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RHAD  lisa 2 / Raamlepingu lisa 1 

Tehniline kirjeldus  
„Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele“  

 
 
 

1. Taustakirjeldus ja mõisted: 
  
2017. aasta lõpu seisuga oli Eestis asendushooldusel kokku 2520 isikut: asenduskoduteenusel 968 last 
ja perekonnas hooldamisel 1611, lisaks kasvas eestkostja perekonnas 1391 last2. Asendushooldusel 
olevate laste jaotus Eesti siseselt piirkonniti oli 2016. aasta lõpu seisuga järgmine: põhja piirkonnas 
38%, ida piirkonnas 28%, lääne piirkonnas 8% ja lõuna piirkonnas 26% asendushooldusel viibivatest 
lastest (2017. aasta kohta piirkondlikud andmed on veel täpsustamisel). 2017. aastal lapsendati uude 
perre 34 last. 1. jaanuari 2018. a seisuga oli Eestis 0-17 aastaste laste arv 252 117, 0-19-aastaste 
isikute arv 275 399.3  

 
Eestis on kokku 39 pere- ja asenduskodu (sh üks asenduskodu SOS Lasteküla Eesti Ühing on tegelikult 
kuues erinevas paigas asuva Laste/Noorte küla/koduga). Pere- ja asenduskodudes töötas 2017. aasta 
lõpu seisuga kokku 602 laste kasvatamise- ja arendamisega seotud töötajat, kellest 438 töötas 
asenduskodus kasvatajana, 120 perevanemana, 24 töötas nn muu kasvatusala töötajana (kasvatusala 
ametikohal olev töötaja, kelle kvalifikatsioon ei vasta sotsiaalhoolekande seaduses kasvataja 
ametikohale kehtestatud nõuetele) ning 20 töötas nn tugipersonali töötajana (nt sotsiaaltöötaja, 
psühholoog, logopeed jm).4 
 
Eestis on vanemliku hoolitsuseta jäänud laste puhul tegemist kolme asendushoolduse võimalusega: 
lapsele eestkostja määramine, kes võtab lapse enda perre kasvatada; asendushooldusteenusele 
suunamine (teenuse osutaja on hoolduspere, perekodu või asenduskodu5) ning samuti lapse uude 

perekonda lapsendamine. Nende kõigi puhul on tegemist formaalse asendushooldusega, mille 
korraldus ja nõuded on õigusaktidega reguleeritud.  
 
Tänaseks on asenduskodus pakutava asendushooldusteenuse puhul enamasti tegemist peresarnase 
hooldusega, kus teenust osutatakse nn asenduskodupere vormis väikeses grupis, kas individuaalelamu 
tüüpi spetsiaalselt asenduskoduteenuse pakkumiseks ehitatud peremajades või selleks kohandatud 
korter- või individuaalmajades.6 
 
Asendushooldus – lapse hooldamine väljaspool tema enda perekonda, sealhulgas lapse paigutamine 
hooldus- või eestkostja perekonda, lapsendamine, lapse perekodusse või asenduskodusse 
suunamine.7 
 
Asendushooldusteenus – kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on 
pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks 
peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine 
ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenuse 
osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu. Asendushooldusteenust vahetult osutav isik on 
hoolduspere vanem, perevanem ja kasvataja. 
 
Perekodu – sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt asendushooldusteenuse osutaja, kes osutab 

teenust kuni kolme perevanemaga peres, kus on samal ajal kuni kuus last. 

 

                                       
1 Hoolekandestatistika 2017, EV Sotsiaalministeerium  
2 Eestkostel oleva lapse toetuse saajad Eestis detsember 2017, Sotsiaalkindlustusamet 
3 Eesti Statistikaamet 
4 Hoolekandestatistika 2017, EV Sotsiaalministeerium  
5 EV Sotsiaalhoolekande seadus 
6 Vanemliku hoolitsuseta laste poliitika roheline raamat, EV Sotsiaalministeerium 2014 
7 Sotsiaalhoolekande seadus 
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Asenduskodu – sotsiaalhooldekande seadusest tulenevalt asendushooldusteenuse osutaja, kes 

osutab teenust kasvatajatega peres, kus on samal ajal kuni kuus last.  

Järelhooldusteenus – kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on 
asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. 
Järelhooldusteenust võib osutada ka pere- või asenduskodu. 
 
