
KEILA SOTSIAALKESKUS 2020 AASTAARUANNE 
 
 
 
1. TEGEVUSPLAAN  
  
2019.aastal valmis Keila Sotsiaalkeskuse arengukava aastateks 2019 - 2023.  
  
Tegevusplaan 2020. aastal:  
 
1. Siseveebi koolitus ja kasutusele võtmine igapäevatöös.  
2. Kvaliteedijuhtimise rakendamine (EHK, eriv.lapsed, koduhooldus).  
3. Struktuuri ja ametinimetuste korrastamine.  
4. Erivajadusega laste tugiteenuste kaardistamine, kvaliteedisüsteemi rakendamine.  
5. Partnerite leidmine lisateenuste pakkumiseks eakatele (toit otse koju, koristamine jne).  
6. Teenuste arendamine autismispektrihäirega inimestele (vajaduste kaardistamine, 

koostöövõrgustiku loomine).  
7. Töötajate motivatsioonipaketi väljatöötamine.  
8. Parem koostöö eakatele huvitegevuse pakkumisel (ümarlaud allasutustega), aastaplaan 

avalik.  
9. Kogukonnateenuse pakkumise käivitamine.  

 
2. PERSONAL  
  
2020. detsembri lõpu seisuga töötas sotsiaalkeskuses 44 põhikohaga töötajat: 
erihoolekandes 9 tegevusjuhendajat ja erihoolekande teenuste juht; eakate hoolekandes ja 
päevakeskuses kokku 12 töötajat, s.h. teenuste juht, 7 sotsiaalhooldustöötajat, infosekretär, 
perenaine  ja bussijuht;  erivajadusega lastele tugiisikuteenust pakkusid 13 tugiisikut ning 
valdkonna juht; sotsiaalmajas pakkus ööpäevaringset valvet 4 hooldustöötajat; lisaks töötas 
asutuses 2 koristajat ning asutuse juhataja. Uue ametikoht loodi  arendus-ja 
personalispetsialistile, kellena asus tööle  Marika Pihelgas  ning erihoolekande juhtimise võttis 
üle Piret Raudjärv. 
Päris uued inimesed kes tööle asusid olid tegevusjuhendajad Hele-Riin Karja, Marian Puusepp 
ja Liina Paap ning kolm tugiisikut Aili Kolberg, Katre  Saar ja Liivi Vainküla.  Tööl lahkusid 
tegevusjuhendaja Anneli Rumjantseva ja tugiisik Tiina Ruven. 
Käsunduslepingu alusel töötasid isikliku abistaja, tugiisiku või hooldustöötajana aasta jooksul 
kokku 10 isikut , ringide juhendajaid ka 10 ja ühekordsed asendamised või muud tööd 5 isikut. 
 
3. ERIHOOLEKANDETEENUSED  

Erihoolekandeteenused on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra 
tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet erihoolekande 
tegevusjuhendaja poolt ning kellele teiste hoolekande abimeetmetega ei ole vajalikku abi 
võimalik osutada. Erihoolekandeteenust on õigus saada alates 18. eluaastast. 

2020 oli ootamatuste ja teisalt unistuse täitumise aasta.  



Ootamatus ja ärevus tulenes ülemaailmsest koroonakriisist. 12.märts - 17.mai tuli teha 

täielikke ümberkorraldusi töös. Nõustamine klientidega toimus ainult väli tingimustes või 

telefoni teel. Sügisel uue koroonapuhangu ajal tuli taaskord töö ümber korraldada, võimalikult 

palju hajutada. Ärevus, teadmatus ja hirm on vaieldamatu osa selle aasta tegemistel nii 

klientide hulgas kui kogu kollektiivis.   

Juunis toimus erihoolekandes struktuurimuudatus, tegevusjuhendajate tööd koordineerib 

erihoolekande teenuste juht Piret Raudjärv. Kokku on 11 tegevusjuhendaja ametinimetusega 

töötajat. Üks inimene käis tegevusjuhendaja praktikal.  Tegevust alustas kaua oodatud  

puutööring, mis pakub tegevust eelkõige poistele kuid on jõukohale ka naistele. 

Pikalt planeeritud ja mitmeid kordi projekteeritud unistus - kogukonnas elamise teenusemaja 

valmimine. Vaatamata ümbruskonna vastuseisule, saime kogukonna teenust pakkuma hakata 

sügisel. Maja sünnipäevaks sai päev, mil istutati hoovi õunapuu – 24.september 2020. 

Kogukonnas elamise teenuseüksus pakub Keilas kümnele psüühilise erivajadusega isikule 

perepõhise elukorraldusega elamist. Nimetatud maja valmimisega võeti tööle kaks uut 

tegevusjuhendajat konkursi alusel. 

Kokku pakuti aasta jooksul erinevaid teenuseid 58 isikule, neist toetavaid teenuseid sai 51 

inimest ning ainult pikaajalist kaitstud töö teenust sai 7 isikut. Aasta jooksul võeti teenustele 

8 uut klient.  

Kogukonnas elamise teenust (KET) osutati 10 inimesele, kellest 7 isikut liikusid igapäevaelu 

toetamise teenuselt kogukonna teenusele, 2 isikut tulid kodust ning 1 naine vahetas sama 

teenuse kodulinna kasuks. Peamiseks vaatenurgaks teenusel oli ühiselureeglite kinnistamine 

ja igapäevaelu oskuste kujundamine. 

Toetatud elamise teenust (TE) osutati aasta jooksul kokku 13 kliendile, uusi kliente tuli 

teenusele üks.  11 elas sotsiaalkorteris ja 2 isiklikus eluruumis ning 12 oli hõivatud mingi 

tööalase tegevuse või õppimisega. TE teenuse osutamisel pakutakse inimesele tuge 

võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades. 

