
 
 
 

         

Sotsiaalministri 9 .mai  2007.a  määruse nr  44 
„Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete vormide 
kinnitamine ja aruannete esitamise kord“ 
                                                                              lisa  14 

[RT I, 01.11.2010, 3 – jõust. 1.01.2011] 

  

  

  
Sotsiaalministeerium 

Sotsiaalpoliitika  info ja analüüsi osakond  

tel 626 9362 

Gonsiori 29  15027 Tallinn  

  KODUTUTE ÖÖMAJA TEENUS 
(varjupaigateenust mitte kajastada)  

    200  .aasta 

    Statistiline aruanne 
  
Aruande esitaja                  Aruande saaja 

Asutuse täielik nimetus     
      
Aadress  |    |     |     |    |    |    Aadress |    |     |     |     |     | 
e-posti aadress:     

  

  

                 Esitavad:  

  

Registrikood 

  

   |     |     |     |     |     |    | 

  1. Hoolekandeasutus 30. jaanuariks maavanemale  

2. Maavanem 15. veebruariks Sotsiaalministeeriumile  
  Omaniku liik    |     
  

Asutuse tüüp (märkida X) 

  Kodutute öömaja 
  Varjupaik (kui osutavad kodutute öömaja 

teenust)  
  Asutuse juhi ees- ja perekonnanimi telefon 
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1. Kodutute öömaja teenuse kasutajad soo ja vanuse järgi (aruandeaasta 
jooksul)  

Vanusegrupid Pöördumise põhjus Rea 

nr 
alla 18 18-24 25-49 50–64 65 ja 

vanemad 

Kokku 

A B 1 2 3 4 5 6 
1. Kodutud kokku 01             
mehed 02             
naised 03             
2. Teised  kodutute öömaja 
teenuse kasutajad kokku 

04             

mehed 05             
naised 06             
3. Kõik kodutute öömaja 
teenuse kasutajad kokku 

07             

mehed 08             
naised 09             

  

2. Kodutute öömaja teenuse kasutajad teenusel viibi mise kestuse järgi 
(aruandeaasta jooksul)  

Isikuid öömajas  viibimise kestuse järgi   

  

  

Rea 
nr kuni  

7 ööd 

8-30  

ööd 

31-90 
ööd 

91-180 
ööd 

181-270 
ööd 

üle 270 
öö 

Kokku 
isikuid 

A B 1 2 3 4 5 6 7 
 1. Kodutud kokku 01               
 mehed 02               
 naised 03               
 2. Teised kodutute öömaja teenuse kasutajad 
kokku    05   

  
          

 mehed 06               
 naised 07               
 3. Kõik kodutute öömaja teenuse kasutajad kokku 09               
 mehed 10               
 naised 11               

  

  

3. Ööbimiskohtade kasutamine (aruandeaasta jooksul)  
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Kohtade arv  
aruandeaasta lõpul 

(seisuga 31.12) 

  Rea 

nr 
eelmise 
aruande-

aasta lõpul  

käesoleva  

aruande-
aasta lõpul 

Teenust 
saanud 

isikute arv  

Inimööde  

arv kokku 

Keskmine 
ööde arv 

ühe teenust 
saanud isiku 

kohta 

(v4/v3) 
A B 1 2 3 4 5 

mehed 01           
naised 02           
kokku 03           

  

4. Kodutute öömaja teenuse kasutajatele osutatavad lisateenused  

Teenuse liik Rea 

 nr 

Teenuse olemasolu 
asutuses (teenuse 

olemasolu tähistage 
numbriga 1) 

Asutuses 
teenust 

kasutanute arv 

Suunatud 
teenusele 
väljapoole 

asutust 

Teenust 
kasutanute 
arv kokku 

A B 1 2 3 4 
Voodipesu andmine 01   X X X 
Hügieenitarvete andmine 02   X X X 
Pesemisvõimalus 03   X X X 
Humanitaarabi (riided ja esmatarbevahendid) 04         
Sotsiaalnõustamine 05         
Psühholoogiline nõustamine 06         
Meditsiiniline abi* 07         
  s.h. vaktsineerimine hepatiidi vastu 08         
Toidu valmistamise võimalus 09   X X X 
Toitlustamine 10         
Riiete pesemise võimalus 11   X X X 
Isiklike asjade hoidmise võimalus 12   X X X 

