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

 Rea 
nr 
 

Eurot 

A B 1 
Aruandeaastale eelnevate perioodide rahaliste vahendite ülejääk kokku 01  
Aruandeaastal lapsehoiuteenuse rahastamiseks saadud riiklikud vahendid  02  

Aruandeaastal kasutatud KOKKU: 03  
-       raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse rahastamiseks 04  
-      raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste arendamiseks 05  
- raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks 06  
Kõigi vahendite jääk aruandeaasta lõpus kokku (r07=r01+r02-r03) 07  

2. Lapsehoiuteenuse rahastamine ja rahastust saanud laste arv (aruandeaasta jooksul) 
Rahastusallikas Rea 

nr 
 Teenust saanud laste arv 

Kulutused teenusele 
aruandeaastal, eurot 

Keskmine kulu lapse kohta 
(arvutab programm) 

 



Puudeta või 
keskmise 
puudega 
lapsed 

 

Raske ja 
sügava 

puudega 
lapsed 

Riiklikud 
vahendid 

Kohaliku 
omavalitsus-

üksuse 
vahendid 

Riiklikud 
vahendid 

Kohaliku 
omavalitsus-

üksuse 
vahendid 

A B 1 2 3 4 5 6 

Ainult riik  01       

Ainult kohalik omavalitsusüksus  02       

Riik ja kohalik omavalitsusüksus 03       

KOKKU (arvutab programm) 04       
 
 
3. Lapsehoiuga seotud toetused ja hüvitised kohalik u omavalitsusüksuse eelarvest ja rahastust 
saanud laste arv (aruandeaasta jooksul) 
 

 Rea 
nr 

 Laste arv, kelle hoiu eest 
on makstud toetust või 

hüvitist 

Kulutused kokku Keskmine hüvitise 
suurus lapse kohta 

(v2/v1 arvutab 
programm) 

A B 1 2 3 

Lapsed kokku 01    
neist  

raske ja sügava puudega 02  
  

 
 
 

JUHEND 
Statistilise aruande „Lapsehoiuteenuse rahastamine ja riiklike vahendite ülejääk ning lapsehoiuga seotud rahalised toetused“ 
esitavad kõik kohalikud omavalitsused, kelle kaudu on toimunud lapsehoiuteenuse riiklik rahastamine või kes on 
„Sotsiaalhoolekande seaduse” §-s 12¹ nimetatud lapsehoiuteenust rahastanud kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest.  

  
 

Tabel 1. Lapsehoiuteenuse rahastamise riiklike vahe ndite ülejääk ja selle kasutamine (aruandeaasta jooksul). 
Rida 01  – Märgitakse riiklike rahaliste vahendite ülejääk aruandeaastale eelnevatel perioodidel  kokku (st jääk ilma 
aruandeaastal tekkinud jäägita). 
Rida 02– Märgitakse aruandeaastal saadud riiklikud rahalised vahendid. 
Rida 03 – Märgitakse, kui suur osa riiklikest vahenditest (real 01 ja  02 näidatust) aruandeaastal kokku kasutati. 
Rida 04 – Märgitakse, kui suur osa riiklikest vahenditest (real 01 ja 02 näidatust) kasutati aruandeaastal raske ja sügava 
puudega lastele lapsehoiuteenuse osutamiseks.  
 
Vastavalt „Sotsiaalhoolekande seaduse” § 126 lõikele 4, võib valla- või linnavalitsus riiklike rahaliste vahendite ülejääki kasutada 
raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks valla- või 
linnavolikogu kehtestatud tingimustel ja korras. 
 
Rida 05   – Märgitakse, kui suur osa riiklikest vahenditest (real 01 ja  02 näidatust) kasutati aruandeaastal raske ja sügava 
puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste arendamiseks.  
Rida 06  – Märgitakse, kui suur osa riiklikest vahenditest (real 01 ja  02 näidatust) kasutati aruandeaastal raske ja sügava 
puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks. 
Rida 07  – Märgitakse kõikide (lisaks aruandeaastal tekkinud jäägile ka varasemate aastate jäägid) riiklike rahaliste vahendite 
ülejääk aruandeaasta lõpuks kokku (st kogujääk, mis jäi alles peale teenuste arendamist ja osutamist).  
 
 
 
Tabel 2. Lapsehoiuteenuse kulud ja rahastamine (aruandeaasta jooksul). 
Näidatakse aasta jooksul „Sotsiaalhoolekande seaduses” reguleeritud lapsehoiuteenusele tehtud kulutused finantsallikate lõikes 
ning teenust saanud laste arv, sh tuuakse eraldi välja puudega lapsed. Näidatakse rahastus, mis on tasutud otse teenuse 
osutajale.  
Tabeli eesmärgiks on kogu lastearvu ja teenusekulude kõrval tuua eraldi esile laste arv, kelle puhul on teenuse rahastamist 
finantseerinud ainult riik; ainult kohalik omavalitsusüksus või riik ja kohalik omavalitsusüksus paralleelselt. Seega, liites real 04 
veergude 1 ja 2 laste arvud, saame laste koguarvu, kelle puhul lapsehoiuteenust antud haldusüksuses kas riigi või kohaliku 
omavalitsusüksuse või mõlema eelarvest paralleelselt finantseeriti.  
 
Finantseerimisallikad: 



Kohalik omavalitsus – näidatakse kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest „Sotsiaalhoolekande seadusega” reguleeritud 
lapsehoiuteenuse osutamiseks eraldatud rahalised vahendid - st otse teenuseosutajatele makstud rahalised vahendid . Siin 
ei näidata summasid, mida kohalik omavalitsusüksus tasub lapsevanemale toetuse või hüvitisena (need näidatakse tabelis 3).  
Ei näidata  kohalikule omavalitsusüksusele riigieelarvest kantud summasid, mida omavalitsus kannab edasi teenuse osutajale – 
need summad tuleb näidata riigieelarve veerus.  
Riik – näidatakse riigieelarvest lapsehoiuteenuse osutamiseks eraldatud rahalised vahendid. 

  
Rida 01 – näidatakse laste arv, kelle puhul on lapsehoiuteenuse rahastamine toimunud „Sotsiaalhoolekande seaduse” §-s 125 
nimetatud kolmepoolse halduslepingu alusel ainult riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarvesse eraldatud vahenditest. Ei 
näidata lapsi, kelle puhul on teenust rahastanud nii riigi kui kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest paralleelselt – need lapsed 
näidatakse real 03.  
Rida 02 – näidatakse laste arv, kelle puhul on kohalik omavalitsusüksus maksnud „Sotsiaalhoolekande seadusega” reguleeritud 
lapsehoiuteenuse kulud otse teenuse pakkujale. 
Rida 03 – näidatakse laste arv, kelle puhul on teenuse rahastamine toimunud korraga nii riigieelarvest kui kohaliku 
omavalitsusüksuse eelarvest.  

 
 
Tabel 3. Lapsehoiuga seotud toetused ja hüvitised kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest ja rahastust saanud laste arv 
(aruandeaasta jooksul) 
Näidatakse kõik kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest lapsevanematele või muudele last kasvatavatele isikutele 
tasutud lapsehoiuga seotud toetused või hüvitised. Samuti laste arv, kelle eest toetust või hüvitist on makstud. 
Eraldi tuuakse real 02 välja raske ja sügava puudega lapsed.  
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