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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva arengukava eesmärgiks on määrata kindlaks Viljandi linna hallatava asutuse Viljandi 

Päevakeskus (edaspidi Päevakeskus) peamised arengusuunad ja tegevusvaldkonnad aastateks 

2021-2025. Päevakeskus, mis kuni 2012 aasta kevadeni kandis nime MA „Päevakodu Inkeri“, on 

olnud pidevas muutustes nii töötajate koosseisu kui ka pakutavate teenuste mõttes. 

Alates 01.01.2018 tegutseb Päevakeskuse koosseisus laste ja perede osakond, mis pakub hariduse 

tugiteenuseid Viljandi linna lasteaedadele ning põhikoolidele. Arengukava koostamisse olid läbi 

arutlusseminaride, rühmatööde ning ajurünnakute kaasatud kõik laste ja perede osakonna töötajad, 

Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuurimati ning sotsiaalameti ametnikud, Viljandi linna 

koolide ja lasteaedade esindajad. 

 

Tulenevalt pakutavate teenuste valdkondlikust suurest erinevusest on antud arengukava jaotatud 

kahte ossa, millest üks käsitleb Päevakeskuse sotsiaalvaldkonna arengusuundi aastateks 2021-

2025 ja teine osa laste ja perede osakonna tegevuskava aastateks 2021-2025. 

 

Päevakeskuse tegevuse planeerimisel tuleb arvestada kohalike huvigruppide (eakad ja puuetega 

inimesed) soove ja huvisid, pidades silmas riigi ja kohaliku omavalitsuse sotsiaalpoliitika 

põhimõtteid. Päevakeskuse arengukava lähtub Eesti Vabariigi seadustest, Viljandimaa 

arengukavast aastani 2035, Viljandi linna arengukavast 2020-2025 ja arengustrateegiast 2035. 

Eakatega ja puuetega inimestega tehtava töö eesmärk on pakkuda neile aktiivset ja mitmekülgset 

tegevust, et säilitada nende aktiivne osalus ühiskonna liikmena, pakkudes kvaliteetseid 

sotsiaalteenuseid turvalises keskkonnas nende parima võimaliku eneseteostuse saavutamiseks. 

 

VILJANDI PÄEVAKESKUSE ÜLDANDMED 

aadress    Tallinna tn 5, Viljandi 

üldtelefon   433 3940 

e-post    viljandi@paevakeskus.ee  

kodulehekülg   http://www.paevakeskus.ee/ 

asutuse juhataja  Marek Mumm 

 

Töötajate arv seisuga 09.06.2021: 

sotsiaalvaldkond  21 

laste ja perede osakond 27 

Perepesa   3 
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I OSA 

SOTSIAALVALDKONNA ARENGUKAVA 2021-2025 

 

1. PÄEVAKESKUSE MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 

1.1. Päevakeskuse missioon 

Päevakeskuse missiooniks on olla usaldusväärseks partneriks abivajajale, pakkudes Viljandi linna 

elanikele kvaliteetseid sotsiaalteenuseid. 

1.2. Päevakeskuse visioon 

Päevakeskuse visiooniks on pakkuda meie klientidele stabiilselt kvaliteetseid ja usaldusväärseid 

sotsiaalteenuseid, millega paraneb nende elukvaliteet. 

1.3. Päevakeskuse põhiväärtused 

Päevakeskus peab väärtuseks osutatava teenuse kvaliteeti, mille näitajateks on: 

 konfidentsiaalsus, 

 taktitundelisus, 

 pädevus, 

 ausus, 

 kohusetundlikkus, 

 avatus, 

 positiivne eelarvamusteta suhtumine klientidesse, 

 pidev enesetäiendamine,  

 uuenduslikkus. 

 
2. ÜLEVAADE ASUTUSEST 

2.1. Päevakeskuse ajalugu 

Pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist hakkas tekkinud riik saama erinevat laadi abi nii oma 

naabritelt kui ka kaugemalt. Muuhulgas tuli Soome riigi poolt ettepanek parandada Eesti 

sotsiaalhoolekannet ja sellega pidurdada ümberasujate arvu. Muuhulgas pakuti välja idee 

moodustada eakate päevakeskused, milliseid leidus põhjanaabrite juures arvukalt. Kuna Viljandi 

linna ettepanek oli kõige läbimõeldum, toetas Soome Sotsiaalministeerium päevakeskuse rajamist 

just siia Viljandisse. Soome riik ostis tulevase päevakeskuse tarvis maja, milleks oli 1909. a 

ehitatud Viljandi vanalinnas asuv Villa Gabler, mis remonditi ja sisustati vajaliku mööbli ning 

tehnikaga. Tuusula sotsiaaltöökooli õppejõudude poolt koolitati kogu tulevane personal ning tollal 
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Viljandi linna munitsipaalasutuse „Päevakodu Inkeri“ nime kandnud asutus avas oma uksed 

1996. a kevadel. „Päevakodu Inkeri“ käivitamise juures olid Soome Sotsiaalministeerium, Eesti 

Ingerisoomlaste Liidu esimees Toivo Kabanen, Viljandi linnapea Peep Aru, Viljandi 

Linnavalitsuse sotsiaalameti juhataja Helmen Kütt, Valeri Luukka, Helve Luik ja Viljandi Inkeri 

Selts. Päevakeskuse töötajad said osa võtta erialastest koolitustest – mõnepäevastest kuni 3 aastat 

kestnud rahvusvahelisest ühiskoolitusest Hamina, Paide ja Viljandi linna sotsiaaltöötajatele. 

Viimati nimetatud koolituse rahastamine toimus projekti INTERREG III kaudu. „Päevakodu 

Inkeri“ oli Lõuna–Eesti päevakeskuste koolituskeskuseks. Viljandi linna, Porvoo Ametikõrgkooli 

ja „Päevakodu Inkeri“ vahel oli koostööleping, mille alusel oli päevakeskus vajadusel Porvoo 

kõrgkooli praktikabaasiks. Alates 2012 aprillist kannab kõnealune asutus nime Viljandi 

Päevakeskus. 

2.2. Päevakeskuse struktuur 

Päevakeskuse struktuuri ja koosseisu viimane muutmine toimus Viljandi Linnavalitsuse 

korraldusega 2021 aprillis, millega sotsiaalvaldkonna töötajate ettenähtud ametikohtade arv alates 

01.05.2021 on järgmine: 

 juhataja    1,0 ametikohta 

 koduteenuste osakonna juhataja 1,0 ametikohta 

 hooldaja    9,5 ametikohta 

 hooldaja assistent   2,0 ametikohta 

 autojuht-toiduvedaja   1,5 ametikohta 

 invasõidukijuht   1,0 ametikohta 

 huvitegevuse juht   1,0 ametikohta 

 ringijuht    0,5 ametikohta 

 saunateenindaja   1,0 ametikohta 

 valvetöötaja    3,0 ametikohta 

 sotsiaalhooldaja   1,0 ametikohta 

 

Päevakeskuse töötajate keskmine vanus on 55 aastat ning 21 töötajast 15 ehk 71% on naised ning 

6 ehk 29% on mehed. Allpool oleval diagrammil on toodud Päevakeskuse töötajate jagunemine 

vanuse järgi. 
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Diagramm 1. Päevakeskuse töötajate vanuseline jagunemine. 

 

3. SOTSIAALTEENUSTE LÄHTEOLUKORD 

3.1. Sotsiaalteenuste osutamine 

Päevakeskus osutab Viljandi linnas erinevaid sotsiaalteenuseid kokku kolmes hoones ja klientide 

kodudes. Sotsiaaltransporditeenust osutab Päevakeskus oma klientidele nii Viljandi linna piires 

kui ka vajadusel teistesse sihtkohtadesse Eesti piires. Päevakeskuse kontori osa asub Sakala 

Keskuse teisel korrusel (Tallinna tn 5, Viljandi).  

 

Käesoleval hetkel pakub Päevakeskus tulenevalt oma põhimäärusest järgnevaid sotsiaalteenuseid: 

 koduteenused, sealhulgas sooja toidu koju viimine; 

 sotsiaaltransporditeenus (mida võib osutada ilma tegevusloata); 

 täiskasvanute varjupaiga teenus; 

 täiskasvanute turvakodu teenus; 

 laste turvakodu teenus; 

 järelevalve Leola 12a sotsiaalkorterite kasutamise üle; 

 saunateenus; 

 huvitegevus eakatele. 

