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Tabel 1.1 Perekonnas aruandeaasta alguses hooldamis el olevad ja aasta jooksul hooldamisele 
võetud lapsed  

 
Rea 
nr 

Isikute 
arv 

kokku 

sh 
puudega 

Puudeastmeti 

kerge raske sügav 

A B 1 2 3 4 5 

Perekonnas hooldamisel olevate laste arv 
aruandeaasta alguses kokku 01           

poisid 02           

tüdrukud 03           

Perekonda aruandeaasta jooksul 
hooldamisele võetud laste arv kokku 04           

0–2-aastased 05           

3–6-aastased  06           

7–14-aastased 07           

  15–17-aastased (erandjuhul kuni 19-aastased) 08           
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poisid kokku 09           

0–2-aastased 10           

3–6-aastased  11           

7–14-aastased 12           

15–17-aastased (erandjuhul kuni 19-aastased) 13           

tüdrukud kokku 14           

0–2-aastased 15           

3–6-aastased  16           

7–14-aastased 17           

15–17-aastased (erandjuhul kuni 19-aastased) 18           
Perekonda aruandeaasta jooksul 
hooldamisele võetud lastest olid orvud 
kokku 19           

poisid 20           

tüdrukud 21           

 
Tabel 1.2 Perekonda aasta jooksul hooldamisele võet ud lapsed nende varasema viibimiskoha 
järgi 

 
Rea 
nr 

Isikute 
arv 

kokku 

sh 
puudega 

Puudeastmeti 

kerge raske sügav 

A B 1 2 3 4 5 

Perekonda aruandeaasta jooksul  
hooldamisele võetud laste arv kokku 01           

poisid  02           

tüdrukud  03           

sünnitusmajast 04           

poisid 05           

tüdrukud 06           

varjupaigast 07           

poisid 08           

tüdrukud 09           

asenduskoduteenuselt 10           

poisid 11           

tüdrukud 12           

bioloogilisest perekonnast 13           

poisid 14           

tüdrukud 15           

mujalt 16           

poisid 17           

tüdrukud 18           
 
Tabel 1.3 Perekonnas hooldamise teenuselt aasta joo ksul lahkunud lapsed lahkumise sihtkoha 
järgi   

 
Rea 
nr 

Isikute 
arv 

kokku 

sh 
puudega 

Puudeastmeti 

kerge raske sügav 

A B 1 2 3 4 5 

Perekonnas hooldamise teenuselt lahkus 
aruandeaasta jooksul lapsi kokku 01           

poisid  02           

tüdrukud  03           
said täisealiseks (18-aastaseks, erandjuhul 19-
aastaseks) 04           
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poisid 05           

tüdrukud 06           

paigutati asenduskoduteenusele 07           

poisid 08           

tüdrukud 09           

pöördusid tagasi bioloogilisse perekonda 10           

poisid 11           

tüdrukud 12           

paigutati teise hooldusperekonda 13           

poisid 14           

tüdrukud 15           

eestkostja juurde elama  16           

poisid 17           

tüdrukud 18           

lapsendati 19           

poisid 20      

tüdrukud 21      

muud põhjused 22      

poisid 23           

tüdrukud 24           
Teenuselt lahkunud tä iskasvanuks saanud 
lapsed, kes  jäid edasi elama sama 
hoolduspere juurde 25           

poisid 26           

tüdrukud 27           
    neist lapsed, kelle puhul jätkati lepingu alusel 
täiskasvanu perekonnas hooldamise teenust 28           

poisid 29           

tüdrukud 30           
 
Tabel 1.4 Perekonnas hooldamisel olevad lapsed aast a lõpus  

 
Rea 
nr 

Isikute 
arv 

kokku 

sh 
puudega 

Puudeastmeti 

kerge raske sügav 

A B 1 2 3 4 5 

Perekonnas  aruandeaasta lõpuks 
hooldamisel olevate   laste arv kokku 01           

0–2-aastased 02           

3–6-aastased  03           
7–14-aastased 04           

15–17-aastased (erandjuhul kuni 19-aastased) 05           

poisid kokku 06           

0–2-aastased 07           

3–6-aastased  08           

7–14-aastased 09           

15–17-aastased (erandjuhul kuni 19-aastased) 10           

tüdrukud kokku 11           

0–2-aastased 12           

3–6-aastased  13           

7–14-aastased 14           

15–17-aastased (erandjuhul kuni 19-aastased) 15           
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Tabel 1.5 Aasta lõpus perekonnas hooldamisel olevad  lapsed lepingute, elukoha, toetuste ja 
elatise saamise ning eestkostja määratuse järgi  