Supervisioon – superviisori ja inimestega töötava professionaali/ meeskonna pikemaajaline kohtumiste 
protsess, mille käigus analüüsitakse tööjuhtumeid ning otsitakse lahendusi tööalastele väljakutsetele. 
Supervisiooni viib läbi vastava ettevalmistuse saanud asutuseväline superviisor. 

a) Grupi supervisioon – rühmasupervisiooni vorm, mille käigus sama ameti esindajad 
saavad teatud aja tagant kokku selleks, et superviisori juhendamisel töötada läbi töös 
esinevaid kliendi juhtumeid, analüüsida enda toimimist juhtumiga seoses ning arendada 
oma isiklikku töö tegemise praktikat.  

b) Individuaalne supervisioon – regulaarne nõustamisprotsess, mille käigus superviisor 
aitab superviseeritaval isikul analüüsida ennast ja enda tööviise, saada toetust, leida uusi 
lahendusi tekkinud olukordadele.8 

 
Kovisioon – regulaarsed kolleegide vahelised kohtumised, mida juhendab üks kolleegidest ja mille 
käigus töötatakse läbi tööga seotud juhtumid, koos leitakse lahendusi ja pakutakse teine teisele tuge. 
Kovisiooni pakuvad omavahelist toetust üksteisega võrdsed – sarnase töö tegijad või rolli kandjad.9  

 
Tööjuhendamine – ametlik ja regulaarne protseduur, mille käigus vaadatakse üle ja hinnatakse 
meeskonna, osakonna ja iga töötaja rolli, panust, töömahtu ja töötulemusi, eesmärgiga tehtust õppida 
ja vajadusel muudatusi sisse viia. Juhendajaks on tavaliselt töötaja otsene juht ning juhendamine 
dokumenteeritud juhendamise aruandena. Eristatakse: a) individuaalset tööjuhendamist, kus toimuvad 
kohtumised juhi ja töötaja vahel; ning b) rühma tööjuhendamist, kus toimuvad kohtumised töötajate 
rühma ja juhi vahel.10 

 
 

2. Hanke eesmärk, lühikirjeldus: 
 
Käesolevas hankes soovib hankija teenuse osutamist kõigile Eesti pere- ja asenduskodudele, mis 
hõlmab: 

1) pere- ja asenduskodude juhendamisteenuste detailse tegevuskava koostamist punktis 3.1 
kirjeldatud tingimustel; 

2) juhendamisteenuste eesmärkide, tegevuste ja ajakava tutvustamine pere- ja asenduskodudele 
teenuste osutamise alguses (hiljemalt 30 päeva peale hankelepingu sõlmimist); 

3) juhendamisteenuseid punktis 3.2 kirjeldatud tingimustel (grupi supervisioon, individuaalne 
supervisioon, kovisioon ja tööjuhendamine); 

4) pere- ja asenduskodude olukorra kaardistamist peale juhendamisteenuste osutamise 
lõpetamist punktis 3.3 kirjeldatud tingimustel ning kaardistuse tutvustamine pere- ja 
asenduskodudele teenuste osutamise lõpus (hiljemalt 15.12.2020). 

 
Teenused on vajalikud, et vältida asendushooldusteenuse osutajate professionaalset läbipõlemist ja 
sellest tingitud personali voolavust. See omakorda tähendab pere- ja asenduskodus viibivate laste jaoks 
püsivamat ja stabiilsemat elukorraldust. Samuti aitavad tugiteenused töötajatel leida lahendusi 
keerulistes olukordades ning kokkuvõttes parandada asendushoolduse kvaliteeti. Tegevused hõlmavad 
teenuste vajaduse väljaselgitamist, teenuste korraldust ning teenuste protsessi ja mõju jälgimist ja 
hindamist nii enne kui pärast tegevuste toimumist.  
 
 
 
 

                                       
8 Lastekaitsetöötajatele suunatud supervisiooni süsteemi väljatöötamine 2013, EV Sotsiaalministeerium 
9 Ibid. 
10Ibid. 
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3. Teenuse kirjeldus: 
 
3.1. Pere- ja asenduskodude juhendamisteenuste detailne tegevuskava enne 
juhendamisteenuste osutamist.  
 
Juhendamisteenuste osutamise ajakava koostamine ja riskide hindamine. 

