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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 2021. aasta seisuga 392 liiget, kellest kaks
on juriidilised isikud.

ESTA 2021 AASTA TEGEVUSARUANNE
Lähtuvalt ESTA arengukava 2018 - 2021 eesmärkidest viiakse ellu tegevusi omavahendite ja
erinevate rahastusallikate kaudu läbi järgmiselt:
1. „ESTA tegevusprogramm 2021” läbiviimiseks kasutati omavahendeid summas
8 494 eurot. Muid tulusid (ESTA märgi müük) laekus summas 33,93 eurot. "ESTA
tegevusprogramm 2021" seotud kulud kokku olid 11 300,51 eurot, sellest Tartu
Linnavalitsuse reservfondi toetus 1 400 eurot ja Saaremaa Vallavalitsuse projekti
toetuse 1 394 eurot.
2. ESTA ja sotsiaalministeeriumi vahel sõlmitud koostööleping 15.02.2021 Euroopa
Liidu Sotsiaalfondist „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“
läbiviimiseks kasutati vahendeid 100 996,81 eurot.
3. Sotsiaalvaldkonna kutseandmisest laekus aasta jooksul tulu 81 634,97 eurot,
kutseandmisega seotud kulude katmiseks kasutati 88 919,66 eurot, sellest 7284,69
eurot kasutati 2020. aasta jäägist.

I PROJEKT „ESTA TEGEVUSPROGRAMM 2021“
„ESTA tegevusprogramm 2021“ viidi ellu ja koosnes järgmistest tegevustest:
1. Hoolekande valdkondade põhine arendustöö ja nõustamine.
2. Eetika küsimustes nõustamine ja seisukohtade avaldamine.
3. Sotsiaalala töötajate sügiskooli korraldamine.
4. Meediaplaani elluviimine.
5. Muud tegevused.
1. HOOLEKANDE VALDKONDADE PÕHINE ARENDUSTÖÖ JA NÕUSTAMINE
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon esitas pöördumise koos alaliitudega sotsiaalala töötajate
töötasude,
töötingimuste
ning
professionaalse
arengu
toetamise
küsimustes
sotsiaalministeeriumile, riigikogu sotsiaalkomisjonile ja Eesti Valdade ja Linnade Liidule.

Esitatud
pöördumisega
saab
tutvuda
https://www.eswa.ee/publikatsioonid/esta-olulised-kirjad/

ESTA

kodulehel

ESTA esitas eelpool olevas pöördumises välja toodud ettepanekud riigieelarve strateegia
eelnõusse. ESTA saadetud ettepanekutega saab tutvuda ESTA kodulehel
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2021/05/7.-ESTA-ettepanekud
riigieelarvestrateegiasse.pdf
Sotsiaalkomisjoni liige Helmen Kütt esitas 14.04.2021 riigikogu infotunnil
sotsiaalkaitseministrile Signe Riisalole arupärimise ESTA esitatud ettepanekute kohta.
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2021/04/RES-ettepanekutele-juhtimine-HelmenKutt-riigikogu-infotund.pdf
ESTA eksperdid/ liikmed osalesid erinevates hoolekandevaldkonna arendus- ja
töögruppides:
1. 2021. aasta aprillis osales ESTA esindajana Maida Michelson Pärnu Kolledži sotsiaaltöö
korralduse osakonna ja erinevate partnerite koostöökohtumisel. Pärnu Kolledžil on
plaanis 2022. aasta sügisel avada tasuline sotsiaaltöö magistriõpe, kus soovitakse pöörata
tähelepanu rehabilitatsiooni ning sotsiaaltöö ja tervishoiu valdkondade vahelisele
koostööle. Kohtumise hetkeks oli juba esitatud eeltaotlus, mis oli saanud esimese positiivse
tagasiside. Aprillis toimunud koostöökohtumisel tutvustati planeeritavat õppekava, et
saada partnerite tagasisidet.
2. ESTA esindaja Sirlis Sõmer-Kull osales EL struktuurifondide (2021+) ning taaste- ja
vastupidavusrahastu (RRF) aruteludel, et ühiselt läbi rääkida fondidest rahastatavad
võtmetegevused ning toetusmeetmete disainimise üldised põhimõtted. ESTA osales
teemapäeval „Sotsiaalsem Eesti (pikaajaline hooldus, töövõimereform, terviseedendus,
eesti keel ja lõimumine, lapsed ja noored, tööturg, oskuste kooskõla tööturu vajadustega)“.
3. Võlanõustamise täiendkoolituse õppekava ja kutsestandardi töögrupp. ESTA
esindajatena osalesid töögrupis Helen Peeker, Kaidi Silver-Schöbe, Inge Kool, Tiina
Larven, Anne Rähn, Evelin Laanemäe. Võlanõustamise täienduskoolituskava
väljatöötamise töögrupp tegutses sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna nõuniku
(Kaie Pukk) eestvedamisel alates 2021. aasta maikuust. Töögruppi kuulusid
Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Eesti Töötukassa, Eesti Sotsiaaltöö
Assotsiatsiooni, Eesti Võlanõustajate Liidu, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Eesti
Linnade ja Valdade Liidu ning Finantsinspektsiooni esindajad. Töögrupi eesmärk oli välja
töötada võlanõustaja uus täienduskoolituskava (võlanõustajate pädevuskoolituse kava),
mis vastaks uuendatavale võlanõustaja kutsestandardile. Töögrupil toimus kolm ekoosolekut ja töögrupi liikmed tegid ettepanekuid täienduskoolituskava koostamiseks ka
kirjalikult. Töögrupi töö tulemusena valmis võlanõustaja uus täienduskoolituskava.
4. Töörühm „Komponendipõhise rahastusmudeli rakendamine väljaspool kodu
osutataval üldhooldusteenusel“. ESTA esindajana osales Jaanika Luus.
Sotsiaalministeerium kutsus kokku töörühma ja alustas pikaajalise hoolduse seotud
seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK) koostamist, mille esitamise tähtaeg
valitsusele on juuni 2022. Töörühma eesmärgiks on ühiselt kokku leppida mudeli