* meditsiinilise erialase haridusega isiku poolt osutatud teenus 

  

5. Kodutute öömaja teenuse osutamisega tegelevad tö ötajad  (aruandeaasta lõpul)   

Töötaja 

  

Rea 
nr 

Täidetud 
ametikohtade arv  

Tegelik töötajate 
arv 

A B 1 2 
Juhataja 01     
Sotsiaaltöötaja* 02     
Valvetöötaja  03     
Õde  04     
Muud 05     
Kokku  06     

Vabatahtlikud töötajad (aasta jooksul kokku) 07        
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* vastava erialase ettevalmistusega kõrgharidusega isik (Sotsiaalhoolekande seadus 
§2 p11) 

  

  

6. Kodutute öömaja teenuse kulud ja finantseerimine  (aruandeaasta jooksul)  

kulutusi finantseeris, eurodes Aasta jooksul 
asutuses 
viibitud 

inimööde arv 
kokku 

  

  

  

  

Kulutused 
teenusele 

aruandeaastal 

kokku, 

eurot 

isik 

  

kohalik 

omavalitsus 

muud 

Kulutused ühe inimöö kohta 
keskmiselt  

(v2/v1) 

1 2 3 4 5 6 
            

  

  

  

  

Täitja nimi 

                     …………………………………………………… 

telefon 

E-post 

Kuupäev 

  

  

  

  

Täname Teid ! 

  

  

JUHEND 

  

Kodutu – inimene, kellel ei ole mingit seaduslikku suhet (omand, üürileping, 
alaline majutusleping) ühegi elamispinnana kvalifit seeritava hoone, ruumi või 
nende osaga. Sellesse gruppi kuuluvatel inimestel puudub nii elukoht kui selle 
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muretsemiseks vajalik sissetulekuallikas ja sotsiaalsed oskused neis tingimustes 
enda staatust muuta. 

  

Statistilise aruande esitavad kodutute öömajad ja varjupaigad (kui osutavad lisaks 
varjupaiga- või vangist vabanenute rehabiliteerimise teenust kodutute öömaja 
teenust), sõltumata asutuse alluvusest ja omaniku liigist.  

  

Omaniku liigi kood märgitakse vastavalt järgmisele jaotusele: 

Avalik sektor: 

            10 — riik (Eesti Vabariik) 

            20 — kohalik omavalitsus (vald, linn) 

Erasektor: 

            30 — Eesti eraõiguslik isik 

            40 — välismaa eraõiguslik isik 

  

Kodutute öömaja – koht, kus saab soojas olla, pesta  ja magada. On loodud 
ainult ööbimiseks ja seda toetavateks protseduuride ks.  Varjupaigateenus ei 
ole  kodutute öömaja andmise teenus .  

Kui kodutute öömaja osutab lisaks kodututele pakutavale öömaja teenusele ka varjupaiga- või vangist 
vabanenute rehabilitatsiooni teenust, peab ta esitama aruande “Varjupaigateenus ja vangist 
vabanenute rehabilitatsiooni teenus” 

  

1. Kodutute öömaja teenuse kasutajad soo ja  vanuse   järgi (aruandeaasta 
jooksul)  

Täidetakse kõigi kodutute öömaja teenust kasutanud isikute kohta, kusjuures ühte ja 
sama isikut märgitakse üks kord. Kui isik kasutas kodutute öömaja teenust 
aruandeaasta jooksul mitu korda, näidatakse teda selles vanusegrupis, millesse ta 
kuulus teenuse saamise esimesel korral. Aruandeaasta jooksul kodutute öömaja 
teenust kasutanud isikute arv vanuserühmade järgi peab võrduma aruandeaasta 
jooksul teenust saanute koguarvuga. 
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2. Kodutute öömaja teenuse kasutajad  asutuses viib imise kestuse järgi 
(aruandeaasta jooksul)  

Juhul kui isik kasutas kodutute öömaja teenust aruandeaasta jooksul korduvalt, 
arvestatakse tema viibimise aeg aasta kohta kokku ja märgitakse ta vastavasse 
veergu. 