1) Koostada juhendamisteenuste osutamise ajakava koos vastutajate ja superviisoritega iga pere- 
ja asenduskodu kohta; samuti seada eesmärgid, kuhu soovitakse antud hanke raames jõuda. 
Superviisorite nimekiri tuleb esitada pere- ja asenduskodude kaupa (kõik teenuseid vajavad 
pere- ja asenduskodud peavad olema superviisoritega kaetud) ning märgitud peab olema, kas 
superviisorid osutavad teenuseid eesti ja/või vene keeles. Ajakava aluseks on 
Sotsiaalkindlustusameti 2016-2018. a hanke „Tugiteenused asenduskoduteenuse osutajatele“ 
lõppraport e sihtrühma vajaduste kaardistus, mille annab Sotsiaalkindlustusamet edukale 
pakkujale üle viivitamatult pärast eduka pakkujaga raamlepingu sõlmimist. 

2) Koostada hanketegevuste edukaks elluviimiseks riskide maandamise plaan, mis sisaldab pere- 
ja asenduskodude tugevuste ja nõrkuste ning riskide hindamist antud hanke teenuste võtmes.  

 
Pakkuja kohustub tagama, et tegevuskava koostamisel ja teenuste osutamisel arvestatakse 
superviisorite/ koviisorite tööjaotusega viisil, et pere- ja asenduskodus osutatakse teenust keeles, mis 
on selles asutuses peamiselt kasutatav keel. 
Superviisor või koviisor, kes osutab teenust eesti keeles, peab valdama eesti keelt vähemalt tasemel 
C1. Superviisor või koviisor, kes osutab teenust vene keeles, peab valdama vene keelt vähemalt 
tasemel C1. 
 

 
3.2. Juhendamisteenuste osutamine (juhendamisteenuste kirjeldused allpool) vastavalt 

juhendamisteenuste ajakavale ning sihtgrupi reaalsele vajadusele. 
 

3.3. Pere- ja asenduskodude olukorra kaardistamine pärast juhendamisteenuste osutamise 
lõpetamist 

 
Sihtrühma edasise vajaduse kaardistus. Teenuse pakkujal tuleb kaardistada olukord pere- ja 
asenduskodudes pärast raamlepingu alusel juhendamisteenuste osutamise lõpetamist. Teenuse 
pakkuja hindab osutatud juhendamisteenuseid, kas algselt kavandatud eesmärgid ja tegevusplaan oli 
realistlik ning täitis oma eesmärki, kas tegevused said ootuspäraselt läbi viidud, kas ajakava oli toimiv,  
samuti esitab ülevaate selle kohta, mis läks hästi/ ootuspäraselt ja mida teenuse osutaja oleks võinud 
teha teisiti, millised olid teenuste osutamist takistavad tegurid.  
Samuti esitab teenuse osutaja põhjaliku lõpp-aruande, mis sisaldab teenuse osutaja hinnangut antud 
hanke raames teostatud juhendamisteenustele iga pere- ja asenduskodu kohta eraldi. Lõpparuanne 
peab sisaldama vähemalt järgmist infot: sihtrühma vajaduste kaardistuse ülevaade (ootused ja 
tulemus), hinnang toimunud juhendamisteenustele ning tuleviku vajadused iga teenuse lõikes ning iga 
pere- ja asenduskodu kohta eraldi.  
 
3.2. Juhendamisteenused  
 

3.1.1. Grupi supervisioon 

I Teenuse sisu Supervisiooni pakutakse üleriigilise teenusena vajaduspõhiselt.  

Teenuse eesmärk Anda pere- ja asenduskodudele võimalus saada enda kasvatusala 
töötajatele (laste kasvatamise- ja arendamisega seotud) professionaalset 
abi ja tuge grupi supervisioonis.  
 

Teenuse sihtgrupp Eesti pere- ja asenduskodude kasvatamise- ja arendamisega seotud 
töötajad (602, töötajate arv võib lepingu täitmisel muutuda). 

