 AASTA TEGEVUSARUANNE 
 
Lähtuvalt ESTA arengukava 2018 - 2021 eesmärkidest viiakse ellu tegevusi omavahendite ja 
erinevate rahastusallikate kaudu: 

1. Projekti „ESTA tegevusprogramm 2020” läbiviimiseks kasutati läbiviimiseks 
omavahendeid summas 7 875 eurot.  Muid tulusid (ESTA märgi müük) laekus 
summas 271 eurot. (Sotsiaaltöötajate kongressi 2019. aasta läbiviimiseks laekus 
2020 aasta algul 800 eurot). "ESTA tegevusprogramm 2020" seotud kulud kokku 
olid 19 517 eurot, sellest 8 071 eurot kaeti varasemate aastate jäägist. 

2. Projekti „Sotsiaaltöötajate tunnustusüritus“ läbiviimiseks kasutati omavahendeid ja 
Tallinna Linnavalitsuse mittetulundusühingutele mõeldud toetust summas 2500 
eurot. 

3. Sotsiaalvaldkonna kutseandmisest laekus aasta jooksul tulu 62 893 eurot, 
kutseandmisega seotud kulude katmiseks kasutati 64 374 eurot, sellest 1 481 eurot 
kasutati 2019. aasta jäägist.  

I PROJEKT „ESTA TEGEVUSPROGRAMM 2020“ 
 
„ESTA tegevusprogramm 2020“ koosnes järgmistest tegevustest: 

1. Eetika küsimustes nõustamine ja seisukohtade avaldamine. 
2. Meediaplaani elluviimine. 
3. Sotsiaalala töötajate sügiskooli korraldamine. 
4. Teemapäevade korraldamine. 
5. Hoolekande valdkondade põhine arendustöö ja nõustamine. 
6. Muud tegevused. 

 
1. EETIKA KÜSIMUSTES NÕUSTAMINE JA SEISUKOHTADE AVALDAMINE 
 
ESTA eetikakomitee tegevuse peamine eesmärk on nõustada ja toetada sotsiaalala töötajaid 
kutsetöös ettetulevate eetiliste dilemmade puhul.  



2020.a. toimusid arutelud eetikakomiteele esitatud pöördumiste ja meedias avaldatud juhtumite 
põhjal, sh:  

 Augustis pöördus nõustati sotsiaaltöötajat, kes seoses ühe keerulise 
klienditööjuhtumiga ei leidnud tööandjalt piisavalt mõistmist ja tuge. 

 Oktoobris juhtis ühe linna elanik tähelepanu selle, et linnas sotsiaaltöötajana tööle 
asunud isik on argielus mitmel korral agressiivselt käitunud. Eetikakomitee suunas 
pöörduja sotsiaalkindluastusametisse, kes tegeleb kodanike kaebustega. 

 Novembris 2020 pöördus eetikakomitee poole anonüümseks jääda sooviv 
sotsiaaltöötaja, kes palus eetikakomitee abi, et lõpetada konfidentsiaalse teabe 
lekitamine oma kodukoha vallavolikogu istungite salvestustes avalikult 
ligipääsetavas infosüsteemis. ESTA saatis vallavolikogule selle kohta märgukirja 
2021. aasta jaanuaris. 

 Novembris toimus eetikakomitee arutelu teemal „klient keeldub abi vastu võtmast“, 
mis oli ajendatud Kuuuurija 02.11.2020 loost „Koopas elav pime mees“ ja sellele 
järgnenud Põltsamaa Vallavalitsuse kommentaarist. Eetikakomitee arutelu 
kokkuvõtte ESTA juhatusele koostas eetikakomitee liige Marju Selg.  

 
Muud tegevused: 

1. Marju Selg tõlkis ja refereeris Rahvusvahelise Sotsiaaltöötajate Föderatsiooni 
(IFSW) avaldatud „Eetilised juhised sotsiaaltöötajatele tööks pandeemia 
tingimustes” (Practising during pandemic conditions 2020). Artikkel ilmus ajakirjas 
Sotsiaaltöö 2020-4. 

 
2. Helen Peeker kirjutas lahti ja liigitas rahvusvaheliste eetikajuhiste 

(„Eetikapõhimõtted sotsiaaltöös”, ilmunud ajakirjas Sotsiaaltöö 2019-4, tõlkinud 
Marju Selg) punktide kaupa ESTA 2019. aasta sügiskoolis sotsiaaltöötajate poolt 
esitatud eetiliselt probleemsed olukorrad (24 näidet, kokku 14 lk).  