rakendamise lõpploogikas, mis võimaldaks edasi seadusemuudatustesse liikuda. VTK
üheks olulisemaks osaks on komponendipõhise rahastusmudeli rakendamine väljaspool
kodu osutataval üldhooldusteenusel. Mudeli kohaselt jaguneks teenuse rahastamine
järgmiselt:
1) Inimene tasub elamisega seotud komponentide eest
2) KOV tasub hooldusega seotud komponentide eest (sealjuures eraldab riik
KOVidele lisavahendid, et KOV saaks uut ülesannet täita)
3) Riik tasub õenduskomponendi eest.
5. ESTA esindajana osales Helmen Kütt Dementsuse Kompetentsikeskuse korraldatud
arutelul. Dementsuse Kompetentsikeskus tegi ülevaate viimase kolme aasta tegutsemisest
ja planeeriti dementsuse valdkonna arendamist tulevikus. Arutelu tulemusena valmis
poliitikasoovitused tuleviku jaoks.
6. Ajakirja Sotsiaaltöö kolleegiumi töös osales ESTA esindaja Eike Käsi. Osaleti kõigil
kolleegiumi koosolekutel, kus antakse tagasiside eelmisele ilmunud numbrile, räägitakse
uue numbri sisust ja kogutakse teemasid järgmistele numbritele.
7. Heaolu arengukava ning juhtkomisjoni ja ekspertkogu töörühma töös osales ESTA
esindajana Eike Käsi. Toimus juhtkomitee ja ekspertkogu virtuaalkoosolek 6.mail ja
juhtkomitee virtuaalkoosolek 25.novembril. Uus heaolu arengukava koostatakse aastateks
2023-2030, mis peaks jõustuma 01.01.2023. Heaolu arengukava 2016–2023 seadis kaks
üldeesmärki:
tööhõive kõrge tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu;
sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem
sotsiaalne kaasatus.
8. Heaolu Arengukava töögrupp „Täisealiste hoolekanne ja hoolekandeteenused“ –
ESTA esindajana osales Eike Käsi 17.mail 2021 toimunud koosolekul. Töögruppi juhtis
sotsiaalministeerium, kes oli ettevalmistanud materjalid, mille põhjal arutati:
Kas kõik täna valdkonnas eksisteerivad probleemid on kajastatud või tuleks midagi
lisada?
Kas me saame probleemidest ühtemoodi aru ja nõustume prioriteetide osas?
Millised võiksid olla võimalikud lahendused arengukavas mainitud probleemidele?
Millised võiksid olla mõõdikud, mille järgi hinnata edenemist?
9. Heaolu arengukava töögrupp „Laste ja perepoliitika“ – ESTA esindajatena osalesid
Koidu Saia, Tiina Kivirüüt ja Saima Soobard. Töögrupp kohtus 11.06, kus eesmärgiks oli
kaasa mõelda laste ja perede heaolu teemadel ning koguda sisendit Heaolu 2023-2030
arengukavasse, mis hakkab asendama senist Laste ja perede arengukava. Kohtumisel
arutati valdkonna lahendamist vajavate probleemide ja võimalike lahenduste üle.
10. Heaolu arengukava töögrupp „Ohvriabi“ – ESTA esindajana osalesid Kairit Lindmäe,
Annaliisa Täht, Barbara Haage, Inna Usmanova. Töörühma koosolek toimus 9. juunil veebi
vahendusel. Kohtumiste eesmärk oli koguda sisendit ohvriabiseaduse ja heaolu arengukava
dokumentidesse.

11. OSKA sotsiaaltöö ja tervishoiu eriuuringu ekspertarutelu - ESTAt esindas Sirlis
Sõmer-Kull. Ekspertarutelu 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. Arutelu
kaks põhiteemat:
COVID-kriisi vahetu mõju (2020-2021) valdkonnale
Valdkonna edasine areng kuni 10 a perspektiivis.
12. OSKA „Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: sotsiaaltöö analüüs“.
ESTAt esindas Sirlis Sõmer-Kull. Uuringu eesmärk oli selgitada välja valdkonna tööjõuja oskuste vajadus lähema kümne aasta jooksul ning esitada ettepanekud, kuidas seda
vajadust täita. Töö- ja haridusvaldkonna ekspertide kaasabil sõnastati ettepanekud ja
soovitused, kuidas paremini siduda tööjõuvajadust ning koolituspakkumist. Uuringus on
ESTAle tehtud järgnevad ettepanekud:
a) ARENGUVAJADUS: tööandjate hinnangul vajab sotsiaaltöö valdkonna kutsete
süsteem ja õppekavad põhimõttelisi muutusi.
ETTEPANEK: Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon koostöös Eesti Linnade ja Valdade
Liidu ja Kutsekojaga algatab arutelu ning analüüsib koostöös partneritega muutuste
vajadust sotsiaalvaldkonna kutsete süsteemis, sealhulgas vajadust kutsestandardite
uuendamise ja uute kutsestandardite loomise üle. Arutelu ja analüüsi tulemusel algatab
vajalikud muudatused valdkonna kutsete süsteemis.
b) ARENGUVAJADUS: tööandjate sõnul vajab sotsiaaltöö valdkonna täienduskoolituste
kvaliteedisüsteem parandamist
ETTEPANEK: Valdkonna kutse- ja kõrgkoolid koostöös Eesti Sotsiaaltöö
Assotsiatsiooni, Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalkindlustusameti ja valdkonna
tööandjatega kutsuvad kokku ümarlaua, et analüüsida ja kaasajastada valdkonna
täienduskoolitusvajadust. Analüüsi tulemusena töötatakse välja ja tõstetakse pakkumist
vajaminevatele täienduskoolitustele tuginedes ka OSKA sotsiaaltöö uuringu
tulemustele täienduskoolituse vajaduse osas.
c) ARENGUVAJADUS: sotsiaaltöö valdkond vajab aktiivsemat esindatust
populariseerimisel, valdkonna väärtustamisel ja paremate töö- ja palgatingimuste eest
seismisel
ETTEPANEK: Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon koostöös valdkonna alaliitude,
partnerite ning tööandjatega seisab senisest enam sotsiaalala töötajate väärtustamise,
paremate töötingimuste ja -tasu eest ning tegeleb aktiivsemalt sotsiaaltöö valdkonna
ametite populariseerimisega läbi valdkonda tutvustavate kampaaniate.
13. ESTA esindajana määrati Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt nõunike kogusse
viieks aastaks järgmised ESTA liikmed:
Kairit Lindmäe Kuressaare Ametikooli nõunike kogu
Valter Parve Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõunike kogu
Terje Teder Järvamaa Kutsehariduskeskuse nõunike kogu.
ESTAle saadeti kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks järgmiste õigusaktide
eelnõud:
1. ESTA-le esitati sotsiaalministeeriumi poolt kooskõlastamiseks ja ettepanekute tegemiseks
„Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu“. Eelnõuga