 

Teenuse sisu kirjeldus Grupi supervisiooni protsessis osalevad kasvatamise- ja arendamisega 
seotud töötajad ja superviisor. Keskendutakse peamiselt tööelus 
koostegutseva meeskonna funktsioneerimisele, näiteks teemaks võib olla 
mõni konkreetne juhtum, milles töötajad tunnevad end ebakindlalt ning 
mille lahendamisega ei osata toime tulla. Grupiga lepitakse kokku 
kokkusaamiste periood ja regulaarsus.  
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Teenuse osutamise 
maht (miinimumnõuded) 

Teenus on vajaduspõhine ning seda on võimalus saada kõigil Eesti pere- 
ja asenduskodudel vähemalt ühe korra hankeperioodi jooksul.  
Kohtumised toimuvad sõltuvalt pere- ja asenduskodu töötajate 
vajadusest, minimaalselt 3 korda ühe grupi kohta, mitte harvemini kui iga 
kahe kuu tagant.  
Ühe kohtumise pikkus on minimaalselt 180 minutit (3 h), mis on jagatud 
1,5 h ja 1,5 h. Grupi suurus sõltub, kas pere- või asenduskodus töötavad 
perevanemad (3-5 töötajat) või kasvatajad (6-14 töötajat), kuid mitte 
rohkem kui 15 töötajat ühes grupis. Samuti sõltub grupi suurus, kas 
supervisiooni on haaratud ka asutuse logopeed, sotsiaaltöötaja jt või 
muud kasvatusalatöötajad. 

II teenuse osutamine  

Protseduurid teenuse 
saamiseks 

Teenusele saavad pere ja asenduskodud vastavalt teenuse osutaja poolt 
koostatud supervisiooni ajakavale vajaduspõhiselt, sealjuures on võimalik 
vastavalt pere- ja asenduskodu vajadustele teha hilisemaid muudatusi 
ajakavas.  

Nõuded töökorraldusele, 
koostööle 

Teenuseid osutavad teenuste osutaja poolt valitud teemat valdavad 
erialaspetsialistid. Teenust osutatakse pere- ja asenduskodu ruumides, 
kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal.  
Teenuse kvaliteedi tõstmise eesmärgil dokumenteeritakse teenuse 
osutamine Raamlepingus kokku lepitud tingimustel. Teenuse osutaja on 
kohustatud esitama Tellijale Raamlepingu projektis nõutavad vormid ja 
aruanded Raamlepingus sätestatud tähtajal ja korras. 

Teenuse finantseerimise 
põhimõtted 

Teenuseid finantseerib teenuse osutaja selleks Tellija poolt ettenähtud 
vahendite arvelt. Teenused on sihtgrupile tasuta. 
Teenuse maksumus peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalik selleks, 
et teenust osutada HD-s ja selle lisas kokku lepitud tingimustel (vt RHAD 
peatükk 8, raamlepingu p 2.5 kuni 2.7).   

III teenuse osutaja  

Nõuded personalile Kõik teenuseid vahetult osutavad isikud peavad vastama RHAD-s 
superviisoritele esitatud nõuetele. 
Hankijal on õigus mistahes ajal lepingu täitmise ajal nõuda spetsialistide 
nõuetele vastavuse tõendamist ja vastavate dokumentide esitamist (CV, 
haridust ja koolituste läbimist tõendavad dokumendid jm).  
Pakkuja on kohustatud teenuseid osutavatele spetsialistidele korraldama 
regulaarseid supervisioone Raamlepingus märgitud sagedusega.  
Töökeeleks on eesti ja vene keel. 

 
 

3.1.2. Individuaalne supervisioon 

I Teenuse sisu Supervisiooni pakutakse üleriigilise teenusena vajaduspõhiselt.  

Teenuse eesmärk Anda pere- ja asenduskodu kasvatusalatöötajatele võimalus saada abi ja 
tuge kriisiolukorras.  
 

Teenuse sihtgrupp Eesti asenduskodude kasvatamise- ja arendamisega seotud töötajad 
(kokku 602, kuid teenust osutatakse vajaduspõhiselt vähestele 
töötajatele) ja juhid (kui puutuvad kokku laste kasvatusküsimustega). 

Teenuse sisu kirjeldus Supervisiooni protsessis osalevad kasvatamise- ja arendamisega seotud 
töötajad/ juhid ja superviisor. Teemaks võib olla mõni konkreetne juhtum, 
milles töötaja tunneb end ebakindlalt või mis on vallandanud kriisiolukorra 
töötaja ja lapse vahel või juhtide puhul võib teemaga olla seotud laps-
töötaja(d)-juht. Juhtumiga võivad kaasneda elamused ja emotsioonid, 
millega töötaja ei oska iseseisvalt toime tulla ning see takistab tugevalt 
tema professionaalset toimetulekut asenduskodus. 
 