 
3. 30.11.2020 esitas eetikakomitee juhatusele projekti „Sotsiaaltöö eetika käsiraamatu 

koostamine ja väljaandmine“. Projektis on toodud käsiraamatu vajaduse põhjendus, 
käsiraamatu koostamise kava aastatel 2021-2022, koostöö ja kaasamise kirjeldus 
ning projekti eelarve.  

 
2020. aastal kuulusid ESTA eetikakomitee koosseisu Marju Selg, Eveli Lilleoja, Aime Vaggo 
ja Rünno Lass ja Helen Peeker.  
 
2. MEEDIAPLAANI ELLUVIIMINE 
 
2020. aasta eesmärgiks oli ESTA muuta süsteemsemaks info jagamine, tegevustest teada 
andmine, oma liikmetelt seisukohtade saamine arvamusartiklite koostamiseks reageerimaks 
operatiivsemalt päevakajalistele sündmustele ning meediakajastustele.  
 

1. ESTA juhatuse esinaine Sirlis Sõmer-Kull avaldas arvamust 13.01. avaldatud Kadri 
Kuulpaki Postimehe artiklis „Sotsiaaltöötaja kahvlis: eelarve seab abistamisele piirid“. 
Artikkel keskendus Narva linna kohta tehtud riigikohtulahendile, kus üksi elav eakas 
või puudega inimene, kes ei tule talvisel ajal toime eluruumide kütmisega, peaks saama 
abi kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt.  Eluruume tuleb kütta iga päev, abi peab 
olema tagatud ka nädalavahetustel, vajadusel ka õhtutundidel. 

 



2. Ajakirjas Sotsiaaltöö nr 2/2020 avaldati ESTA juhatuse esinaise Sirlis Sõmer-Kull 
koostatud artikkel „Sotsiaalala töötajad kriisi keskmes“. Artikli koostamiseks  
kogusime oma liikmetelt tagasisidet, kuidas on kriis igapäevatööd mõjutanud sh 
esimaseid mõtteid, millele peaks pärast kriisi sotsiaalvaldkonnas suuremat tähelepanu 
pöörama. 

 
3. ESTA koostöös ajakirjaga Sotsiaaltöö kutsus märtsikuus ülesse eri valdkondades 

töötavaid praktikuid jagama ajakirja vahendusel kolleegidega häid lahendusi teenuste 
ja tööviiside ümberkujundamisel kohalikus omavalitsuses, organisatsioonis või 
isiklikus tööpraktikas seades esikohale klientide ja töötajate ohutuse. Koostöö raames 
ilmus kaks artiklit „Märkame hooldustöötajat hooldekodus!“ ja „Märkame 
koduhooldustöötajat“ ja üks kriisikogemuse lugu „Saaremaa Sõmera Kodu – ehk on 
raskem aeg selja taga!“. 

 
4. ESTA veebilehel avaldati ajakirjas Sotsiaaltöö nr 4/2019 ilmunud dokument 

„Eetikapõhimõtted sotsiaaltöös” (Global Social Work Statement of Ethical Principles, 
IASSW 2018), mis oli mõeldud toetama sotsiaaltöötajat tema püüdlustes liikuda 
võimalikult eetilise praktika poole. See teekond kätkeb pidevaid arutelusid, 
eneserefleksiooni, valmidust käsitleda keerukaid, mitmetähenduslikke olukordi ja 
osaleda eetiliselt vastuvõetavates otsustamisprotsessides, et seeläbi jõuda eetiliste 
tulemusteni. Dokumendi tõlkis eesti keelde ESTA eetikakomitee liige Marju Selg. 
 

5. Sotsiaaltöö nr 2/2020 avaldati artikkel "Sotsiaaltöötaja kutsestandardid uues kuues", 
kus ESTA kutsekomisjoni ja kutsestandardite töörühma liige Marju Selg selgitab 
muudatusi ja jagab näpunäiteid kutsetaotlejatele. 

 
6. Rahvusvaheline sotsiaaltöö koolide liit (IASSW) tegi kevadel oma liikmetele üleskutse 

kirjutada sotsiaaltöötajate toimetulekust kriisiolukorraga ning avaldas artiklite 
kogumikku. Eesti sotsiaaltöötajate kogemusi vahendanud Reeli Sirotkina (Tallinna 
ülikool), Airi Mitendorf (sotsiaalministeerium) ja Kersti Kriisk (Tallinna ülikool) 
toetuvad oma artiklis lugudele, mis ilmusid ESTA algatusel ajakirja Sotsiaaltöö 
mainumbris. 