Töötamise toetamise teenust (TT) osutati aasta jooksul kokku 4 kliendile, kellest kaks töötavad 

avatud tööturul, üks töötab kohandatud töökeskkonnas sotsiaalkeskuses ning üks otsib tööd. 

MTÜ-s Töötahe töötas 2020.aasta lõpu seisuga töölepinguga 5 inimest, kellest üks oli 

töötamise toetamise teenusel.  Keila Sotsiaalkeskuse töötajate nimekirjas on 30  

erivajadusega klienti, kes töötavad  pikaajalise kaitstud töö teenusel. 2020 aasta jooksul sai  

pikaajalise  kaitstud töö teenust kokku 34 klienti ja aasta  lõpuks olid kõik 30 kohta täidetud, 

kellest klienti 2 I etapis ja 28  klienti  suunatud II etappi. Nelja töötajaga leping lõpetati . 

Lõpetamise põhjused :1 läks pensionile, 1 hinnati töövõime ümber, 1 teenus ei sobinud ja 1 

lahkus tervislikel põhjustel. Väljapoolt Keila linna (Paldiskist, Rummult) oli teenuse saajaid 



aasta jooksul kokku 8. Paldiskist olid kliendid teenusel AS-ist Hoolekandeteenus, kogukonna 

ja ööpäevaringselt teenuselt. 

Kõik tööd tehakse läbi MTÜ Töötahte, kes on allhankija järgnevatele ettevõtetele: 

AS Santa Maria (maitseainesegude kaalumine ja komplekteerimine), OÜ Akone (seemnete 

pakendamine), Softreflector (helkurite komplekteerimine), AS Lindante (nahast 

õmblustoodetele aksessuaaride ja kinnitustarvikute komplekteerimine), Kulukaubandus 

(ühekordsete nõude pakendamine), SA Keila Leht (linnalehe kojukanne), trükikoda K-Print 

(kartongi voltimine), OÜ Hansa Leather tooteetikettide kleepimine ja tootepakendite 

liimimine.  

Aasta II pooles langes ära AS Santa Maria töö, kadus ära suur hange Venemaale. Lisandus 

Keilas tegutsev trükikoda Notes Print, kes pakkus erinevate reklaam toodete viimistlust ( 

liimimine, teipimine, voltimine).  

2020. aastal kudusime 37 vaipa ja seda oli kokku 53 meetrit. Vaipu kudus 4 klienti, 

kudumismaterjali ettevalmistustöö tegid 24 pikaajalise kaitstud töö teenuse raames. 9 

väikevaipa kudusime lasteaiale Rukkilill. Lapsed külastasid meie kudumistuba ja  sellest sündis 

koostöömõte - lapsed ise valmistavad oma vaipadele kudumismaterjali (puuvillasest kangast 

voodipesu)  ja meie koome, mis oleks Keila Sotsiaalkeskuse ja lasteaia Rukkilill ühine 

taaskasutusprojekt.   

Seoses viiruse levikuga on töötamise aasta olnud väga tagasihoidlik, kuid meie õnneks ei ole 

ära langenud allhanke tööd. Samuti oleme saanud korraldada oma traditsioonilise suvelaagri 

Roosta Puhkekülas, kus osales 30 klienti ja 5 tegevusjuhendajat. 

Igapäevaelu toetamise teenust (IET) osutati aasta jooksul 36 isikule. 2020 aasta lõpu seisuga 

oli teenusel 29 inimest. Uusi kliente tuli teenusele 4. Teenust pakuti ka teistele omavalitsuse 

inimestele kokku 7 (Harku, Lääne-Harju ja Lääne-Nigula vald). Avatud tööturul töötas aasta 

lõpu seisuga 6 igapäevaelu toetamise teenuse klienti. 

Päevakeskuse tegevused, huvialaringid ja ühisürituste korraldamine said samuti suure languse 

seoses koroona pandeemiaga. 

Päevakeskuse tegemised: erinevatel teemadel jutunurgad, sõbrapäeva kingituste 

meisterdamine, süüterooside tegemine, hoidiste valmistamine, jõuluehete ja jõulukaartide 

meisterdamine, koos kokkamised ja küpsetamised, jalutuskäigud looduses ja Keila linnas. 

Maksimaalselt võttis päevakeskuse tegevusest osa 9 klienti, kuu keskmine on 5-6 inimest 

tegevuse kohta. Päevakeskuse kliente kaasatakse köögitoimkonda lõunasöögi serveerimisel. 

Aasta jooksul tegutses keskuses regulaarselt 12 huvialaringi (toiduvalmistamise ring, laulmine, 

kunstiring, käsitööring, laulmine, võimlemine, mänguline liikumine, ujumine, lauamänguring, 

teatriring, puutööring), millest üks (rütm ja heli) lõpetas sügiseks tegevuse.  Kaks korda toimus 



fotoring. Kõige populaarsemaks ringiks osutus puutööringi, kus osales 13 inimest. Keskmine 

huvialaringide külastatus on 6-9 inimest ringi kohta. 