Teenuse osutamise 
maht (miinimumnõuded) 

Kohtumised toimuvad sõltuvalt töötaja vajadusest, minimaalselt 3 korda 
ühe teenust vajava töötaja kohta, sagedusega 1 kord kuus või kahe 
nädala tagant. Ühe kohtumise pikkus on ligikaudu 60 – 90 minutit.  

II teenuse osutamine  
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Protseduurid teenuse 
saamiseks 

Teenus on vajaduspõhine ning mõeldud eelkõige äärmuslikele 
üksikjuhtumitele, kus superviisori sekkumine on ainulahendus. Teenusele 
saamise otsustab teenuse pakkuja, nt grupi supervisiooni töö tulemusel 
selgunud tungiva vajaduse põhjal.  
 

Nõuded töökorraldusele, 
koostööle 

Teenuseid osutavad teenuste osutaja poolt valitud teemat valdavad 
erialaspetsialistid. Teenust osutatakse, kas pere- või asenduskodu 
ruumides, teenuse osutaja asukohas või muus kokku lepitud kohas, 
kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal.  
Teenuse kvaliteedi tõstmise eesmärgil dokumenteeritakse teenuse 
osutamine Raamlepingus kokku lepitud tingimustel. Teenuse osutaja on 
kohustatud esitama Tellijale Raamlepingu projektis nõutavad vormid ja 
aruanded Raamlepingus sätestatud tähtajal ja korras. 

Teenuse finantseerimise 
põhimõtted 

Teenuseid finantseerib teenuse osutaja selleks Tellija poolt ettenähtud 
vahendite arvelt. Teenus on sihtgrupile tasuta.  
Teenuse maksumus peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalik selleks, 
et teenust osutada HD-s ja selle lisas kokku lepitud tingimustel (vt RHAD 
peatükk 8, raamlepingu p 2.5 kuni 2.7).  

III teenuse osutaja  

Nõuded personalile Kõik teenuseid vahetult osutavad isikud peavad vastama RHAD-s 
superviisoritele esitatud nõuetele. 
Hankijal on õigus mistahes lepingu täitmise ajal nõuda spetsialistide 
nõuetele vastavuse tõendamist ja vastavate dokumentide esitamist (CV, 
haridust ja koolituste läbimist tõendavad dokumendid jm).  
Pakkuja on kohustatud teenuseid osutavatele spetsialistidele korraldama 
regulaarseid supervisioone Raamlepingus märgitud sagedusega.  
Töökeeleks on eesti ja vene keel. 

 
 

3.1.3. Kovisioon 
 

I Teenuse sisu Kovisiooni teenust pakutakse üleriigilise teenusena vajaduspõhiselt. 
 

Teenuse eesmärk Anda pere- ja asenduskodudele võimalus koolitada kasvatamise- ja 
arendamisega seotud töötajaid asutuse koviisoriteks, kes suudavad peale 
väljaõpet pakkuda enda asutuse sees kovisiooni. Sellega oleks asutuses 
tagatud pädevus, kus koviisoriks koolitatud inimene oskab sarnase töö 
tegijaid kaasata kasutama oma teadmisi ja kogemusi ning seeläbi leitakse 
ühiselt lahendusi tööalastele juhtumitele.  

Teenuse sihtgrupp Eesti pere- ja asenduskodude kasvatamise- ja arendamisega seotud 
töötajad. Kovisiooni väljaõppes osalev töötaja ei saa olla otsene juht 
teistele enda asutuse kasvatusala töötajatele.  
 

Teenuse sisu kirjeldus Kovisiooni protsessis osalevad kasvatamise- ja arendamisega seotud 
töötajad ja koolitaja(d)-superviisor(id). Kovisiooni keskne osa on 
reflektsioon töötajate professionaalsele tegevusele eesmärgiga paremini 
käsitleda tööga seotud olukordi, õppida teiste töömeetoditest, olla 
teadlikum enda tööalasest käitumisest ning muuta ebaefektiivset 
töökäitumist. Kovisiooni grupiga lepitakse kokku kokkusaamiste periood, 
regulaarsus, osalejad ja juhtumite lahendamise metoodika.  

Teenuse osutamise 
maht 

Teenust osutatakse vastavalt teenuse osutaja kovisiooni metoodikale, 
mille edukas pakkuja esitab Tellijale hiljemalt 10 päeva jooksul pärast 
Raamlepingu sõlmimist. Kovisiooni metoodika loetakse tegevuskava 
lisaks ja lahutamatuks osaks.  
 