 
7. Detsembris kirjutas Sirlis Sõmer-Kull  Eesti Puuetega Inimeste Koja ajakirja „Sinuga“ 

artikli „Sotsiaaltöötaja kui inimeste inimene inimeste keskel“, kus keskendus 
küsimustele „Mis toetab sotsiaaltöö tegemist?“ ja „Mis teeb sotsiaaltöö tegemise 
keeruliseks?“ 

 
8. Sirlis Sõmer-Kull, andis sisendi endise peaminister Jüri Ratase uudiskirja teemal 

„Kuidas tagada väärikas hooldusteenus eakale abivajajale sotsiaaltöö praktikute 
silmade läbi“. 

 
9. ESTA kodulehel ja Sotsiaaltöö uudiskirjas avaldati artikkel „Kui inimene keeldub 

sotsiaaltöötaja abist. Jaagu lugu.“ ESTA juhatus ja eetikakomitee arutasid ajakirja 
Sotsiaaltöö palvel Kuuuurijas kajastatud äärmuslikes tingimustes elava Jaagu lugu, 
mida kommenteeris oma veebilehel ka Põltsamaa vallavalitsus. Kirja pandud mõtteid 
täiendas Airi Mitendorf.  

 
10. Sotsiaaltöö detsembrikuu uudiskirjas avaldati Marju Selja kokkuvõtte IFSW uuest 

eetikajuhisest, mis puudutab sotsiaaltöötajate tegutsemist koroonakriisi ajal. 



 
3. SOTSIAALALA TÖÖTAJATE SÜGISKOOLI KORRALDAMINE 
 
9.-10. septembril 2020. aastal toimus traditsiooniline ESTA sügiskool, kus osalesid sellel 
korral ainult ESTA liikmed (varasematel aastatel ei olnud liikmelisus osalemise tingimuseks). 
Üritus toimus Nelijärve Puhkekeskuses. 
 
Sügiskooli läbivaks teemaks  oli „Kus ma olen ja kuhu ma tahan jõuda – kutsetunnistus kui 
sotsiaalala töötaja kvaliteedimärk“.   
 
Päeva alustas üllatuskülaline Gaute Kivistik, kes oma humoorika esinemisega tekitas osalejates 
positiivse meeleolu kogu päevaks. Sügiskoolis käsitletud teemade sissejuhatuseks tegi 
lühitutvustuse kutsete taotlemisest ja andmisest ESTA kutseandmise koordinaator.Sole-Riin 
Sepp. Peale seda andis ülevaate Rain Leoma (SA Kutsekoda) sotsiaaltöö valdkonna 
tööjõuvajadusest ja hariduspakkumisest aastal. Positiivseid näiteid, mida kutse annab töötajale, 
tööandjale, kliendile ja sotsiaaltöö mainele, jagasid Liina Lanno (AS Hoolekandeteenused); 
Jaanika Luus (MTÜ Koduhoolduskeskus Certis); Maida Michelson (Tallinna Sotsiaaltöö 
Keskus). 
 
Toimusid grupiarutelud, mille kokkuvõtetest jäi kõlama see, et kutse omamine (st oma 
kompetentide arendamine ja tõendamine) peaks olema iga valdkonna töötaja auasi ning 
töökeskkonnas soositud ja väärtustatud tegevus.  
 
Esimese päeva mõttetöö lõpetas Tauri Tallermaa aju ja mälu teemalise ettekandega. 
 
Ürituselt ei puudunud ka lõõgastavad tegevused, nt jalutuskäik looduses või vestlusring Eike 
Käsi eestvedamisel läbiviidud „Positiivsed lood sotsiaaltöös“. Samuti oli kõigil võimalus lõkke 
ääres aega veeta, kuulata head muusikat ja tantsida.  
 
Teisel päeval toimus volikogu koosolek, kus ülevaate ESTA tegevustest ja hetkeolukorrast 
andis juhatuse esinaine Sirlis Sõmer-Kull. ESTA liikmete seas läbi viidud tagasisideküsitluse 
esialgseid tulemusi tutvustas juhatuse liige Kai Rannastu. 
 
Kõikidel liikmetel oli võimalus kaasa rääkida ja mõelda, kuidas muuta ESTA piirkondi 
aktiivsemaks, millised on aktuaalsed teemad sotsiaalalal ja millele võiks edaspidi 
organisatsioon oma tegevustes keskenduda. 
 
Sügiskooli lõpetas Mihkel Raud, kes rääkis kaasahaaravalt kriitikaga toime tulemisest ehk 
sellest, kuidas suruda endas maha hirm teiste inimeste arvamuse ees. Kui see hirm on seljatatud, 
on absoluutselt kõik võimalik! 
 