kavandatakse teha muudatusi, mis vähendavad bürokraatiat, loovad õigusselguse ning
aitavad kaasa kvaliteetsema hoolekandelise abi pakkumisele. Selle tulemusena tekivad
ühtsemad alused ja õigusselgus pikaajalise hoolduse mõistetes, mis aitab kaasa nii
riigisiseses kui ka rahvusvahelises suhtluses. Teiseks soovitakse eelnõus vabastada 2. astme
alanejad ja ülenejad sugulased oma täisealiste sugulaste ülalpidamise kohustustest ja
sellega seotud kuludest. Kokkuvõttes soovitakse tagada hoolduskoormusega inimeste
võrdne kohtlemine KOV-ides ja riigis üldisemalt.
2. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon esitas oma ettepanekud ja tähelepanekud seoses
võlanõustamise
täiendkoolituse
õppekava
muutmisega.
Võlanõustamise
täiendkoolituse õppekava vaatasid läbi ESTA liikmed, kes töötavad sellel alal üle Eesti ja
ESTA võlanõustajate kutsekomisjoni liikmetena.
ESTA kodulehel publikatsioonide all saab tutvuda 2021. aastal välja ja sisse tulnud ametlike
kirjadega https://www.eswa.ee/publikatsioonid/esta-olulised-kirjad/
2. EETIKA KÜSIMUSTES NÕUSTAMINE JA SEISUKOHTADE AVALDAMINE
ESTA eetikakomitee tegevuse peamine eesmärk on nõustada ja toetada sotsiaalala töötajaid
kutsetöös ettetulevate eetiliste dilemmade puhul.
Toimusid arutelud eetikakomiteele esitatud pöördumiste ja ESTA juhatuse poolt seisukohtade
küsimise põhjal, sh:
01.2021 pöördus eetikakomitee poole sotsiaaltöö sidusvaldkonna spetsialist, kes palus
hinnata väikelinna lastekaitsetöötajate tegevust seoses lapse hooldusõiguse seadmise
küsimusega.
01.2021 pöördus ühe valla kodanik eetikakomitee poole kahtlustusega, et
sotsiaalhoolekande osakonna juhataja on hoolealuselt tema vara enda kasuks välja
petnud.
10.2021 soovis ESTA juhatus eetikakomiteelt seisukohta seoses sotsiaalala töötajate
COVID-19 vaktsineerimise propageerimisega.
Valik eetikakomitee liikmete poolt koostatud eetikateemalistest publikatsioonidest 2021.
aastal:
Hea sotsiaaltöötaja on hästi hoitud. (Marju Selg, Sotsiaaltöö 1-2021)
https://www.tai.ee/et/sotsiaaltoo/hea-sotsiaaltootaja-hasti-hoitud
Milliseid eetikajuhiseid vajavad Eesti sotsiaaltöötajad. (Marju Selg ja Helen Peeker,
Sotsiaaltöö uudiskiri, 02/2021.)
https://www.tai.ee/et/sotsiaaltoo/milliseid-eetikajuhiseid-vajavad-eestisotsiaaltootajad
Pühendumus ja professionaalsus sotsiaaltöös. (Reeli Sirotkina ja Airi Mitendorf,
Sotsiaaltöö 4-2021) https://tai.ee/et/sotsiaaltoo/puhendumus-ja-professionaalsussotsiaaltoos
Muud eetikakomitee tegevused 2021. aastal:
07.-12.2021 tegeles eetikakomitee järjepidevalt sotsiaalala töötaja eetikakoodeksi
uuendamisega, valmib 11.2022.
10.2021 koostas eetikakomitee tegevuskava aastateks 2021-2023.
tegi eetikakomitee ettepanekud eetikateemaliste tegevuste kavandamiseks ESTA
strateegilise partnerluse projekti taotluses sotsiaalministeeriumile.

12.2021 koondas eetikakomitee sotsiaaltöö eetika teemalised materjalid, mis riputati
ESTA kodulehele.
Kuni 04.2021 kuulusid ESTA eetikakomitee koosseisu Marju Selg, Eveli Lilleoja, Aime Vaggo
ja Rünno Lass ja Helen Peeker.
28.04.2021 valis ESTA üldkogu uue eetikakomitee. Eetikakomiteesse valiti Marju Selg, Airi
Mitendorf, Gennadi Vihman, Pille Jaasi, Anne Klettenberg, Helen Kool, Triin Vahula, Kersti
Peterson ja Helen Peeker.
3. SOTSIAALALA TÖÖTAJATE SÜGISKOOLI KORRALDAMINE
ESTA traditsiooniline sügiskool toimus 2.-3. septembril Nelijärve Puhkekeskuses.
Sügiskool on ESTA liikmetele mõeldud iga-aastane üritus, kus arutati sotsiaalvaldkonna
päevakorralisi teemasid, ESTA siseteemasid ja tunti lihtsalt rõõmu koosolemisest ning ühtsesse
sotsiaalala töötajate kogukonda kuulumisest.
Sügiskooli fookus oli sotsiaaltööl muutuvas maailmas. Emeriitprofessor Marju Lauristin
tõstatas avaettekandes küsimuse: „Kas sotsiaaltöö jääb infoühiskonnas alles?“ Kas
suurandmetel põhinevate standardiseeritud automaatotsuste tekkimisel jääb alles kontakt
inimesega, tema soovide ja vajaduste kuulamine. Digilahendused peaksid kergendama
sotsiaaltöötaja bürokraatlikku koormust, et tal jääks aega vahetuks tööks inimesega. Muutuvas
maailmas suureneb vajadus just nõustamise, suhete korraldamise ning argioskuste juhendamise
järele ehk vajadus sotsiaaltöö järele digiühiskonnas suureneb.
Lisaks arutleti Sügiskoolis hooldustöötaja rollist, kui olulisest lülist eesliini töös, aga ka suurest
tööjõupuudusest sektoris. Päeva lõpetuseks esinesid sotsiaalministeeriumist Maarja KraisLeosk ja sotsiaalkindlustusametist Evelyn Hallika, kes vastasid küsimusele “Kuhu me liigume,
millised on meie eesmärgid?”
Teisel päeva ettekandjaks oli Doktor Arkadi Popov, kes jagas põhjalikku infot COVID-19
haigusest, selle vastu võitlemisest ja sotsiaalala töötajate olulisest rollist inimeste laiapõhjalise
vaktsineerimise toetamisel. Seda eelkõige teavitustöös ja keerukas olukorras olevate inimeste
vaktsineerimisele jõudmise toetamisel.
Arutati ka ESTA 2021 tegevussuundi ning tõdeti, et ESTA on organisatsioonina muutunud
tugevamaks ja jõulisemaks partneriks välistele osapooltele ning aktiivsetele sotsiaalala
inimestele võimaluseks oma mõtteid ja ideid teostada.
Ürituselt ei puudunud ka lõõgastavad tegevused, nt jalutuskäik looduses või vestlusringid.
Kõikidel liikmetel oli võimalus kaasa rääkida ja mõelda, kuidas muuta ESTA liikmeskonda ja
piirkondi aktiivsemaks, millised on aktuaalsed teemad sotsiaalalal ja millele võiks edaspidi
organisatsioon oma tegevustes keskenduda.
4. MEEDIAPLAANI ELLUVIIMINE
2021. aasta eesmärgiks oli muuta info jagamine süsteemsemaks, liikmetele ja mitte liikmetele
tegevustest teada andmine, oma liikmetelt seisukohtade saamine arvamusartiklite

koostamiseks ja reageerimaks
meediakajastustele.