 

3.2. Koduhooldusteenuse hetkeolukord 

Päevakeskus osutab koduteenust täisealistele isikutele, kes vajavad kodustes tingimustes 

elamiseks kõrvalist abi. Nimetatud teenust osutatakse kehtiva koduteenuste osutamise korra alusel 
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ning teenuse raames pakutakse põhi- ja tugiteenuseid, mis aitavad klientidel kauem oma kodus 

elada. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 19. aprill 2021 korraldusega nr 202 on alates 1. mai 2021 Päevakeskuse 

struktuuris ettenähtud 9,5 hooldaja ametikohta ning 2,0 hooldaja assistendi ametikohta. Eespool 

nimetatud korraldusega lisandus asutuse koosseisu 2,0 hooldaja ametikohta, mis oluliselt 

suurendab Päevakeskuse võimekust suure hooldusvajadusega klientide kiirelt teenusele võtmist. 

 

Alates 2019 sügisest pakub Päevakeskus koduhooldust kõigil nädalapäevadel, kaasa arvatud 

riiklikel pühadel. Koduhoolduse klientide koguarv on läbi aastate püsinud stabiilsena, kuid 

suurenenud on suure hooldusvajadusega klientide osakaal ning seetõttu on pidevas tõusutrendis 

olnud kodukülastuste arv. Kütteperioodil teeb kodukülastuste ja klientide arv läbi tõusu seoses 

küttepuude töötlemise teenusega. Eespool nimetatud tendentsid on näha allpool oleval 

joondiagrammil, mis kujutab kodukülastuste arvu kalendrikuu kaupa aastatel 2018-2020. 

 

 

Diagramm 2. Kodukülastuste arv kalendrikuu kaupa aastatel 2018-2020. 

 

Kuigi paljud Päevakeskuse hooldajad on varasemalt läbinud erinevaid koolitusi Tartu Tervishoiu 

Kõrgkoolis, siis on töötajate vahetumisega tekkinud koolitusvajadus, kuid olulise tagasilöögi andis 

koolitusplaanidele COVID-19 pandeemia. Senistest koolitustest saab näitena tuua eespool 

nimetatud kõrgkooli korraldatud „Töö dementsussündroomiga klientidega“, „Hooldustöötaja 

täienduskoolitus“ ja „Eaka toimetulekut mõjutavad tegurid“. 
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Alates 2019. aastast on Päevakeskus sügiseti viinud üks kord aastas läbi rahuloluküsitluse 

koduhoolduse klientide hulgas. 2019. aasta ja 2020. aasta rahuloluküsitluse lühikokkuvõte on 

alljärgnev: 

2019. aasta kokkuvõte: 

küsitluses osalejad: koduhoolduse klientidest 78-st vastas 73; 

küsitluse läbiviija: isik, kellel ei ole varasemat kokkupuudet Päevakeskusega (tagas küsitluse 

erapooletuse). 

Tulemused: vastanutest üks klient ei olnud rahul päevakeskuse pakutava 

koduhooldusteenusega, mille põhjuseks olid ebakõlad hooldajaga. Vahetult pärast küsitluse 

tulemuste selgumist vahetati kõnealusel kliendil ära hooldaja. Ülejäänud kliendid olid oma 

hooldajate tööga rahul. 

 

2020. aasta kokkuvõte: 

küsitluses osalejad: koduhoolduse klientidest 81-st vastas 71; 

küsitluse läbiviija: isik, kellel ei ole varasemat kokkupuudet Päevakeskusega (tagas küsitluse 

erapooletuse). 

Tulemused: vastanud klientidest olid kõik rahul pakutava teenusega. Lisaks tehti erinevaid 

ettepanekuid koduteenuste sisulise poole osas. 

 

3.3. Sooja toidu kojuveo hetkeolukord 

Aastani 2015 valmistas Päevakeskus klientidele viidava toidu oma köögis. Seoses asutuse 

kasutuses olevate ruumide vahetumisega on korraldatud alates 2016. aastast lihthankeid, mille 

tulemusena on sooja toitu klientidele valmistanud eraettevõtjad. Sooja toidu transport klientideni 

on jäänud Päevakeskuse ülesandeks. Viimati nimetatu põhjusel, et Päevakeskusel kui 

sotsiaalteenuseid pakkuval asutusel oleks ülevaade klientide tervislikust seisundist. Sooja toidu 

laiali veoks Viljandi linna piires on Päevakeskuse koosseisus ettenähtud 1,5 autojuht-toiduvedaja 

ametikohta. Lisaks on Päevakeskusel toidu transpordiks täisteenusliisinguga kasutada väikekaubik 

Citroen Berlingo, millega tehti 2021 mais klientide juurde kokku 2256 sõitu. Igakuine sooja toidu 

laiali vedu toob eespool nimetatud sõiduki odomeetrile kalendrikuus keskmiselt juurde 1100 

kilomeetrit. 

 

Sooja toidu valmistamise üleminekuga eraettevõtjale on säilitanud varasemad teenuse 

üldpõhimõtted, mille kohaselt saab klient valida, kas ta tellib endale või oma lähedasele toitu 

tööpäevadel või kõigil nädalapäevadel, kaasa arvatud riiklikel pühadel. Samuti on klientidel 

võimalik valida supi, prae ja magustoidu vahel. Aastatel 2016 kuni 2020 valmistas sooja toitu 
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OÜ Sinilille (Ukuaru kohvik) ning 2021 valmistab kodutoitu lihthanke võitnud Grand Hotel 

Viljandi AS.  

 

Kodutoidul olevate inimeste arv püsis aastatel 2018-2020 suhteliselt stabiilsena nagu on näha 

allpool oleval joondiagrammil.  

 

 

Diagramm 3. Sooja toidu kojuveo klientide arv aastatel 2018-2020. 

 

2021 aasta esimesed viis kuud on näidanud kodutoidu klientide arvu kasvu: 

 2021 jaanuar – 89 

 2021 veebruar – 88 

 2021 märts – 91 

 2021 aprill – 93 

 2021 mai – 92 

 

Alates 2016. aasta sügisest on Päevakeskus kõnealuse teenuse klientide hulgas läbi viinud 

anonüümseid rahuloluküsitlusi, milles saavad kliendid väljendada oma arvamust toidu kvaliteedi 

osas ning kas nad soovivad senise toitlustaja kaasamist lihthankesse ka järgmisel aastal. Siiani on 

valdav osa klientidest olnud pakutava toiduga rahul ning oma rahulolematust avaldatakse reeglina 

kohe pärast negatiivset kogemust toiduga. 

3.4. Sotsiaaltranspordi hetkeolukord 

Päevakeskus osutab sotsiaaltransporditeenust Viljandi linna elanikele vastava kehtestatud korra 

alusel ning teenuse pakkumiseks on asutusel kasutada ratastooli transpordi suutlikkusega 
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väikebuss Volkswagen Caravelle. Keskmiselt teeb Päevakeskus 30 sõitu kalendrikuus ning 

sotsiaaltranspordina käsitletavate kilomeetrite hulk on ühes kalendrikuus keskmiselt 2500 km. 

Sotsiaaltransporditeenuse vahetu osutajana on Päevakeskuse koosseisus ettenähtud 1,0 

invasõidukijuhi ametikohta. Invasõidukijuht ei ole üksnes autojuht, kes viib kliendi sihtkohta, vaid 

täidab vajadusel kliendi saatja rolli, mistõttu ei ole tema hõivatus hinnatav ainult tellitud sõitude 

kordade arvu või läbitud kilomeetrite põhjal. 

 

Päevakeskuse kasutada on olnud Viljandi linna soetatud trepironija, mille populaarsus on näidanud 

pidevat tõusu. Varasemalt kasutuses olnud trepironija asendus 2021 juunis uue ning töötajale ning 

klientidele kasutajasõbralikuma mudeliga.  

3.5. Täiskasvanute varjupaigateenuse hetkeolukord 

Varjupaiga teenuse osutamine on üks kolmeteistkümnest sotsiaalteenusest, mida vastavalt 

sotsiaalhoolekande seadusele kohalik omavalitsus osutama peab. Viljandi Linnavolikogu 

kehtestatud varjupaiga teenuse osutamise korra kohaselt teeb seda Viljandi linnas Päevakeskus. 

Teenuse eesmärgiks on täisealisele isikule ajutise ööbimiskoha kindlustamine, kui ta ise ei ole 

võimeline seda endale leidma. 