Ühisüritusi korraldasime küll tavalisest vähem, kuid põnevamad olid: vastlapäeva tähistamine, 

roti aasta alguse tähistamine, sõbrapäeva tähistamine, naistepäeva tähistamine 

(juuksuriõpilastega Kutsehariduskeskusest), Jõepargi külastus, kõige pikema võilille konkurss, 

jaanipiknik Ohtus, rannas käimised, ühised filmivaatamised keskuses, hoovikohviku 

korraldamine „Tere hommikust! Saame tuttavaks“, mis oli esimene avalik üritus linnarahvale 

kogukonnamajas enne avamist. Ära märkimist vajavad veel Roosta suvepäevad, marja- ja 

seenemetsas käimine, Kakerdaja rabamatk, prügi sorteerimise infopäev, kinokülastus 

(Mulan), kliendikoosolekud ja kommikarpide näitus. Keskmiselt osales ühisüritusel 17-20 

inimest. Kõikidesse ühistegevustesse kaasati kliente ning tegevused valiti klintide soovist 

lähtuvalt.  

Koostööprojektis (aastast 2000) heategevusklubiga KIWANIS on sotsiaal keskuse klientide 

poolt valmistatud 70 nukku ja sellest 36 nukku sai riietatud. 

Regulaarselt korraldati tegevusjuhendajate koosolekuid ning kliendikoosolekuid, mis tagab 

info liikumise, otsese tagasiside ja ühised arutelud ning lõppkokkuvõttes kvaliteetsema 

teenuse.  

Oleme koostööd teinud: Sotsiaalkindlustusametiga, Töötukassaga, politseiga, naaber 

omavalitsustega, Keila Tervisekeskusega, Ohvriabiga, Kriminaalhooldusametiga, perearstide 

ja eriarstidega, rehabilitatsiooni teenuste pakkujatega. 

Klientide edulood: 

Mees 40 – klient, kes ei ole 7 a vaipu kudunud, suutis 2 nädala oma taseme tagasi õppida. 

Naine 33 – klient suundus ise avatud tööturule, leidis pakkumise, sõlmis ise lepingu ja läks 

kohale. 

Naine 54 – kustumatu motivatsioon kududa vaipu, tegi lisaülesandeid, tööd tegi suure innu ja 

huviga. Klient suutis ise omale tagavara raha koguda, mida ta varem pole teinud. 

Naine 20 – vaatamata oma vaimsele seisundile on suutnud koolis püsida, on motiveeritud 

lõpetama 10 klassi. 

Mees 35 – aastaid probleemne klient on muutunud tublimaks, suudab teha töö lõpuni, 

ebaviisakaid väljendeid on kuulda harva. 

Naine 22 – kodus ekraanide taga hoitud klient muutus tänu kogukonnas elamise teenusele 

avatumaks ja julgemaks. 

Mees 55 – töötajate ja ema hirmudele vaatamata saab kogukonna teenusel suurepäraselt 

hakkama. 



Mees 34 – leidis tegevuse, mis suurendab teotahet ja motivatsiooni enda tervisega tegeleda, 

ta kuulab audioraamatut „Siin ja praegu: kohaloleku harjutused.“ Eckhart Tolle. Klient püsib 

PKT teenusel. 

Naine 63 – vaatamata oma suurtele kahtlustele ja hirmudele saab endaga hakkama, käib 

kodust väljas (poes ja keskuses). 

 

4. AVAHOOLDUSTEENUSED 

 

2020.aastal aidati täita 26-le vanaduspensioniealisele inimesele arstliku-ekspertiisitaotlust 

ja  nõustati vaide esitamisel. Nõustati tööealisi inimesi, kes vajasid infot puude tuvastamise 

või töövõimetushindamise kohta. Avahooldusspetsialist aitas inimestel täita või taotleda 

järgmisi pabereid: isikliku abivahendi kaarti, isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlust, 

erinevate organisatsioonide lepingute sõlmimisi / lõpetamisi, hooldushaigla/hooldekodu 

teenuse saamist ning vahendamist. Samuti viis inimestele koju Rehabilitatsiooniabi 

OÜ abivahendeid proovimiseks või rentimiseks. Andis  infot  häirenuputeenusest  ja kohaliku 

omavalitsuse toetustest. Koos perearstidega tegi kodukülastusi eakate inimeste juurde.   

Isikut tõendavate  dokumentide taotlemisega oli seotud 14 

juhtumit:  taotluste esitamine,  pildistamine,  dokumentidee  ära  toomine volituste alusel. 

Läbi viidi  9  hooldusvajaduse  hindamist  hooldajatoetuse  määramiseks  omaste hooldajatele. 

Aastas tehti 26 koduteenuse hindamist ja tutvustati Keila sotsiaalkeskuse teenuseid. Vajadusel 

oli spetslist saatjaks eakatele või erivajadusega inimestele panka minekul, arsti külastamisel ja 

postkontorisse minekul.   

Tehti koostööd vabatahtliku projektiga ja leiti kuuele koduteenuse kliendile 

appi vabatahtlikud abistajad. Ühel korral jõudis koos käia ka dementsusega inimeste 

lähedaste tugigrupp, mille tegevuse pidime aga pandeemia tõttu katkestama. 

 

4.1.Koduhooldusteenus  

  

Koduhooldusteenuse eesmärgiks on isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud 

igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi 

säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu. 

Lisaväärtusena ühiskonnale pakub koduteenus võimaluse lähedastele ja perekonnaliikmetele 

jätkata oma tavapärast elu, muretsemata oma eaka lähedase pärast. Kohalikule 

omavalitsusele annab koduteenuse pakkumine rahalist kokkuhoidu, kuna 

hoolekandeasutuste teenus on tunduvalt kallim, kui koduteenuse finantseerimine.  

