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Pisut andmeid: 
Pindala – maismaad 47 km², saared 26 km²
Alevikud – 2
Külad - 20
Saared – 15 (suuremad Prangli ja Naissaar)
Rahvastik – 20580 vallakodanikku
Eakad – 2925
Lapsed – 5813
Erivajadusega inimesi - 767



Meie meeskond: 

Osakonna juhataja

Peaspetsialist

3 sotsiaaltöö spetsialisti

3 lastekaitse spetsialisti

Bussijuht 



Mis oli meie „valukohaks“?
Kohalike teenusosutajate puudus 
ning mittetulundussektori vähene 

aktiivsus kogukondlikus hoolekandes 
kaasalöömisel. 



Kes meid aitas?

MTÜ Sotsiaalse innovatsiooni labor



Milline oli abi?
Koosloome ja teenusedisain on lähenemised, mida üha rohkem
rakendatakse uuenduslike teenuste planeerimisel ja pakkumisel. 

Koosloome on protsess, kus teenuste disainimine toimub koostöös
teenusepakkuja ja teenuse sihtgrupiga (kliendiga).

Koosloome ja teenusedisain pakuvad võimaluse näha teisest
perspektiivist väljakutseid, mis kaasnevad teenuse planeerimise ja 
arendamisega, võimaldades paremini mõista, mis toimub tegelikult

teenuse pakkumisel ja kuidas klient teenust kogeb.



Miks just koosloome?
Enamus tänapäeva ettevõtmisi ületavad ühe organisatsiooni või osakonna

tegevuspiirid ja vajavad edukaks elluviimiseks mitme osapoolega
koostööprotsessi. Sellistes koostööprotsessides võib olla palju erinevaid

sidusrühmi, kes ei pruugi tahta või suuta oma seisukohta sõnastada.
Samuti eeldab selliste probleemide lahendamine uuenduslikku
osaluskultuuri, kus lahendused sünnivad alt üles põhimõtetel.

Traditsioonilised ülevalt alla juhtimispõhimõtted sellistes situatsioonides
paraku ei tööta, vaja on teistsuguseid osalusprotsesse, mis võimaldab

osapoolte vahel luua ühise omanditunde, mis omakorda tagab lahenduse
sujuva elluviimise. Koosloome on just selline uuenduslik osalusprotsess.



Mis me oleme teinud?
• Viimsi valla sotsiaalsüsteemi potentsiaalsete „murede“ 

kaardistamine;
• Eakate vajaduste uuringu läbiviimine Viimsis (ESF 

projekt);
• Mäluhäiretega inimeste päevahoiuteenuse 

väljatöötamine ja disain (teenus ESF projektist, teenuse 
disain KÜSK);

• MTÜ Viimsi Päevakeskuse arengustrateegia loomine 
ning laienemisvõimaluste kaardistamine (KÜSK);

• Kaitstud töötamise tingimuste loomine ning analüüs 
(KÜSK).



Mõned näited
Viimsi eakate õnnelikkuse mudeli loomine



Mõned näited
Eakate rekreatsiooniala projekt (valmimisaeg suvel 2020)



Mõned näited
Eakate rekreatsiooniala projekt (valmimisaeg suvel 2020)



Aitäh teile, sõbrad – te olete vinged! 


Viimsi Vallavalitsus  |  sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
tel (+372) 6028867 | tonu.troon@viimsivv.ee 

viimsivald.ee
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