4. TEEMAPÄEVADE KORRALDAMINE 
 
2020. aasta algul oli planeeritud 6 teemapäeva, kuid seoses koroonaviiruse levikuga viidi läbi 
ainult Põhja-Eesti piirkonna teemapäev 3. oktoobril Tallinna Ülikoolis. Kokkutulnud 
huvilistele tutvustati ülikooli maja uusi ja põnevaid kohti ja osakondi. Enamik osalejatest on 
aastaid tagasi ülikoolis käinud aga maja uuendustest ei teadnud. Räägiti ülikooliga seotud 
tulevikuplaanidest. Sotsiaaltöö eriala õpetamise arengutest Eestis ja 2021 suvel Tallinnas 
läbiviidava EASSW rahvusvahelise konverentsi tutvustuse tegi osalejatele Marju Medar. Peale 
kohvipausi rääkis Anu Aunapuu loovatest lähenemistest sotsiaaltöö kliendiga tegutsedes. 



Eesmärgiks oli rikastada sotsiaalvaldkonnas töötavate spetsialistide tööriistakohvrit selleks, et 
oma klientidega paremini kontakti luua ja suhet hoida. Koolitaja tegi osalejatega läbi mõned 
loovad harjutused paberite ja värvipliiatsitega. 
 
5. HOOLEKANDE VALDKONDADE PÕHINE ARENDUSTÖÖ JA NÕUSTAMINE 
 
ESTA eksperdid/ liikmed osalesid erinevates hoolekandevaldkonna arendus- ja töögruppides:  
 
1. Omastehooldaja töögrupp – esindaja Jaanika Luus. Sotsiaalministeerium kutsus kokku 
valdkondade ülese töörühma, leidmaks lahendusi omastehooldajate toetamiseks. Pikaajalise 
hoolduse süsteemis kannavad olulist rolli omastehooldajad, kellele pakutav tugi tänases Eestis 
on paraku vähene. Töörühma ülesandeks oli töötada välja konkreetsed ettepanekud 
omastehooldajate toetamiseks ning ühises koostöös kokku leppida, millist rolli kannab 
omastehooldajate toetamisel kohalik omavalitsus ja millist rolli riik. Töörühma arutelude 
tulemusena sündinud ettepanekud esitati 2020. aasta novembris memorandumina Vabariigi 
Valitsusele otsustamiseks. Töörühm kogunes viiel korral. Viimased kohtumised toimusid 
virtuaalselt. ESTA liikmed olid kaasatud elektronposti teel suhtleva huvigrupina (14 inimest), 
kes andsid ESTA-poolset sisendit töörühma aruteludele. Valitsusele esitatud memorandum 
koosnes hetkeolukorra ülevaatest ja ettepanekutest toetusmeetmete rakendamiseks. 
 
2. Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020 jätkustrateegia ideekorje töögrupp - 
esindaja Kairit Lindmäe andis sisendi 2020. aastal lõppenud Vägivalla ennetuse strateegia 
2015-2020 väljatöötamise jätkustrateegiasse, et markeerida uue perioodi eesmärgid ja 
olulisemad tegevussuunad vägivallaennetuses. Sotsiaalministeerium kogus ideid milliseid 
vägivalla ennetuse ja vägivalla vähendamisega seotud probleemkohti ja lahendusi uues 
vägivalla ennetuse kavas peaks käsitlema. 
 
3. OSKA sotsiaaltöö ja tervishoiu eriuuringu ekspertarutelu  - Sirlis Sõmer-Kull osales 
ekspertarutelus, mille eesmärgiks on selgitada välja koroonaviirusest põhjustatud 
majanduskriisi mõjud erinevatele valdkondadele, sh tööjõu- ja oskuste vajadusele. Võti 
vaatluse alla nii kriisi vahetud mõjud kui ka pikemaajalised võimalikud arengusuunad, sh 
mõjud tööhõivele, oskuste arendamisele ning täiend- ja ümberõppe vajadusele.  
Ekspertarutelud jätkuvad 2021. aastal. Arutelu kaks põhiteemat: 

 COVID-kriisi vahetu mõju (2020-2021) valdkonnale 
 Valdkonna edasine areng kuni 10 a perspektiivis 

