
Tehniline kirjeldus 

Majutusteenuse tellimine välismaalastele Põhja piirkonnas, Lõuna piirkonnas ja Ida 
piirkonnas. 

 

1. Taustainfo 

Teenuseks on vajaduspõhise majutusteenuse osutamine koos toitlustamisega vastavalt 
hotelli, motelli või külalistemaja tüüpi majutusasutuses linn välismaalastele (edaspidi teenus). 
Teenuse piirkonnad on Põhja, Lõuna ja Ida. 

Majutuse eesmärk on tagada majutust välismaalastele, kellele Sotsiaalkindlustusamet 
(edaspidi SKA või hankija) peab õigusaktidest tulenevalt tagama majutusteenuse (nt 
sõjapõgenikud ja rahvusvahelise kaitse taotlejad). Sõjapõgenikud on välismaalased, kes on 
sattunud Eestisse sõja, konflikti, looduskatastroofi või mõne teise suure mõjuga sündmuse 
tõttu. Välismaalaste seas võib olla erineva päritoluga inimesi, sh ka inimesi, kellel puuduvad 
tavapärased isikut tõendavad dokumendid (nt pass, elamisloa kaart vms). Majutatavate seas 
võib olla üksikisikuid, perekondasid lastega, vanureid, erivajadusega inimesi jt. Samuti võib 
majutatavate seas olla lemmikloomadega isikuid 

Majutust tagatakse sihtrühma kuuluvatele inimestele vajaduspõhiselt ning kuni see on vajalik 
humaansetel kaalutlustel. Ühe inimese majutuse perioodi maksimaalseks pikkuseks kuni üks 
kuu, kuid hankijale säilib vajadusel võimalus majutusperioodi pikendada. Majutust vajavate 
inimeste arv sõltub rändevoogudest ning abivajajate arvust.  

Majutusteenust pakkuv ettevõte peab tegema koostööd nii hankija, kohaliku omavalitsuse 
üksuse kui ka teiste organisatsioonidega, tagamaks abi ja toe jõudmise inimesteni.  

Hange on piirkondade järgi jaotatud osadeks: 
I osa – Põhja piirkond (Harjumaa); 
II osa – Lõuna piirkond (Tartu maakond, Võru maakond, Valga maakond, Viljandi maakond, 
Põlva maakond ja Jõgeva maakond); 
III osa – Ida piirkond (Lääne-Viru maakond). 
 

Teenuse lühikirjeldus: 

Tingimused millele peab teenus vastama: 

1) Majutusettevõte peab kogu lepingu perioodil vastama majutusettevõttele esitatud 
üldnõuetele ja vastava majutusettevõtte liigile esitatud nõuetele (Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 21.04.2021 määrus nr 17 „Majutusteenuse osutamise 
nõuded“), millele lisanduvad hankija käesolevas tehnilises kirjelduses sätestatud 
nõuded. 

2) Majutusettevõte peab pakkuma vähemalt 40 voodikohta majutuskoha kohta (st 
pakkujal on pakkumuse esitamise ajal nimetatud arv kohti. Tellimuse esitamisel 
lähtutakse tellimise ajahetkel vabade kohtade arvust). 

3) Majutuskohad peavad asuma asukohas, kus on toimiv ühistranspordi ühendus (kuni 
1h ühistranspordiga) suuremate keskustega. 



4) Majutusettevõtte vastuvõtt peab olema 24 tundi ööpäevas avatud. 
5) Majutuskohas peab olema võimalik tagada välismaalastele majutamine ühe- ja 

kahetoalistes tubades ning peab arvestama võimalusega majutada ka perekondasid. 
6) Võimalusel tagab majutusettevõte majutamise koos lemmikloomaga.  
7) Majutuskohas peab privaatsuse ning turvalisuse tagamiseks olema võimalus eraldada 

üksikud mehed ja naised.  
8) Majutuskohas peab olema tagatud voodipesu, mille hulka kuuluvad voodilina, tekilina 

või -kott ja padjapüür ning käterätikud , mille vahetus toimub vähemalt kord nädalas. 
9) Sõltuvalt viibimisajast peab välismaalastele olema võimaldatud riiete pesemise 

võimalus või vastav pesemisteenus (maksimaalselt kaks korda nädalas). 
10) Majutuskohas peab olema tagatud tagatud kohapealne toitlustus:  

a. Täiskasvanutele kolm toidukorda päevas, sh üks toidukord peab olemas soe 
valmistoit 

b. Alaealistele  kolm toidukorda päevas, sh üks toidukord peab olema soe 
valmistoit 

c. Toitlustamisel tuleb arvestada inimeste dieediga tulenevalt tervislikest, 
kultuurilistest ja usulistest põhjustest.  

d. Majutuskohas peaks olema võimalus keeta vett ning soojendada (imiku) toitu. 
e. Toitlustamine peab toimuma kas samas hoones või majutuskoha kompleksis. 

11) Majutusettevõttes toidu käitlemisel peab olema tagatud selle vastavus toiduseadusele 
ja muudele toidu käitlemist reguleerivatele õigusaktidele. 

12) Majutusettevõte peab majutatavale majutusperioodi jooksul tagama joogivee 
kättesaadavuse. 

13) Majutusettevõtte hügieeniruumile (pesemisruum, tualettruum) peab sihtrühmal olema 
vaba juurdepääs ning tagatud privaatsus. See tähendab, et välismaalastele tuleb 
tagada piisav privaatsus hügieeniruumide vaates: isiklikuks hügieeniks peavad olema 
tagatud pesemisvahendid (seep, šampoon, hambahari ja –pasta) ja rätikud.  

14) Majutusettevõte peab vajadusel tagama tööruumi hankijale, et tagada välismaalastele 
vajalikku tuge, sh emotsionaalne tugi, nõustamine jms.  

15) Majutusettevõte tagab vajadusel majutuskoha fuajee/retseptsiooniala kasutamise 
välismaalastele hankija poolt esmase nõu ja toe (nt psühhosotsiaalne kriisiabi jmt) 
osutamiseks. 

16) Teenuse tellimiseks, esitab hankija e-kirja või telefoni teel (millele järgneb kirjalik 
kinnitus) teenuse osutamise algusaja, vajadusel kellaaja, teenust vajavate inimeste 
arvu ja muud teenuse osutamise olulised asjaolud.  

17) Pakkuja peab esitama hankijale tellimuse täitmise kinnituse või keeldumise hiljemalt 
ühe tunni jooksul tellimuse esitamisest arvates. Kui pakkuja ei kinnita nimetatud aja 
jooksul tellimuse täitmisse võtmist loeb hankija tegevusetuse keeldumiseks, misjärel 
on hankijal õigus teenuse saamiseks pöörduda teiste raamlepingu partnerite poole.  

18) Hankijal peab olema võimalus kinnitatud tellimuse muutmiseks (sh tellimuse 
tühistamiseks enne külaliste algset planeeritud saabumist) ilma broneeritud tubade 
eest tasumata. 

19) Teenust rahastatakse riigieelarvelistest vahenditest, võimalik et ka välisvahenditest.  

 