 

Koduhooldusteenust osutab viis sotsiaalhooldajat. Aasta jooksul osutati teenust 41 kliendile 

vanuses 40 kuni 92 eluaastat ja 17-le neist oli määratud ka puue. Suurema abivajaduse 

tõttu vajasid neli klienti hooldekodu teenust ja neli klienti suri aasta jooksul. Teenuse 

osutamisel abistame klienti toiduainete koju toomisel, apteegist ravimite tellimisel ja 

toomisel, vajadusel koristamisel, pesemisel, puude tuppa toomisel ning tervise abi 



korraldamisel. Kümme  koduhooldusteenusel olevat klienti soovis saada ka toitlustusteenust. 

Kolmkümmend üks klienti on kasutanud sotsiaaltransporditeenust, seda peamiselt arsti 

juurde minemiseks.   

 

4.2. Isikliku abistaja teenus  

  

Isikliku abistaja teenust osutati 4-le sügava puudega inimesele, keskmiselt 8 tundi nädalas. 

Kolmele isikule on võimaldatud kombineeritud teenus – koduteenus ja isikliku abistaja 

teenus, tagamaks nende parem toimetulek kodus.   

 

5.PÄEVAHOID KÕRVALABIVAJAVATELE EAKATELE 
 
Päevahoius pakuti teenust aasta jooksul 9 eakale ( 2 meest , 7 naist). Püsivalt 12 kuud olid 
igapäevaselt teenusel 2 klienti, teised kasutasid teenust väiksemas mahus. teenusel  
 

6.PÄEVAKESKUS VANEMAEALISTELE  

Sel aastal oli kõik teisiti.... Aasta algus oli küll veel tavapärane, jõudsime isegi mõne plaanitud 

sündmuse ellu viia ja paari näitust külastada, siis aga läks maailm lukku... Septembris olime 

ettevaatlikult optimistlikud (ja seda pensionäride endi soovil) – alustasime ringidega juba 

poolest septembrist, suuri rahvarohkeid ühisüritusi ei korraldanud ja kui korraldama 

hakkasime, tuli need paraku jälle ära jätta... Poolest novembrist katkestati nende ringide, mis 

käivad koos kultuurikeskuses (ansambel PÜÜ ja Reeda rahvatantsurühm), töö, ülejäänud 

läksid teadmata ajaks pausile alates 1.detsembrist. 

Keerulise olukorra tõttu kogu maailmas jäi selle aasta ürituste skoor väikeseks, aruannet tehes 

oli hea meel märgata, et tervise teemalised loengud siiski toimusid.  Positiivse tagasiside sai 

Vabariigi aastapäeva üritus - kohtumine Gaute Kivistikuga, kes edastas Rohke Debelaki 

libauudiseid ja tegi väikest viisi “Eesti mängu”.  Punktimassaaži loeng vastupidiselt korraldaja 

eeldustele nii väga ei meeldinud ning publik jätkuloengut enam ei soovinud. 

Kogu  planeeritud näituste graafik jooksis teadagi uppi... Jaanuaris Tiina Tammetsi “Kiiksuga 

kivid, veebruaris Tiina Mäe juubelinäitus said toimuda, kevadine ülevaatenäitus jäi ära, kuid 

tegijate kiituseks peab rääkima sellest, kuidas nad ise nõudsid, et teeme siis sügisel natuke 

väiksema VAHVA  (VAHVA on ülevaatenäituse nimi juba mitmendat aastat ja tähendab 

“vapustavalt armsad hoolsasti valmistatud asjad”!  Kui uue hooaja avalöögi andis Soome 

Instituudi rändnäitus “Marimekko. Soome disainiklassika”, siis aastale pani punkti meie oma 

“Väike VAHVA”.  

Näituste ühiskülastusi jõudsime teha ainult 3.  Eriti tore oli kohtumine ARS Kunstikeskuses 

Keilalasest keraamiku Kärt Seppeliga, kes meile maja tutvustas, avas mõnede kunstnike 

ateljeede uksed ja jagas selgitusi keraamikanäitusel. 



Koostöös noorte toaga Mõte3 toimus üks põlvkondade vaheline lõbus viktoriin, mille 

läbiviijaks oli mänguidee autor  Tiina Tambaum  TLÜ-st. Võistkondadele vanuses 20- ja 50+ on 

koostatud küsimused, mis eeldatavasti on kordamööda ühtedele rasked, teistele kerged. 

Õiged vastused saadakse kohe teada ning tõmmatakse paralleele põlvkondade vahel või 

leitakse ühiseid jooni. Sel korral selgus, et iga põlvkonna vanaemadel on külla tulnud 

lapselapsele sama küsimus: “Kas sa süüa tahad?” . Aasta algul käisid noortekeskuse töötajad 

vanemaealistele oma plaane tutvustamas – kavas olid ühised laua- ja seltskonnamängude 

õhtud.  

Regulaarseid huviringe ja tegevusi vanemaealistele kokku oli hooajal kokku 11.   

• võimlemine kahes grupis 2 x nädalas , juhendaja Katre Kaljusaar 

• rühm „Energiad liikuma“ giongil põhinevad harjutused ( juhendaja Aavi Terasmaa) - 

kuni 1.märts 2020 

• rahvatants (juhendaja Reet Leemets, kasutab kultuurikeskuse ruume). 

