
 
 

Sotsiaalministri 9. mai 2007. a määruse nr  44 
„Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete vormide 

kinnitamine ja aruannete esitamise kord“ 
                                                                               lisa  11 
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Sotsiaalministeerium 
Sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond 
tel 62 69 363 
15027 Tallinn, Gonsiori 29 

 

 ASENDUSKODUTEENUS 
20 . aasta 
Statistiline aruanne 

 

 

 

Aruande esitaja                 Aruande saaja 
Teenuse osutaja täielik nimetus    

   
Aadress  |    |     |     |    |    |   Aadress |    |     |     |     |     | 
E-posti aadress:   

 
 
 
 
                   Esitavad:  

 
Registrikood  või 
selle puudumisel 
isikukood 

 
   |     |     |     |     |     |    | 

 1. Asenduskoduteenuse osutaja 30. jaanuariks 
maavanemale 

2. Maavanem 15. veebruariks Sotsiaalministeeriumile 

 Omaniku liik    |   
 
 
 
 
 

Teenuse osutaja  tüüp           ( märkida X)  
   Füüsilisest isikust ettevõtja 
    Kohaliku omavalitsuse asutus 
  Valitsusasutuse hallatav asutus 
 Eraõiguslik juriidiline isik 
 Avalik-õiguslik juriidiline isik 
 

 

  Juhi ees- ja perekonnanimi telefon 
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1.1. Andmed asenduskoduteenusel viibivate teenuse k asutajate kohta (v.a vanema avalduse alusel 
ajutiselt teenusel viibivad lapsed), aruandeaasta l õpu seisuga 

Teenuse kasutajad 
Rea 
nr 

0–2 3–6 7–12 13–14 15 16–17 18–19 20–24 25+ Kokku Kõik 
kokku M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Teenuse kasutajaid 
kokku 

01                                           

orvud 02                                           

vanemliku hoolitsuseta 03                                           

Lapsed, kellele on 
määratud eestkostja 04                                           

Kõigist teenuse 
kasutajatest on ajutiselt 
perekondades (kuni kolm 
kuud) 

05                                           

Teenuse kasutajad, kes 
käivad koolieelses 
lasteasutuses 

06             X X X X X X X X X X X X       

Teenuse kasutajad, kes 
õpivad (08+09+10+16+17) 07 X X                                       

põhikooli 1.– 9. klassis 08 X X                                       
gümnaasiumi 10.–12. 
klassis 09 X X X X X X X X                           

erivajadustega laste 
koolis või klassis (read 
11+...+15) 

10 X X                                       

sh keha-, kõne-, meele- 
või psüühikahäiretega 
laste klassis 

11 X X                                       

tasandusklassis 12 X X                                       

abiklassis 13 X X                                       

toimetulekuklassis 14 X X                                       

hooldusklassis 15 X X                                       

kutseõppeasutuses 16 X X X X X X X X                           

kõrgkoolis 17 X X X X X X X X X X X X                   
Teenuse kasutajad, kes ei 
õpi, kuid on 
koolikohustuslikud 

18 X X X X             X X X X X X X X       

Teenuse kasutajad, kes 
töötavad 19 X X X X X X X X                          
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1.2. Andmed vanema avalduse alusel ajutiselt asendu skoduteenusel viibivate sügava või raske puudega 
teenuse kasutajate kohta, aruandeaasta lõpu seisuga  

Teenuse kasutajad 
Rea 
nr 

0–2 3–6 7–12 13–14 15 16–17 18–19 20–24 25+ Kokku Kõik 
kokku M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Teenuse kasutajaid 
kokku 

01                                           

Teenuse kasutajad, kes 
käivad koolieelses 
lasteasutuses 

02              X X X X X X X X X X X X       

Teenuse kasutajad, kes 
õpivad 
(04+05+06+12+13) 

03 X X                                     

põhikooli 1.–9. klassis 04 X X                                       
gümnaasiumi 10.–12. 
klassis 05 X X X X X X X X                           

erivajadustega laste  
koolis või klassis (read 
07+...+11) 

06 X X                          

sh keha-, kõne-, meele- 
või psüühikahäiretega 
laste klassis 

07 X X                                       

tasandusklassis 08 X X                                       
abiklassis 09 X X                                   
toimetulekuklassis 10 X X                                       
hooldusklassis 11 X X                                       

kutseõppeasutuses 12 X X X X X X X X                           
 kõrgkoolis 13 X X X X X X X X X X X X                   

Teenuse kasutajad, kes ei 
õpi, kuid on 
koolikohustuslikud 

14 X X X X             X X X X X X X X       

Teenuse kasutajad, kes 
töötavad 15 X X X X X X X X                           
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2. Asenduskoduteenuse kasutajate liikumine aruandea astal  