operatiivsemalt

päevakajalistele

sündmustele

ning

1. „Sotsiaaltööst särasilmselt ja südamega“ – ESTA tegi oma liikmetele erilise üleskutse:
püüame pidupäeval jätta mured kõrvale ja toome välja sotsiaaltöö positiivse poole!
2. ESTA esitas oma seisukoha 12. mai „Pealtnägija“ saates käsitletud asendushooldusel
olevate laste teemal.
3. Elva valla lehes 12. aprill 2021 nr 91 avaldati persoonilugu Tiina Kivirüüst „Üle 300
lapsendamisprotsessi korraldanud Tiina Kivirüüt: tuleb teadlikult keskenduda
positiivsele“. Tiina Kivirüüt pälvis ka Vabariigi Valitsuse teenetemärgi.
4. Feministeeriumis avaldati 24.03.2021 persoonilugu Kait Sinisaluga „Lõputud
kohtulahingud on täiesti eraldi majandusliku vägivalla liik“. Kait Sinisalu pälvis ka
Vabariigi Valitsuse teenetemärgi.
5. ESTA kodulehel ja FB grupis ning ajakirjas Sotsiaaltöö avaldati 7. juuli 2021 artikkel
“Sotsiaaltöö kui elukutse” , kus intervjueeriti 2020. aasta parimaid sotsiaalala töötajad
ja valdkonda panustajad.
6. Ajakirjas Sotsiaaltöö avaldati 7.september 2021 artikkel teemal „Aeg on rääkida
professionaalsusest sotsiaaltöös“. Artikli koostas Sirlis Sõmer-Kull.
7. Septembris kirjutas Maalehes Sirlis Sõmer-Kull: inimene, kes ei tee vähimatki oma
kliendi kaitsmiseks, tõesti ei sobi hooldekodusse tööle“.
8. Septembril ilmus Postimehe arvamusnurgas Sirlis Sõmer - Kulli lugu:
sotsiaalvaldkonnas on töötasud liiga madalad“.
ESTA olulisemaid tegevusi, arvamusi ja infot kajastatakse regulaarselt ajakirjas Sotsiaaltöö.
Eelpool nimetatud arvamuslood ja artiklid on avaldatud ja jagatud ESTA kodulehel, liikmete
litis ja FB lehel.

3. MUUD TEGEVUSED
1. ESTA juhatus kohtus sotsiaalkaitseministri Signe Riisaloga kolmel korral 29.
aprillil, 4. augustil ja 28. septembril. Kohtumiste eesmärgiks oli arutada, millised on
võimalikud koostöökohad ja ühised huvid sotsiaalvaldkonna edendamisel. Lisaks
tõstetati ja hoiti päevakorras teemasid, mis on sotsiaalvaldkonna töötajate jaoks
olulised. ESTA esitas koostöös alaliitudega tegevusettepanekud, mis on
käegakatsutavad muudatused/tegevused, mida saab vähema aja ja ressursiga ellu viia
ning samas olulised muudatused.
2. ESTA juhatus koos aktiivsete liikmetega esitas hasartmängumaksu laekumistest
toetuste andmise strateegilise partneri taotlusvooru „Sotsiaalvaldkonna tööjõu
toetamine eriala arendamise ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmise ning motivatsiooni
hoidmise abil“ projekti taotluse „Sotsiaalvaldkonna tööjõu toetamine ja eriala
arendamine“. Strateegilise partnerlus projektiteemad tulevad riiklikest eesmärkidest ja
prioriteetidest. Strateegilise partnerluse kestvus on kolm aastat. Hasartmängumaksu
laekumisest toetatavate strateegilise partnerluse projektide taotlusvooru taotluste
rahuldamise otsus tuli 18.11.2021.

3. ESTA juhatus jätkas 2021. aastal regulaarsete kohtumistega 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. Kohtumiste
eesmärgiks oli leida ühine sisend sotsiaalalatöötajate palgateemalisele pöördumisele
vabariigi valitsuse sotsiaalkomisjonile, sotsiaalministeeriumile ning valdade ja linnade
liidule. Alaliitudele anti võimalus panustada ühiselt sotsiaalalatöötajate
tunnustamiskonkursi kandidaatide hindamisel ja tunnustamisürituse läbiviimisel.
4. ESTA juhatus kohtus 10.05. 2021 Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) ja Riigija omavalitsuste töötajate ametiühing (ROTAL) esindajatega. Kohtumise eesmärgiks
oli kaardistada ühised huvid ja võimalused sotsiaalvaldkonna töötajate palkade
ning töötingimuste eest seismisel. 8.11.2021 kohtuti ainult ROTALiga, kus arutati ROTALi ja
ESTA koostöö võimalusi.

5. ESTA volikogu koosolekud toimusid 21.01, 05.04 ja 12.04.
6. 28.04.2021 toimus ESTA üldkoosolek, kus lisaks majandusaasta aruandele otsustati
kinnitada uus eetikakomitee koosseis ja kehtestada alates 1. maist 2021. a füüsilistele
isikutele liikmeks astumise aastal liikmemaks 20 eurot.
7. ESTA uued piirkondlikud juhatused valiti:
a. Ida-Eesti piirkonna juhatus 22. 02. 2021. Piirkondliku ühenduse juhatuse
liikmed on: Tatjana Patsanovskaja, Tamara Luigas, Tatjana Olesk, Tatjana
Zelenjajeva, Olga Pihlak. Volituste aeg on 3 aastat.
b. Kesk-Eesti piirkonna juhatus 25.11.202. Piirkondliku ühenduse juhatuse
liikmed on: Relika Pedoson, Anne Kesküla, Kaili Käesel - Maastik. Volituste
aeg on 3 aastat.
c. Lääne-Eesti piirkonna juhatus 11.06.2021. Piirkondliku ühenduse juhatuse
liikmed on: Katrin Tsuiman, Annaliisa Täht, Pille Jaasi ja Andres Siplane.
Volituste aeg on 3 aastat.
d. Saaremaa piirkonna juhatus 18.02.2021. Piirkondliku ühenduse juhatuse
liikmed on: Veronika Allas, Anu Kallas, Kristi Mägi - Sepp, Signe Lõhmus;
Tiina Saare, Kaire Kiil, Anneli Tõru. Volituste aeg on 3 aastat
8. Saaremaa piirkonnas esitati 2021. aasta Saaremaa vallavalitsusele projekt sotsiaalala
töötajatele õigusalase koolituse läbiviimiseks. Vald rahastas projekti summas 1394
eurot. Koolitus toimus 12.10.2021, kus osales 24 inimest. Koolituspäeval esitas
liikmeks astumise avalduse 4 valdkonna töötajat.
9. ESTA juhatus viis oma liikmete seas läbi tagasiside ja aktiivsete liikmete küsitluse.
Tagasiside küsitluse tulemusi esitati Sügiskoolis, liikmete listis ja kodulehel. Aktiivsete
liikmete küsitlustulemuste põhja moodustati töögrupid, et vajadusel saada sisendit
kiirelt ja otse huvitatutelt liikmetelt. Lisaks viidi küsitlused läbi eelmise eetikakomitee
liikmete ja kutsehindajate seas.

