
Lisa 1 Tehniline kirjeldus Sotsiaalkindlustusameti pakkumuskutse "Psühholoogilise abi 
ja kriisinõustamise teenuse ost “ juurde (kõik osad) 

 
1. Taustainfo 
 
Ohvriabisse pöördub tihti kliente, kes on kogenud traumat, kuid kes ei ole pöördunud 
sündmusega seoses politsei poole või ei ole sündmusega seoses politseis menetlust 
alustatud. Sündmused võivad olla ka toimunud minevikus, mistõttu politsei poole pöördumine 
ei pruugi olla käesoleval ajal enam mõistlik (kuritegu on aegunud, see ei too inimesele abi, 
mida ta vajab). Samas erinevate traumeerivate sündmuste järgselt võib olla inimesel 
psühholoogilise abi vajadus igapäevase toimetuleku parandamiseks või taastamiseks.  
 
Samuti vajavad abi ja nõustamist isikud, kes (potentsiaalselt) kasutavad vägivalda. Selleks, et 
loobuda vägivaldsest käitumisest on vajalik arendada eneseteadlikkust nii riski- kui ka 
kaitsetegurite võtmes ja praktikasse rakendada oskusi, mis pakuvad turvalise alternatiivi 
vägivaldsele käitumisele. Nende teadmiste ja oskuste arendamist ning juurutamist saab teha 
läbi psühholoogilise abi.  
 
Hangitavad teenused ongi mõeldud traumat kogenud ja/või vägivalda toime pannud 
inimestele, kellel on sündmusega seonduv abivajadus kriisinõustamise või psühholoogilise abi 
järele, kuid kellel pole seoses menetluse puudumisega õigust psühholoogilise abi hüvitisele 
riikliku ohvriabi süsteemi kaudu. 
 
Teenuse kasutajad asuvad üle Eesti ja teenuse pakkuja saab/võib teenust osutada ükskõik 
millises Eesti piirkonnas. Enamasti on teenusele suunatavad inimesed täisealised, aga võib 
olla ka erandeid.  
 
2. Hankelepingu ese  
 
Antud väikeostu raames hangitakse psühholoogilise abi ja kriisinõustamise 
teenuseid  vägivalla või kriisijuhtumi tagajärjel kahjustatud inimestele (edaspidi: traumat 
kogenud isikutele) ja/või vägivalda toime pannud inimestele, kellel on  sündmusega seonduv 
abivajadus ja kellel pole seoses menetluse puudumisega õigust psühholoogilisele abile riikliku 
ohvriabi süsteemi kaudu. Hange on jaotatud kolmeks osaks, sihtgruppide alusel.  

 
3. Teenuse eesmärk 
 
Traumat kogenud ja/või vägivalda toime pannud inimeste iseseisva ja turvalise toimetuleku 
toetamine ja taastamine läbi kriisinõustamise ja/või psühholoogilise abi.  
 
4. Teenuse sihtgrupp 
 
Teenuste sihtgrupiks on traumat kogenud ja/või vägivalda toime pannud inimesed, kellel on 
sündmusega seonduvalt psühholoogilise abi või kriisinõustamise abivajadus ja kes ei ole 
õigustatud psühholoogilisele abile riikliku ohvriabi süsteemi kaudu. Sihtgrupp on jaotatud 
kolmeks: 

 Seksuaalvägivalda kogenud inimesed, kellel on kogetuga seonduvalt vajadus 
psühholoogilise abi järele (sihtgrupp I, hanke osa I) 

 
 Muud traumeerivat sündmust kogenud inimesed, kellel on kogetuga seonduvalt 

vajadus psühholoogilise ja/või kriisiabi järele  (nt traumeeriva sündmuse tunnistajad, 



suitsiidi teinud inimeste lähedased, traumeerivate õnnetusjuhtumite ohvrid jt) 
(sihtgrupp II, hanke osa II) 

 Vägivalda toime pannud inimesed, kellel on vaja psühholoogilist abi vägivaldsest 
käitumisest loobumiseks (sihtgrupp III, hanke osa III) 
 

5. Teenuse kirjeldus ja teenuse maht 
 
Väikeostu raames hangitakse järgmisi teenuseid: 

 Kriisinõustamine – sihtgrupp II  
 Psühholoogiline abi – kõik sihtgrupid. Psühholoogilise abi all võib, vastavalt isiku 

abivajadusele, osutada kahte liiki teenust: 
o psühholoogiline nõustamine, 
o psühhoteraapia. 

 
Teenuse osutamist on vaja eri piirkondades üle Eesti neljas keeles (eesti, vene, ukraina ja 
inglise keel). Pakkuja saab igas hanke osas valida, millises piirkonnas/maakonnas/linnas, 
millist hangitavatest teenusest (vastavalt kvalifikatsioonile) ja mis keeles ta osutab. Teenust 
saab osutada mitmes piirkonnas, maakonnas, linnas ning kaugnõustamise teel. Ka mitu 
pakkujat saavad osutada teenust samas piirkonnas, maakonnas, linnas. 
 
