
 

Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 626 9301 / info@sm.ee / www.sm.ee / registrikood 70001952 

  
 

 

Sirlis Sõmer-Kull     
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon 
eswa@eswa.ee 
Paldiski mnt 48A  
10614 Tallinn 
 

 
 
 
 
 

Teie  08.04.2021  nr 7-5.8/21-00797/ 

Meie  23.04.2021 nr 1.5-1.1/1159-3 

Vastus riigi eelarvestrateegia teemalisele 
pöördumisele 
 

 
 
 

Lugupeetud Sirlis Sõmer-Kull 
 
Täname Teid riigi eelarvestrateegiasse tehtud ettepanekute eest.  
 
Oleme Teie poolt tehtud ettepanekutega tutvunud ning saame öelda, et on teemasid, millega 
on juba tööd alustatud. Näiteks oleme planeerinud koostamisel oleva sotsiaalhoolekande 
seaduse muutmise eelnõu raames täpsustada sotsiaaltöötaja mõistet vastavalt ESTA 
varasemalt esitatud ettepanekutele, mille kohaselt sobib sotsiaaltöötajana töötama 
sotsiaaltööalast kõrgharidust või sotsiaaltöötaja kutsetunnistust omav inimene. Leiame, et 
kaasaegse, isikukeskse ja professionaalse sotsiaaltöö tegemiseks ja tagamiseks on 
muudatus vajalik ja põhjendatud. 
 
Rääkides sotsiaaltöötajate tööalasest nõustamisest, siis Sotsiaalkindlustusameti juurde on 
loodud eraldiseisev kohalike omavalitsuste nõustamistalitus, eesmärgiga suurendada riigi 
poolset tuge kohalikele omavalitsustele täisealistele suunatud sotsiaalhoolekandeliste 
ülesannete täitmisel. Nõustamistalituse tegevuse eesmärgiks on kohalike omavalitsuste 
võimekuse tõstmine ja koostöö toetamine sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi 
parandamisel. Nõustamistalitus pakub ka juriidilist tuge kohaliku tasandi õigusaktide 
analüüsimisel, aga nõustab ka sotsiaaltöötajaid õigusaktide tõlgendamisel ja rakendamisel. 
 
Erihoolekandeteenuste mahtude ja teenuse maksimaalsete maksumuste tõstmiseks oleme 
iga-aastaselt riigieelarvest täiendavaid vahendeid taotlenud. Ligikaudu 10 aastaga on 
erihoolekandeteenuste eelarve kasvanud 14,5 miljonilt eurolt 38 miljoni euroni. Ka sel aastal 
taotleme eelkõige tegevusjuhendaja palkade tõstmise eesmärgil olemasolevale 
baasrahastusele lisa.  
 
Kokkulepitud erihoolekande tegevusjuhendajate töötasu tõusu teemal vastasime Teile 12.03. 
2020.a kirjaga nr 4.2-3/532-2, kuid tuginedes Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu 2019-2020 
kollektiivlepingule (kättesaadav veebis: https://www.kutseliit.eu/kollektiivleping-2019-2020-
on-allkirjastatud/ , saab välja tuua, et kuni 01.04.20 oli tunnipalk hooldustöötajatel tervishoius 
4,65 eurot ja alates 01.04.20 5,0 eurot. 2019. aastal oli üldhooldusteenust vahetult osutava 
hooldustöötaja keskmine kuupalk (bruto) 837,61 eurot, mis ümberarvutatuna on 
837,61/168,17=4,98 eurot tunnis. Seega juba 2019. aastal ületas hooldustöötaja tunnipalk 
sotsiaalvaldkonnas tervishoius töötava hooldustöötaja oma. 
 
Sotsiaalteenuste osutamiseks vajalik lisarahatus peab tulema nii riigieelarvest kui kohalike 
omavalitsuste eelarvetest, kes piirkondlikke vajadusi silmas pidades saavad oma teenuseid 
planeerida ja arendada. Oleme viimastel aastatel toetanud kohalikke omavalitsusi teenuste 
pakkumisel ESF vahendite toel ligi 13 miljoni euroga, millest viimane 1,5 miljoni euro suurune 
taotlusvoor käivitub aprilli lõpus ja on mõeldud spetsiaalselt Ida-Virumaale. 
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ESF 2021+ perioodil planeerime sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsioonide tõstmiseks 
vahendid, eesmärgiga toetada sotsiaalvaldkonna töötajate erialast täiendõpet, baasoskuste 
ja– teadmiste arendamist, väärtuste ja hoiakute muutumise protsessi ja 
katusorganisatsioonide tegevust. Samuti on planeeritud toetada sotsiaalvaldkonna 
töötajatele mentorluse, supervisiooni ja kovisiooni pakkumist. 
 
Mitmeid tehtud ettepanekuid tuleb meil esmalt ühiselt põhjalikumalt analüüsida, et välja 
selgitada nende rahaliste vahendite vajadus ning hinnata nende potentsiaalset mõju. 
Seejärel saame nende ettepanekutega juba järgmise riigi eelarvestrateegia protsessi raames 
välja tulla (näiteks ettepanek sotsiaalvaldkonnas hariduse omandanud mittetöötavate 
inimeste ja vabatahtlike registri loomiseks ja haldamiseks ning ettepanek sotsiaalvaldkonna 
asutustele tehtavaks maksusoodustuseks töötajate terviseedenduse tarbeks). See tähendab, 
et arutelud, seisukohad, täpsemad selgitused peavad olema koostatud ja mõjud hinnatud 
2021. aasta detsembriks - 2022. aasta jaanuariks.  
 
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo mõistab sotsiaalvaldkonna tööjõuga seotud muresid ning 
hindab töötajate panust sektori toimimise ja arendamise tagamisel. Sotsiaalkaitseminister on 
valmis ESTA esindajatega nii kirjas välja toodud kui ka muudel sotsiaalvaldkonda 
puudutavatel teemadel kohtuma. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)  
Ivar Sikk   
osakonnajuhataja 
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