10. ESTA juhatus algatas ESTA põhikirja ülevaatamise, kus eesmärgiks on selgemalt
välja tuua ja üle vaadata ühenduse struktuur ja juhtimine. Sisendit küsiti ESTA
sügiskoolis osalenud ESTA liikmetelt ja piirkondlikelt ühendustelt.
11. Muudeks tegevusteks on ESTA tegevuskavas olevate muude tegevuste läbiviimine, sh
tegevuskava täitmise koordineerimine, piirkondade ühenduste tegevuste töös hoidmine,
raamatupidamine, kodulehe administreerimine, muu asjaajamine.

II EUROOPA LIIDU SOTSIAALFOND „TÖÖTURUL
OSALEMIST TOETAVAD HOOLEKANDETEENUSED“
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon ja Sotsiaalministeerium sõlmisid koostöölepingu 15.02.2021
nr 2-2.11350-1. Koostöölepingu eesmärk on tagada sotsiaalministri 09.07.2019 käskkirjaga nr
47 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ kinnitatud Euroopa Sotsiaalfondi
toetuste andmise tingimustele (edaspidi TAT) vastavate tegevuste elluviimine.
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni ja sotsiaalministeeriumi koostöölepingust lähtuvalt
keskenduti järgmiste eesmärkide ülesannetele:
1. Mainekujundus ja meedia
1.1. Sotsiaalala töötajate tunnustusüritus
1.2. Meedia kajastused
1.3. Sotsiaalala töötajate konkursi ettevalmistus
2. Aastakonverents
2.1. Sotsiaaltöö rahvusvaheline aastakonverents
3. Kvalifikatsioonide hoidmine ja arendamine
3.1. Sotsiaaltöötajate professiooni teemagrupid
3.2. Sotsiaalala töötajate teemapäevad
4. Sotsiaaltöö eetika
a. Eetika koodeksi uuendamine
1. MAINEKUJUNDUS JA MEEDIA
1.1 Sotsiaalala töötajate tunnustusüritus
Sotsiaalala töötajate tunnustusüritus toimus 15. juunil 2021. aastal Tartu Vanemuise
Kontserdimajas. Tunnustusüritusel kuulutati välja 2020. aasta parimad sotsiaalvaldkonna
töötajaid 15 kategoorias, sh tunnustati sotsiaalvaldkonda panustajaid: aasta koostööpartner,
aasta sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik ja aasta sotsiaalvaldkonna sõber.
Parimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid tunnustasid videotervitusega sotsiaalkaitseminister Signe
Riisalo ja tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning Tartu abilinnapea Mihkel Lees. Laureaate
õnnitlesid sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ja Eesti Sotsiaaltöö
Assotsiatsiooni esinaine Sirlis Sõmer-Kull. Tunnustusüritust juhtis Urmas Vaino.
Meelelahutuse pool oli sisustatud sotsiaalvaldkonna ameteid tutvustavate humoorikate
vaheklippidega (tööde tegijaks Ain Mäeots, tekstide autoriks kirjanik Rein Pakk) ja Ivo Linna
& Supernova esinemisega. Tunnustusüritust oli võimalik tasuta otseülekandena vaadata
järgmise
kanali
kaudu
https://www.youtube.com/watch?v=nQgjBvjhfzQ&ab_channel=MinuRadaTV. Lisaks on

tunnustusürituse otseülekandest valminud lühiversioon. Humoorikaid vaheklippe on kasutatud
lisaks tunnustusüritusel ka veel Paides toimunud Arvamusfestivalil 13.-14. augustil 2021.
aasta.
2021. aastal tunnustati 2020. aastal silma paistnud sotsiaalvaldkonnas töötanud või
sotsiaalvaldkonda panustanud inimesi 15 kategoorias. Sotsiaalala töötajate konkursile esitati
kokku 149 kandidaati.
2020. aasta laureaatideks nimetati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas - Evi Kruzman Alutaguse Vallavalitsusest
Aasta hoolekandejuht - Janne Tamm Kuressaare Perekodust
Aasta sotsiaaltöötaja - Johanna Hollo Tartu Linnavalitsusest
Aasta lastekaitsetöötaja - Liivi Noormägi Jõgeva Vallavalitsusest
Aasta võlanõustaja - Heete Simm Tallinna Sotsiaaltöö Keskusest
Aasta tegevusjuhendaja - Lauris Geurden Sihtasutus Maarja külast
Aasta tugiisik - Signe Puusepp Ferdinand von Wrangelli nimelisest Roela LasteaedPõhikoolist
8. Aasta hooldustöötaja - Siiri Valk Tallinna Sotsiaaltöö Keskusest
9. Aasta isiklik abistaja - Laur Raudsoo
10. Aasta vägivallaennetaja - Sigrid Petoffer MTÜst VAITER
11. Aasta noor sotsiaalvaldkonna uustulnuk - Kati Narusberg Viljandi Vallavalitsusest
12. Aasta koostööpartner - Dr Anne Kleinberg Laste Vaimse Tervise Keskusest
(psühhiaatriakliinik)
13. Aasta sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik - Kärt Anvelt Eesti Päevalehest
14. Aasta sotsiaalvaldkonna sõber - Kuressaare Lions Klubi, esindas Taavi Rauniste
15. Aasta ESTA liige - Jaanika Luus Iru Hooldekodust