 

Alates 2018. aastast pakub Päevakeskus täiskasvanute varjupaiga teenust sotsiaalmaja (Leola tn 

12a, Viljandi) keldrikorrusel renoveeritud ruumides. Paraku on varjupaiga ruumid tulenevalt 

renoveerimistööde teostaja ebapädevusest halva ehituskvaliteediga ning puuduste kõrvaldamisega 

tuleb pidevalt ja jooksvalt tegeleda. Varjupaik on jagatud kaheks: meeste ja naiste osaks. Meestele 

on ettenähtud 13 voodikohta ja naistele 7 voodikohta. Varjupaiga ruumid ja sissepääsud on 

turvatud videovalvega, mis oluliselt lihtsustab personali tööd. Lisaks on valvetöötajatel vajadusel 

kasutada paanikanupp, mille kasutamise järel saabub kohale G4S valvemeeskond. Päevakeskuse 

koosseisus on varjupaiga teenuse osutamisega seotud 3,0 valvetöötaja ametikohta. 

3.6. Täiskasvanute turvakoduteenuse hetkeolukord 

Sarnaselt eelmises punktis nimetatud teenusele on ka käesolev sotsiaalteenus kohaliku 

omavalitsuse korraldada ja vastava korra kohaselt teeb seda Viljandi linnas Päevakeskus. Erinevalt 

täiskasvanute varjupaiga teenusest on täiskasvanute turvakodu teenuse osutamiseks vajalik 

tegevusloa olemasolu. Päevakeskusel on vajalik täiskasvanute turvakodu teenuse tegevusluba 

nr STK000016 olemas alates 02.02.2021 ja seda osutatakse Viljandis Leola tn 12a ruumides. 

Taotletud luba on tähtajatu ning selle väljaandjaks on Sotsiaalkindlustusamet.  

Kõnealust teenust osutatakse 2021. aasta alguses renoveeritud kööktoas, mille juures on invadušš 

ja inva-WC. Tänu sotsiaalmaja juures asuvale kaldteele on turvakodu kasutuskõlbulik kliendile, 
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kellel on liikumispuue. Ruumid on ettenähtud ühe kliendi majutamiseks nimetatud ruumides. 

3.7. Laste turvakoduteenuse hetkeolukord 

Päevakeskus pakub laste turvakodu teenust alates 01.10.2018. Turvakodu teenuse osutamiseks 

kasutatavad ruumid olid sellel ajahetkel värskelt renoveeritud ning asuvad Viljandis Leola tn 12a 

asuva sotsiaalmaja esimesel korrusel eraldi sissepääsuga osas. Laste turvakodu koosnes köögist, 

duši- ja WC-ruumist, töötajate toast ja kliendi toast.  

Tulenevalt seadusemuudatusest vajas alates 01.01.2020 laste turvakodu teenuse pakkumine 

tegevusluba. Koos vastava loa taotlemisega renoveeriti 2020. aasta alguseks veel üks tuba ja WC 

ning laste turvakodu moodustas nüüd kahest kliendi toast, töötajate toast, köögist, duširuumist ja 

kahest WC koosneva kompleksi. Nimetatud ruumide põhjal väljastas Sotsiaalkindlustusamet 

22.01.2020 tähtajatu tegevusloa nr STK000010 kahekohalise laste turvakodu pidamiseks.  

 

Päevakeskuses osutavad vahetult laste turvakodu teenust neli käsunduslepinguga käsundit täitvat 

inimest, kes vastavad seaduses ettenähtud nõuetele lastega töötamiseks. 

3.8. Sotsiaalkorterite kasutamise üle järelevalve teostamise hetkeolukord 

Sotsiaalkorterid, mille kasutamise üle Päevakeskus järelevalvet teostab, asuvad Leola tn 12a 

sotsiaalmajas. Sotsiaalkorterid jagunevad kokku kolmele korrusele. Kõikidel korrustel on mõned 

ruumid sotsiaalkorterite üürnikele ettenähtud ühiskasutamiseks. 

Kõnealuse ülesande teostamiseks on Päevakeskuse koosseisus ettenähtud 1,0 sotsiaalhooldaja 

ametikohta. 

3.9. Saunateenuse osutamise hetkeolukord 

Päevakeskus pakub saunateenust Viljandis Kaalu tn 9 keldrikorrusel üüripinnal, mille omanikuks 

on OÜ Afeel. Saun on avatud neljapäevast pühapäevani ning saunateenuse osutamiseks on 

Päevakeskuse koosseisus ettenähtud 1,0 saunateenindaja ametikohta. Sauna klientide arv on 

aastate jooksul läbi teinud tõususid ja mõõnasid, kuid näha on saunakülastuste koguarvu 

vähenemist. Allpool oleval joondiagrammil on ära toodud viimase nelja aasta jaanuarikuu 

saunakülastuste võrdlus.  
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Diagramm 4. Sauna külastuskordade arv 2018-2021 jaanuaris. 

 

3.10. Huvitegevuse hetkeolukord 

Huvitegevuse juhi ametikoha lisandumine 2014 novembri algusest on võimaldanud oluliselt 

arendada huvitegevust ja seda mitmekesistada, mis on leidnud klientidelt positiivset tagasisidet. 

Huvitegevus toimub Sakala Keskuse erinevates saalides.  

 

Olulise tagasilöögi huvitegevusele andis 2020 märtsis alguse saanud COVID-19 pandeemia, mille 

mõjudest ei ole huvitegevus taastunud 2021 suveks. Ebakindlus järgmiste aastate osas ei ole 

lubanud huvitegevuse valdkonnas pikaajalisi plaane teha.  

 

Alates 2019 sügisest on üks kord aastas huvitegevuse korralduse, sisu ja mitmekesisuse osas läbi 

viidud rahuloluküsitlused, mille põhjal saab järeldada, et Päevakeskuse huvitegevuse kliendid on 

pakutavaga rahul ning esitatud ettepanekutele on juba reageeritud või tehakse seda siis, kui 

COVID-19 taandumise järel on võimalik jälle täies mahus huvitegevusega jätkata. 2019. aasta ja 

2020. aasta rahuloluküsitluse lühikokkuvõte on alljärgnev. 

2019. aasta kokkuvõte: 

küsitluses osalejad: huvitegevuse klientidest 120-st vastas 101; 

küsitluse läbiviija: isik, kellel ei ole varasemat kokkupuudet Päevakeskusega (tagas küsitluse 

erapooletuse). 

Tulemused: vastanutest kõik kliendid olid üldiselt rahul päevakeskuse huvitegevuse 

korraldusega. Mõned kliendid tegid ettepanekuid huvitegevusega seotud informatsiooni 

paremaks liikumiseks. 
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2020. aasta kokkuvõte: 

küsitluses osalejad: huvitegevuse klientidest 130-st vastas 115; 

küsitluse läbiviija: isik, kellel ei ole varasemat kokkupuudet Päevakeskusega (tagas küsitluse 

erapooletuse). 

Tulemused: vastanud kliendid olid rahul huvitegevuse korralduse ja selle sisuga. 

Küsitluses osalenud tegid ettepanekuid tulevikus õppereiside korraldamiseks ning 

pakkusid välja erinevaid teemasid, milliseid võiks käsitleda Päevakeskuse 

korraldatavates loengutes. 

 

Antud teenuse puhul on Päevakeskus teinud varasemalt mõningast koostööd teiste Viljandi linna 

allasutustega, näiteks Viljandi Kunstikooliga, kuid kindlasti ei ole kaugeltki kogu võimalikku 

omavahelise koostöö potentsiaali ära kasutatud. Lisaks peidab endas rohkelt võimalusi koostöö 

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga, kellega ühiselt läbi viidud episoodilised projektid 

on olnud edukad ning toonud omavahel kokku erinevas vanuses ühiskonna kihid. 