• lauluansambel PÜÜ (juhendaja Jaan Vaidla, kasutab kultuurikeskuse ruume) 

• „prahiring“ – meisterdamine leid- ja jääkmaterjalidest( juhendaja Tiiu Jalakas), 

• tikkimine ( juhendaja Lembe Maria Sihvre),  

• heegeldamine/kudumine ( juhendaja Anneli Teimann),  

• keraamika( juhendaja Tiiu Jalakas),  

• kunst( juhendaja Tiiu Jalakas),  

• kangastelgedel kudumine (alates 01.10.2020 juhendaja Marju Kullerkupp) 

• mälutreening ( 2x kuus, juhendaja Tiiu Jalakas) 

• lauluklubi ( 1x kuus, juhendaja Küllike Pajula) 

• Suhtlusklubi ( 2x kuus, juhendaja Monika Loit- Kilgas)- kuni 13.märts 2020 

 

Ringides osales kokku 156 isikut (2019-159), kellest tööealisi 13 (2019-16), neist 5 puudega. 

Kui iga inimene osaleks ainult ühe huviringi tegevuses, oleks isikute arv 254 (2019– 265)! 

Jaanuaris 2020 uusi hobitegevusega liitujaid polnud, 7 isikut  tuli juurde hooaja alguses,  

oktoobris 2020). 

 Päevakeskuse üritused 

Külalisnäitused – 2 Soome Instituudi rändnäitus - “Marimekko. Soome disainiklassika” ja Tiina 

Tammest maalitud kivid “Kiiksuga kivid”. 

Keila Sotsiaalkeskuse näitused - 2,  Tiina Mäe juubelinäitus “Kootud ajast aega”,  

ülevaatenäituse asemel sügisene “Väike VAHVA – valik eelmisel hooajal valminud töödest”. 

Keila Sotsiaalkeskuse  näitused väljaspool maja  - päevakeskuse juhi Tiiu Jalaka näitus “Ulmus 

Glamura esitleb - PÕLATUD PALITUD” Harju Maakonnaraamatukogus 



Näituste ühiskülastused – 3 korral:  2 Tallinna näituste päeva (kokku 5 näitust: Scripta Mament 

VI “Forestonia. Estwald. Mine metsa.”, Kohila keraamikasümpoosiumi tööde näitus, Eesti 

Keraamikute Liidu näitus “50 kannu”, Eesti Klaasikunstnike Ühenduse  aastanäitus “Värv-

punane”., tutvumine Keraamikakeskuse ja ARS portselanimaali stuudioga, piilusime erinevate 

kunstnike ateljeedesse.  1 Keila näituste päev - Eve Selisaare näitus “Kadunud metsade varjud” 

ja Kadi Kiipuse köitenäitus Harju Maakonnaraamatukogus. 

Esinemised: Lauluansambel Püü – 6, neist 2 hooldekodudes,  1 x pensionäride ühenduse 

mälestuskontserdil, 3 x kiriklikul sündmusel. 

Loengud:  2 Epp Veski – kodune punktravi endale. SU-JOK labakäe ja jala punktimassaaž., Anu 

Ehrpais – vaimse tervise loeng-töötuba “Toimetulek üksilduse ja ärevusega”. 

Infopäevad: 1 Sotsiaal- ja tervishoiupoliitika infotund. Riigikogu Sotsiaalkomisjoni esimees 

Tõnis Mölder. 

Tähtpäevade tähistamine  : EV aastapäev – Külas Gaute Kivistik 

Töötoad ja muud põnevad koostegemised : 2 - käsitööalast töötuba- kivide maalimine koos 

Tiina Tammesti juhendamisel ning  jõulukaartide meisterdamine koos hooldustöötajate ja 

päevahoiu klientidega koduhooldusel olevatele inimestele.  

Tervisepäev. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengite praktikapäeval mõõdeti elutähtsaid 

näitajaid. 

Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse teatritrupi etendus “Vanamemmed omavahel”  

7. TUGITEENUSED 

Tugiteenusteks nimetatakse teenuseid, mida pakutakse klientidele lisaks põhilistele 

hooldusteenustele nagu  näiteks  toitlustamine päevakeskuse ja sooja toidu koju viimine, 

pesupesemise ja dušiteenus.  

7.1 Sotsiaaltransport  

Sotsiaaltransporditeenust pakume invabussiga, mille läbisõit aastas  28747  km ja sõiduautoga 

Citroen, Berlingo mille läbisõit aastas 9726  km. Lisaks on sotsiaaltöötajate kasutuses kaks 

Mitsubichi elektriautot läbisõiduga a’ 4146 km ja  3756, mida kasutavad hooldustöötajad 

koduhoolduseks ja sooja toidu viimiseks kliendi koju. Samuti  kasutavad elektriautosid 

tegevusjuhendajad klientide saatmisel ametiasutustes ning ka muudel ametisõitude.  

Transporti kasutavaid kliente 2020. aastal kokku oli 164 isikut. 

Eakaid 101, kellest: 3 hooldushaigla klienti, 2 kuulmispuudega, 4 nägemispuudega, 31 

liikumispuudega, 1 dialüüsiravi vajav klient. Ülejäänud erinevate terviseprobleemidega eakad 

kliendid. Erivajadusega inimestest kasutas transporti 56, kellest 10 sügava puudega  , 24 raske 



puudega  , 18 keskmise puudega , 4 osalise töövõimega  ja 3 hetkel töötut inimest. Lühiajalisi 

kliente oli kolm, kes vajasid abi arsti juurde minekuks (kas  EMOsse või sidumisele). 

2020. aastal tellisid kliendid transporti sõiduks ametiasutustesse (Töötukassa, PPA, 

linnavalitsus, Sotsiaalkindlustusamet), arsti (perearst, hambaarst, eriarst, COVID-19 testi 

tegema) vastuvõtule, rehabilitatsiooni asutustesse (Põhja-Eesti Pimedate Ühing, Benita Kodu, 

Haapsalu neuroloogia ja rehabilitatsioonikeskus, Astangu), abivahendite poodi, apteeki, 

prillipoodi ja toidupoodi, raamatukokku, panka, hooldekodusse, juuksuri juurde, 

tervisekeskusesse, dementsete päevakeskusesse, Keila Sotsiaalkeskusesse, kalmistule, 

suvilasse, pakiautomaadi juurde. Lisaks toimusid väljasõidud erihoolduse klientidega 

(suvelaagrisse, randa ja marjametsa). 

