
 

 Küsimus: Hankedokumentide esitamise tähtaeg on 2.06. Millal langetatakse otsus ja mis ajast 
alates on võimalik hakata teenust pakkuma?  
 

Vastus: Lepingud sõlmitakse kõikide vastavaks tunnistatud pakkujatega. Pakkumiste hindamine 
sõltub pakkujate arvust ja pakkumuses esitatud dokumentide kvaliteedist. Hindamiseks ja otsuse 
vormistamiseks peame arvestama vähemalt kuni kaks nädalat. Seejärel saame hakata lepinguid 
allkirjastama ja välja saatma. Lõplik teenuse osutamise algusaeg sõltub omakorda (peale lepingute 
sõlmimist) klientide pöördumistest ja nende abivajadust – Tellija ei garanteeri kindlat klientide arvu, 
ega teenusele suunamise aega.  
 

 Kas Pakkujal on võimalik hiljem (lepingu raames) lisada teenust osutavaid spetsialiste? 
 
Vastus: Jah. Pakkuja saab täiendada teenust vahetult osutatavate isikute nimekirja ka lepingu 
täitmise ajal. Selle eelduseks on aga eelnev kooskõlastus Tellijaga, kes hindab iga täiendava vahetult 
teenust osutava isiku vastavust hankes toodud nõuetele.  
 
 

 Mida peetakse silmas "teaduspõhise psühhoteraapia väljaõppe" all? Kas tõenduspõhist 
traumateraapiat? Mis on tehnilises kirjelduses punktis 6.2 (Nõuded psühhoteraapia teenust 
vahetult osutavale isikule) toodud nõudes vajalik teaduspõhise psühhoteraapia väljaõppe 
maht.  

  
Vastus:  

Traumast taastumisel võib inimene vajada erinevaid psühholoogilise abi teenuseid, sealhulgas ka 
erinevaid psühhoteraapia sekkumisi, mitte üksnes traumafookusega psühhoteraapiat. Hanke raames 
tellime mitte üksnes traumafookusega psühhoteraapia teenust, vaid laiemalt psühhoteraapia 
teenust. Eelduseks on, et tegemist on psühhoteraapiaga, mille (koolkonnapõhised) mudelid ja 
sekkumismeetodite teoreetilised alused on teaduspõhised. 

Väljaõppe maht on erinevatel koolkondadel erinev, hanke raames on eelduseks põhiväljaõppe 
läbimine. Lähtume selle hindamisel vastavate koolkondade väljastatud tunnistustest ja/või 
registritest ja/või täiendavatest hinnangutest.  

 

 Küsimus: Psühhoteraapia teenuse osutamiseks hairduslikud nõuded - mida tähendab "vastav 
kvalifikatsioon"? Loovterapeudid antud hetkel hankes välja toodud hariduslikele nõuetele ei 
vasta, kuigi pakuvad samuti psühhoteraapiat.  

 
Vastus:  
Antud hanke raames teenuse osutamise eelduseks on, et spetsialist vastab kõigile sätestatud 
nõuetele.  
 

 Kas teenuse osutamise asukoht võib aja jooksul ka muutuda? Kas võib märkida asukohad, kus 
on võimalik teatud sagedusega teenust osutada (nt täiendavad üüripinnad) 

Vastus: Teenuse osutamise asukohta saab kokkuleppel Tellijaga teenuse osutamise perioodil muuta, 
teenuse osutamise kohti lisada. Eelduseks on Tellijaga eelnev kooskõlastamine ja olemasolevatele 
klientidele teenuse tagamine. Võib märkida ka teenuse osutamise asukohad, kus teenuse osutamine 
toimub teatud kindlatel aegadel (nt kord nädalas teises linnas). Küll aga tuleb teenuse osutajalt 
arvestada sellega kaasneva kulude osas juba teenuse hinnastamisel, sest täiendavaid väljamakseid 
(ruumide rent, sõidukulud jne) Tellija ei hüvita.  



 Kas oodatud on osalema ka Ukrainast pärit psühholoogid? Kui jah, siis kas neilt eeldatakse 
eesti keele oskust? Haridusdokumentide tõendatust (ENIC/NARIC)?  