 

4. SOTSIAALTEENUSTE HETKEOLUKORRA SWOT-ANALÜÜS 

 

Sotsiaalteenuste sisemised tugevused: 

 lai valik koduhooldusteenuseid, 

 koduhooldusteenuste pakkumine kõigil nädalapäevadel, 

 elektriautode kasutamise võimalused, 

 paindlik ja Eestis ainulaadne sooja toidu koju viimine kõikidel nädalapäevadel, 

 kaasaegsete transpordivahendite olemasolu sooja toidu kojuveo ja 

sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks, 

 invasõidukijuhi professionaalsusest tulenev sotsiaaltransporditeenuse hea maine; 

 kaasaegse trepironija olemasolu muudab sotsiaaltransporditeenuse kliendisõbralikumaks, 

 eraldi huvitegevuse juhi ametikoha olemasolu koosseisus, 

 pikendatud 35-kalendripäevane põhipuhkus kõigile sotsiaalteenuste osutajatele 

motivatsiooni tõstmiseks, 

 laste ja täiskasvanute turvakodu värskelt renoveeritud ruumid ja uus sisustus, 

 täiskasvanute varjupaiga valvetöötajate ruumi kokku koondatud valvekaamerate 

juhtimissüsteem, mis võimaldab lisaks keldrikorrusel olevatele varjupaiga ruumidele 

jälgida sotsiaalmaja teise ja kolmanda korruse ühiskoridore. 
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Sotsiaalteenuste sisemised nõrkused: 

 keerulisest klientuurist tulenevad töötajate psühholoogilised probleemid, 

 lisandunud uute töötajate vähene erialane täiendkoolitus, 

 sooja toidu kojuveo teenuse stabiilse kvaliteedi tagamine arvestades valmistatavate toitude 

kõikuvat kvaliteeti, 

 järjest suurenev sotsiaaltranspordi tellimuste ajaline kattuvus, mistõttu muutub järjest 

keerulisemaks kõikide tellimuste täitmine kliendile sobilikul ajal, 

 

Sotsiaalteenuste välised võimalused: 

 sarnaselt Eestis üldiselt valitsevale elanikkonna vananemisele on ka Viljandi linna 

elanikkonna hulgas eakate inimeste osakaal järjest suurenemas, mistõttu on käesoleva 

arengukava perioodi jooksul tagatud piisav klientuur kõigile sotsiaalteenustele ning seda 

arvestades säilib Päevakeskuse kui sotsiaalteenuseid pakkuva asutuse vajalikus Viljandi 

linnas ja Päevakeskus suudab pakkuda ka nõudluse suurenedes koduhooldus- ja teisi 

teenuseid kõigile viljandlastele, kes neid teenuseid vajavad; 

 suurenev koostöö erinevate ametiasutuste ja institutsioonidega Viljandi linnas integreeritud 

sotsiaalteenuste pakkumiseks, 

 koostöö ja kogemuste vahetamine teiste omavalitsuste samasuguseid sotsiaalteenuseid 

pakkuvate asutustega, 

 laste turvakodu, täiskasvanute turvakodu ja täiskasvanute varjupaiga teenuste osutamisel 

koostöö tegemine teiste Viljandimaa omavalitsustega juhul, kui osapooled on nõus ühiselt 

ja õiglases proportsioonis ressursse panustama.  

 

Sotsiaalteenuste välised ohud: 

 elektriautode kasutamise ebakindel tulevik piirab kaugemas perspektiivis samal tasemel 

teenuste pakkumist, sest varasemaga võrreldes suurem paindlikus teenuste pakkumise 

puhul tuleneb just võimalusest kasutada elektriautosid ning sõiduvahendite puudumine 

tulevikus muudaks halvemaks klientide teenindamise; 

 keskmisest väiksema konkurentsivõimega töötasud, mis sageli ei võimalda töölt lahkujate 

asemele värvata kvaliteetset tööjõudu ning raskendab oluliselt hooajaliste asendustöötajate 

leidmist (haiguslehel ja puhkusel olevate töötajate asendamine). 

 sotsiaalvaldkonna töö ja töötajate kahanev maine ning sellest tekkinud kuvand ühiskonnas 

vähendab selles valdkonnas tööd otsivate inimeste hulka ja kitsendab uute töötajate 
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leidmise võimalusi. 

 

5. PÄEVAKESKUSE TULEVIKU VÄLJAVAATED 

 

Päevakeskuse tegutsemise peamisteks kitsaskohtadeks on sotsiaalvaldkonna keskmisest madalam 

töötasu, ühiskonnas langev sotsiaalvaldkonna töö ja töötajate maine, mitme Päevakeskuse 

pakutava teenuse osutamisega seotud sotsiaalmaja ehituslik ebarahuldav seisund ning sisult väga 

erinevate sotsiaalteenuste pakkumisest tingitud vähene ühise meeskonna tunne.  

 

Päevakeskuse järjest laienev pakutavate sotsiaalteenuste hulk ning mõne aasta eest juurde 

lisandunud hariduse tugiteenused tekitavad ilmselge vastuolu asutuse nime ja selle sisu vahel. 

Valdkonnaga mitte kursis olevate inimeste jaoks pseudoprobleemina tunduv on reaalsuses 

segadust ja pahameelt tekitav nii töötajate, klientide kui koostööpartnerite seas.  

Alates 01.01.2018 eksisteeriva Päevakeskuse laste ja perede osakonna töötajad ei ole siiani üle 

saanud negatiivsusest töötada asutuses, mis pakub erinevaid teenuseid eakatele ja puuetega 

inimestele ning korraldab muuhulgas Viljandi linnas laste turvakodu teenuse pakkumist. Eelnevast 

tulenevalt on prioriteet Päevakeskuse laste ja perede osakonna sobivamasse vormi paigutamine. 

Samuti on eespool loetletud ja käsitletud sotsiaalteenuste koondamine asutuse nime „Viljandi 

Päevakeskus“ alla segadust tekitav ning takistab vajaliku teenuste info jõudmist klientideni ning 

põhjustab arusaamatust erinevate osapoolte vahel. Enamus suuremaid omavalitsusi on nüüdseks 

liitnud erinevaid sotsiaalteenuseid pakkuvad asutused kokku ning nende ühisnimetajaks on sõna 

„Sotsiaalkeskus“. Eelnevast tulenevalt on Päevakeskuse eesmärk võimalikult kiiresti muutuda 

Viljandi linna allasutuseks nimega „Viljandi Sotsiaalkeskus“.                
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6. PÄEVAKESKUSE ARENGU EESMÄRGID AASTATEKS 2021-2025 

 

Eesmärk Tegevused Tulemus Periood Vastutaja 

Koolitatud personal 
Personali professionaalsuse tagamine 

järjepideva täiendkoolituse kaudu 

Kvaliteetsete sotsiaalteenuste 

pakkumine 
pidev 

juhataja, koduteenuse 

osakonna juhataja 

Motiveeritud personal 

Ühisürituste korraldamine. Töötajatele 

kaasaegsete töötingimuste loomine. 

Motivatsioonipaketi loomine 

Kvaliteetsete sotsiaalteenuste 

pakkumine. Personali voolavuse 

vähenemine 

pidev juhataja 

Personali ühtsustunde 

tõstmine 

Ühisürituste korraldamine. Kõigi töötajate 

jaoks õiglase töökeskkonna loomine 
Lojaalne personal pidev 

juhataja, koduteenuste 

osakonna juhataja 

Juhtimisdokumentatsiooni 

uuendamine 

Juhtimisdokumendi „Töötasustamise 

põhimõtted“ uuendamine 

Läbipaistvam ja üheselt 

mõistetav töötasustamine, 

lisatasude ja hüvitiste maksmine 

ning kulude kompenseerimine 

2021 juhataja 

Päevakeskuse uus 

teabehaldamise kord 

Teabehaldamise korra kaasajastamine ja 

kinnitamine 

Selge ülevaade asutuse 

teabehaldusest 
2021 juhataja 

Kaasaegse riist- ja 
tarkvara olemasolu 

Igapäevaseks tööks vajalike töövahendite 
soetamine 

Kvaliteetsete sotsiaalteenuste 
pakkumine. Motiveeritud 
personal 

pidev 
juhataja (koostöös IT-
teenistusega) 

Digitaalse tööülesannete 
haldamise tarkvara 
kasutusele võtmine 

Sobiliku terviklahenduse leidmine 
Kaasaegse koduhooldusteenuse 
pakkumine 

2021-2022 
juhataja (koostöös IT-
teenistusega) 

Sotsiaalkorterite üürnike 
elamistingimuste 
parandamine 
 

Sotsiaalmaja (Leola 12 a, Viljandi) 
renoveerimine 

Kvaliteetse sotsiaalteenuse 
pakkumine. Keskkonnasäästlik 
linnavara haldamine 

2021-2025 
juhataja (koostöös 
haldusametiga) 
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SA Viljandimaa 
Lasteturvakodu loomine 

Eelläbirääkimiste pidamine nelja 
Viljandimaa omavalitsuse osavõtul ühise 
rahastusega sihtasutuse loomiseks 

Kehtivatele seadustele vastava ja 
jätkusuutliku laste 
turvakoduteenuse pakkumine 
Viljandimaal 

2022 
juhataja (koostöös 
sotsiaalametiga) 

Keskkonnasäästlike 
transpordivahendite 
kasutuselevõtmine  

Seniste rendilepingute (transpordivahendid 
invatranspordiks ja sooja toidu kojuveoks) 
lõppemisel uute riigihangete välja 
kuulutamine ning hübriid/elektrisõidukite 
eelistamine 

Keskkonnasäästlike 
sotsiaalteenuste osutamine 

2023 juhataja 

Personali IT-teadmiste 
tõstmine 

Erinevate veebikeskkondade tutvustamine. 
Personali teadmiste ja oskuste tõstmine 
erinevate infosüsteemise kasutamisel 

Asutuse igapäevase 
töökorralduse sujuvam 
toimimine 

2021-2025 
juhataja (koostöös IT-
teenistusega) 
 

Uus sisustus Leola 12a 
sotsiaalkorterites 

Järk-järgult uue ja samalaadse mööbli 
soetamine sotsiaalkorteritesse 

Kvaliteetse sotsiaalteenuse 
pakkumine 

2021-2025 juhataja 

 
 
Eelnevas tabelis toodud eesmärkide täitmise rahaliseks allikaks on osaliselt asutuse eelarvelised vahendid, kuid enamus eesmärkidest ei ole kaetavad 
asutuse oma eelarvest, mistõttu on nende realiseerumine seotud planeeritud eesmärgi elluviimise perioodi Viljandi linna eelarve üldise majandusliku 
seisuga ning selle ajahetke Viljandi linna prioriteetidega.  
 
