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Sissejuhatus 

Tallinna Tugikeskus Juks (keskus) arengukava ka sitleb keskuse strateegilisi eesma rke ja nende 

saavutamise abino usid. Arengukava ho lmab kolme eelarveaastat (2023 - 2025).  

Arengukava koostamisel on aluseks: 

 Keskuse po hima a rus; 

 Sotsiaalkindlustusameti kodulehel avaldatud erihoolekandeteenuste statistika seisuga 

01.01.2023; 

 2022. aasta teenusekasutajate ja nende vanemate/eestkostjate rahuloluku sitluste 

tulemused ning ootused teenuste arendamise osas; 

 2022. aasta to o tajate rahulolu-uuring; 

 2022. aasta tegevusaruanne; 

 arengukava koostamise seminaride tulemused;  

 Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2012-2027 eesma rgid.  

Arengukava on valminud u histo o  tulemusena. Sisendi saamiseks toimus kolm arengukava 

koostamise seminari, kuhu olid lisaks to o tajatele kaasatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti 

esindaja.  
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Ü levaade Keskusest 

Tallinna Tugikeskus Juks on 1994. aastal loodud Tallinna linna hoolekandeasutus. Asutuse 

tegevusvaldkond vastavalt po hima a rusele on to o ealiste intellektipuudega isikute tegevusvo ime 

arendamine ja sa ilitamine. 

Po hima a rusest tulenevalt ta idab asutus ja rgmisi u lesandeid: 

 teenusekasutajatele tegevusvo imet arendavate ja sa ilitavate sotsiaalteenuste osutamine; 

 asutuse eesma rkide ta itmiseks majandustegevuse korraldamine; 

 u hiskonna va a rtushinnanguid kujundavate u rituste korraldamine. 

Keskuse tegevus on rahastatud peamiselt kolmest allikast: Tallinna linna eelarvelistest vahenditest, 

riiklikest erihoolekandeteenuste- ja rehabilitatsiooniteenuste vahenditest ning Euroopa Liidu 

projektide rahastamise vahenditest. 

Oma u lesannete ta itmiseks on Keskusel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga koosko lastatult 

o igus moodustada struktuuriu ksusi. Keskus viib oma u lesandeid ellu osakondade tegevuse kaudu. 

Keskuse koosseisu kuuluvad ja rgmised osakonnad: 

  arendavate ja loovtegevuste osakond; 

 rehabilitatsiooniosakond; 

 kaitstud to o  osakond. 

Talllinna Tugikeskus Juks osutab ja rgmiseid teenuseid: 

1. igapa evaelu toetamise teenus; 

2. igapa evaelu toetamise teenus autismispektriga ta isealisele; 

3. to o tamise toetamise teenus; 

4. to o alase rehabilitatsiooni teenus; 

5. sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus. 
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La hteolukord 

Teenuste osutamine ja protsessid 

Tugikeskus Juks osutab teenuseid ta isealistele intellektipuudega inimestele. Teenused on 

suunatud peamiselt Tallinna elanikele, kuid vabade kohtade olemasolul osutatakse teenuseid ka 

Harjumaa elanikele. Teenustel oli 2022. aastal 126 teenusekasutajat, sh erihoolekandeteenustel 

120 inimest. Teenusekasutajad vo ivad saada u heaegselt nii riigi kui linna poolt rahastatavaid 

teenuseid. 

Teenusekasutajate hulka kuuluvad inimesed vanuses 18-64. Ko ige enam teenusekasutajaid on 

vanuses 25-49. Neist mehi 68 ja naisi 58. 

Enim teenusekasutajaid on Lasnama e ja No mme linnaosast ning va hem Piritalt. Seoses vene 

keelsete teenusekasutajate arvu to usuga on oluline tagada teenuse ka ttesaadavus ka venekeelsele 

sihtgrupile. 2023. aasta 1. jaanuari seisuga on Tallinnas erihoolekande teenusel 1349 inimest, 

lisaks ja rjekorras ootab 591 intellektiha irega 18-64 aastast inimest. Tuginedes teenuste 

ja rjekorrale ja sihtgruppi puudutavale statistikale ning uuringutele ei ole keskuse poolt pakutav 

teenuste maht ja ligipa a setavus vastavuses sihtgrupi tegelike vajadustega. Liikumispuudega 

teenusekasutajatel puudub majasiseselt vo imalus iseseisvalt liikuda. 

