
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 2. Tehniline kirjeldus.  

Sotsiaalkindlustusameti väikeostu perelepituse erijuhtumite juhendmaterjali koostamine 

"Erivajadusega lapsevanem perelepituses“ 

 

1.TAUSTINFORMATSIOON 

 

Sotsiaalkindlustusamet alustab riikliku perelepitusteenuse pakkumist alates 01.09.2022. 2021. 

aasta juunist kuni 2022. aasta maini koolitatakse eelmainitud projekti raames 40 uut 

perelepitajat. 22.11.2021 võttis Riigikogu vastu Riikliku perelepitusteenuse seaduse, mis 

jõustub 01.09.20221. Seadusega töötatakse välja riikliku perelepitusteenuse regulatsioon, mille 

eesmärk on võimaldada vanemate lahkumineku korral sõlmida laste heaolust lähtuvad 

kokkulepped lapse elukorraldust puudutavates küsimustes nii kohtuväliselt kui ka varajases 

faasis kohtumenetluse ajal. Lisaks perelepituse baaskoolitusele (160 akadeemilist tundi) 

vajavad perelepitajad täiendõpet, mis võimaldaks perelepitajal töötada psüühikahäire või 

intellektipuudega vanematega. Seaduse § 11 lõige 1 punkti 3 ja lõige 2 kohaselt peab 

perelepitaja olema valmis teenust osutama kui: 

 3) ühel või mõlemal lepitusosalisel on psüühikahäire või intellektipuue. 

  (2) Perelepituse erijuhtude korral võib perelepitaja kaasata lepituskohtumistel osalema teise 

perelepitaja, kes toetab lepitusmenetluse läbiviimist. 

 

 

 

 

 

 



Koolituse moodul peab sisaldama järgnevaid teemasid: 

 

1.  Psüühikahäire ja intellektipuue: müüdid ja eelarvamused. Psüühikahäire ja 

intellektipuue peamised põhjused.  

2.  Lühiülevaade levinumatest psüühikahäiretest: Meeleoluhäired - depressioon ja 

bipolaarne häire. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Psühhootilised häired, 

autismispektri häired. Kuidas neid ära tunda, millised on piirangud ja ressursid. 

3.  Psüühikahäire ja intellektipuudega  vanemate peamised probleemid 

perelepituse kontekstis. Erinevad suhtlemistehnikad  psüühikahäirega 

vanematega; suhtlemist takistavad ja soodustavad tegurid. Suhtlemise 

põhireeglid ja tehnikad. Praktilised ülesanded. 

4.  Kontakti ja usaldusväärse suhtlemiskeskkonna loomine perelepituse protsessis. 

Kuidas perelepitaja võib luua kontakti psüühikahäire või intellektipuudega 

vanematega,  mis on vajalikud eeltingimused suhtlemiseks. Vanema tugiisiku 

(usaldusisiku) kaasamine perelepitusprotsessi.  Praktilised ülesanded. 

5.  Kaaslepitus perelepituses psüühikahäire ja intellektipuudega vanematega..  

tugiisiku kaasamine perelepitusse. Praktilised ülesanded 

 

 

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi, mis peab sisaldama 18 tundi praktilisi ülesandeid.  

 

 

2. HANKE EESMÄRK 

Hanke eesmärgiks on koostada perelepituse erijuhtumite juhendmaterjal "Erivajadusega 

lapsevanem perelepituses". 

 

 

3.JUHENDMATERJALI KIRJELDUS JA NÕUDED 

 

3.1 Juhendmaterjal peab sisaldama vähemalt 100 lehekülge eesti ja rahvusvahelist teaduspõhist 

õppematerjali ja praktikute kogemusi (täpsema info leiab tabelist number 1) 

Juhendmaterjal peab toetuma Eesti seadusandlusele, Eesti riiklikule perelepituse 

baaskoolitusprogrammile ja Eesti spetsialistide senisele tööpraktikale. 



3.2.Juhendamaterjal peab olema korrektses eesti keeles, jälgides akadeemilist kirjatava. 

Juhendmaterjal peab sisaldama jooniseid või teisi asjakohaselt viidatud abimaterjale. 

3.3. Juhendmaterjali koostamise raames kujundatakse välja täiendkoolituse sisu, mille maht on 

60  akadeemilist tundi, mis sisaldab teooria loenguid, iseseisvat tööd ja  18 tundi praktilisi 

ülesandeid. Koolitusprogrammi juhendmaterjal peab sisaldama (täpsema info leiab tabel 1). 

3.4 Tingimused koolitusmooduli loojate meeskonnale:  

Vähemalt 2 isikut (2 erinevat isikut), kellest: 

- vähemalt ühel on perelepitaja väljaõpe (160 tunnise väljaõppe baasil) ja töökogemus 

perelepitajana vähemalt 3 aastat;  

- vähemalt ühel on kas sotsiaalalane, psühholoogiline, psühhiaatria, eripedagoogika, 

meditsiiniline väljaõpe ning vahetu töö erivajadustega inimestega vähemalt 5 aastat; 

- vähemalt ühel isikul on koolitusmaterjalide kokkupanemise ja läviviimise kogemus 

(kolm erinevat koolitust kogumahus minimaalselt 60 tundi); 

- kõigil on  nõustamistöö kogemus täiskasvanutega (perelepitus, pereteraapia vm 

sarnane) vähemalt 3 aastat (st leping kestusega 3 aastat või erinevad lepingud, mis 

kokku moodustavad 3 aasta pikkuse kogemuse); 

- kõigil on  kõrgharidus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus. 

3.5. Töövõtja tagab: 

-  liigipääsu perelepitaja baaskoolituse programmile ja teistele Sotsiaalkindlustusametis 

olemasolevatele valdkonnaspetsiifilistele teostele. 

 

4. TEENUSE OSUTAMISEGA SEOTUD DOKUMENDID 

 

4.1. Töövõtja peab lisama juhendmaterjalile, logod vastavalt juhendile, mis on leitavad siit: 

https://www.sm.ee/et/norra-toetused-2014-2021.  

 

5. AJAKAVA 

 

 5.1. Koolituse juhendmaterjal antakse Sotsiaalkindlustusametile üle hiljemalt 

30.08.2022. 

5.2. Hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul pärast hankelepingu sõlmimist toimub koosolek, millel 

osalevad tellija ja töövõtja esindajad. Kohtumise aja ja koha organiseerib töövõtja. 

https://www.sm.ee/et/norra-toetused-2014-2021


Hankelepingu täitmisega seotud nõupidamised toimuvad Tallinnas või virtuaalkeskkonnas, kui 

pooled ei lepi kokku teisiti. Esimesel koosolekul tuleb kokku leppida täpne ajakava, 

juhendmaterjali koostamise täpsemad tingimused ning muud teenuse dokumenteerimisega 

seotud küsimused. 

 

 

 

 