Kovisioon hõlmab kahte osa: 
1) kovisiooni koolitus, kolm (3) 2-päevast moodulit (iga päev min 7 

astronoomilist tundi); 
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2) koolitusjärgsed grupikohtumised (üks kohtumine 180 minutit, mis 
jaguneb 1,5 h ja 1,5 h). Grupikohtumiste regulaarsuse määrab 
teenuse osutaja.  

Osalejad peavad olema kõikidest Eesti pere- ja asenduskodudest (ning 
minimaalne osalejate arv on 48 (3 gruppi,  max 16 in grupis) töötajat. Kuna 
perioodil 2017.-2018. a on asenduskodude töötajad osalenud koviisori 
väljaõppes, siis on töö käigus lubatud erisused varasemate osalejate 
väljaõppe metoodikas ning koolituste ja grupikohtumiste arvus. 

II Teenuse osutamine  

Protseduurid teenuse 
saamiseks/teenusele 
suunamine 

Iga pere- ja asenduskodu valib enda personali seast välja koviisori(d) (ei 
ole pere- või asenduskodu juht, v.a juhul kui pere- või asenduskodus elab 
alla kümne (10) lapse) ning esitab oma kandidaadi(d) teenuse osutajale, 
kes peab läbirääkimisi asenduskoduga ning teeb lõpliku valiku. 

Nõuded töökorraldusele, 
koostööle 

Teenuseid osutavad teenuste osutaja poolt valitud teemat valdavad 
erialaspetsialistid. Teenust osutatakse teenuse osutaja poolt valitud 
ruumides (kovisiooni ei viida ühelgi juhul läbi pere- ja asenduskodu 
ruumides), kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal.  
Teenuse kvaliteedi tõstmise eesmärgil dokumenteeritakse teenuste 
osutamine Raamlepingus sätestatud tingimustel. Teenuse osutaja on 
kohustatud esitama Tellijale Raamlepingu projektis nõutavad vormid ja 
aruanded Raamlepingus sätestatud tähtajal ja korras. 

Teenuse finantseerimise 
põhimõtted 

Teenust finantseerib ettenähtud kululiikide raames teenuse osutaja 
selleks Tellija poolt ettenähtud vahendite arvelt.  
Teenuse maksumus peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalik selleks, 
et teenust osutada HD-s ja selle lisas kokku lepitud tingimustel (vt RHAD 
peatükk 8, raamlepingu p 2.5 kuni 2.7).   

III Teenuse osutaja  

Nõuded personalile Kõik teenuseid vahetult osutavad isikud peavad vastama RHAD-s 
superviisoritele/ kovisiooni koolitajatele esitatud nõuetele. 
Hankijal on õigus mistahes lepingu täitmise ajal nõuda spetsialistide 
nõuetele vastavuse tõendamist ja vastavate dokumentide esitamist (CV, 
haridust ja koolituste läbimist tõendavad dokumendid jm).  
Pakkuja on kohustatud teenuseid osutavatele spetsialistidele korraldama 
regulaarseid supervisioone Raamlepingus märgitud sagedusega.  
Töökeeleks on eesti ja vene keel. 

 

3.1.4. Tööjuhendamine 
 

I Teenuse sisu Pakutakse üleriigilise teenusena vajaduspõhiselt.  

Teenuse eesmärk Asenduskoduteenuse kvaliteedi tagamise eesmärgil.  
  

Teenuse sihtgrupp Eesti pere- ja asenduskodude juhid ja/või nende asetäitjad või otseselt 
juhtimisega seotud personal. 

 

Teenuse sisu kirjeldus Tööjuhendamise protsessis osalevad pere- ja asenduskodude juhid ja/või 
nende asetäitjad või otseselt juhtimisega seotud töötajad,  superviisor(id) 
ja vajadusel Tellija esindaja, kes aitab vahendada pere- ja asendus-
kodude ja riigi vahelisi teemasid asendushoolduse valdkonnas.  
 
Protsessis keskendutakse teemadele, mis on seotud asutuse 
tööjuhendamise süsteemi välja töötamisega - kuidas juht saab pakkuda 
oma töötajatele vajalikku toetust oma töös ja parandada sellega 
asendushooldusteenuse osutamise kvaliteeti. Teemad (loetelu lahtine): 
individuaalne ja rühma tööjuhendamine; organisatsiooni juhtimine, 
ametijuhendid, töötajate motiveerimine ja arenguvestluste läbiviimine; 
supervisiooni, kovisiooni ja mentorluse korraldamine asutuses jms. 

