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   1.  Kohaliku omavalitsuse üksus 15. veebruariks 
maavanemale. 
2. Maavanem 1. märtsiks Sotsiaalministeeriumile 

     
 

 

 

    

   

 
 
 

1. Lapsehoiuteenuse riiklik rahastamine, riiklike vahendite ülejääk ja selle kasutamine (aasta jooksul) 
 

 Rea 
nr 
 

Eurot 

A B 1 

Aruandeaastale eelnevate perioodide rahaliste vahendite ülejääk kokku 01  

Aruandeaastal lapsehoiuteenuse rahastamiseks saadud riiklikud vahendid  02  

Aruandeaastal  teistest omavalitsustest ülekantud riiklikud vahendid 03  

Aruandeaastal teisele omavalitsusele ülekantud riiklikud vahendid 04  

 Aruandeaastal kasutatud KOKKU: 05  

       raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse rahastamiseks 06  

      raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste  
      arendamiseks  07  

       raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks 08  

Kõigi vahendite jääk aruandeaasta lõpus kokku (r09 = r01 + r02 + r03 - r04 - r05) 09  
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 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete 
koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise 
kord“                   
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    2. Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse rahastamine ja rahastust saanud laste arv (aasta 
    jooksul) 

Rahastamisallikas 

Rea 
nr 
 

Teenust saanud laste arv Kulutused teenusele aruandeaastal, eurot 

Raske puudega 
lapsed 

Sügava 
puudega 
lapsed 

Riiklikud vahendid 
Kohaliku 

omavalitsuse 
üksuse vahendid 

A B 1 2 3 4 

 Ainult riik  01    X 

 Ainult kohaliku omavalitsuse üksus  02   X  

 Riik ja kohaliku omavalitsuse üksus 03     

 KOKKU (arvutab programm) 04     
 
 
     3. Lapsehoiuteenuseks eraldatud riiklike vahendite kasutamine raske ja sügava puudega lastele ja  
     nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks (aasta jooksul) 

 
Rea 
nr 

 Laste arv, kelle puhul on teenuse eest tasutud 
lapsehoiuteenuseks eraldatud riiklikest vahenditest Kulutused, 

 eurot 
Raske puudega lapsed Sügava puudega lapsed 

A B 1 2 3 

 Aruandeaastal KOKKU (arvutab      
 programm allread kokku = tabel 1 rida  
 08) 01  

  

tugiisikuteenuseks 02    

rehabilitatsiooniteenuseks 03    

nõustamisteenuseks 04    

sotsiaaltransporditeenuseks 05    

muu 06    

 
muu (nimetage teenused)  

 
 
    4. Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest lapsehoiuga seotud toetused ja hüvitised lastele, v.a raske  
    ja sügava puudega lapsed (aasta jooksul) 
 

Laste arv, kelle 
hoiu eest on 
makstud toetust 
või hüvitist 

Kulutused kokku,  
eurot 

Keskmine kulutus 
(hüvitise määr) ühe 
lapse kohta kuus, 
eurot 

1 2 3 

      

 
 

Täitja nimi 
……………………………………………….. 
Telefon  
E-post 

Kuupäev 

 

   
 
 
     Täname Teid! 

 
 
JUHEND 

Statistilise aruande „Lapsehoiuteenuse rahastamine ja riiklike vahendite ülejääk ning lapsehoiuga seotud rahalised toetused“ 
esitavad kõik kohaliku omavalitsuse üksused, kelle kaudu on toimunud lapsehoiuteenuse riiklik rahastamine või kes on 
sotsiaalhoolekande seaduse mõistes lapsehoiuteenust rahastanud kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest. Kohaliku 
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omavalitsuse üksus jälgib, et aruandes esitatav info oleks kooskõlas sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse kantud 
andmetega. 

 
Tabel 1. Lapsehoiuteenuse rahastamise riiklike vahendite ülejääk ja selle kasutamine (aasta jooksul) 

Rida 01 – märgitakse riiklike rahaliste vahendite ülejääk aruandeaastale eelnevatel perioodidel kokku.   
Rida 02 – märgitakse aruandeaastal saadud riiklikud rahalised vahendid.  
Rida 03 – märgitakse aruandeaastal teise kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ülekantud riiklike vahendite summa. 
Rida 04 – märgitakse aruandeaastal teisele kohaliku omavalitsuse üksusele ülekantud riiklike vahendite summa. 
Rida 05 – arvutab programm kokku allridadelt (r06 + r07 + r08) kui suur osa riiklikest vahenditest (ridadel 01–03 näidatust) 
aruandeaastal kokku kasutati. 
Rida 06 – märgitakse, kui suur osa riiklikest vahenditest (ridadel 01–03 näidatust) kasutati aruandeaastal raske ja sügava 
puudega lastele lapsehoiuteenuse osutamiseks (kassapõhiselt ehk aruandeaastal väljamakstud vahendite ulatuses).  
 

Vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõikele 4 võib kohaliku omavalitsuse üksus kasutada riiklike rahaliste vahendite 
ülejääki raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks kohaliku 
omavalitsuse üksuse kehtestatud tingimustel ja korras. 
Rida 07 – märgitakse, kui suur osa riiklikest vahenditest (ridadel 01–03 näidatust) kasutati aruandeaastal raske ja sügava 
puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste arendamiseks (kassapõhiselt ehk aruandeaastal väljamakstud 
vahendite ulatuses).  
Rida 08 – märgitakse, kui suur osa riiklikest vahenditest (ridadel 01–03 näidatust) kasutati aruandeaastal raske ja sügava 
puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks (kassapõhiselt ehk aruandeaastal väljamakstud vahendite 
ulatuses). 
Rida 09 – arvutab programm kõikide riiklike rahaliste vahendite ülejäägi aruandeaasta lõpuks (st kogujääk, mis jäi alles peale 
teenuste rahastamist, arendamist ja osutamist ning juhul, kui esines teise omavalitsusse ülekandmist).  
 