Päevakeskuse arengu eesmärkide 2021-2025 täitmise mõõdikuteks on iga-aastaselt läbi viidavate rahuloluküsitluste tulemused: 

 klientide rahuloluküsitlus   1 kord aastas oktoober/november 
 töötajate rahuloluküsitlus   1 kord aastas veebruar/märts 
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II OSA 

LASTE JA PEREDE OSAKONNA ARENGUKAVA 2021-2025 

 

SISSEJUHATUS 

 

Osakonna põhieesmärgiks on kaitsta Viljandi linnas elavate laste õigust ohutule 

kasvukeskkonnale, tasakaalustatud ja igakülgsele arengule ning erilisele kaitsele.  

 

Vastavalt Viljandi Päevakeskuse põhimäärusele on laste ja perede osakonna peamised tegevused: 

1) olla lastega ja lastevanematega dialoogis ning lapsi ja lapsevanemaid nõustav partner; 

2) olla koolide ja lasteaedade (edaspidi munitsipaalharidusasutused) töötajaid nõustav ja 

teenindav haridus- ja sotsiaalvaldkonna tugiteenuste kompetentsikeskus. 

 

Peamised ülesanded: 

1) tagada Viljandi linna lastele, noortele ja lastevanematele ning nendega tegelevatele 

spetsialistidele kvaliteetsete ja mitmekülgsete nõustamisteenuste nt psühholoogiline, 

eripedagoogiline, logopeediline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine, perelepitus- ja 

võlanõustamisteenus), teraapiate (paari- ja pereteraapiad) ja muude asjakohaste tegevuste 

elluviimise, mis on suunatud (Viljandi Päevakeskuse põhimäärus, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/407042017010) § 4 lõikes 1 punktis 1 nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks; 

2) koondada, süstematiseerida ja vahendada infot ning teavitamis- ja nõustamisalaseid 

metoodilisi teavitus- ja infomaterjale; 

3) koguda ning analüüsida lapsi ja noori puudutavat informatsiooni (sh koolikohustuse 

mittetäitmist ja põhihariduseta koolist väljalangemist), mis on nõustamiseks, teenuse 

osutamiseks ja arendamiseks ning päevakeskuse tegevuste planeerimiseks vajalikud; 

4) korraldada tegevuse eesmärkidest tulenevaid üritusi, teabepäevi, kursuseid ning koolitusi; 

5) kaasata oma tegevustesse ja teenuste arendamisse noori, haridusasutusi, linnavalitsuse 

ameteid ning teha siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd; 

6) viia ellu eesmärkide saavutamist toetavaid projekte, osaleda siseriiklikes ja 

rahvusvahelistes projektides; 

7) toetada perekondi kogukonda lõimumisel. 
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7. HETKEOLUKORD 

7.1. Senised arengud 

Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakond on 1. jaanuarist 2018 tööd alustanud Viljandi linna 

nõustamisalane kompetentsikeskus. Alates septembrist 2019 liitus laste ja perede osakonnaga 

Viljandi Perepesa meeskond. 

 

7.2. Laste ja perede osakond 

Hariduse tugiteenuste osutamise vajadus oli aja jooksul kasvanud ja ootused tegevusele muutunud, 

mistõttu tuli Viljandi linnavalitsusel algatada 2017. aastal tugiteenuste osutamisel ja 

koordineerimisel uus arenguetapp. Muudatuste põhjusteks olid tugispetsialistide puudus, nende 

tööga ülekoormatus haridusasutustes ja erialasse mittepuutuvad tööülesanded ning 

tugispetsialistide ühtse erialase sünergia puudumine.  

 

Sobivad ruumid kohandati Sakala Keskusesse, aadressiga Tallinna tn 5, Viljandi 

(nõustamiskabinet, väike koosoleku ruum, juhi kabinet). Sihtgrupiks on lapsed ja noored, 

lapsevanemad, haridusasutuste töötajad ning laste/noortega tegeleva võrgustiku spetsialistid ja 

haridusametnikud.  

 

Alustasime töötajate värbamisest ühtsesse ülelinnalisse osakonda. 20-st töötajast 19 inimest olid 

valmis alustama tööd uues meeskonnas. Viljandi linna erinevates haridusasutustes töötavad 

spetsialistid ei olnud omavahel tuttavad, alustasime meeskonna koolitustega ja üksteise 

tundmaõppimisega. Ühiste väärtuste kujundamine võttis aega ligikaudu aasta.  

 

Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakonnas töötavad logopeedid, eripedagoogid, 

sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid. Tugispetsialistid teenindavad kõiki Viljandi linna 

munitsipaalkoole ja –lasteaedu. Sihtgrupiks on lapsed ja noored, lapsevanemad, haridusasutuste 

töötajad ning laste/noortega tegeleva võrgustiku spetsialistid ja haridusametnikud. 

Tugispetsialistide osutatavad teenused ja maht lepitakse kokku osakonna ja haridusasutuste vahel 

vastavalt Viljandi linna poolt kehtestatud osakonna struktuuri võimalustele ja haridusasutuste 

vajadusele. 

 

Kolme aasta jooksul meeskonnas tekkinud ühtne sünergia on tuntav. Tugispetsialistide 

erialagrupid arutavad omavahel spetsiifilisi teemasid ja saavad üksteiselt tuge. Keeruliste ja 

raskete juhtumite puhul kutsutakse appi kolleegid, leidmaks parimaid lahendusi. Tavaks on 
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kujunenud paar korda aastas toimuvad sisekoolitused „Kolleegilt kolleegile“, mille eesmärgiks on 

uute teadmiste ja kogemuste jagamine (ülevaate andmine erialastel koolituspäevadel osalemisest, 

uute metoodikate tutvustamine vms). Varasemalt puudus lasteaedadel võimalus saada 

psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist abi. Nüüd on nimetatud teenust võimalik koolide 

spetsialistidel pakkuda lasteaialaste ja nende vanemate toetamiseks koolivaheaegadel. Kriitiliste 

juhtumite puhul saame kokku kutsuda tugispetsialistide ekspertrühma, kes panustab parima 

tulemuse saavutamise nimel. 

 

Viljandi linna munitsipaalharidusasutuste lastele on tagatud tasuta tugispetsialistide teenus 

koolides ja lasteaedades. Lisateenuse vajadusel kehtestas Viljandi Linnavalitsus märtsis 2018 

hinnakirja. Hinnakirja koostamise vajadus tekkis klientide soovidest. Huvi on tundnud Viljandi 

linna erakoolide juhid ja lapsevanemad, kelle laps vajab tugispetsialisti lisakonsultatsiooni või 

nõustamist. 

Laste ja perede osakonna tugispetsialistide tasuliste teenuste hind on 25€/h, Viljandi linna 

sissekirjutusega klientidele on spetsialisti konsultatsioon või teraapia 15€/h. Eelkooliealistele 

lastele, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn ja kes ei käi munitsipaallasteaias, on 

vajaduspõhine tugispetsialistide teenus tasuta. Perelepitusteenus on tasuline teenus, mille hind on 

60€/90min. 