Samast piirkonnast võib osutuda valituks mitu pakkujat. Hankija ei saa garanteerida pakkujale 
kindlat klientide teenusele suunamise arvu. Teenust osutava spetsialisti valiku teeb 
ohvriabitöötaja või vägivallast loobumise nõustaja koos kliendiga, lähtudes kliendi 
abivajadusest, riskidest ja eelistustest. 
 
Pakkuja tööülesanded: 
- leppida Hankija poolt kliendiga, kelle osas on Hankija esitanud teenuse tellimuse teatise 
(lepingu lisa 2), kokku nõustamise aeg ja koht;  
- osutada kliendile psühholoogilise abi (psühholoogiline nõustamine või psühhoteraapia) või 
kriisinõustamise teenust;  
- võtta kliendilt iga teenuse osutamise korra kohta teenuse saamist kinnitav allkiri kinnituslehel 
(lepingu lisa 4 ja 5); 
-  teenuse katkestamisel või lõpetamisel esitada kokkuvõttev sisuaruanne kliendipõhiselt; 
- teavitada Hankijat esimesel võimalusel, kui teenuse osutamise käigus ilmneb, et isiku 
abivajadus seisneb muus kui käesoleva teenuseosutaja pakutavas teenuses; 
- vajadusel täiendavatele päringutele vastamine kliendi olukorra kohta ja erandkorras 
juhtumipõhistel võrgustikukohtumistel osalemine;  
- esitada igakuine kuluaruanne (isikustatud andmed teenust saanud klientide kohta, sihtgrupiti 
eristatult) ja aruandes toodud teenuse osutamist kinnitavad kinnituslehed (lepingu lisa 4 ja 5) 
hankija poolt etteantud vormil hankija kontaktisikule; 
- pärast Sotsiaalkindlustusameti kontaktisiku poolt kuluaruande kinnitamist esitada igakuiselt 
e-arve.  
 
Pakkumuses fikseeritud teenuse maksumus (tunnitasu ühele kliendile osutatava teenuse eest) 
peab sisaldama ja arvestama kõiki ülal toodud teenuseosutaja tööülesannete täitmist. 
Teenuse eest tasutakse reaalselt kliendile osutatud teenuse töötundide alusel vastavalt 
pakkumuses fikseeritud tunnitasule. Täiendavaid väljamakseid ei tehta. Teenuse eest 
tasutakse pärast teenuse osutamise aruande kinnitamist ja selle alusel esitatud arve saamist. 
 
 
6. Nõuded teenust vahetult osutavale isikule 

 
6.1 Nõuded psühholoogilise nõustamise teenust vahetult osutavale isikule: 
 

6.1.1 Kõik sihtgrupid:  



 Psühholoogia valdkonna kutse või vähemalt magistrikraad psühholoogias või 
sellele vastav kvalifikatsioon. 
 

           6.1.2 Täiendavad nõuded Sihtgrupile I teenuse osutamiseks (lisaks punktis 6.1.1 
toodud nõuetele): 

 Õpingute käigus või sellele täiendavalt läbitud täiendkoolitus(ed) 
psühholoogilise trauma teemal vähemalt 3 EAP mahus või vähemalt 1-aastane 
varasem töökogemus traumat kogenud inimestega. 

 Õpingute käigus või sellele täiendavalt läbitud täiendkoolitus vastava sihtgrupi 
teemal  või vähemalt 1-aastane varasem töökogemus vastava sihtgrupiga. 
 

6.1.3 Täiendavad nõuded Sihtgrupile II teenuse osutamiseks (lisaks punktis 6.1.1 
toodud nõuetele): 

 Õpingute käigus või sellele täiendavalt läbitud täiendkoolitus(ed) 
psühholoogilise trauma teemal vähemalt 3 EAP mahus või vähemalt 1-aastane 
varasem töökogemus traumat kogenud inimestega. 
 

6.1.4 Täiendavad nõuded Sihtgrupile III teenuse osutamiseks (lisaks punktis 6.1.1 
toodud nõuetele): 

 Õpingute käigus või sellele täiendavalt läbitud täiendkoolitus vastava sihtgrupi 
teemal  või vähemalt 1-aastane varasem töökogemus vastava sihtgrupiga. 

 
 

6.2 Nõuded psühhoteraapia teenust vahetult osutavale isikule: 
 

6.2.1 Kõik sihtgrupid:  
 Psühholoogia, tervishoiutöötaja või sotsiaaltöö eriala kutse või vähemalt 

magistrikraad psühholoogias või sotsiaaltöös või sellele vastav kvalifikatsioon. 
 On läbinud teaduspõhise psühhoteraapia väljaõppe. 