 
4. Uue heaolu arengukava koostamine - Eike Käsi osales heaolu arengukava juhtkomitee 
esimesel (virtuaalsel) koosolekul 25.11.2020, kus tehti tagasivaade praegu kehtivale (2016-
2023) heaolu arengukavale ja püstitatud eesmärkide poole liikumise näitajatele ning tutvustati 
järgmise arengukava koostamise ajagraafikut ja tegevuste sisu. Uus heaolu arengukava 
koostatakse aastateks 2023-2030 ja selle koostamise ettepaneku esitas sotsiaalministeerium 
Vabariigi Valitsusele kooskõlastamiseks detsembris 2020. Uus arengukava peaks jõustuma 
01.01.2023, seega aega selle kokkupanemiseks, arutamiseks, kooskõlastamiseks on 2 aastat. 
Heaolu arengukava 2016–20232 seadis kaks üldeesmärki: 

 tööhõive kõrge tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu; 
 sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne 

kaasatus. 
 

5. Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsiooni (RFK) 
rakendamise töörühm – ESTA esindaja on Marju Medar ja Valentina Ranikmaa. Toimunud 



on veebivahendusel esimene koosolek. Toimunud on juba üks katseprojekt, mille raames sai 
testitud RFK-kasutamist taastusravis, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis ning abivahendi 
vajaduse hindamisel ning töös on teine, kus katsetatakse täiendavalt RFK sidumist töövõime 
hindamise ja tööalase rehabilitatsiooni protsessidega. Nii esimese katseprojekti kui erinevate 
toimunud arutelude pinnalt on kokku pandud RFK rakendamise teekaart ning selle pinnalt 
omakorda konkreetne tööplaan järgmisteks aastateks, jõudmaks üle-eestilise kasutuselevõtuni. 
Selleks, et kõikides sisulistes ettevalmistustes arvestada maksimaalselt teenuse osutajate 
vajaduste ja võimalustega, käivitame töögrupi, kus ühiselt läbi rääkida tegevuskava, erinevate 
alategevuste lähteülesanded ja enne otsuste tegemist ka võimalikud lahendusalternatiivid ja töö 
käigus tekkinud küsimused-murekohad. 
 
6. Inimarengu aruande teema valiku töögrupp - SA Eesti Koostöö Kogu kutsel osales ESTA 
esindajana Kairit Lindmäe 26.08.2020 järgmise inimarengu aruande teema valiku ideekorjes. 
SA Eesti Koostöö Kogu nõukogu oli valikus esitanud kaks teemat: vaimne tervis ja inimareng 
ning andmed ja inimareng. Ideekorje tulemusena on järgmise inimarengu aruande teemaks on 
vaimne tervis: soovime Eesti teadlaste abiga uurida, mis loob vaimset heaolu ja õnnelikkust 
ning kuidas see mõjutab ühiskonna arengut. Seega pöörab järgmine inimarengu aruanne 
süsteemse pilgu vaimsele tervisele, uurides heaolu ja õnnelikkuse tekkemehhanisme ning 
nende avaldumist ja mõju ühiskonnas. 
 
7. Ajakirja Sotsiaaltöö kolleegiumis osalemine - ESTA esindaja Eike Käsi osales Sotsiaaltöö 
kolleegiumi kõigil koosolekutel, kus antakse tagasiside eelmisele ilmunud numbrile, räägitakse 
uue numbri sisust ja kogutakse teemasid järgmistele numbritele.  
 
8.  Psühhosotsiaalse kriisiabi töörühmas osalemine - ESTA esindajana Kai Rannastu osales 
psühhosotsiaalse kriisiabi kahel veebi töörühma koosolekul. Kogu kriisiabi plaan hõlmas 
laiemat elanike gruppi, ESTA esindaja sisendiks oli sotsiaalvaldkonna töötajate ehk abistajate 
abistamise paketi väljatöötamises osalemine. Töögrupi töötulemusena valmis valgusfoori 
tugipakett.  
 
9. Eesti sotsiaalteenuste teenusespetsiifiliste kvaliteedijuhiste koostamise töögrupi töös 
osales Merike Merirand. COVIDist tingituna toimus 2020 aastal kaks veebiseminari, esimene 
neist 17.08.2020 enesehindamise lõpetamise ja välishindamise läbiviimise seminar ning 
13.10.2020 kokkuvõttev seminar. Arendusgrupi projekt kestis perioodil august 2019 - oktoober 
2020. Töögrupi eesmärk oli välja töötada ja piloteerida uut sotsiaalteenuste kvaliteedi 
enesehindamisvahendi mudelit. 
 