 

2021. aastal töötab Laste ja perede osakonnas 28 tugispetsialisti, kokku koormusega 24 

ametikohta. Viljandi linna munitsipaalharidusasutustes pakutakse psühholoogilist, 

sotsiaalpedagoogilist, eripedagoogilist ja logopeedilist teenust.  
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Teenuse kirjeldused on lahti kirjutatud järgneval strateegiakaardil 2021–2025 

 

Visioon 

Fookusvald-

konnad

Eesmärgid

Väärtused

Lapsekesksus – lähtume oma tegevuses eesmärgist, et iga laps on oluline

Ausus ja avatus – loome usalduslikke suhteid ning järgime eetikast tulenevaid suhtlusprintsiipe, nendeks on hoolivus, 

empaatilisus ja lugupidamine

Professionaalsus – toetume oma töös teaduspõhistele praktikatele ning väärtustame erialast arengut

Sidusus – teeme mitmekülgset koostööd erinevate osapooltega, et tagada ühiselt lapsele parim võimalik tugi

Mission Anname oma panuse tugeva ja ühtehoidva kogukonna kujunemiseks

Kõik Viljandi abivajavad lapsed ja pered saavad nende 

vajadustest lähtuva toe

E1: Tugiteenuste 

keskus on 

kogukonnas tuntud 

ja hea mainega 

asutus ning 

atraktiivne 

tööandja.

E3: Pakutavad 

teenused lähtuvad 

varajasest 

märkamisest ja 

kliendi vajadustest 

ning on arendatud 

koostöös

E5: Süsteemne 

koostöö, infovahetus 

ja tagasisidestamine 

toimib nii pere, 

haridusasutuste kui 

teiste koostöö-

partneritega.

E2: Keskuse  

töökohad on 

täidetud 

kvalifitseeritud ja 

motiveeritud 

spetsialistidega.

F1: Kaasaegne 

ja avatud 

juhtimine ja 

mainekujundus

F5: Toimiv 

koostöövõrgustik
F2: Pädev ja 

motiveeritud 

personal

F4: Kaasaegne 

töökeskkond

F3: Vajadus-

põhised ja 

kättesaadavad 

teenused

E4: Töökeskkond 

on kliendi ja töötaja 

vajadustele vastav, 

kõigil 

spetsialistidel on 

vajalikud 

töövahendid. 
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7.3. Perepesa 

SA Lapse Heaolu Arengukeskus töötas välja „Ennetus- ja peretöökeskuste tegevusmudeli“ ning 

sõlmis koostöölepingud kolme omavalitsusega – Viljandi linna, Põltsamaa ja Türi vallaga, et 

testida tegevusmudeli toimimist omavalitsuste haldusterritooriumidel.  

Ennetus- ja peretöökeskused ehk „Perepesad“ on käivitatud SA Lapse Heaolu Arengukeskuse 

pilootprojekti (periood oktoober 2019–detsember 2021) raames ja Arengukeskuse sisulisel toel 

ning koostöös kohalike omavalitsustega. Viljandi Perepesa avati 2019. aasta septembris. 

Pilootprojekti eesmärk on luua kohalikul tasandil uus kvaliteet lastega perede probleemide 

ennetamisel ja varajasel märkamisel, perede toetamisel ning laste vaimse tervise edendamisel. 

Perepesade tegevusmudel lähtub universaalsest lähenemisest. Ennetus- ja peretöökeskuste 

tegevused on suunatud eeskätt peredele alates lapseootusest kuni lapse kooliminekuni, kui 

perekonnal on suurim mõju lapse arengule ja heaolule. Perepesas on avatud mängutuba, osutatakse 

lühiajalist lapsehoiuteenust, pakutakse infot ja koolitusi lastevanematele erinevate peretöö 

spetsialistide poolt ning abivajaduse korral mõjusaid teenuseid. 

Perepesas pakutakse erinevaid teenuseid. Teenuste kirjeldused asuvad lisas 1. 

7.4. Laste ja perede osakonna peamised tugevused ja väljakutsed 

Laste ja perede osakonna tugevused ja väljakutsed selgitati välja meeskonnaga arengukava 

koostamise seminaril. 

 

Tugevused 

 kvalifitseeritud spetsialistid 

 koostöö meeskonnas ja erialagruppide vahel 

 kogemuste jagamine 

 ühised väärtused 

 meeskonna sünergia 

 meeskonnakoolitused/erialased koolitused 

 teadmiste, kogemuste jagamine (kolleegilt kolleegile) 

 mitmekülgsus (erinevad tugispetsialistid/teenused, tugispetsialistide pädevus) 

 tugispetsialistide rotatsioon 

 meeskonna vähene voolavus 

 koostöövestluste traditsioon 

 ühtne dokumendihaldussüsteem 

 koostöö ülikoolidega, praktikabaas Tallinna Ülikoolile ja Tartu Ülikoolile 

 projektipõhised lisarahastused 
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 osalemine rahvusvahelistes projektides 

 tugev eestvedamine 

 õppevahendite ja töövahendite soetamise võimalused 

 

Väljakutsed 

 tugispetsialistide puudus 

 psühholoogiteenus lasteaedadele 

 teenuste ootejärjekordade lühendamine (pereteraapia, psühholoogiline teenus) 

 ebaühtlane töötingimuste ja -vahendite olukord ning kättesaadavus 

 teenuste ühest kohast kättesaadavus kliendi jaoks (nn ühe ukse poliitika) 

 teenuste disain 

 asutusteülese koostöö arendamine 

 rahulolu tagasiside küsimine ja analüüs tugispetsialistide teenustele lasteaedade/koolide 

juhtkonnalt/lapsevanematelt 

 füüsilise töökeskkonna parandamine - ruumipuudus/ruumi olemasolu, vahendid 

 kaasaegsete IT-vahendite olemasolu 

 info liikuvus erinevate majade vahel  

 osakonna maine/atraktiivsus eraldi asutusena/ oma nimi 

 atraktiivne eraldiseisev kodulehekülg 

 

Väljatoodud tugevused ja väljakutsed on aluseks osakonna arengukava strateegia ja tegevuskava 

koostamisele. 

 

8. LASTE JA PEREDE OSAKONNA STRATEEGIA 2021-2025 

8.1. Missioon 

Anname on panuse tugeva ja ühtehoidva kogukonna kujunemiseks. 

 

Missiooni täitmiseks pakume mitmekülgseid tugiteenuseid laste ja perede toetamiseks ning 

arendamiseks nende vajadusest lähtuvalt. 

8.2. Väärtused 

Keskuse tegevus tugineb neljale põhiväärtusele (LAPS):  

 

 Lapsekesksus – lähtume oma tegevuses eesmärgist, et iga laps on oluline 
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 Ausus ja avatus – loome usalduslikke suhteid ning järgime eetikast tulenevaid 

suhtlusprintsiipe, nendeks on hoolivus, empaatilisus ja lugupidamine 

 Professionaalsus – Toetume oma töös teaduspõhistele praktikatele ning väärtustame 

erialast arengut 

 Sidusus – teeme mitmekülgset koostööd erinevate osapooltega, et tagada ühiselt lapsele 

parim võimalik tugi 

8.3. Visioon ja fookusvaldkonnad 

Kõik Viljandi abivajavad lapsed ja pered saavad nende vajadustest lähtuva toe. 

 

Soovitud seisundi kirjeldus: 

Tugiteenuste keskuse pakutavad teenused lähtuvad kliendi vajadusest ja „ühe ukse 

poliitikast“ ning on kõigile abivajajatele kättesaadavad. Keskuse kõik töökohad on täidetud 

kvalifitseeritud ja motiveeritud spetsialistidega. Süsteemne koostöö, infovahetus ja 

tagasisidestamine toimib nii pere (laps ja vanem), haridusasutuste kui teiste koostööpartneritega, 

sh maakondlikul tasandil. Töökeskkond on kliendi ja töötaja vajadustele vastav, kõikidel 

spetsialistidel on vajalikud töövahendid. Keskus on kogukonnas tuntud ja hea mainega asutus ning 

atraktiivne tööandja. 

 

Visiooni elluviimiseks panustatakse viide fookusvaldkonda (F1-F):  

F1: Kaasaegne ja avatud juhtimine ja mainekujundus 

F2: Pädev ja motiveeritud personal 

F3: Vajaduspõhised ja kättesaadavad teenused 

F4: Kaasaegne töökeskkond 

F5: Toimiv koostöövõrgustik 

 

Iga fookusvaldkonna raames on püstitatud eesmärk, mille täitmine toimub läbi eesmärkide (E1-

E5) ja meetmete. 

 

8.4. Eesmärgid ja meetmed 

F1: Kaasaegne ja avatud juhtimine ja mainekujundus 

E1: Laste ja perede osakond (tugiteenuste keskus) on kogukonnas tuntud ja hea mainega 

asutus ning atraktiivne tööandja. 
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Mõõdikud: 

 Sihtrühmade rahuolu, sh hinnang mainele ja tuntusele (allikas: haridusasutuste, 

lapsevanemate ja koostööpartnerite rahulolu-uuring, siht täpsustatakse peale esimest 

uuringut). 