Sotsiaaltransporti kasutavaid lapsi oli 7, kes kasutasid transporti sõiduks kooli (Tondi, Kadaka 
ja Salu kool) ning 1 laps ka  Käo Päevakeskusesse. Lisaks üksikud sõidud arstile või  
suvelaagrisse. Koolitransport toimus õppetöö toimumise ajal igapäevaselt.  
 
Töötajad kasutasid ametiautosid sõiduks koolitustele ja infopäevadele, toidupanka, 

ametiasutustesse, hooldekodudesse, klientide kodudesse, poodi,  töötervishoiuarstile, 

krematooriumi. Bussiga toodi ja viidi tagasi meie majas üleval olnud näitusi.  

7.2 Toitlustamine 

Soodushinnaga toitlustamist pakutakse erihoolekande töö- ja päevakeskuse klientidele ja 

koduhoolduse ja päevahoiu eakatele klientidele. Toitlustusteenust said aasta jooksul kokku 

59 , sh pensionäre 27, tööealisi 31, lapsi 1 ja keskmine sööjate arv oli  34 inimest  kuus. 

Toitlustusteenust pakkus sotsiaalkeskusele OÜ Comlink . Vältimatu toiduabi jagati 2020 

aastal kolme isikule.  

 
7.3 Pesutoa teenus  
 

Pesutoateenust kasutavad põhiliselt majutusüksuse kliendid ja sotsiaalkorterite elanikud, 
kellel puudub eluruumis duširuum. Lisaks pakume pesupesemise võimalust linna eakatele ja 
erivajadusega inimestele. Pesupesemise teenuse saajaid oli 18 isikut, kellest suurema osa 
moodustavad eakad, kes saavad ka koduhooldusteenust. 
 
8. ELUASEMETEENUSED 
 
Eluasemeteenuseid pakume sotsiaalmajas, kus on 27 sotsiaalkorterit, s.h 2 invakorterit ning 
lisaks 9 majutusüksuse tuba, kus on kokku 11 voodikohta.  
 
2020. aastal pakkusime eluasemeteenuseid 47 isikule (s.h. pereliikmed), teenus lõpetati 6 
isikuga  ( 4+ pereliiget ) ning teenusele saabus 3 (+1pereliige) isikut. Kriisituba kasutas 1 isik, 
kes hiljem sai koha majutusüksuses. 



Aasta lõpuks olid  eluasemeteenuse elanikest 18 psüühilise erivajadusega inimest, 12 eakat, 4 
tööealist puudega inimest ja  2 lastekaitse klienti ja üks koduks jäänud inimene. 
 
2020 viidi läbi tagasiside küsitlus eluasemeteenuse sajate hulgas. Kõige kõrgemalt hindasid 
oma rahulolu invakorteri kliendid, kes kiitsid ka töötajate abivalmidust.  Positiivselt hindasid 
oma elukeskkonda ka II ja III korruse sotsiaalkorterite kliendid, kuid etteheiteid oli suhtlemisel 
valvetöötajatega. Probleemiks oli, et valvetöötajad käivad etteteatamata toas ning sellega 
häirivad elanike privaatsust. Samuti vajaks lahendamist suitsetamine trepil ning ka seinad 
kostavad läbi. Rahulolematus oli suurem majutusüksuse klientide puhul, kes samuti tõid välja 
konflikte töötajatega. Kokkuvõttes jäädakse elukeskkonnaga rahule ning kiideti maja puhtust, 
rahulikkust ja häid omavahelisi suhteid. 
 
 
10.TUGITEENUSED ERIVAJADUSTEGA LASTELE  

Tugiisikuteenuse eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või hooldaja toimetulekut ja 

töötamist. Tugiisikuteenus aitab tagada puudega lastele eakaaslastega võrdsed võimalused 

ning vähendab lapsevanemate hoolduskoormust.  

2020.aastal on olnud Keila linnas tugiisikuteenusel kokku 23 raske ja sügava puudega last. 

Tugiisikuteenuse osutamist koordineeriti läbi  Harjumaa EELK Diakoonia- ja Ühiskonnatöö SA  

hanke ja teenust rahastati osaliselt  Euroopa Sotsiaalfondist.  Keila Sotsiaalkeskus 

erivajadusega laste tugiteenuse koordinaator on aasta jooksul aidanud lapsevanematel 

esitada taotlusi tugiisiku- ja/või lapsehoiuteenuse saamiseks. 2020. aastal taotles 

tugiisikuteenust 17 last.  Mitmetele lastele on koostöös EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA 

spetsialistiga otsitud tugiisikuid, kuid kahjuks pole kõigile soovijatele tugiisikut alati leitud, 

kuna sobiva tugiisiku leidmine on keeruline. 

2020. aasta jooksul osutas Keila Sotsiaalkeskus tugiisikuteenust 15-le lapsele, 6-le lasteaia- ja 

9-le kooliealisele lapsele.  2020. aasta jooksul töötas kokku 13 tugiisikut neist 10 põhikohaga 

ja 3 osalise tööajaga. Aasta jooksul vahetus tugiisikul teenust saav laps või võeti tööle uus 

töötaja 2-l korral. Koordinaator korraldas kohtumisi lapsevanemaga, haridusasutusega ja aitas 

lapsel ning tugiisikul uue olukorraga kohaneda. 2020. aasta jooksul võeti tööle 3 uut 

põhikohaga töötavat tugiisikut. 