2022. aasta teenusekasutajate rahulolu-uuringust selgus, et 91,2%-le teenusekasutajatest meeldib 

keskuses ka ia. Va hem rahul oldi info liikumisega keskuses ja teenusekasutajate arvamuse 

kuulamisega. 

2022. aasta vanemate/eestkostjate rahulolu-uuringust selgus, et ko ik uuringus vastanud vanemad 

soovitavad ja pigem soovitavad keskuse teenuseid ka teistele. Va hem rahul ollakse keskuse o ueala 

turvalisuse- ja kaasaegsete vahendite kasutamise osas. Osad vanemad ei omanud piisavalt teavet 

individuaalse tegevusplaani osas. Lisaks olemasolevatele teenustele on vanemad/eestkostjad 

huvitatud suvepa evadest, tasulistest huviringidest ning pa eva- ja na dalahoiuteenusest. 

Eestvedamine ja juhtimine 

Keskuse juhid la htuvad kaasava ja tulemusliku juhtimise ning sotsiaalteenuste kvaliteedijuhises 

sa testatud po himo tetest. Juhtimine on la bipaistev ja sihipa rane ning pu stitatud on selged 
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eesma rgid ning va a rtused. Pu stitatud eesma rkide saavutamiseks ja to o  planeerimiseks 

koostatakse aasta alguses keskuse tegevuskava, mida korrigeeritakse vastavalt vajadusele 

va hemalt u ks kord kvartalis. Tegevuskavas pu stitatud eesma rkide saavutamise kohta antakse 

u levaade tegevusaasta aruandes. 

Töötajad  

Keskuse ko ige suuremaks va a rtuseks on kvalifitseeritud ning kogemustega to o taja. 2022. aastal oli 

74% to o tajatest ko rgharidusega. Keskuses on va ljato o tatud personalipoliitika, mille eesma rgiks on 

tagada to o tajate motivatsiooni ja pa devuse kaudu keskuse eesma rkide ta itmine. Keskusel on 

to o tajate sisseelamisprogramm, mis aitab uutel to o tajatel kiiresti keskuse to o ga kohaneda. 

Keskmine personali voolavus oli 2022. aastal 11%. Vo rreldes 2021. aastaga oli to o jo uvoolavus 5% 

va ikesem (2021. aastal oli to o jo uvoolavus 16%). 

2022. aasta to o tajate rahulolu-uuringust selgus, et keskus on arenev ja uuendusmeelne 

organisatsioon, kus on hea to o o hkkond, paindlik to o korraldus ning selged to o alased eesma rgid. 

To o tajatele on ta htis, et nad saavad teha u hiskonnale olulist to o d. 

Juhtimises on to o tajate jaoks oluliseks tugevuseks, et juhtkonna poolt tehtavad otsused on 

po hjendatud ja arusaadavad. Eesma rgid on to o tajate jaoks selged, tunnetatakse enda seotust 

eesma rkidega. Hea to o o hkkonna ja paindliku to o korralduse ko rval on to o tajate jaoks ta htis ka 

vo imalus to o korraldust puudutavates ku simustes kaasa ra a kida.  

To o tajate hinnangul on Juks arenev to o andja, kuid igapa evases to o s peituvad arenguvo imalused on 

piiratud, va ljakutseks on igau hele arenguperspektiivi leidmine. 

Sotsiaalvaldkonna to o tajatel on suur la bipo lemisrisk, misto ttu on oluline ta helepanu po o rata 

to o tajate tunnustamisele, motiveerimisele, turvalisusele ning samuti to o stressi va hendamisele. 

Oluline on vo imaldada to o tajatele erinevaid kompetentse arendavaid koolitusi ja supervisiooni. 

Suurimaks takistuseks pa devate to o tajate va rbamisel on sotsiaalvaldkonna madalad to o tasud.  

Ressursid ja tegevuskeskkond 

Tallinna Tugikeskus Juks alustas 2015. aasta augustist po hitegevust aadressil Kadaka tee 153. 