1.2 Meedia kajastused
Ajakirjas Sotsiaaltöö 07. juulil 2021 avaldati artikkel “Sotsiaaltöö kui elukutse”, kus
intervjueeriti silmapaistvad sotsiaalvaldkonna töötajad ja sotsiaalvaldkonda panustajaid 2020.
aastal. Lisaks ilmusid maakonna väljaannetes oma piirkonna kandidaate ja laureaate
tutvustavad lood. Sotsiaalala töötajate tunnustusüritust kajastati ka Kuku raadios.
Vikerraadio Märt Treieri saadetes käisid ESTA-t esindamas ja arutelul Meelis Kukk, teemal
„Mustamäe alustab lastele tasuta lõunate pakkumist" (30.07.2021) ja Sirlis Sõmer-Kull teemal
„Hoolekandeasutustes vaktsineerimise olulisusest“ (20.07.2021).
ESTA alustas sotsiaalvaldkonna taskuhäälinguga (inglise keeles podcast)
“Sotsiaalhääling”. Sotsiaalhäälingu eesmärk on populariseerida sotsiaalvaldkonnas tehtavat
tööd ja luua tänapäevane platvorm info ning ideede ammutamiseks sotsiaalvaldkonna töötajate,
kuid ka laiemalt kõigile, kes sotsiaalvaldkonna vastu huvi tunnevad. Taskuhääling annab
väärtusliku võimaluse vabas keskkonnas diskussiooni arendamiseks kui selle kuulamiseks.
Eelkõige on eesmärk tekitada lahendustele ja inspiratsioonile orienteeritud arutelusi.
Saate külalisteks on olnud erineva taustaga põnevad ja inspireerivaid inimesed, kellega koos
arutleda sotsiaalvaldkonna arengute ja võimaluste üle. Salvestatud ja intervjuud on tehtud kolm
tükki. Esimeses saates tutvustasid saate vedajad Kelli Illison ja Brigitta Õunamaa, miks ja

milleks nad seda teevad? Teise saate külaline oli Jane Väli, kus arutleti teemal „Ma näen sinus
sinu suurepärasust“ ja detsembris salvestati viimane osa Jaan Apsiga, kus oli teemaks „Mõju
loome iga oma sammuga“. Saadetes räägiti konstruktiivselt sellest, mis vajab arendamist, kuid
edasi ja samas unistati ja mõeldi kastist välja.
Sotsiaalhäälingut saab kuulata ja jagada järgmistel linkidel:
Spotifys: https://open.spotify.com/show/0fLwOoEHZueY8E46RpOi6T
Google Podcastid: https://podcasts.google.com/search/sotsiaalhääling
Kõikide podcastide kodus: https://podcast.ee/?s=sotsiaalh%C3%A4%C3%A4ling
Sotsiaalhäälingu
tegemisi
saab
jälgida
ka
instagramis:
https://www.instagram.com/sotsiaalhaaling/
1.3 Sotsiaalalatöötajate konkursi ettevalmistus
2021. aastal alustati sotsiaalala töötajate konkursi ettevalmistamisega. Analüüsiti läbi viimase
korraldatud konkursi kategooriad, hindamiskriteeriumid ja laekunud ettepanekud. Suurema
muudatusena muudeti kandidaatide hindamissüsteemi, kus seni toiminud süsteemi asemel
luuakse hindamiskomisjonid. Hindamiskomisjoni liikmete arv on paarituarvuline, liikmeteks
on riigiasutuste esindajad, ESTA juhatuse liikmed, eelmise aasta laureaadid, alaliitude
esindajad ja ESTA volikogu liikmed. Töötati välja hindamiskomisjoni töökord. 2022. aasta
tunnustatakse parimaid 2021. aastal järgmistest kategooriates:
1. Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas
2. Aasta sotsiaalvaldkonna asutus (sh hoolekandejuht)
3. Aasta sotsiaaltöötaja
4. Aasta lastekaitsetöötaja
5. Aasta hooldustöötaja
6. Aasta tegevusjuhendaja
7. Aasta tugiisik ja isiklik abistaja
8. Aasta noor sotsiaalvaldkonna uustulnuk
9. Aasta vägivallaennetaja/vaimse tervise toetaja
10. Aasta koostööpartner
11. Aasta ESTA liige
Kategooriaid aasta tugiisikud ja isiklikud abistajad, aasta võlanõustaja ja aasta lapsehoidja
kuulutatakse välja kord kolme aasta jooksul.
2. AASTAKONVERENTS
2.1 Sotsiaaltöö rahvusvaheline aastakonverents
Pikalt ettevalmistatud ja mitmel korral edasi lükkunud rahvusvaheline aastakonverents toimus
21.-22. septembril 2021 Viru Konverentsikeskuses sotsiaalvaldkonna praktikutele teemal
„Taastumise
toetamise
võimalused“.
Konverentsile
loodi
oma
koduleht
https://www.taastumine.ee/. Konverentsi moderaatoriks oli Hannes Hermaküla.
Konverentsile olid oodatud nii vaimse tervise raskustest taastujad (taastujate lähedased,
organisatsioonide ja kogukondade liikmed) kui praktikuid (sh sotsiaaltöötajad, vaimse tervise
valdkonna spetsialiste, rehabilitatsiooni- ja erihoolekande teenuste osutajaid,

juhtumikorraldajad). Konverentsile registreeris ca 250 inimest üle Eesti. Konverentsi
osalustasu oli 60 eurot ja soodushind (üliõpilane ja vaimse tervise taastuja) 30 eurot.
Konverentsi peamine teema oli personaalse ja sotsiaalse taastumise toetamine ühiskonnas CAR
metoodika rakendamine ja tutvustamine. Inimesed, kes kogevad vaimse tervise raskusi või on
sattunud haavatavasse olukorda, vajavad tuge, et liikuda edasi oma personaalse ja sotsiaalse
taastumise teekonnal. Eestis ja ka teistes riikides mõeldakse uute taastumist toetavate
võimaluste arendamise peale pidevalt. Praeguseks on meil väärtuslikke teadmisi, praktikaid ja
pilootprojekte. Konverentsi eesmärgiks oli tuua inimesed kokku kogukonnana ning jagada
omavahel kogemus- ja teaduspõhiseid teadmisi nii Eesti kui rahvusvahelise kogemuse pinnalt.
Konverentsil esinesid teiste seas Dirk den Hollander, Dagmar Narusson, Helen Cyrus, Jana
Pluhaříková Pomajzlová, Julie Repper, Katrin Tsuiman, Pille Liimal, Tom Heywegen ja paljud
teised. Konverentsi videoülekanded ja materjalid on tõlgitud eesti keelde ja ülesse pandud
konverentsi kodulehele kõikidele tasuta lugemiseks ja vaatamiseks.
Konverentsi meeskonna moodustasid taastumiskogemusega inimesed ning Eesti
Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu, CARe Eesti kogukonna, Tartu Ülikooli, Eesti
Töötukassa, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni ja sotsiaalministeeriumi esindajad.
3. KVALIFIKATSIOONIDE HOIDMINE JA ARENDAMINE
3.1 Sotsiaaltöötajate professiooni teemagrupid
ESTA koostöös Häli Tarumiga valmistas ette teemapäevade läbiviimise. Teemapäevade
eesmärgiks on kaasata sihtrühmade esindajaid professiooni edendamise aruteludesse,
kaardistada sihtrühmade vajadused ning testida mudelit „Universaalne erialapõhine hariduskoolituse ja professiooni hoidmise ja edendamine“ , sh saada sihtrühma esindajatelet sisendit,
mis vajaks mudelis täiendamist.
ESTA viis läbi fookusgrupi arutelusid erinevate sotsiaalala töötajatega (tegevusjuhendajad,
tugiisikud, võlanõustajad), et saada tagasisidet professioonide lõikes ootustest professiooni
arengule. Arutleti teemadel nt millistest teadmistest/oskustest tuntakse erialases praktilises töös
puudust, millised on täiendkoolituse vajadused, millised on alustava töötaja vajadused, millised
on ootused igapäeva töö toetamiseks (sh mentorlus, supervisioon jne) jm.
Tegevusjuhendajate fookusgrupp toimus 25.04.2021.
Võlanõustajate fookusgrupp toimus 14.09. 2021.
Tugiisikute fookusgrupp toimus 24.09.2021.
Fookusgruppide arutelu tulemusel koostati iga fookusgrupi kohta kokkuvõtted, mida
kasutatakse ESTA edasiste tegevuste planeerimiseks ja ettepanekute esitamiseks valdkonna
puudutavatesse dokumentidesse. Toimunud fookusgruppide arutelud salvestati.
3.2 Teemapäevad
Lisaks eelnevatele fookusgruppidele korraldas ESTA üle eestilistes piirkondades järgmised
teemapäevad:
Põhja piirkonna teemapäev toimus 21. mail Käo Tugikeskuse virtuaalne külastus ja 7.
oktoobril 2021 Tallinna Lastekodu virtuaalne külastus. Virtuaalsetel külastustel