10. ESTA on partneriks Tallinna Ülikooli projektis „Horizon 2020“ aidates levitada 
projekti tulemusi. Projekti tulemiks on selgem arusaam sellest, mida on sotsiaaltöö läbi teinud 
seoses pandeemiaga, st sotsiaaltöö maine ja tunnustamine, uued viisid tööks klientidega, 
resilientsus nii mikro kui makrotasandil.  
 
11. Riigikontroll pöördus ESTA poole, et paludes selgitust sotsiaaltöötaja kutsestandardi 
ennetustöö kompetentsi kohta.  Samuti soovis riigikontroll oma 2020. aasta tööplaani raames 
viia läbi ESTA esindajaga intervjuu eakate sotsiaalsete probleemide märkamise ja süvenemise 
ennetamise teemal, kus sooviti teada saada ESTA arvamust sel teemal (sh ootused ennetustöö 
sisule ja ulatusel, ennetustöö õiguslikust määratlusest jms). 
 
12. ESTA-le esitati sotsiaalministeeriumi poolt kooskõlastamiseks ja ettepanekute tegemiseks 
ohvriabi seaduse eelnõu. Samuti sooviti ESTA arvamust sotsiaalministeeriumis välja töötatud 



Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse 2.5.1 toetuse andmise tingimuste „Võisiku 
Kodu reorganiseerimine“ eelnõu kohta.  
 
13. Kaitseväe poolt saabus pöördumine teemal „Elanikkonnakaitse kontseptsiooni 2018 
väljatöötamine (sotsiaaltöötajate koondamine)“.  
 
14. ESTA poole pöördus Dementsuse Kompetentsikeskus, kes soovis tagasisidet nende 
praeguste tegevuste ja tulevikutegevuste paremaks planeerimiseks.  
 
15. ESTA juhatus kohtus 25.11.2020 erinevate sotsiaalvaldkonna töötajaid esindavate või 
nende huvide eest seisvate organisatsioonidega: Eesti Õdede Liit; Eesti Kogemusnõustajate 
Koda; Eesti Tegevusjuhendajate Liit; Erihoolekandeteenuse Pakkujate Liit; Eesti 
Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda; Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts; Asenduskodu Töötajate 
Liit; Eesti Lastekaitse Liit ja Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsioon. Kohtumise 
eesmärgiks oli leida ühine sisend sotsiaalalatöötajate palgateemalisele pöördumisele vabariigi 
valitsuse sotsiaalkomisjonile, sotsiaalministeeriumile ning valdade ja linnade liidule ja ühiselt 
kaaluda sotsiaalalatöötajate tunnustamiskonkursi ja tunnustamisürituse läbiviimist.  
 
ESTA kodulehel publikatsioonide all saab tutvuda 2020. aastal välja ja sisse tulnud ametlike 
kirjadega https://www.eswa.ee/publikatsioonid/esta-olulised-kirjad 
 
6. MUUD TEGEVUSED 
 

1. 17.02.2020. aastal toimunud ESTA üldkoosolekul soovis avalduse alusel tagasi astuda 
juhatuse liikme kohalt Tatjana Patsanovskaja. ESTA juhatus oli 6 liikmeline. Juhatus 
valitakse 3 aastaks ja volitused kehtivad 19.03.2022. aastani. Samuti võeti vastu 
üldkoosolekul uuendatud „Sümboolika kasutamise kord“, kuhu toodi sisse ESTA 
rinnamärk.  
 

2. 17.02.2020 valiti Põhja-Eesti piirkonna uus juhatus. Põhja-Eesti piirkondliku ühenduse 
juhatuse liikmed on: Eike Käsi, Annika Rannamets, Marju Medar, Laur Raudsoo, Sole-
Riin Sepp. Juhatuse volituste aeg on 3 aastat.  

 
3. ESTA juhatus viis oma liikmete seas läbi tagasiside küsitluse, mille tulemusi esitati 

Sügiskoolis, liikmete listis ja kodulehel.  
 

4. ESTA juhatus tegi juunikuus sotsiaalministeeriumile ettepaneku kohtumiseks, kus 
sooviti arutada, millised on võimalikud koostöökohad ja ühised huvid sotsiaalala 
kutseala edendamisel ning millised võimalused on sotsiaalala töötajate 
esindusorganisatsiooni tegevuste stabiilsemaks rahastamiseks riigi poolt. 

 
5. ESTA juhatus alustas 2020 aasta suvel „Taastumise toetamise võimalused“ konverentsi 

ette valmistamist koostöös Töötukassa, EPRÜ, Tartu Ülikooli ja CARe Networkiga, 
aga tänu koroonale nihkus konverents eelmise aasta novembrist selle aasta 
septembrisse. 