Tabel 2. Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse rahastamine ja rahastust saanud laste arv (aasta jooksul) 

Näidatakse aasta jooksul lapsehoiuteenusele tehtud kulutused rahastamisallikate kaupa ning teenust saanud raske ja sügava 
puudega laste arv.  
Tabeli eesmärk on laste koguarvu ja teenusekulude kõrval tuua eraldi esile nende laste arv, kelle puhul on teenuse 
rahastamist finantseerinud ainult riik, ainult kohaliku omavalitsuse üksus või riik ja kohaliku omavalitsuse üksus paralleelselt. 
Seega, liites real 04 veergude 1 ja 2 laste arvud, saame nende laste koguarvu, kelle puhul finantseeriti lapsehoiuteenust 
antud haldusüksuses kas riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest või mõlema eelarvest paralleelselt.  
 
Rahastamisallikad: 
Kohaliku omavalitsuse üksus – näidatakse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest lapsehoiuteenuse osutamiseks eraldatud 
rahalised vahendid. Ei näidata kohaliku omavalitsuse üksusele riigieelarvest kantud summasid, mida omavalitsus kannab 
edasi teenuse osutajale – need summad tuleb näidata riigieelarve veerus. 
Riik – näidatakse aruandeaastal tehtud kulud lapsehoiuteenusele riigieelarvest lapsehoiuteenuse osutamiseks eraldatud 
rahalisest vahenditest (veerg 3 rida 04 = tabel 1 veerg 1 rida 06). 

  

Rea 01 veergudes 1 ja 2 näidatakse nende raske ja sügava puudega laste arv, kelle puhul on lapsehoiuteenuse rahastamine 
toimunud sotsiaalhoolekande seaduse §-s 112 nimetatud halduslepingu alusel ainult riigieelarvest kohaliku omavalitsuse 
eelarvesse eraldatud vahenditest. Ei näidata lapsi, kelle puhul on teenust rahastatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse 
eelarvest paralleelselt – need lapsed näidatakse real 03. 
Rea 02 veergudes 1 ja 2 näidatakse nende raske ja sügava puudega laste arv, kelle puhul on ainult kohaliku omavalitsuse 
üksuse eelarvest makstud lapsehoiuteenuse kulud (st pole makstud paralleelselt riigieelarvest eraldatud vahenditest). 
Rea 03 veergudes 1 ja 2 näidatakse nende raske ja sügava puudega laste arv, kelle puhul on teenust rahastatud paralleelselt 
riigieelarvest ja kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest.  
 
Tabel 3. Lapsehoiuteenuseks eraldatud riiklike vahendite kasutamine raske ja sügava puudega lastele ja nende 
peredele sotsiaalteenuste osutamiseks (aasta jooksul)  

Vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõikele 4 võib kohaliku omavalitsuse üksus kasutada riiklike rahaliste vahendite 
ülejääki raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks kohaliku 
omavalitsuse üksuse kehtestatud tingimustel ja korras. Tabelis 3 näidatakse kui paljude raske ja sügava puudega laste jaoks, 
milliste teenuste puhul ning kui suures osas riiklikke vahendeid kasutati (kassapõhiselt ehk aruandeaastal väljamakstud 
vahendite ulatuses).  
Rea 01 veerg 3 on võrdne tabeli 1 reaga 08: raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste 
osutamiseks kulunud lapsehoiuteenuseks eraldatud riiklikud vahendid.  
Tabeli veergudes 1 ja 2 märkida teenust saanud laste arv puudeastmeti ja teenusele tehtud kulud veergu 3 vastavalt teenuste 
loetelule. Iga last näidatakse igal real üks kord sõltumata konkreetse teenuse saamise mahust. Kui teenus on kohalikus 
omavalitsuses teistsuguse nimetusega, kuid oma eesmärgilt ja funktsioonilt sarnane loetelus nimetatule (lähtuvalt 
Sotsiaalministeeriumi poolt väljatöötatud soovituslikest juhistest), siis paigutage teenusele kulunud summa ja laste arv 
vastavalt sobivale reale. Kui loetelus sobivat ei leidu, siis märkige laste arv ja summa reale 06 „muu“ ning täitke vabaväli 
osutatud teenuste nimetuse või nimetustega. 
 
Tabel 4. Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest lapsehoiuga seotud toetused ja hüvitised lastele, v.a raske ja 
sügava puudega lapsed (aasta jooksul) 
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Näidatakse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest lapsevanematele või teistele last kasvatavatele isikutele või teenuse 
pakkujatele tasutud lapsehoiuga seotud toetused või hüvitised, v.a raske ja sügava puudega laste puhul makstud toetused ja 
hüvitised (raske ja sügava puudega lastele makstud toetused ja hüvitised kajastuvad eelnevates tabelites 2 ja 3) . 
Veerg 1 – märgitakse nende laste arv, kelle eest toetust või hüvitist on makstud. 
Veerg 2 – aruandeaastal kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest makstud lapsehoiuga seotud toetuste ja hüvitiste summa 
kokku (v.a raske ja sügava puudega lastele makstud toetused ja hüvitised). 
Veerg 3 – keskmine kulutus (hüvitise määr) ühe lapse kohta kuus. Märgitakse kohaliku omavalitsuse üksuse korraldusega 
määratud kuine hüvitise määr ühe lapse kohta (kui vastavat korraldust omavalitsuses pole kehtestatud, siis märgitakse 
keskmine väljamakstud hüvitis või toetus ühe lapse kohta ühes kuus aruandeaastal). 