  

3. Ööbimiskohtade kasutamine (aruandeaasta jooksul)  

Veerud 1 ja 2  – näidatakse ööbimiskohtade arvu tegelikku koormuse järgi   

Kohtade arv   - iseloomustab teenuse osutamise võimalikku mahtu asutuses (kui 
paljudele isikutele on võimalik samaaegselt teenust osutada) vastavalt riiklikult 
kehtestatud ehitustehnilistele-, tervisekaitse-, ohutus- ja keskkonnanõuetele.  
Enamikel juhtudel (v.a  ehituslikud  või muud ümberkorraldused, nt. 
reorganiseerimine) ei saa kohtade arv aasta jooksul põhjendamatult muutuda 

Veerg 4 – inimööde arv kokku – summeeritakse kõikide aasta jooksul öömajas 
viibinud isikute sealviibitud ööde arv. 

Veerg 5  –  arvutab arvutiprogramm, seda aruande koostaja ei täida. 

  

4. Kodutute öömaja teenuse kasutajatele osutatavad lisateenused  

Veerg 1 – iga lisateenust tähistage numbriga 1.  

Veerg 1 rida 07 - (meditsiiniline abi) – täidetakse, kui asutuses on  meditsiinilise abi 
osutamise võimalus (meditsiinist haridust omav töötaja) või seda teenust ostetakse 
väljaspool)   

Veerud 2  ja 3 –  üks ja sama isik võis kasutada mitut asutuses ja väljaspool asutust  
pakutavat lisateenust. Iga isikut tuleb näidata kõigi teenuste all, mida ta sai. Iga 
teenuse all tuleb üht ja sama isikut näidata igas veerus üks kord olenemata sellest 
kas ta sai nimetatud teenust üks või mitu korda.  

Veerg 4 –  näidatakse kõik isikud, kes said vastavat teenust – isikud, kes said 
teenust ainult asutuses + isikud, kes said teenust väljaspool asutust + isikud, kes 
said teenust nii asutuses kui oli suunatud teenuse saamiseks mujale.  

Seega veerg 4 <= veerg 2 + veerg 3   

  

5. Kodutute öömaja teenuse osutamisega tegelevad tö ötajad (aruandeaasta 
lõpul)  
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Veerg 1 - Täidetud ametikohtade arv – näidatakse ametikohal töötamise koormuse (töömahu) järgi aruandeaasta 
lõpu seisuga. On võrdne või väiksem vastaval ametikohal töötavate füüsiliste isikute arvust. 

Veerg 2 - Tegelik töötajate arv  -  näidatakse aruandeaasta lõpu seisuga tegelikult töötavate füüsiliste isikute arv, 
olenemata sellest, kas isik töötas täis- või osalise koormusega, v.a. rida 07, kus näidatakse aasta jooksul asutuses 
töötanud vabatahtlikke töötajate arvu. 

  

6. Kodutute öömaja teenuse kulud ja  finantseerimine  (aruandeaasta jooksul)  

  

Näidatakse vaid otseselt teenuse osutamisega seotud kulud. Investeeringud näidatakse ainult 
aruandes “Hoolekandeasutus”  vastavalt finantseerimisallikale. 

Veerg 1  – aasta jooksul öömajas viibitud inimööde arv – peab võrduma tabelis 3 (rida 03 veerg 3) 
näidatuga. 

  

Kulutusi finantseeriti: 

Isik – näidatakse teenuse kasutajate endi ja/või nende eest teiste pereliikmete või 
ülalpidamiskohuslaste poolt tasutud summad 

Kohalik omavalitsus – näidatakse kohalike omavalitsuste eelarvetest teenuse osutamiseks eraldatud 
rahalised vahendid; ei näidata teenuse kasutaja poolt või tema eest kohalikule omavalitsusele teenuse 
eest tasutud summasid, mis omavalitsus kannab hoolekandeasutusele – need on teenuse kasutaja 
poolt finantseeritud kulud 

Muud allikad – näidatakse kõik eespool loetlemata allikatest laekunud vahendid 

  

Veerg 6  – arvutab arvutiprogramm, seda aruande koostaja ei täida 

  

 