 
Rea 
nr 

Isikute 
arv 

kokku 

sh 
puudega 

Puudeastmeti 

kerge raske sügav 

A B 1 2 3 4 5 
Aruandeaasta lõ pus perekonnas 
hooldamisel olevate laste arv, kelle 
hooldamiseks on sõlmitud perekonnas 
hooldamise leping (st lapse eluea jooksul 
perekonda vahetatud): 01 X X X X X 

teist korda 02           

kolmandat korda 03           

neljandat korda 04           

enam kui neli korda 05           
Laste arv aruandeaasta lõpus, kes on 
hooldamisel: 06           

elukohajärgses KOV-s 07           

elukohajärgses maakonnas teises KOV-s 08           

teises maakonnas 09           
Aruandeaasta l õpus perekonnas 
hooldamisel olevate laste arv, kes saavad 
pensioni, kokku: 10           

töövõimetuspensioni 11           

toitjakaotuspensioni 12           

Aruandeaasta lõpus perekonnas 
hooldamisel olevate laste arv, kellele on 
kohtu poolt elatis välja mõistetud 13           

Aruandeaasta lõpus perekonnas 
hooldamisel olevate laste arv, kellele on 
määratud eestkostja 14      

 
Tabel 1.6 Lapsi hooldavad hoolduspered (aasta lõpus ) 

  Rea 
nr 

Perede arv 

A B 1 
Hooldusperekondade arv kokku: 01   

neist eesti keelt mittekõnelevad hooldusperekonnad 02   
Üksi last/lapsi hooldava täiskasvanuga perekonnad 03   
Kahe last/lapsi hooldava abielu/kooselu partneriga perekonnad 04  
Muud perekonnad 05  
Hooldusperekondade arv, kes on läbinud PRIDE -koolituse  06  

neist hooldusperekonnad, kes on läbinud jätkukoolituse 07   
Hooldusperekondade arv, kes on läbinud hooldamist t oetava koolituse 
(v.a PRIDE) 08   
Hooldusperekondade arv, kelle staaž hooldusperekonn ana on:  09   

alla 1 aasta 10   

1–2 aastat 11   

3–4 aastat 12   

5–6 aastat 13   

7–8 aastat 14   

9 ja enam aastat 15   
Hooldusperekondade arv, kus ei ole kuni 18-aastasei d bioloogilisi lapsi  16   
Hooldusperekondade arv, kus on bioloogilisi ja hooldusel olevaid lapsi 
kokku: 17 X 

      2 last 18   

      3 last 19   

      4 last 20   
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      5 last 21   

      6 last 22   

      7 ja enam last 23   
 
Tabel 2.1 Perekonnas aruandeaasta alguses hooldamis el olevad ja aasta jooksul hooldamisele 
võetud täiskasvanud 

 
Rea 
nr 

Isikute 
arv 

kokku 

sh 
puudega 

Puudeastmeti 

kerge raske sügav 

A B 1 2 3 4 5 
Perekonnas hooldamisel olevate 
täiskasvanute arv aruandeaasta  alguses 
kokku 01           

mehed 02           

naised  03           
Perekonda aruandeaasta jooksul 
hooldamisele võetud täiskasvanute arv  
kokku 04           

18–24 05           

25–49 06           

50–64 07           

65–79 08         

80+ 09           

mehed kokku 10           

18–24 11           

25–49 12           

50–64 13           

65–79 14           

80+ 15           

naised kokku 16           

18–24 17           

25–49 18           

50–64 19           

65–79 20           

80+ 21           
 
Tabel 2.2 Perekonda aasta jooksul hooldamisele võet ud täiskasvanud nende varasema 
viibimiskoha järgi 