Teenuse osutamise 
maht (miinimumnõuded) 

Teenust saavad kõik Eesti pere- ja asenduskodude juhid ja/või nende 
asetäitjad või otseselt juhtimisega seotud personal (vähemalt 44 inimest, 
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töötajate arv võib lepingu täitmisel muutuda) vähemalt korra 
hankeperioodi jooksul.  
 
Tööjuhendamine hõlmab kahte osa: 
1) a)Juhendamisteenuste eesmärkide, tegevuste ja ajakava tutvustamine 
pere- ja asenduskodudele ning teemaga seotud arutelu. 
b)Juhendamisteenuste osutamise lõpus teenuste vajaduse kaardistuse 
tutvustamine pere- ja asenduskodudele. 
1-päevane seminar hanketegevuse alguses ja lõpus (kumbki üritus min. 
5 astronoomilist tundi). Seminarile võib kaasata otseselt 
projektitegevustega seotud asutusi nt Sotsiaalkindlustusamet, 
Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, SA Innove. 
2) tööjuhendamise koolitus, 2-päevane moodul (iga päev min 7 
astronoomilist tundi); 
3)koolitusjärgsed grupi supervisioonid e grupikohtumised (üks kohtumine 
180 minutit, mis jaguneb 1,5 h ja 1,5 h). 
Koolitused ja grupikohtumised toimuvad vajaduspõhise regulaarsusega 
kogu Raamlepingu perioodil. Grupikohtumised mitte harvemini kui kolm 
korda aastas. Ühe kohtumise pikkus on minimaalselt 180 minutit (3 h), 
mis on jagatud 1,5 h ja 1,5 h. Gruppide suuruse määramisel peaks 
teenuse osutaja lähtuma supervisiooni gruppide mahu üldreeglitest, pere- 
ja asenduskodude piirkondlikust paiknemisest ning teenuse osutamisega 
kaasnevate kulude mõistlikkuse printsiibist. Nt kui osaleb kokku 44 
inimest, on mõistlik jagada nad kolme kuni nelja gruppi, kuid mitte kahte 
gruppi, kuna ühes grupis võib osaleda maksimaalselt 16 inimest. 
Erandjuhud on lubatud kokkuleppel Tellijaga. 
 

II teenuse osutamine  

Protseduurid teenuse 
saamiseks 

Teenusele saavad pere- ja asenduskodud vastavalt teenuse osutaja poolt 
koostatud supervisiooni ajakavale vajaduspõhiselt, sealjuures on võimalik 
vastavalt pere- ja asenduskodu vajadustele teha hilisemaid muudatusi 
ajakavas. 
 

Nõuded töökorraldusele, 
koostööle 

Teenuseid osutavad teenuste osutaja poolt valitud teemat valdavad 
erialaspetsialistid. Teenust osutatakse teenuse osutaja poolt valitud 
ruumides, kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal.  
Teenuse kvaliteedi tõstmise eesmärgil dokumenteeritakse teenuse 
osutamine Raamlepingus sätestatud tingimustel. Teenuse osutaja on 
kohustatud esitama Tellijale Raamlepingu projektis nõutavad vormid ja 
aruanded Raamlepingus sätestatud tähtajal ja korras. 

Teenuse finantseerimise 
põhimõtted 

Teenust finantseerib ettenähtud kululiikide raames teenuse osutaja 
selleks Tellija poolt ettenähtud vahendite arvelt.  
Teenuse maksumus peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalik selleks, 
et teenust osutada HD-s ja selle lisas kokku lepitud tingimustel (vt RHAD 
peatükk 8, raamlepingu p 2.5 kuni 2.7).   

III teenuse osutaja  

Nõuded personalile Kõik teenuseid vahetult osutavad isikud peavad vastama RHAD-s 
superviisoritele/ kovisiooni koolitajatele esitatud nõuetele. 
Hankijal on õigus mistahes lepingu täitmise ajal nõuda spetsialistide 
nõuetele vastavuse tõendamist ja vastavate dokumentide esitamist (CV, 
haridust ja koolituste läbimist tõendavad dokumendid jm).  
Pakkuja on kohustatud teenuseid osutavatele spetsialistidele korraldama 
regulaarseid supervisioone Raamlepingus märgitud sagedusega.  
Töökeeleks on eesti ja vene keel. 

 