 
6. Muudeks tegevusteks on ESTA tegevuskavas olevate muude tegevuste läbiviimine, sh 

tegevuskava täitmise koordineerimine, piirkondade ühenduste töö töös hoidmine, 
raamatupidamine, kodulehe administreerimine, muu asjaajamine. 
 



 
 
II Eesti parimate sotsiaalala töötajate konkursi läbiviimine ja üleilmse sotsiaaltöö päeva 
tähistamine 
 
Igal aastal rahvusvahelisel sotsiaaltöötajate päeval tunnustab ESTA parimaid sotsiaalala 
töötajaid. Esialgne 17. märtsi sotsiaaltöötajate päeva tähistamine ja sotsiaalala töötajate 
tunnustamine lükkus eriolukorra tõttu edasi. Tunnustusüritus toimus videosilla vahendusel 7. 
mail 2020.aastal. Sotsiaaltöötajate päeval 17. märtsil saadeti elektroonilised õnnitlused ESTA 
liikmetele. Sotsiaaltöötajate tunnustamiskonkursile esitati rekordarv kandidaate 80, kelle 
hulgast tänati parimaid 13 kategoorias. Laureaadid valiti välja ESTA volikogu liikmete poolt. 
2020. aasta laureaadid olid järgmistes kategooriates: 
 

 Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas – Tiina Kivirüüt, SA Elva Laste- ja Perekeskus 
 Aasta hoolekandeasutuse juht – Tatjana Stolfat, Narva Sotsiaaltöökeskus 
 Aasta sotsiaaltöötaja – Väino Maasalu, Kohila Vallavalitsus 
 Aasta hooldustöötaja – Tea Kütt, Jõgeva Vallavalitsus 
 Aasta tegevusjuhendaja – Kristiina Kivest, SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus 
 Aasta lastekaitsetöötaja – Aljona Kazakova – Kohtla-Järve Linnavalitsus 
 Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner – Marju Metsaots, Päästeamet Lääne 

Päästekeskus 
 Aasta sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik – Kadri Kuulpak, Ajaleht Postimees 
 Aasta sotsiaaltöö arendaja – Pirkko Runnel, Tallinna Laste Turvakeskus 
 Aasta sotsiaalala uurimistöö autor – Dagmar Narusson, Tartu Ülikool 
 Aasta sotsiaaltöö koolituse lektor – Marina Sepp, Mäekodu Asenduskodu 
 Aasta sotsiaaltöö praktikajuhendaja – Kaia Tähe, Astangu Kutserehabilitatsiooni 

Keskus 
 ESTA elutöö tegija – Helen Peeker, Tallinna Sotsiaaltöö Keskus 

 
Tunnustusüritusel jagasid häid sõnu sotsiaalala töötajatele president Kersti Kaljulaid, 
sotsiaalminister Tanel Kiik ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. 
 
Sotsiaaltöö rolli üle ühiskonnas ja sotsiaalala töötajate väärtustamise üle arutlesid president 
Kersti Kaljulaid,  Saaremaa kriisikodu juhataja Kairit Lindmäe ja Tartu Ülikooli sotsiaaltöö 
õppejõud Dagmar Narusson. 
 
Esmakordselt anti kõikidele kandidaatidele, kes olid ESTA liikmed, tänutäheks ESTA 
rinnamärk, kuulumaks kutse organisatsiooni.  
 
Tunnustamise lõpus esines Dagmar Oja ja Kaire Vilgats 30 minutilise muusikalise osaga.   
 
Sotsiaalala töötajate tunnustamisürituse kokkuvõttega saab tutvuda ESTA kodulehele 
https://www.eswa.ee/2019-aasta-tunnustuse-saajad/ 
 
III SOTSIAALVALDKONNA 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. 
Alates 01.01.2020 kehtib Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kutsestandard, 
mille spetsialiseerumisteks on tegevusjuhendaja, tase 4 kutse ning tugiisik, tase 4 kutse 
(kehtivusaeg kuni 31.12.2024). Alates 01.06.2020 kuni 31.05.2025 kehtivad Sotsiaaltöötaja, 
tase 6 ja tase 7 kutsestandardid.  
 
Ülevaade ESTA kutse andmisest 2020. aastal.  
 