 
6.2.2 Täiendavad nõuded Sihtgrupile I teenuse osutamiseks (lisaks punktis 6.2.1 
toodud nõuetele):           
 

 Õpingute käigus või sellele täiendavalt läbitud täiendkoolitus(ed) 
psühholoogilise trauma teemal vähemalt 3 EAP mahus või vähemalt 1-aastane 
varasem töökogemus traumat kogenud inimestega.  

 Õpingute käigus või sellele täiendavalt läbitud täiendkoolitus vastava sihtgrupi 
teemal  või vähemalt 1-aastane varasem töökogemus sihtgrupiga. 

 
6.2.3 Täiendavad nõuded Sihtgrupile II teenuse osutamiseks (lisaks punktis 6.2.1 
toodud nõuetele):       

 Õpingute käigus või sellele täiendavalt läbitud täiendkoolitus(ed) 
psühholoogilise trauma teemal vähemalt 3 EAP mahus või vähemalt 1-aastane 
varasem töökogemus traumat kogenud inimestega.  

 
6.2.4 Täiendavad nõuded Sihtgrupile III teenuse osutamiseks (lisaks punktis 6.2.1 
toodud nõuetele):    

 Õpingute käigus või sellele täiendavalt läbitud täiendkoolitus vastava sihtgrupi 
teemal  või vähemalt 1-aastane varasem töökogemus sihtgrupiga. 

 
 
6.3 Nõuded kriisinõustamise teenust vahetult osutavale isikule. 

 Vähemalt magistrikraad psühholoogia või sotsiaaltöö erialal või kutse 
psühholoogia, tervishoiu, sotsiaaltöö või hingehoiu erialal.  



 Õpingute käigus või sellele täiendavalt läbitud kriisispetsiifilise väljaõppe 
täiendkoolitus(i) vähemalt 9 EAP mahus. 

 Vähemalt 1-aastane varasem kriisinõustamise töökogemus.  
 
 

 
7 Teenuse osutamise nõuded 

 
7.1 Eelistatud on teenuse osutamine kontaktkohtumisena. Põhjendatud asjaoludel võib 
teenust osutada ka kaugteenusena, eeldusel, et klient on sellega nõus ning selleks ei ole 
vastunäidustusi. 
 
7.2 Teenuse osutaja peab alustama kriisinõustamise teenuse osutamist hiljemalt kahe nädala 
jooksul, teiste teenuste puhul ühe kuu jooksul Hankija poolt hanke tellimuse teatise 
edastamisest. 
 
7.3 Kliendiga vahetult teenust osutav spetsialist tagab, et ta töötab oma tegeliku suutlikkuse 
piirides (sh pädevuse piirides ning ka käesoleva töövõimekuse piirides).  
 
8 Teenuste tellimine ja maht 

 
8.2 Hankija hindab isiku teenuse vajadust, õigustatust, riske ja abivajadust. Teenuse 
osutamise otsustab ja teenust saab kliendile tellida ainult Hankija. Hankija tasub vaid teenuste 
eest, mis on osutatud klientidele, kelle osas on Hankija teenuse tellinud.  
 
8.3 Teenuste tellimisel lähtutakse kliendi profiilist, vajadusest, eelistustest ja riskidest. 
Valiku teenuse osutaja osas teeb Hankija (ohvriabitöötaja või vägivallast loobumise nõustaja) 
koos kliendiga hankega leitud lepingupartnerite seast, lähtudes kliendi abivajadusest, riskidest 
ja eelistustest.  
 
8.4 Hankija esindaja edastab info kliendile teenuse tellimisest hanke tellimuse teatisega 
(lepingu lisa 2), mis sisaldab mh kliendi kontaktandmeid ja muud olulist infot. Hanke tellimuse 
teatise vormi otsustab Hankija ja need edastatakse teenuse osutaja kontaktisikule e-posti teel.  
 
8.5 Teenust võib hakata osutama alles peale hanke tellimuse teatise edastamist Hankija 
poolt. Enne hanke tellimuse teatise edastamist osutatud teenuse eest ei ole Hankija 
kohustatud tasuma.  
 
8.6 Teenuse eest tasutakse kliendipõhiselt, st konkreetsele kliendile tellitud konkreetse 
teenuse osutamise eest konkreetse ajavahemiku jooksul. Tasutakse vaid reaalselt osutatud 
teenuste eest, st kliendi teenusele mitteilmumisel Hankija teenuse eest ei tasu. 
 
8.7 Maksimaalne hüvitatav teenuste maksumus koos käibemaksuga ühe kliendi kohta on 
hanke tellimuse teatise edastamise aasta kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral. 
Täpne isiku eest hüvitatav summa fikseeritakse hanke tellimuse teatises. 2022. aastal on 
maksimaalne hüvitatav teenuste maksumus koos käibemaksuga ühe kliendi kohta 654 eurot, 
millest kriisinõustamise teenuse maksumus võib olla maksimaalselt 300 eurot kliendi kohta 
(koos käibemaksuga).  
 



8.8 Täpsemad rahastamistingimused, aruandlus ja arvelduste kord on toodud 
raamlepingus. 
 

 
 