tutvustati Käo Tugikeskust ja Tallinna Lastekodu (https://www.tallinnalastekodu.ee/).
Virtuaalsetel külastustel oli kuulumas üle 50 inimese. Mõlema keskuse puhul anti
ülevaade neis pakutavatest teenustest.
Ida piirkonna teemapäev toimus 19. novembril 2021 Toila SPA konverentsikeskuses.
Teemapäeva sisuks oli „Sotsiaalala töötajate kutse olulisus ja taotlemise vajalikkus“.
Üritusel osalesid Ida-Virumaa piirkonna sotsiaalala töötajad, kelle igapäeva töös on
oluline kutse vajalikkus, kes on kahelnud, kas alustada kutse taotlemise protsessiga või
mitte. Teemapäeva raames oli põhjalikult läbi arutatud sotsiaaltöötaja, hooldustöötaja,
lastekaitsetöötaja, tegevusjuhendaja, lapsehoidja ja tugiisiku kutse taotlemise protsess.
Sellel korral olid ettekandjateks oma ala spetsialistid: Maida Michelson (Tallinna
Sotsiaaltöö Keskuse Varre Üksuse juht), Evi Kruzman (Alutaguse valla sotsiaaljuht),
Jaanika Luus (Iru Hooldekodu direktor), Eva Aleksandrina-Stolbova (Toila
Vallavalitsus, laste heaolu spetsialist), Aljona Kazakova (Kohtla - Järve Linnavalitsus,
lastekaitsespetsialist), Piret Pent-Miiling (Eesti Tegevusjuhendajate Liidu juhatuse
liige), Kati Välbe (ESTA kutse koordinaator). Lisaks eelpool välja toodud teemadele
rääkis Maarja Krais – Leosk Sotsiaalministeeriumist „Miks on Eestil üldse vaja
kvalifitseeritud sotsiaalvaldkonna töötajad toimivas hoolekandesüsteemis?.
Teemapäeva modereeris Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni esinaine Sirlis Sõmer-Kull.
Teemapäeva saab järgi vaadata siit: https://youtu.be/72m1fFpxoWI ja ettekanded on
leitavad ESTA kodulehel.
Lääne piirkonna teemapäev toimus 2. detsembril 2021 veebivahendusel teemal
„Isikukeskne teenusmudel omavalitsuste praktikas – terviklik abi kodu lähedalt”.
Veebikanalis oli teemapäeva kuulamas üle 70 teema vastu huvi tundvat sotsiaalala
esindajat. Teemapäeval tutvustas Sotsiaalkindlustusameti projektijuht Katrin Tsuiman
erihoolekandeteenuste arendustegevuste raames koosloome meetodil loodud uut
teenusmudelit psüühilise erivajadustega inimestele vajaliku abi korraldamisel ja
osutamisel. Lisaks oma kogemusi kohaliku omavalitsuse tasandil uue teenusmudeli
korraldamisel ja rakendamisel jagasid Põhja-Pärnmaa valla sotsiaalosakonna juhataja
Anneli Kaljur ja Tori vallavalitsuse juhtumikorraldaja Eda Mirk.
Saare piirkonna teemapäev toimus 30. detsembril 2021 Arensburgi Hotelli
konverentsikeskuses. Teemapäevale oodati kõiki Saaremaa piirkonna ESTA liikmeid
ja teisi valdkonnas aktiivselt kaasamõtlevaid inimesi, kus arutati ühiselt, mida soovime
ja suudame muuta, mis vajab arendamist ja kuidas pidada sotsiaalset dialoogi.
Sotsiaaltöötaja ülesanne on aidata ja toetada klienti, kuid kes kaitseb sotsiaaltöötajat?
Kuidas viia sõnum otsustajateni ning leida tuge kolleegidelt? Teemapäeval osales 31
sotsiaalvaldkonnas töötavat inimest.
4. SOTSIAALTÖÖ EETIKA
4.1 Eetika koodeksi uuendamine
2021. aastal alustati eetikakoodeksi uuendamise tööprotsessiga.