 
Rea 
nr 

Isikute 
arv 

kokku 

sh 
puudega 

Puudeastmeti 

kerge raske sügav 

A B 1 2 3 4 5 
Perekonda aruandeaasta jooksul 
hooldamisele võetud täiskasvanute arv  
kokku 01           

mehed 02           

naised  03           
hooldusperekonnast, kellega lapse perekonnas 
hooldamise leping lõppes, aga teenuse 
osutamist  jätkati samas peres  täiskasvanu 
perekonnas hooldamise lepingu alusel 04           

mehed 05      

naised  06      

kodust 07      

mehed 08           

naised  09           
erihoolekandeteenustelt 10           
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mehed 11           

naised  12           
täiskasvanute hooldamiselt  
hoolekandeasutuses (v.a 
erihoolekandeteenused) 13           

mehed 14           

naised  15           

tervishoiuteenuselt 16           

mehed 17           

naised  18           

teisest hooldusperekonnast 19           

mehed 20           

naised  21           

mujalt 22           

mehed 23           

naised  24           
 
Tabel 2.3 Perekonnas hooldamise teenuselt aasta joo ksul lahkunud täiskasvanud lahkumise 
sihtkoha järgi 

 
Rea 
nr 

Isikute 
arv 

kokku 

sh 
puudega 

Puudeastmeti 

kerge raske sügav 

A B 1 2 3 4 5 

Perekonnas hooldamise teenuselt lahkus 
aruandeaasta jooksul täiskasvanuid kokku 01           

mehed 02           

naised 03           
täiskasvanute hooldamisele 
hoolekandeasutusse (va. 
erihoolekandeteenused) 04           

mehed 05           

naised 06           

tervishoiuteenusele 07           

mehed 08           

naised 09           

erihoolekandeteenustele  10           

mehed 11           

naised 12           

koju 13           

mehed 14           

naised 15           

teise hooldusperekonda 16           

mehed 17           

naised 18           

suri 19           

mehed 20           

naised 21           

mujale 22           

mehed 23           

naised 24           
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Tabel 2.4  Perekonnas hooldamisel olevad täiskasvan ud aasta lõpus 

 
Rea 
nr 

Isikute 
arv 

kokku 

sh 
puudega 

Puudeastmeti 

kerge raske sügav 

A B 1 2 3 4 5 
Perekonnas  aruandeaasta lõpus 
hooldamisel  olevate täiskasvanute arv 
kokku 01           

18–24 02           

25–49 03           

50–64 04           

65–79 05           

80+ 06           

mehed kokku 07           

18–24 08           

25–49 09           

50–64 10           

65–79 11           

80+ 12           

naised kokku 13           

18–24 14           

25–49 15           

50–64 16           

65–79 17           

80+ 18           
 
Tabel 2.5 Täiskasvanuid hooldavad hoolduspered  (aasta lõpus)  

  
Rea 
nr Perede arv 

A B 1 

Hooldusperekondade arv kokku 01   
 
Tabel 3. Teenuse kulude katmine ja hoolduspäevad  

Hooldatavad Rea 
nr 

Summa 
kokku 

eurodes 
  

sellest  tasus Hooldus- 
päevade arv 

kokku 
isik kohalik 

omavalitsus 
muud 
allikad 

A B 1 2 3 4 5 

Lapsed 01           

Täiskasvanud 02         

Kokku 03           
 
 
 
 
 
Täitja nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kuupäev 
Telefon       
E-post         

Juhataja allkiri   
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JUHEND 
 
Aruandes näidatakse vaid need lapsed ja täiskasvanud, kelle kohta on hooldamisele võtja ja 
hooldamist vajava lapse või täiskasvanu elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse vahel sõlmitud 
PEREKONNAS HOOLDAMISE LEPING. 
 