 

Kutseala  Kutse  Välja antud 
kutsetunnistusi  

Sh kutsekooli 
lõpetajatele 

Sotsiaalhoolduse 
kutseala 

Hooldustöötaja, tase 
3 

93 27 

 Hooldustöötaja, tase 
4 

113 92 

 Tegevusjuhendaja, 
tase 4 

159 147 

 Tugiisik, tase 4 - - 
Lapsehoiuteenuse 
kutseala 

Lapsehoidja, tase 4 215 153 

 Lapsehoidja, tase 5 45 - 
Sotsiaaltöötaja 
kutsed 

Sotsiaaltöötaja, tase 
6 

53 - 

 Sotsiaaltöötaja, tase 
7 

6 - 

Võlanõustaja 
kutsed 

Võlanõustaja, tase 6 4 - 

 Võlanõustaja 
assistent, tase 5 

1 - 

KOKKU  689 419 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 32 587 49 750 2

Nõuded ja ettemaksed 11 064 3 885 3

Kokku käibevarad 43 651 53 635  

Kokku varad 43 651 53 635  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 6 268 6 700 4

Kokku lühiajalised kohustised 6 268 6 700  

Kokku kohustised 6 268 6 700  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 46 935 31 658  

Aruandeaasta tulem -9 552 15 277  

Kokku netovara 37 383 46 935  

Kokku kohustised ja netovara 43 651 53 635  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 7 440 5 334 6

Annetused ja toetused 31 643 41 126 7

Tulu ettevõtlusest 34 997 74 602 8

Muud tulud 254 0  

Kokku tulud 74 334 121 062  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -65 350 -88 056 9

Mitmesugused tegevuskulud -18 472 -17 160 10

Muud kulud -50 -500  

Kokku kulud -83 872 -105 716  

Põhitegevuse tulem -9 538 15 346  

Muud finantstulud ja -kulud -14 -69  

Aruandeaasta tulem -9 552 15 277  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -9 538 15 346  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised -14 -69  

Kokku korrigeerimised -14 -69  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -7 178 -2 335  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -433 5 284  

Kokku rahavood põhitegevusest -17 163 18 226  

Kokku rahavood -17 163 18 226  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 49 750 31 524 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -17 163 18 226  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 32 587 49 750 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 31 658 31 658

Aruandeaasta tulem 15 277 15 277

31.12.2019 46 935 46 935

Aruandeaasta tulem -9 552 -9 552

31.12.2020 37 383 37 383
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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)

 31.12.2020 31.12.2019

Kokku raha 32 587 49 750

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 5 500 5 500

Ostjatelt laekumata

arved
5 500 5 500

Ettemaksed 5 564 5 564

Tulevaste perioodide

kulud
5 564 5 564

Kokku nõuded ja

ettemaksed
11 064 11 064

 

 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
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 2 254 2 254

Võlad töövõtjatele 2 314 2 314

Maksuvõlad 1 700 1 700

Kokku võlad ja ettemaksed 6 268 6 268

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 724 724

Maksuvõlad 5 976 5 976

Kokku võlad ja ettemaksed 6 700 6 700

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 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

 

 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

ESTA tegevusprogramm

2020
3 300 3 300

Kutseandmise tulud 28 316 22 752

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

31 616 26 052

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

31 616 26 052
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Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2020 2019

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 7 440 5 334

Kokku liikmetelt saadud tasud 7 440 5 334

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 31 643 41 126

Kokku annetused ja toetused 31 643 41 126

sh eraldis riigieelarvest 31 616 34 526

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2020 2019

Rahaline annetus 27 0

Kokku annetused ja toetused 27 0

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Osalustasud 3 440 15 645

Kutse omistamine 31 557 58 957

Kokku tulu ettevõtlusest 34 997 74 602

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Tööjõukulud 32 077 41 817

Koolituste ja üritustekulud 19 163 35 452

Administreerimiskulud 14 110 10 787

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
65 350 88 056
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Mitmesugused bürookulud 437 168

Palgakulu (käsundusleping) 18 035 16 992

Kokku mitmesugused tegevuskulud 18 472 17 160

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu (töövõtuleping) 19 418 26 961

Sotsiaalmaksud (töövõtuleping) 6 563 9 113

Palgakulu (käsundusleping) 18 036 16 992

Sotsiaalmaksud (käsundusleping) 6 096 5 743

Kokku tööjõukulud 50 113 58 809

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 387 502

Juriidilisest isikust liikmete arv 2 2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019

Nõuded

Avanss aruandvale isikule 22

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 10 020 15 875

Hüvitised 0 812



21

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 13 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Veebruari keskel Rahandusministeeriumi kaudu laekunud SA Kutsekoda 2020.a. toetus kutseeksamite läbiviimiseks ja

kutsekomisjonitööks summas 5564 EUR.

Tulemiaruandes kajastatud kui Sihtotstarbelist toetust.

Bilansis kajastatud kui Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.