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.
Aasta jooksul toimunud tegevused kutsete lõikes ja üleüldiselt:
Võlanõustaja kutsed:
Mitmed kutsekomisjoni liikmed osalesid sotsiaalministeeriumi töögrupis võlanõustaja
uue täienduskoolituse kava väljatöötamisel ja kutsekoja töögrupis võlanõustaja
kutsestandardi uuendamisel. Kutsekomisjoni asjaajaja osales ka heaolu arengukava
koostamisel vaesuse ja ebavõrdusse vähendamise töögrupis.
Lapsehoidja kutsed:
Haapsalu KHK ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool taotlesid lapsehoidja, tase 5 kutse andja
õiguseid. 2022.a veebruari jooksul töötada välja hindamisstandard kutseõppe
lõpetajatele tasemel 5
Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksami korraldamiseks tuleb esitada taotlus
koos vajalike andmetega edaspidi e-halduskeskkonnas, kogu eksami "paberimajandus"
käib läbi halduskeskkonna. Esimene katsetus sai tehtud läbi Haapsalu KHK
lõpetajatega.
Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga alustasime lapsehoidja, tase 5 kutseeksami
situatsioonülesannete kogumiku uuendamist aasta lõpus, korraldasime kohtumise kaasasime mitmed spetsialistid ning 2022.a veebruari jooksul loodame uued
situatsioonid kinnitada.
30.11.21 kutsekomisjoni otsusega otsustati, et vene keeles kutseeksami läbiviimine
toimub edaspidi VÕTA taotluse korras (nagu ka keskhariduse puudumine), täiendati
mitmeid dokumente ja vorme. Seoses COVID olukorraga ja mitme osaleja eksamile
mitte pääsemine (COVID tõendi puudumise tõttu) suhtles koordinaator HARNOga
(korraldavad e-testi) e-testi viimiseks kodusesse keskkonda - võimalused on olemas,
mis tähendab, et tuleb kutsekomisjoniga arutada edasist eksami korraldamist - kas
jätame võimaluse eksami läbiviimiseks ka kodutingimustes (millised tingimused
määrame sel juhul)
Tugiisiku kutse:
Töötasime välja ja kinnitasime Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4
tugiisikute
spetsialiseerumiste
nõuded
erialasele
tasemekoolitusele
ja
täienduskoolitusele. Töötati välja situatsioonülesanded kutseõppe tasemeõppe
lõpetajate eksami läbiviimiseks. Täiendati mitmeid kutse andmise seotud dokumente.
Kutse andmise korra uuendamine - kutseõppe tasemeõppe lõpetajad saavad edaspidi
tähtajatu kutse. Tagasiulatuvalt anti Valgamaa KÕK õppijatele tähtajatu kutse.
Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate jaoks hindamisstandardi väljatöötamine ja
kinnitamine

Tegevusjuhendaja kutse:
Hindamisstandardi uuendamine.
Sotsiaaltöötaja kutsed:
Sotsiaaltöötaja, tase 6 ja tase 7 kutsestandardite muudatuse kinnitamine.
Kutse taotlemise protsessi lihtsustamiseks ja arusaadavamaks taotlemiseks kirjutati lahti
hooldustöötaja-, lapsehoidja-, tegevusjuhendaja- ja tugiisiku kutse andmise protsessid. Lisaks
koostati kõigi kutsete puhul KKK (korduma kippuvate küsimuste koostamine).
Lisaks uuendati kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami läbiviimisega seotud kulude
kalkulatsioone hooldustöötaja-, lapsehoidja-, tegevusjuhendaja kutsetel.
Haapsalu Kutsehariduskeskus sai alates 18.11.2021 tähtajatu lapsehoidja, tase 4 ja lapsehoidja,
5, hooldustöötaja, tase 3 ja hooldustöötaja, tase 4 ning tegevusjuhendaja, tase 4 kutsetele kutse
andmise õiguse lõpetajatele.
Kutseala
Sotsiaalhoolduse
kutseala

Lapsehoiuteenuse
kutseala
Sotsiaaltöötaja
kutsed
Võlanõustaja
kutsed

Kutse

Välja
antud Sh
kutsekooli
kutsetunnistusi
lõpetajatele
Hooldustöötaja, tase 91
27
3
Hooldustöötaja, tase 164
142
4
Tegevusjuhendaja,
135
125
tase 4
Tugiisik, tase 4
59
23
Lapsehoidja, tase 4
262
197
Lapsehoidja, tase 5
Sotsiaaltöötaja, tase
6
Sotsiaaltöötaja, tase
7
Võlanõustaja, tase 6

80
73

-

7

-

2

-

Võlanõustaja
assistent, tase 5

-

-

KOKKU
873
Ülevaade ESTA kutse andmisest 2021. aastal.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Lisa nr

41 309

32 587

2

4 336

11 064

3

45 645

43 651

45 645

43 651

Võlad ja ettemaksed

2 739

6 268

Kokku lühiajalised kohustised

2 739

6 268

2 739

6 268

37 383

46 935

5 523

-9 552

42 906

37 383

45 645

43 651

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

4

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2021

2020

Lisa nr

6 829

7 440

6

146 094

31 643

7

53 779

34 997

8

30

254

206 732

74 334

-178 289

-65 350

9

-22 927

-18 472

10

0

-50

-201 216

-83 872

5 516

-9 538

7

-14

5 523

-9 552

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2021

2020

5 516

-9 538

Muud korrigeerimised

7

-14

Kokku korrigeerimised

7

-14

6 728

-7 178

-3 529

-433

8 722

-17 163

8 722

-17 163

32 587

49 750

8 722

-17 163

41 309

32 587

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2019

46 935

46 935

Aruandeaasta tulem

-9 552

-9 552

31.12.2020

37 383

37 383

5 523

5 523

42 906

42 906

Aruandeaasta tulem
31.12.2021
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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
22

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon

2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne. Rahavoogude aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi
äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Kokku raha

31.12.2021

31.12.2020

41 309

32 587

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
3 510

3 510

3 510

3 510

167

167

167

167

659

659

659

659

4 336

4 336

31.12.2020
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
5 500

5 500

5 500

5 500

5 564

5 564

5 564

5 564

11 064

11 064

23

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon

2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

2 739

2 739

Kokku võlad ja ettemaksed

2 739

2 739

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

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

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

Laekunud

Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
ESTA tegevusprogramm
2021

2 794

2 794

102 500

102 500

Kutseandmise tulud

40 800

40 800

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

146 094

146 094

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

146 094

146 094

ESF
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Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2021

2020

6 829

7 440

6 829

7 440

2021

2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

146 094

31 643

Kokku annetused ja toetused

146 094

31 643

146 094

31 616

2021

2020

Rahaline annetus

0

27

Kokku annetused ja toetused

0

27

2021

2020

Osalustasud

13 785

3 440

Kutse omistamine

39 994

31 557

Kokku tulu ettevõtlusest

53 779

34 997

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

sh eraldis riigieelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2021

2020

Tööjõukulud

82 142

32 077

Koolituste ja üritustekulud

82 527

19 163

Administreerimiskulud

13 620

14 110

178 289

65 350

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2021

2020

527

437

Palgakulu (käsundusleping)

22 400

18 035

Kokku mitmesugused tegevuskulud

22 927

18 472

2021

2020

21 936

0

7 414

0

Palgakulu (töövõtuleping)

33 797

19 418

Sotsiaalmaksud (töövõtuleping)

11 424

6 563

Palgakulu (käsundusleping)

22 400

18 036

7 571

6 096

104 542

50 113

2

2

31.12.2021

31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv

392

387

Juriidilisest isikust liikmete arv

2

2

2021

2020

2 350

10 020

0

0

Mitmesugused bürookulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Sotsiaalmaksud (käsundusleping)
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud
olulised soodustused

Arvestatud tasu
Hüvitised
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