 
Isikute arv kokku – samas hooldusperes viibivat ühte ja sama last/täiskasvanut kajastatakse üks kord, 
olenemata sellest, mitu lepingut tema hooldamiseks on aruandeperioodi jooksul sõlmitud.  
Kui ühe ja sama lapse/täiskasvanu kohta on aruandeperioodil sõlmitud 2 või enama perekonnas 
hooldamise lepingut erineva perekonnaga, siis kajastub see laps/täiskasvanu nii mitu korda kui ta on 
hooldusperest vahetanud 
 
 
Puude märkimisel lähtuda arstliku ekspertiisi poolt määratud puudest. Puue fikseeritakse perekonnas 
hooldamise lepingu sõlmimise ja lõpetamise hetkel. Kui puude määramises on toimunud muutused 
lepingu kehtivuse ajal ja see on fikseeritud aasta lõpu seisuga, siis tuleb kajastada vastavalt puude 
näitajaid tabelites 1.4; 1.5; 2.4 – teenusel viibijad aasta lõpu seisuga.    
Hooldatava vanus fikseeritakse lepingu sõlmimise hetkel. 
 
Kui perekonnas hooldamise leping lõpeb 31. detsembri seisuga ja seda pikendatakse või jätkatakse 
järgmise aasta algusest sama perega, siis neid isikuid aruandes ei võeta arvelt maha (need 
lapsed/täiskasvanud ei kajastu kui perekonnas hooldamise teenuselt lahkunud, kuna nende leping 
jätkub sama perekonnaga).  
Kui perekonnas hooldamise leping on lõppenud aasta jooksul või 31. detsembri seisuga ja seda ei 
pikendata, tuleb isik vastavalt põhjusele arvelt maha võtta (Laste puhul tabel 1.3, täiskasvanute puhul 
tabel 2.3). 
 
Tabel 1.1 Perekonnas aruandeaasta alguses hooldamis el olevad ja aasta jooksul hooldamisele 
võetud lapsed 
Hooldamisel olevaks lapseks on kuni 18-aastane vanemliku hoolitsuseta laps (sealhulgas kuni 19-
aastane põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse õpilane õppeaasta lõpuni).  
 
Tabel 1.2. Perekonda aasta jooksul hooldamisele võe tud lapsed nende varasema viibimiskoha 
järgi.  
Näidatakse teenusele tulnud lapsed teenusele tulemise koha järgi.  
 
Tabel 1.3. Perekonnas hooldamise teenuselt aasta jo oksul lahkunud lapsed lahkumise sihtkoha 
järgi  
Kui perekonnas hooldamise leping lõpeb 31. detsembri seisuga ja seda ei pikendata, tuleb laps 
vastavalt põhjusele aruandeaasta lõpus arvelt maha võtta (Tabel 1.3). Ridadel 25-30 näidatakse need 
laste perekonnas hooldamise teenuselt lahkunud lapsed, kes jäid edasi elama sama perekonna 
juurde, sh ridadel 28-30 näidatakse need laste perekonnas hooldamise teenuselt lahkunud lapsed, 
kelle puhul sõlmiti sama perega uus leping täiskasvanu perekonnas hooldamiseks. 
 
Tabel 1.4. Perekonnas hooldamisel olevas lapsed aas ta lõpus 
Märgitakse aasta lõpus perekonnas hooldamisel olevad lapsed soo ja vanuse järgi. Kui perekonnas 
hooldamise leping lõpeb 31. detsembri seisuga ja seda ei pikendata, tuleb laps vastavalt põhjusele 
aruandeaasta lõpus arvelt maha võtta tabelis 1.3!   
 
 
Tabel 1.5. Aasta lõpus perekonnas hooldamisel oleva d lapsed lepingute, elukoha ja toetuste 
saamise järgi.  
Read 01-05 - lähtutakse aruandeaasta lõpus perekonnas hooldamisel oleva lapse sõlmitud lepingute 
arvust (lapse eluea jooksul kõik sõlmitud lepingud, mille puhul on vahetunud hooldusperekond). 
Siinkohal ei lähe arvesse ühe ja sama hooldusperega sõlmitud lepingute pikendamised. Eesmärk on 
jälgida lapse puhul hoolduspere vahetumist.  
Rida 14 – perekonnas hooldamisel olevad lapsed, kellele on määratud kohtu poolt eestkostja.  
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Tabel 1.6. Lapsi hooldavad hoolduspered (aasta lõpu s) 
Hooldamisele võtja ehk hooldaja on vastava ettevalmistusega isik, kes sõlmib hooldamiseks kirjaliku 
lepingu kohaliku omavalitsusüksusega ning hooldab hooldatavat oma perekonnas. 
Hooldusperekonna moodustavad hooldajaga abielus või abielulistes suhetes olev isik, nende lapsed ja 
vanemad ning muud isikud, kes elavad samas eluruumis ning kellel on ühine majapidamine. 
 