2020. aasta kujunes tugiisikutele keeruliseks. Koolid ja lasteaiad suleti rohkem kui kuuks, kuid 

erivajadusega laste pered vajasid endiselt tuge. Osad tugiisikud töötasid pikki päevi kodudes, 

et vanemad saaksid töötada.  

Keila Sotsiaalkeskuse tugiisikute seas on palju aastaid oma tööd hästi teinud tugiisikuid, kelle 

on hindamatu kogemuste pagas selles töös. Sotsiaalkindlustusamet tunnustas hea töö eest 20 

tugiteenuse osutajat, kellest üks oli Keila Sotsiaalkeskuses juba 6 aastat tugiisikuteenust 

osutanud tugiisik Eva Vipper.  



2020. aasta jooksul pöördus Keila Sotsiaalkeskuses töötava tugiteenuse koordinaatori poole 

teenuse taotlemiseks avaldusega 25 lapsevanemat. Teenuseid rahastati Keila LV poolt 28 

avalduse alusel. Teenuseid on mitmeid, mida lapsevanemad on koos spetsialistide 

soovitustega taotlenud: eesti- ja venekeelne logopeed, Masgutova meetodi massaaž,  

savivälja teraapia, ratsutamine/hipoteraapia, füsioteraapia, psühholoogi teenus, ujumistrenn, 

lapsehoiuteenus. Tugiteenuse koordinaator suhtleb teenuse osutajaga ja annab neile teada, 

et Keila Linnavalitus tasub arvete eest. Suhtluses lapsevanemaga ja teenuseosutajaga jälgib 

teenuse kasutamist, kvaliteeti ja arveldamist. Samuti on lapsevanematele üksinda tasuda 

kulukad suvised laagrid ja päevahoiud, mida korraldab näiteks Eesti Noorte ja Diabeedi Liit. 

Keila Linnavalitsus on tulnud appi mitmetele peredele ja tasunud suure osa laagri 

maksumusest.  

Koolivaheaegadel on pakutud tuge Keila Sotsiaalkeskuse ruumides 17-aastasele erikoolis 

õppivale lapsele. 2020.aastal suvisel koolivaheajal päevahoiuteenust ei pakutud, kuna huvi oli 

väike ja ebakindel olukord Covidi viiruse tõttu ei peetud mõistlikuks lapsi grupis hoida. 

Tugiisikud töötasid laste kodudes.  

Töö erivajadusega lastega nõuab väga mitmetahulist lähenemist ja laia vaadet.  Tugiteenuse 

koordinaator on saanud palju tuge ja nõustamist Keila LV lastekaitsespetsialistidelt eelkõige 

juhtumikorralduse läbiviimisel ja STAR programmiga töötamisel. Samuti on olnud vastavalt 

ettetulevatele juhtumitele olnud tihe koostöö Vikerkaare LA juhtkonnaga, Miki LA juhtidega, 

Rukkilille LA juhiga, Keila RK teenuste juhi ja Keila Kooli sotsiaalpedagoogide ning HEV 

koordinaatoriga.  

Koostöökohtumisi ja väljasõite 2020. aastal korraldada ei saanud. Samuti jäi ära kriisi tõttu 

erivajadusega laste jõulupidu. 

11. PROJEKTID  
 

11.1 Keila Linnavalitsuse projekt "Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine 
Keila linnas".  

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2018-30.09.2020. Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Keila 

Linnavalitsus. Projekti kogumaksumus on 159076 ( 75%) ja linna omaosalus on 39 769 ( 25%). 

Arendada Keila linnas toetavaid hoolekandeteenuseid, et tagada tööturult kõrvale jäänud ja 

hoolduskoormusega tööealistele inimestele paindlikud teenused. 

Oktoobris 2018 alustasime koduteenuse raames isiku hooldusabiteenuse pakkumisega ning 

täna pakub hooldusabi üks hooldustöötaja 6 perele. Jaanuaris 2019 kohandasime Keila 

Sotsiaalkeskuses ruumid päevahoiu teenuse pakkumiseks dementsusprobleemidega 

inimestele (5 kohta) ning tööle asusid kaks hooldustöötajat.  

http://www.keila.ee/toolesaamist-toetav-teenus1
http://www.keila.ee/toolesaamist-toetav-teenus1


Lisaks töötavad projekti raames tugisikud, kes toetavad tööealisi isikuid, kellel on probleeme 

tööturule jõudmisel. Projekti on kaasatud 4 tugiisikut ning teenust on pakutud 14 tööealisele 

isikule.  

Läbi projekti said  toetavaid teenuseid 35 tööealist isikut. 

11.2 Keila Linnavalitsuse projekt "Kogukonnas elamise teenuskohtade loomine Keila 
linnas".  

 
Abikõlbulikkuse periood on 01.05.2018 – 31.05.2020. Rahastaja Euroopa Regionaalarengu 

Fond, Keila Linnavalitsus. 

Projekti eeldatav kogumaksumus oli 392 500 eurot ( 85%), millest linna omaosalus 58 875 

eurot (15%). Seoses ehitushankes laekunud pakkumise kallinemisega kasvas projekti 

kogumaksumus kaheksakümne tuhande euro võrra, kogumaksumuseks 472 500 eurot. 

Projekti tulemusena valmib Keilasse kogukonnas elamise teenusüksus, mis pakub kahes 

grupikodus kokku 10 teenuskohta. Selleks on linnal Keilas väikeelamute piirkonnas sobiv 

elamukrunt, kuhu ehitame kahekorruselise paarismaja, mille planeeritav suurus on kuni 260 

m2.  