Vastus: Jah, oodatud on ka Ukrainast pärit psühholoogid. Eesti keele oskus teenuse osutamiseks ei ole 
eelduseks. Küll tuleb arvestada, et suhtlus Tellijaga toimub eesti keeles. Haridusdokumentide puhul 
eeldame ENIC/NARIC tõendatust.  

 Kui olen senini teinud Ohvriabile nõustamisteenust, kas enda töö jätkamiseks peaksin samuti 
hankele pakkumise esitama?  

 
Vastus: Ei, riikliku psühholoogilise abi kulu hüvitise raames psühholoogilise abi teenuse osutamise 
jätkamiseks ei pea antud hankes osalema. Riikliku psühholoogilise abi kulu hüvitise raames teenuse 
osutamist reguleerib ohvriabi seadus – hüvitise saanud süüteo ohvritele osutatud teenus hüvitatakse 
kõigile teenuseosutajatele, kes vastavad ohvriabi seaduses sätestatud nõuetele. Kõik ohvriabi 
teenuseosutajad, kes osutavad psühholoogilise abi teenuseid süüteomenetlusega ohvritele,  saavad 
teenuse osutamisega jätkata tavapärastel alustel (ei ole tarvis hankes osaleda).  
Väikeostu/hanke raames tellitakse teenuse osutamist neile vägivalla ohvritele ja ka toimepanijatele, 
kellel sündmusega seonduvalt ei ole süüteomenetlust ning kellele seetõttu ei saa määrata riiklikku 
hüvitist. Hanke eesmärk on laiendada teenuse kättesaadavust. Selleks, et hanke raames teenust 
osutada, tuleb esitada pakkumus. 
Lühidalt: Kui te soovite osutada teenust edasi samadel tingimustel ja sihtgruppidel, nagu seni, siis 
ei ole vaja hankes osaleda. Kui te soovite hakata lisaks teenust osutama ka selle hanke sihtgrupile, 
siis tuleb esitada pakkumus. 
 
 

  Kirjas on  "2022. aastal on maksimaalne hüvitatav teenuste maksumus koos käibemaksuga 
ühe kliendi kohta 654 euro". Kui firma ei ole KM kohuslane, kas siis on 584, nagu seni. 

Vastus: hüvitatav summa on Tellija jaoks lõplik kulu, st koos käibemaksuga, kui see lisandub. Kliendi 
eest hüvitatav summa ei sõltu käibemaksu summast, st igal juhul on maksimaalne hüvitatav summa 
kuni 654 eurot (koos või ilma käibemaksuta, oleneb, kas tulevevalt ettevõtjast käibemaks lisandub või 
mitte). 
 

 Kas Km kohuslase firmas peab olema tegevusala all kirjas järgmine:     5.1. Mujal liigitamata 
tervishoiualad s.h. psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia 

Vastus: Hanke/väikeostu raames ei ole tegevusalale eraldi nõudeid sätestatud.  
 

 Kas hankedokumente on võimalik tõlkida ka ukraina keelde? 
Vastus: Tellija ei tõlgi hankedokumente teistesse keeltesse. Tellijaga suhtlus käib eesti keeles.  
 

 kuidas Ukraina psühholoogid saaksid osaleda hankes - mõtlen just nö katust pakkuvat firmat 
või organisatsiooni. Või saab osaleda eraisikuna? 

Vastus: Saavad osaleda läbi Pakkuja firma või organisatsiooni. 
 

 Milliseks on kavandatud teenuse 1 tunni maksumus?  Kas see on kliendi kohta 654€ 
sõltumata teenuse tundide arvust? 

Vastus: Tunni maksumuse esitab Pakkuja oma Pakkumuses, see ei ole Tellija poolt ette määratud. 
Tellija on määranud isiku kohta hüvitatava summa limiidi (654 eurot).  
 

 Kas mahus keskmiselt kuni 5 inimest/tundi nädalas on ka aktsepteeritav? Aga 10?  
 



Vastus: Hankes ei ole teenuse osutamise mahtu ette määratud. Pakkuja ise hindab oma teenuse 
pakkumise võimekust ja võimalusi. 
 