 Töötajate rahulolu ja motivatsioon (allikas: rahulolu-uuring, siht 75%). 

 

Meetmed: 

 Keskuse mainekujundus. 

 Väärtuspõhine ja meeskonnatööst lähtuv juhtimine. 

 Juhtimistasandi laiendamine ja tugevdamine. 

 

F2: Pädev ja motiveeritud personal 

E2: Keskuse töökohad on täidetud kvalifitseeritud ja motiveeritud spetsialistidega. 

 

Mõõdikud: 

 Ametikohtade kaetus (allikas: keskuse juht, siht 85%). 

 Spetsialistide kvalifikatsioon (allikas: keskuse juht, siht 100%). 

 Töötajate rahulolu ja motivatsioon (allikas: rahulolu-uuring, siht 80%). 

Meetmed: 

 Motivatsioonipaketi väljatöötamine ja rakendamine. 

 Täiendavate spetsialistide värbamine, täistöökohtade arv aastate lõikes. 

 Pädevuste tõstmine (erialased, digipädevused). 

 

F3: Vajaduspõhised ja kättesaadavad teenused 

E3: Pakutavad teenused lähtuvad varajasest märkamisest ja kliendi vajadustest ning on 

arendatud koostöös sotsiaal- ja meditsiinivaldkonnaga   

 

Mõõdikud: 

 Tugispetsialistide tagamine alushariduses (allikas: keskuse juht; siht: kõigis lasteaedades 

on kõigi tugispetsialistide teenus kättesaadav). 

 Tugispetsialistide tagamine II ja III kooliastmes (allikas: keskuse juht; siht: vajalik tugi on 

kõigis koolides tagatud). 

 Sihtrühmade rahuolu teenustega (allikas: haridusasutuste lapsevanemate ja 

koostööpartnerite rahulolu-uuring, siht täpsustatakse peale esimest uuringut). 
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Meetmed: 

 Varajase märkamise toetamine ja teenuste arendamine lasteaedades. 

 Põhiteenuste arendamine lähtuvalt „ühe ukse“ poliitikast (sh teenuste efektiivne korraldus, 

II tasandi teenused). 

 Teenuste laiendamine maakonna tasandile vajadusest ja kokkulepetest lähtuvalt. 

 

F4: Kaasaegne töökeskkond 

E4: Töökeskkond on kliendi ja töötaja vajadustele vastav, kõigil spetsialistidel on vajalikud 

töövahendid.  

 

Mõõdikud: 

 Kaasaegsete töövahenditega kaetus (allikas: keskuse juht, siht 100%). 

 Ruumitingimuste parendamise plaan (allikas: keskuse juht, siht: täidetud aastaks 2025). 

 

Meetmed: 

 Töövahendite tagamine. 

 Kaasaegsete ruumivõimaluste tagamine. 

 Nõustamisruumide tagamine. 

 

F5: Toimiv koostöövõrgustik 

E5: Süsteemne koostöö, infovahetus ja tagasisidestamine toimib nii pere (laps ja vanem), 

haridusasutuste kui ka teiste koostööpartneritega, sh maakondlikul tasandil. 

 

Mõõdikud: 

 Sihtrühmade rahuolu, sh hinnang mainele ja tuntusele (allikas: haridusasutuste, 

lapsevanemate ja koostööpartnerite rahulolu-uuring, siht täpsustatakse peale esimest 

uuringut). 

 Regulaarsete ühissündmuste arv (allikas: iga-aastane tegevuskava, siht: toimivad 

regulaarsed koostööformaadid kõigi sihtgruppidega). 

 

Meetmed: 

 Lapsevanemate ja perede koostöövõrgustiku arendamine. 

 Koolide ja lasteaedade, huvikoolide koostöövõrgustiku arendamine. 

 Maakondliku koostöövõrgustiku arendamine. 

 Koostöö teiste partneritega nii Eestis kui mujal. 
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Kokkuvõttev strateegiakaart on leheküljel 21, täpsem tegevusava strateegia lisas 3. 

 

9. VILJANDI PEREPESA STRATEEGIA 2021–2025 

9.1. Visioon 

Perepesa on perede jaoks olemas, loob peredele võimalusi, märkab ja toetab 

 On olemas - Viljandi Perepesa olemasolu loob võimalusi, märkab ja toetab. Perepesa on avatud 

kogukonnakeskus ning pakub tuge teadlikuks lapsevanemaks kasvamisel. 

 Loob võimalusi - läbi oma tegevuse ja pakutavate teenuste loome lastega peredele võimalusi 

saada tuge, suurendada lapsevanemate teadmisi ning oskusi lapse arengu toetamisel ning 

tugevdame vanemlikku toimetulekut. 

 Märkab - läbi võimaluste loomise märkame lastega perede murekohti, last ohustavaid riske, 

soove ja vajadusi, mille kaudu toetame varajast sekkumist ja ennetamist, et probleemid ei 

süveneks. 

 Toetab - märkamise kaudu saame toetada ja jõustada lastega peresid, mille läbi aitame kaasa 

lapse heaolule. 

9.2. Missioon  

Perepesa on kooskasvamise koht, kus kasvada sidusaks tervikuks nii kogukonna kui ka 

ühiskonnana 

Kasvame lapsevanemateks koos lastega - nii hingeliselt kui teadmiste ja kogemuste poolest. 

Perepesa loob selleks toetavaid võimalusi. Eesmärgiks on kasvada sidusaks tervikuks kogukonna 

kui ühiskonnana - Perepesa ühendab, seob, aitab luua empaatilisi lahendusi, koostoimimist ja 

lähedust nii kogukonnas kui ka ühiskonnas tervikuna.  

9.3. Väärtused 

 Kõik pered on oodatud – töötame nii, et kõik pered tunnevad, et nad on Viljandi Perepessa 

oodatud ja julgevad vajadusel küsida nõu ning abi. 

 Empaatiliselt mõistame ja toetame – perega töötades lähtume pere vajadustest. Oluline on 

pere enda motivatsioon, ressurss ja soov teha koostööd. 

9.4. Koostöö ja võrgustik 

Viljandi Perepesa olulisemateks partneriteks on laste heaolu spetsialistid, tervishoiutöötajad, 

lasteaedade personal, tugispetsialistid ja teised laste ning peredega tegelevad spetsialistid nt 

terapeudid, huviringide juhendajad, noorsootöötajad. Eelnimetatud spetsialistidega toimub 
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regulaarne koostöö eesmärgil toetada Viljandi linnas elavaid väikelastega peresid, et märgata ja 

ennetada riskiga olukordi ning hoida ära tuleviku riskikäitumist. 

Koostöö soodustamiseks on algatatud Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti 

“Koostöös laste ja perede heaks!” raames võrgustikutöö edendamine. Viljandi  linnas on loomisel 

alaealiste ja riskinoorte rasedate tugisüsteem. 

Perepesade ülesed koostööpartnerid pilootprojektis on Tervise Arengu Instituut, SA Väärtustades 

Elu, Tartu Ülikool, Eesti Logopeedide Ühing, Eesti Ämmaemandate Ühing, Eesti 

Toitumisnõustajate Ühendus, Sotsiaalkindlustusamet, EV Sotsiaalministeerium, Heateo Sihtasutus 

ja Heateo Mõjufond, MTÜ Ennetustegevuse keskus, OÜ Pugu, Advokaadibüroo Hedman Partners, 

Kodaniku Ühiskonna Sihtkapital, Pere Sihtkapital, MTÜ Lastekaitse Liit. 

9.5. Personal 

Viljandi Perepesa meeskonda kuulub Perepesa juhataja (1 ametikoht) ja mängutoa juhendaja 

(1 ametikoht), kaks psühholoog-nõustajat (kokku 0,5 ametikohta). Koostöös Viljandi Haiglaga 

toimuvad Perepesas Perekooli loengud, mida viivad läbi ämmaemandad, kellega on sõlmitud 

käsunduslepingud. 

Mõõdikud 

 Rahulolu indeks – rahuolu hinnatakse 10 punkti skaalal. Ootus on jõuda vähemalt 8 punktini 

10st. 

 Perepesa külastatavus kuus – sihttase 200 külastajat ühes kuus (va suvekuud). 

 Gruppide täituvus – 80% arvestades teenuse piirmäära. 

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“, 12-14 osalejat. 

Perekool, kuni 12 osalejat. 

Lastevanemate juturingid, kuni 12-14 osalejat. 

