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Sotsiaalministeerium         KODUTEENUSED   
Sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond     200  .aasta     
tel. 626 
9360                   
Gonsiori 29 15027 Tallinn        Statistiline aruanne     
                    
                    
Aruande 
esitaja           Aruande saaja     
                    
Aadress:                   
            Aadress:     
e-posti 
aadress:                   
                    
Juhataja ees- ja perekonnanimi, telefon              Esitavad:     
                              1. Kohalik omavalitsusüksus 30. jaanuariks maavanemale  
                              2. Maavanem 15. veebruariks Sotsiaalministeeriumile  
                    
                    
1. Andmed koduteenuste kasutajate kohta (aruandeaasta jooksul)       

neist      
    

  Rea 
nr 

Teenuse 
kasutajad 
kokku 

üksi elavad       perede koosseisus 
elavad 

Perede  arv (v.a 
ühe-    liikmelised) 

    
A B 1 2 3 4     

Koduteenuse kasutajad 
kokku 01     

  
  

    

sh eluasemeteenusel viibivad  
02     

  
  

    



     teenuse kasutajad 
                
                    
2. Koduteenuste kasutajad soo ja vanuse järgi (aruandeaasta jooksul) 

Mehed Naised Kokku Vanuserühm Rea nr
Kokku    neist 

puudega

Kokku    neist 

puudega

Kokku    neist 

puudega 
A B 1 2 3 4 5 6 

-17 01             
18-24 02             
25-29 03             
30-39 04             
40-49 05             
50-59 06             
60-64 07             
65-74 08             
75-79 09             
80+ 10             
Kokku 11             
  

        
3. Sotsiaalhooldajad vanuse ja hariduse järgi (aruandeaasta lõpu seisuga)   

    neist vanuses     
  

Rea nr Kokku 
alla 25 25-29 30-39 40-49 50-59 üle 60 

A B 1 2 3 4 5 6 7 
1) vastava                  
haridusega 01               
2) täiendõppe                 
läbinud 02               
3) ilma vastava                 
ettevalmistuseta 03               
Kokku 04               

  

  



  

4.Teenuse kulud ja finantseerimine  (aruandeaasta jooksul) 

sellest tasus 
riik 

sealhulgas 

Teenuse-
kasutajate  
arv kokku 

Kulutused 
teenusele 
kokku, 
eurot 

isik kohalik 
omavalit-
sus 

kokku 
riigieelarvest 
teenuse  
osutamiseks 

hasart-
mängu-
maksust

muud 
allikad 

Kulud ühe 
teenuse- 
kasutaja 
kohta 
aastas, 
eurot 
(v2/v1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

  

  

  

Täitja nimi:  

  

Telefon 

E-post 

Kuupäev 

  

  

Täname Teid! 

  

  

Juhend 



  

Koduteenuste all mõistetakse isiku abistamist (puudega inimene, eakas inimene jt) koduste ja kodu ning isikliku eluga seotud vajalike toimingute sooritamisel ja 
asjaajamisel, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.  

Koduteenuste loetelu ja osutamise tingimused kehtestavad kohalikud omavalitsused. Olulisemad koduteenused võivad olla toiduainete, ravimite ja 
majapidamistarvetega varustamine, eluruumide korrastamine, kütmisabi riiete hooldus, terviseabi korraldamine, ühekordne asjaajamine ja isikuabi (abistamine 
pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel, tualetis käimisel, mähkmete vahetamisel). 

Juhul kui puudega inimesele on määratud isiklik abistaja, kes vastavalt lepingule abistab puudega inimest füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega klient puude 
tõttu iseseisvalt toime ei tule, siis ei käsitleta seda koduteenusena, vaid isikliku abistaja teenusena, mille kohta esitatakse aruanne „Isikliku abistaja teenus”. 

  

Statistilise aruande “Koduteenused” täidavad kõik kohalikud omavalitsusüksused ning Tallinna linnaosavalitsused, kes korraldavad koduteenuste osutamist.   

Kui kohalik omavalitsusüksus ostab koduteenust kas osaliselt või täielikult sisse päevakeskuselt või mõnelt teiselt  hoolekandeteenust osutavalt asutuselt, esitab  ta 
oma haldusterritooriumi elanikele osutatud  koduteenuste kohta aruande täies mahus (st kaasa arvatud ka sisseostetud teenus). 

  

Koduteenuste kasutajateks arvestatakse kõik omavalitsusüksuse territooriumil elavad vastavaid teenuseid saanud inimesed. See tähendab, et koduteenuste 
klientideks loetakse ka eluasemeteenusel sotsiaalkorterites ja –pindadel (k.a sotsiaalmajutusüksustes) ning munitsipaaleluruumides elavad inimesed (viimased 
ainult juhul, kui eluruumi üüritakse sotsiaalteenusena sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses).  

  

  

Aruandevormi tabelis 1”  Andmed koduteenuste kasutajate kohta” näidatakse teenuse kasutajad kokku ning sealhulgas eluasemeteenusel viibivad teenuse 
kasutajad. Eluasemeteenusel viibivateks teenuse kasutajateks on sotsiaalkorterites ja –pindadel ning munitsipaaleluruumides elavad inimesed (viimased juhul kui 
eluruumi üüritakse sotsiaalteenusena sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses), kes vajavad koduteenust. Teise jaotusena  (veerud 2, 3 ja 4) näidatakse 
koduteenuste kasutajad elamisviisi järgi: üksi elavad ja perede koosseisus elavad teenuse kasutajad.  Perede koosseisus elavate koduteenuste kasutajate korral 
näidatakse veerus 4  nende perede arv, kelle koosseisu teenust kasutavad pereliikmed kuuluvad. Perede hulka ei arvata üksi elavaid koduteenuste kasutajaid.   
Veerg 1  võrdub seega veergude 2 ja 3 summaga. 

  



Tabeli 2  „Koduteenuste kasutajad soo ja vanuse järgi”  veergudes 2, 4 ja 6 on eraldi välja toodud puudega teenuste kasutajad. Puuet käsitletakse käesolevas 
tabelis puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses. 

  

Tabelis 4 „Teenuste kulud ja finantseerimine” käsitletakse vaid teenuse osutamiseks tehtavaid otsekulutusi (siia ei arvestata materiaalse põhivara soetamist, nt. 
transpordivahendi ostu). 

Teenindatud isikute arv (veerg 1) peab võrduma tabeli 2 rida 11 veeruga 5. 

  

Kulude katmisallikad: 

Isik – näidatakse vahetult isikute endi ja/või nende eest teiste pereliikmete või ülalpidamiskohuslaste poolt makstud summad. 

Kohalik omavalitsus – näidatakse summad, mis tasuti kohalike omavalitsuste poolt. 

Riik – näidatakse riiklikest projektidest, hasartmängumaksust ja muudest riiklikest vahenditest saadud summad. Muud allikad – näidatakse mitteriiklikest projektidest 
ja muudest allikatest saadud summad. 

 