Ehitusleping sõlmiti firmaga Eviko Ehitus OÜ/ Eviko AS ning moodulmaja valmib Timbeco OÜ 

tehases. Maja I korrusel on ühisruumid: esik, köök, pesuruum, elutuba, WC ja duši ruum ja 3 

magamistuba (ligipääsetav ka liikumispuudega inimesele) ning II korrusel 2 magamistuba, 

duširuum ja WC. Selline lahendus oleks kahes grupikodus, maja mõlemas tiivas.  

Projekti tegevust on varjutanud naabrite vastuseis kogukonnamaja ehitusele. Naabrid on 

esitanud mitu hagi kohtule ehitustegevuse takistamiseks, kuid kohus ei ole rakendanud 

esialgset õiguskaitset ning pidades avalikku huvi antud projekti puhul olulisemaks kolme 

naabri kaebusest, on andnud loa ehitustegevusega alustamiseks 2020. aastal. 

Kogukonna maja valmis juulis 2021 ning elanikud, 10 Keila linna erivajadusega noort,  kolisid 

majja septembris 2020.a. 

11.3 Vabatahtlike kaasamine 

Eesti Külaliikumise Kodukant projektiga koostöös kaasati vabatahtlikke seltsilisi 

vanemaealistele eesmärgiga toetada sotsiaalhoolekande eakaid kliente. Keila linn osales 

projektis ja  2020. aastal pakkusid 6 vabatahtlikku seltsi meie linna elanikele. Vabatahtlikke 

tänati kohvilauaga sotsiaalkeskuses juunis 2020. 

  

http://www.keila.ee/kogukonnaselamine
http://www.keila.ee/kogukonnaselamine


14.TÖÖTAjATE ÜHISTEGEVUSED JA KOOLITUSED  
 
14.1 Ühistegevused 

 
Corona viiruse tõttu kehtestatud piirangute tõttu enamus traditsioonilisi  ühisüritusi jäi ära. 

Keila Sotsiaalkeskuse 24. sünnipäeva tähistati  Tuula küla  kogukonnakeskuses. Eeskavas oli 

meeleolu loomas mustkunstnik Meelis Kubo ning traditsiooniliselt toimus ka Sädeinimese 

valimine. Sädeinimese nominente oli nagu alati rohkesti ning valituks osutus häälte 

enamusega  bussijuht Ain Vitsmaa. 

  

14.2 Koolitused 

Sotsiaalhooldajad Karin Lillemägi ja Erle Sui  lõpetasid Tallinna Tervishoiu kõrkkooli, saades 

Sotsiaalhooldaja 4 tase  kutsetunnistuse. 

 

Koolituste nimekiri 

Tuleohutuse koolitus 47 osalejat , sh 22 kliendid 

Esmaabiandjate täiendõpe 14 töötajat 

Projektikirjutamise koolitus Tiiu Jalakas 

Tugiisiku baaskursus II, III Kristin Sakkeus 

Gestaltteraapia intensiivkursus Riina Sippol 

EELK infopäev Eva Tiitus - Kajak 

Tagasiside/rahulolu koolituste koostamise 
koolitus korraldaja Sotsiaalkindlustusameti 
kvaliteedi osakond 
 

Marika Pihelgas 

Töötervishoid ja tööohutuse väljaõpe 
 

Marika Pihelgas 

Sotsiaalkindlustuse infopäev 
 

Piret Raudjärv 

Psühholoogilise esmaabi koolitus 
 

Eva, Karin, Jaane, Olga, Maris, Marge, 
Hele-Riin, Liina 

Dementsusega inimese hooldekodu - nagu oma 
kodu 
 

Marge, Maris,  Tiiu 

How to Identify and Support Older Victims of 
Abuse 
 

Olga Oksner 

Spetsialistist juhiks 
 

Piret Raudjärv 

  



12. 2020. aasta eelarve 
 

Tulud kokku 347 898 

Kulud kokku  
Personalikulu  
majanduskulu 

886 875 s.h.  
610 271 s.h.  töötasu 422 824 maksud 153 902 
272 646 s.h.  

• hoonete ülalpidamiskulu 209 873 

• koolituskulu 7240 

• sõidukite ülalpidamiskulu 19 852 

• üritused 5369 

• toitlustamine 10700 

• IT 8635 

• Administreerimiskulu 5712 

• Muud kulud 4995 

 

 

13. Tegevusplaan 2021 
 

2021.a. on sotsiaalkeskuse juubeliaasta ning soovime ju sünnipäeva tähistada kaasates 

kliente, koostööpartnereid ja linnarahvast. 

Jätkuvad 2020 aastal planeeritud ja alustatud tegevused  

1. Kvaliteedijuhtimise rakendamine (EHK, eriv.lapsed, koduhooldus). 

2. Erivajadusega laste tugiteenuste kaardistamine, kvaliteedisüsteemi rakendamine. 

3. Partnerite leidmine lisateenuste pakkumiseks eakatele (toit otse koju, koristamine jne). 

4. Teenuste arendamine autismispektrihäirega inimestele (vajaduste kaardistamine, 

koostöövõrgustiku loomine). 

Tegevusplaanile lisanduvad 2020 aastal tegemata jäänud ülesanded, mille täitmisega 

tegeleme edasi: 

1. Töötajate motivatsioonipaketi väljatöötamine. 

2. Parem koostöö eakatele huvitegevuse pakkumisel (ümarlaud allasutustega), aastaplaan 

avalik. 