Eelnevalt asusid keskuse u ksused erinevates Tallinna piirkondades. Hoone koosneb viiest 

korpusest: A, B, C, D ja K. Keskuse kasutuses on neli korpust. B korpus on Tallinna Sotsiaalto o  
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Keskuse kasutuses. A, C ja D korpustel on renoveeritud fassaad ning katus. A ja C korpuses on 

renoveeritud ka siseruumid. B ja K korpus on renoveerimata. Arendamist vajab keskuse o ueala 

aktiivtegevuste pakkumiseks, puudub busside ooteala teenusekasutajatele. 

Teenuste ka ttesaadavuse parendamiseks on vajalik tegevuse laiendamine B korpuse ruumidesse. 

Selleks on alustatud B-korpuse projekteerimisega, ees ootab praeguse B korpuse lammutamine, 

uue hoone ehitamine, sisustamine. Pa eva- ja na dalahoiu teenuse pakkumiseks ru hmade avamine, 

komplekteerimine ning lisa personali leidmine.  

Koos laiendusto o dega on planeeritud lifti ehitamine, et parandada hoone ligipa a setavust ka 

ratastoolis liikuvatele inimestele. 

Koostöö huvigruppidega 

Teenuste vastavuse tagamiseks teenusekasutajate ja huvigruppide vajadustele tehakse teenuste 

arendamisel ning osutamisel koosto o d erinevate partneritega. 

Huvigruppe informeeritakse keskuse tegevusest koduleheku lje, Facebooki,  e-posti, listi ja telefoni 

teel. Korraldatakse avatud uste pa evi, na ituseid ja to o tubasid. Vo etakse vastu ku lalisi ja 

praktikante. 

Keskusel on määratletud huvigrupid, toimuvad kohtumised ja teenusekasutajatega seoses 

eesmärkide seadmised ning kokkuvõtete tegemised, vajadusel nõustamised vastavalt 

kliendijuhtumile, koolitused.  

Tugivõrgustiku tugevdamiseks korraldatakse ühiseid kontserdi külastusi, ühisüritusi kevadel ja 

jõuluajal, lisaks toimuvad regulaarselt koos vanematega sõbrakohvikud.  

Majaväline koostöö on Mustamäe linnaosa valitsusega, kultuurikeskuses Kaja korraldatakse 

vähemalt kord aastas Juksi kuntsitoodete näitus. Kullo Lastegaleriis ja Kultuurikatlas toimuvad 

vähemalt üks kord aastas näitused ning osaleme ka biennaalidel Soomes Papunet 

Kuvataidekilpailu. Juksi näitetrupp otsib võimalusi oma näidendite esitamiseks väljaspool maja. 

2022. aastal osaleti virtuaalselt teatrifestivalil „Savilind“. 
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Keskusel on sõlmitud koostöölepped käsitöö toodete müümiseks ning alltöö kokkulepped 

teenusekasutajatele töö leidmiseks kaitstud tööl. Jätkub töö uute allhanke töövõtjate otsimisega 

ning toodete müügikohtade leidmisega.  

Projektitöö 

Tugikeskus Juks osaleb alates 2019. aastast Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatavas 

pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus 

omavalitsuses“  (ISTE).  

2019. aasta novembrist kuni 2022. aasta juulini osales Juks Erasmus+’i rahastatavas 

rahvusvahelises projektis „Accessible Information Material“. Projekti eesma rk oli abistavate 

materjalide koostamine lihtsas keeles infotehnoloogiliste vahendite kasutamise kohta. Projekti 

teises pooles to o tati va lja materjalid spetsialistidele, kuidas viia ellu lihtsalt mo istetavat koolitust. 

Projektis omandatud teadmistele tuginedes on plaan ja tkata projekti dokumentide kohandamist ja 

kaasajastamist intellektipuudega ta iskasvanud inimestele ning kasutada IKT juhendmaterjali 

arvuti- ja internetikasutamisega seotud teemadel. 

Projekt “Juksi rohepo o re” kestis 2021. aasta oktoobrist kuni 2022. aasta juunini. „Juksi 

rohepo o re“ oli Euroopa Solidaarsuskorpuse rahastatav kohalik solidaarsusprojekt. 