 Sihtgrupi uuring - 75% Viljandi sihtgrupi peredest on teadlikud Perepesa olemasolust ja 

teenustest. 

9.6. Tulevikuvaade 

Mängutoa sisustamine arendavate ja innovaatiliste mänguasjadega 

Viljandi Perepesa südameks on avatud mängutuba, mis on sisustatud ja kujundatud mängimiseks 

0-7-aastaste lastele. Mängutuppa on oodatud aega veetma beebid ja väikelapsed koos vanemate 

või hooldajatega. Mängutuba külastavad lastega pered, kes on Perepesa esmakordsed külastajad, 

kuid on ka peresid, kes käivad regulaarselt. Soovime pakkuda lastega peredele, kes on 

korduvkülastajad, võimalust last arendada läbi erinevate vahendite, millest tulenevalt peaks olema 

võimalus iga kuu vähemalt kolme uue arendava mänguasja lisamine, millega vanem koos lapsega 

mängida saab ja võimalusel kasutada juhendatud tegevustes. Laste tähelepanu hajub juba mängitud 
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mänguasjade juures kiiresti, millest tulenevalt nende tähelepanu köitmiseks on vaja uudseid 

lahendusi ja innovaatilisi mänguasju. Olemasolevaid mänguasju vahetatakse, et pidevalt 

Perepesakülastatavatel lastel säiliks põnevus igal külastuskorral. 

Tegevused mängutoas 

Olulisel kohal on Viljandi Perepesa sihtgrupile sihitatud tegevused läbi mängutoa, millest 

tulenevalt on vajalik luua võimalused, et olla avatud kogukonnale, mis aitab tõsta lapsevanemate 

teadlikkust Perepesa teenustest ning tegevustest. Kolmel korral aastas korraldatakse lastega 

peredele temaatilisi üritusi – Viljandi Perepesa sünnipäev, sõbraga Perepesas (sõbrapäev) ja 

lastekaitsepäev. Need on võimalused, mis toetavad teadvustada lastega peresid Viljandi Perepesa 

teenustest ning olla avatud nii korduvatele kui ka uutele külastajatele. Sealjuures saab sellistel 

sündmustel läbi viia töötubasid, jagada flaiereid ning Viljandi Perepesa sümboolikaga meeneid. 

 

Uued tegevused lastega peredele: 

Muusikaring väikelastele 

Muusikaring annab võimaluse lapsel ja lapsevanemal suhelda läbi erinevate rütmide, laulude ning 

pillide. Muusikaringis on soov anda lapsele võimalus üheskoos vanemaga avastada midagi uut ja 

arendada musikaalsust – laulmisoskust, rütmitunnet, meloodiataju, koordinatsioon. Samuti 

tutvustatakse lastele pillide abil erinevaid helisid. Lisaks toetab muusikaring laste sotsiaalseid 

oskusi, lapse ja vanema koostööd. 

Robootikaring 5–8-aastastele lastele 

Robootikaring nii tüdrukutel kui ka poistele aitab arendada tehnikaalast taiplikkust ning loovat 

mõtlemist. Alustades lihtsamatest ülesannetest, mis on valitud vastavalt eale on võimalus lastel 

arendada käelist tegevust ja huvi põneva tehnilise maailma vastu. 

Loovusetund 2–4-aastele ja 4–8-aastastele lastele 

Loovusetunnis joonistatakse, meisterdatakse, kleebitakse, maalitakse, õmmeldakse ja tehakse teisi 

käelisi tegevusi. Tehakse tutvust erinevate materjalidega (looduslikud, taaskasutatavad), 

suurendatakse lapse teadmisi ja toetatakse sotsiaalete oskuste arengut. 

Kokandusring 4–8-aastastele lastele 

Kokandusringis on tähelepanu suunamine juba varajases eas tervisliku toitumise olulisele. 

Tutvumine puu- ja köögiviljadele ning lapsed valmistavad eakohaseid toite. 

 

Teaduspõhised teenused: 

 korduvad koduvisiidid riskis peredele, 

 beebikool. 
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Kogukonna kaasatuse suurendamine 

Kogukonna kaasamine kui ennetus- ja peretöökeskuste „Perepesade“ tegevusmudeli teine alustala. 

Perepesa kui uute tutvuste, kogukondlike algatuste ja vabatahtlike tegevuste alguspunkt. 

Kogukonnas on koht, kust lapsevanem saab vajadusel asjatundlikku tuge ja nõu ning läbi 

kaasamise suurendatakse omaalgatusi, vabatahtlikku tegevust ja “avatud maja“ tunnet, et pered 

teaksid, kuhu lastega tulla ning kohtuda teiste lastevanematega. 

Aktiivsed lapsevanemad kogukonnas on valmis panustama ja läbi oma erialaste teadmiste, mis 

toetavad Perepesa sihtgruppi, viia läbi kohtumisi, juturinge ning töötube. Samuti algatada koostöös 

projekte. 

Koostöö suurendamine tervishoiu sektoriga 

Suurendada koostööd perearstide ja õdedega, et tõsta tervisehoiu sektori teadlikkust Perepesa 

teenustest, et vajadusel suunata märgatud ning tuge vajavaid peresid spetsialisti vastuvõtule, 

koolitustele, vanemlusprogrammi ja teistele teenustele. Kohtuda tervisehoiu töötajatega 1-2 korda 

aastas, et anda ülevaade Perepesa tegevusest ning võimalustest koostöös toetada lapseootel ja 

lastega peresid. 

Läbimõeldud kommunikatsiooni kaudu sihtgrupi perede teadlikkuse suurendamine 

Koostöös meeskonnaga koostada kommunikatsiooniplaan, kus on kirjas eesmärk kui ka vahe-

eesmärgid ja tegevused, mis toetavad Perepesa teenuste teadlikkuse suurendamist lastega perede 

seas. Läbi kommuniaktsiooni toetada ja julgustada peresid pöörduma toe saamiseks. 

Vahe-eesmärgid aitavad jõuda suurema eesmärgini – näiteks teadlik sihtrühm, uuendatud 

kodulehekülg, teenuste külastatavuse tõus vms. 

Läbimõeldud kommunikatsioon, sõnumid ja kanalid toetavad eesmärgistatult võtta fookusesse 

teatud perioodi lõikes teenused ja tegevused, mida koostöös meeskonna kui ka võrgustikuga jagada 

sihtgrupile, mis tõstab teadlikkust. 

Meeskonna suurus ja töökoormused 

Perepesa on noor ja arenev organisatsioon, kes oma tegevusega jõustab ning toetab lastega peresid 

läbi universaalse ennetuse. Olulisel kohal on teenuste kättesaadavus ja spetsialistide töökoormus, 

mis mõjutab teenuste pakkumist. Perepesas peaks töötama assistent, kes vastutab registreerimiste 

eest – nõustamised, koolitused, töötoad ja teised teenused. Suurendades psühholoog-nõustaja 

töökoormust saavad spetsialistid toetada peresid läbi tugigruppide, loengute ja vajadusel ning 

võimalusel toetada koolieelseid lasteasutusi – teha vaatlusi, anda tagasisidet, grupinõustamised. 

Mängutoa juhendaja saab toetada juhatajat kodulehekülje ja Facebooki haldamisel ning teavituste 

koostamisel. 

Töökoormused: Perepesa juhataja 1 ametikoht; mängutoa juhendaja 1 ametikoht; psühholoog-

nõustaja 0,75-1 ametikohta; assistent, 0,5 ametikohta.  
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10. ARENGUKAVA KOOSTAMISE, MUUTMISE JA KINNITAMISE KORD 

 
Päevakeskuse arengukava koostatakse viieks aastaks. Arengukava eesmärkide juures väljatoodud 

mõõdikuid seiratakse iga-aastaselt, seire läbiviimist koordineerib keskuse juht. Vastavalt 

vajadusele viiakse sisse täpsustusi. Iga-aastaselt toimub ka strateegia lisaks olevate tegevuskavade 

uuendamine ning vastavate mõõdikute seire. 

 

Päevakeskuse arengukava muudetakse ja kinnitatakse vastavalt Viljandi Linnavalitsuse määrusele 

21.11.2011 nr 48 „Viljandi linna hallatavate asutuste arengukava kinnitamise kord“. 

Päevakeskuse arengukava avalikustatakse asutuse kodulehel. 

 

Lisa 1: Laste ja perede osakonna teenuste kirjeldus 

Lisa 2: Perepesa teenuste kirjeldus 

Lisa 3: Laste ja perede osakonna tegevuskava 2021–2025 

Lisa 4: Perepesa tegevuskava 2021-2025 

 