Hooldusperekondade arv näidatakse aasta lõpu seisuga. 
 
Ridadel 03-05 märgitakse hoolduspered lähtuvalt peretüübist: kas tegemist on ühe üksi last/lapsi 
hooldava täiskasvanuga (üksi lapsi hooldav isik); abielu või kooselu paariga (kaks last/lapsi hooldavat 
täiskasvanut); muu perega (nt lapsi hooldav täiskasvanu(d-) ja tema (nende) vanem(-ad) ja 
täiskasvanud lapsed vmt).  
 
Hooldusperekondade arv, kus on KOKKU...- read 17-23 näidatakse hooldamisel olevate laste arv ja 
peres olevate kuni 18- aastaste bioloogiliste laste arv kokku. 
 
Tabel 2.1 Perekonnas aruandeaasta alguses hooldamis el olevad ja aasta jooksul hooldamisele 
võetud täiskasvanud 
Näidatakse aasta alguses teenusel olevad täiskasvanud ning aasta jooksul teenusele tulnud 
täiskasvanud.  
 
Tabel 2.2  Perekonda aasta jooksul hooldamisele võe tud täiskasvanud nende varasema 
viibimiskoha järgi 
Märgitakse teenusele saabunud täiskasvanud nende varasema viibimiskoha järgi. 
 
Tabel 2.3 Perekonnas hooldamise teenuselt aasta joo ksul lahkunud täiskasvanud lahkumise 
sihtkoha järgi 
Näidatakse aasta jooksul perekonnas hooldamise teenuselt lahkunud täiskasvanud põhjuste/sihtkoha 
järgi.  
Kui perekonnas hooldamise leping lõpeb 31. detsembri seisuga ja seda ei pikendata, tuleb vastav isik 
vastavalt põhjusele aruandeaasta lõpus arvelt maha võtta (tabel 2.3).  
 
Tabel 2.4 Perekonnas hooldamisel olevad täiskasvanu d aasta lõpus 
Näidatakse aasta lõpus perekonnas hooldamise teenusel olevad täiskasvanud. Kui perekonnas 
hooldamise leping lõpeb 31. detsembri seisuga ja seda ei pikendata, tuleb vastav isik vastavalt 
põhjusele aruandeaasta lõpus arvelt maha võtta tabelis 2.3.  
 
Tabel 2.5 Täiskasvanuid hooldavad hoolduspered (aas ta lõpus) 
Hooldamisele võtja ehk hooldaja on vastava ettevalmistusega isik, kes sõlmib hooldamiseks kirjaliku 
lepingu kohaliku omavalitsusüksusega ning hooldab hooldatavat oma perekonnas. 
Hooldusperekondade arv näidatakse aasta lõpu seisuga. 
 
Tabel 3. Teenuse kulude katmine ja hoolduspäevad 
Veerg 2 - Isiku enda poolt tasutud ülalpidamiskulud - näidatakse hooldamisel oleva isiku eest või selle 
isiku enda (pensioni saajad) poolt makstud summad. Laste puhul vaid elatis või muud teiste isikute 
poolt tasutud ülalpidamiskulud. Laste puhul ei näidata siin all riiklikke peretoetusi või pensione.   
Veerg 3 - Kohaliku omavalitsuse poolt kaetud kulud - näidatakse lisaks riigi poolt SHS § 25¹ alusel 
hooldusperes viibiva lapse ülalpidamiseks makstud riiklikele peretoetustele kohaliku omavalitsuse 
poolt lapse või täiskasvanu ülalpidamiseks makstud täiendavad toetused (nt lepinguga fikseeritud 
summad) ja perele teenuse osutamise eest makstud summad.  
Veerg 5 - Hoolduspäevade arv kokku saadakse kõigi aruandeperioodil hooldamisel olnud isikute 
hoolduspäevade summeerimisel 