Projekti eesma rgiks oli tutvustada keskkonnaso braliku eluviisi vo imalikkust keset linna, muutes 

nii eelko ige Juksi  teenusekasutajate ja to o tajate ning nende la hedaste mo tteviisi. 

Teenusekasutajad o ppisid la bi tegevuste pru gi sorteerimist, toimusid taaskasutuse to o toad, osaleti 

kevad- ja su gistalgudel, rajati peenraid, o piti kompostimist. Tegevustesse kaasati naabruskonna 

teenusekasutajad ja lasteaiad. Keskus soovib ka edaspidi ja tkata omandatud teadmiste alusel 

keskkonnahoidlikke tegevusi ja neid edasi anda ko ikidele uutele teenusekasutajatele ning ja tkata 

kogukonda u hendavaid tegevusi. 

Samal aastal 2021 alustati o ppeaia rajamise projektiga, mille eesma rk on kaasata taimede 

kasvatamise ja nende eest hoolitsemise tegevustesse kõik keskuse teenusekasutajad. 2022. aastal osales 

taimede eest hoolitsemisel 92 teenusekasutajat. Aiategevused on edaspidigi osaks teenusekasutajate 

igapäevategevustes. Keskuses jätkatakse koostööd Tallinna Botaanikaaia ja Tallinna Loomaaiaga. 
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La hteolukorra analu u sist tulenevalt arengukava perioodi peamised tegevusvaldkonnad:  

 Teenused ja protsessid (sh teenuste sihtgrupid ja kaasamine, teenuste sisu, teenuste 

osutamise protsessid, teenuste ja protsesside  arendused, teenusedisain, tugiteenused, 

esinduskogu)  

 Eestvedamine ja juhtimine (sh struktuur, organisatsiooni sidusus, to o korraldus, 

sisehindamine, to o tajate kaasamine) 

 Töötajad (sh va rbamine ja valik, koosseis, kompetents ja areng, koolitus, toetamine ja 

meeskonnato o , koosto o vestlused) 

 Ressursid ja tegevuskeskkond (sh finantsressursside juhtimine ja planeerimine, hooned, 

territoorium, ruumid, sisustus, to o vahendid, kaasaegsete infotehnoloogiliste vahendite 

kasutamine, keskkonnahoid) 

 Koostöö huvigruppidega (sh vo rgustik, huvigrupid ja nende lahtimo testamine, 

huvigruppide kaasamine, avalikkussuhted, koosto o projektid) 
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Missioon, visioon, po hiva a rtused ja strateegilised eesma rgid 

Missioon 

Toetame ja edendame teenusekasutaja ja tema pere heaolu ning toimetulekut u hiskonnas. 

Visioon  

Oleme parim kompetentsikeskus ja teena itaja erihoolekande valdkonnas. 

See ta hendab et: 

 Meie teenusekasutajatele on osutatud kvaliteetseid ja ka ttesaadavaid teenuseid, mille 

tulemusel on nende elukvaliteet sa ilinud vo i suurenenud. 

 Meil on vajalikud teadmised ja oskused. Tagatud on pidev  eneseta iendamine ja koolitamine. 

Meid motiveerib to o  teenusekasutajatega.  

 Meie teadmised, oskused ja loomingulised tegevused on planeeritult edasi antud 

huvigruppidele.  

Põhiväärtused  

 Inimesekesksus -  la htume teenusekasutaja individuaalsetest vajadustest, vo imestame 

teenusekasutajaid, nende la hedasi ning meie to o tajaid. 

 Pädevus ja uuendusmeelsus - meil töötavad erialase haridusega inimesed, kes on avatud 

uutele väljakutsetele ja viivad ellu uusi ideid. 

 Koostöö ja meeskonnatunne – va a rtustame ha id suhteid, kaasamist ja meeskonnato o d. 

 Inimlikkus - suhtume lugupidavalt ja hoolivalt teenusekasutajatesse ning 

kaastöötajatesse, oleme sõbralikud. 

 Tulemustele ja lahendustele orienteeritus - meil on selged eesmärgid ja mõõdikud, 

leiame igale olukorrale lahenduse. 
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Strateegilised eesmärgid 

 Tugikeskus Juks teenused on inimesekesksed, vajaduspõhised, kvaliteetsed. 

(Teenused ja protsessid) 

 Tugikeskus Juks on oma valdkonnas parim, arenev kompetentsikeskus ja 

täienduskoolitusasutus. (Teenused ja protsessid) 

 Tugikeskus Juks keskkond on ligipääsetav, turvaline, inimeste heaolu toetav ja 

keskkonahoidlik. (Ressursid ja tegevuskeskkond) 

 Tugikeskus Juks töötajad on motiveeritud ja pädevad, sõbralikud ja toetatud. 

(To o tajad) 

 Tugikeskus Juks on kaasaegne ja tulemuslik organisatsioon. (Eestvedamine ja 

juhtimine) 

 Tugikeskus Juks koostöö partnerite ja huvigruppidega tagab keskuse 

jätkusuutlikkuse. (Koosto o ) 

 Tugikeskus Juks aitab tõsta ühiskonna teadlikkust ja kujundada väärtushinnanguid. 

(Koosto o ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tegevuskava 2023 – 2025 

EESMÄRK 1. Tugikeskus Juks teenused on inimesekesksed, vajaduspõhised, kvaliteetsed 

Tegevus Tulemus Mõõdik/mõju Tegevuse 
elluviimise aeg 

Vastutaja                 
ja partnerid 

Indikatiivne 
eelarve 

Individuaalsete 
tegevusplaanide rakendamine 
ja tulemuslikkuse analu u s  

     

IT lahenduste kasutuselevo tt 
kliendisuhtluse toetamiseks 

      

Teenuste osutamise 
baasmetoodika valikuks 
vajalike pilootprojektide 
la biviimine ja tulemuste 
hindamine, sobiva 
baasmetoodika valimine ja 
rakendamine (AK, Care, RFK, 
Henk, Hamet) 

      

Tasuliste teenuse rakendamine 
(REHA ja huvitegevus) 

     

Pa eva- na dalahoiuteenuse 
planeerimine ja rakendamine  

     

Ü hisu rituste korraldamine 
tugivo rgustiku kaasamisega  

    
 

    

Teenusesaajate rahulolu-
uuringu la biviimine u le aasta  

      

Huvitegevuse pakkumine 
suvise kollektiivpuhkuse ajal 

    
 

    

Teenuste osutamine vastavalt 
teenuse osutamise protsessile 

      



 

 

 

Teenusekasutajate kaasamine 
la bi esinduskogu to o  

      

EESMÄRK 2.   Tugikeskus Juks on oma valdkonnas parim, arenev kompetentsikeskus ja täienduskoolitusasutus 

Tegevus Tulemus Mõõdik/mõju Tegevuse 
elluviimise aeg 

Vastutaja                 
ja partnerid 

Indikatiivne 
eelarve 

Kompetentsikeskuse valdkonna 
spetsialistidele ja 
intellektipuudega inimeste 
la hedastele suunatud koolitus- 
ja no ustamisteenuste 
va ljaarendamise plaan 

      

To o tajate kompetentside 
kaardistamine ja 
ettevalmistamine teiste 
spetsialistide no ustamiseks ja 
koolitamiseks, vastavate 
pa devuste arendamine  

      

Parimate praktikate (eesti- ja 
va lisriikide kogemused) 
rakendamine Juks tegevustes 

          

Kunstialaste to o tubade/ 
ta iendkoolituste korraldamine 

      

EESMÄRK 3. Tugikeskus Juks keskkond on ligipääsetav, turvaline, inimeste heaolu toetav ja keskkonnahoidlik 

Tegevus Tulemus Mõõdik/mõju Tegevuse 
elluviimise aeg 

Vastutaja                 
ja partnerid 

Indikatiivne 
eelarve 

O ueala turvaliseks muutmine 
(sh parkla ja tegevusala 
eraldamine), aktiivtegevusi 
toetavate tegelusvahendite 
hooldamine ja paigaldamine 

     



 

 

 

Siseruumide ja o ueala 
ligipa a setavuse viimine 
vastavusse universaalse disaini 
po himo tetele  

     

Ta iendavate teenuskohtade 
loomine teenuse 
ka ttesaadavuse parandamiseks. 
B-korpuse va ljaarendamine ja 
A-korpusega u hendamine  

      

Toitlustuse kvaliteedi 
parandamine (tervislikkus, 
erimenu u d) 

     

Keskuse ja o ueala ta iendav 
viidastamine  

     

Tunnetustoa rajamine      

Riskianalu u si uuendamine 
vajadusel  

     

To o keskkonna sisekontrolli 
la biviimine, uute to o tajate 
juhendamine, tulekahju o ppuse 
la biviimine 

     

EESMÄRK 4. Tugikeskus Juks töötajad on motiveeritud, pädevad, sõbralikud ja toetatud. 

Tegevus Tulemus Mõõdik/mõju Tegevuse 
elluviimise aeg 

Vastutaja                 
ja partnerid 

Indikatiivne 
eelarve 

To o tajate ta iendkoolitus       

Sisselamisprogramm       

O ppeka ikude la biviimine Eesti 
ja teiste riikide analoogsetesse 
asutustesse, va lispraktika. 

     



 

 

 

To o tajate koosto o vestluste 
regulaarne la biviimine, 
motiveerivate faktorite 
va ljaselgitamine 

      

Meeskonna 
u hiskoolituste/arenduspa evade 
la biviimine  

     

To o tajate regulaarne 
tunnustamine osakondades ja 
organisatsiooniu leselt  

     

To o tajate rahulolu-uuringu 
la biviimine u le aasta 

      

EESMÄRK 5. Tugikeskus Juks on kaasaegne ja tulemuslik organisatsioon 

Tegevus Tulemus Mõõdik/mõju Tegevuse 
elluviimise aeg 

Vastutaja                 
ja partnerid 

Indikatiivne 
eelarve 

Eelarve ta itmine planeeritud 
mahtudes, kulumudeli 
rakendamine 

     

Kvaliteedijuhise rakendamine        

Juks arengukava ja 
tegevusplaani seire ja analu u s 
(kvartaalne), aastaarunde 
koostamine 

      

To o tajate kaasamine       

Sisehindamise la biviimine       

Juks sisemine ja 
teenusesaajatele (sh peredele) 
suunatud info liikumise 
korraldamine infosu steemi 
TASHIS rakendamisega 

     



 

 

 

Eelarveva lise ta iendava 
rahastuse (projektipo hise ja 
sponsorrahastuse) kaasamine 
arendustegevusteks 

      

EESMÄRK 6. Tugikeskus Juks koostöö partnerite ja huvigruppidega tagab keskuse jätkusuutlikkuse 

Tegevus Tulemus Mõõdik/mõju Tegevuse 
elluviimise aeg 

Vastutaja                 
ja partnerid 

Indikatiivne 
eelarve 

Juks pood-galerii ja e-poe kui 
teenusesaajatele va ljundi ja 
u hiskonnas na htavuse kanali 
arendamine  

      

Koosto o  o ppeasutustega       

Vabatahtlike ja 
asendusteenistujate su steemne 
kaasamine keskuse 
arendamisse ja teenuste 
osutamisse 

      

Projektide ja tkusuutlikkuse 
tagamine 

      

Huvigruppide joonise 
ta iendamine  

      

Koosto o partnerite rahulolu -
uuringute la biviimine u le aasta 

      

EESMÄRK 7. Tugikeskus Juks aitab tõsta ühiskonna teadlikkust ja kujundada väärtushinnanguid 

Tegevus Tulemus Mõõdik/mõju Tegevuse 
elluviimise aeg 

Vastutaja                 
ja partnerid 

Indikatiivne 
eelarve 

Kogukonna teavitamine ja 
kaasamine 

     

Kogukonna kaasamine 
rohelisema ja puhtama 
keskkonna teadvustamiseks 

     



 

 

 

Naabruskonna ja tudengite 
kaasamine Juksi tegemistesse 
u hiskonna va a rtushinnangute 
kujundamiseks (lapsed, 
u lio pilased, ku lalised) 

     

Ü hiskonna teadlikkuse 
to stmiseks Juksi kodulehe ja 
sotsiaalmeedia arendamine 

     

 