Kohtade ja teenuse kasutajate arv 
Rea 
nr 

Kokku M N 
Riiklik 
hoole-
kanne 

Vanema 
avaldus
e alusel 

Riiklik 
hoole-
kanne 

Vanema 
avaldus
e alusel 

Riiklik 
hoole-
kanne 

Vanema 
avaldus
e alusel 

A B 1 2 3 4 5 6 

Teenuse kohtade arv tegevusloa alusel  eelneva 
aruandeaasta lõpul 01  X X X X X 

Asenduskodu perede arv eelneva aruandeaasta lõpul 02  X X X X X 

Teenuse kasutajaid nimekirja järgi eelneva aruandeaasta 
lõpul  03       

Võeti vastu uusi teenuse kasutajaid KOKKU 04       

   sh sünnitusmajast 05       
perekonnas hooldamiselt 06       
bioloogilisest perest 07       
varjupaigast, turvakodust 08       
asenduskoduteenuselt 09       
eestkostja juurest  10       
mujalt 11       

Asenduskoduteenuselt lahkus teenuse kasutajaid KOKKU 12       
iseseisvasse ellu (tööle, abiellus vms) 13       
        sh jäid samasse asutusse eluasemeteenusele 14       
hooldamisele teise asenduskoduteenuse osutaja juurde 15       
hooldamisele erihoolekandeteenuse osutaja juurde 16       
hooldamisele täiskasvanute hoolekandeasutusse 17       
perekonda hooldamisele 18       
eestkostja juurde elama 19       
lapsendati 20       
       neist välismaale 21       
bioloogilisse perekonda 22       

surnud 23       

muud  24       

Teenuse kasutajaid nimekirja järgi aruandeaastal lõpul 25       

Teenuse kohtade arv tegevusloa alusel  aruandeaastal lõpul 26  X X X X X 

Perede arv teenuse osutaja juures aruandeaasta lõpul 27  X X X X X 

Keskmine pere suurus aruandeaasta lõpul 28  X X X X X 
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2.1. Aasta jooksul asenduskoduteenusele saabunud la psed (v.a vanema avalduse alusel ajutiselt 
teenusele tulnud lapsed) maakondade lõikes 

Teenusele 
saabumise 
maakond 

Rea 
nr 

0–2 3–6 7–12 13–14 15 16–17 18–19 20–24 25+ Kokku Kõik 
kokku M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Harju  (v.a 
Tallinn) 01                                           

Hiiu  02                                           
Ida-Viru   03                                           
Jõgeva   04                                           
Järva   05                                           
Lääne   06                                           
Lääne-Viru  07                                           
Põlva   08                                           
Pärnu   09                                           
Rapla   10                                           
Saare   11                                           
Tallinn  12                                           
Tartu   13                                           
Valga   14                                           
Viljandi   15                                           
Võru   16                                           
KOKKU 17                                           

 
2.2. Andmed aasta jooksul asenduskoduteenusele saab unud laste (v.a vanema avalduse alusel ajutiselt 
teenusele tulnud lapsed) kohta, kes viibivad riikli kul hoolekandeteenusel ka aasta lõpus 

Teenusele 
saabumise 
maakond 

Rea 
nr 

0–2 3–6 7–12 13–14 15 16–17 18–19 20–24 25+ Kokku Kõik 
kokku M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Harju (v.a 
Tallinn) 01                                           

Hiiu  02                                           
Ida-Viru  03                                           
Jõgeva   04                                           
Järva   05                                           
Lääne   06                                           
Lääne-Viru  07                                           
Põlva   08                                           
Pärnu   09                                           
Rapla   10                                           
Saare   11                                           
Tallinn  12                                           
Tartu   13                                           
Valga   14                                           
Viljandi   15                                           
Võru   16                                           
KOKKU 17                                           
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2.3. Aasta jooksul asenduskoduteenusele saabunud la psed (v.a vanema avalduse alusel ajutiselt 
teenusele tulnud lapsed) põhjuste lõikes 

Teenusele saabumise 
põhjus 

Rea 
nr 

0–2 3–6 7–12 13–14 15 16–17 18–19 20–24 25 + Kokku Kõik 
kokku M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Asenduskoduteenusele 
saabunud lapsed KOKKU, 
sh: 

01                                           

laps jäi orvuks 02                                           

vanem/vanemad 
teadmata kadunud või 
tagaotsitavaks kuulutatud 

03                                           

vanema(-te)lt lapse 
isikuhooldusõigus 
täielikult ära võetud 

04                                           

vanema(-te)l lapse 
isikuhooldusõigus piiratud 05                                           

vanema(-te)l lapse 
hooldusõigus peatatud 06                                           

laps vanematest 
eraldatud vanema(te-)lt  
lapse isikuhooldusõigust 
ära võtmata,  piiramata 
või  peatamata 

07                                           

 
 
3. Riiklikku pensioni või toetust ja kohtu poolt vä lja mõistetud elatist saavad asenduskoduteenusel 
viibivad teenuse kasutajad (v.a vanema avalduse alu sel ajutiselt teenusel viibivad lapsed), aruandeaas ta 
lõpu seisuga 

Pensioni, toetust või elatisraha saavate teenuse kasutajate jaotus  Rea nr Kokku M N 

A B 1 2 3 

Riiklikku pensioni saavate teenuse kasutajate arv KOKKU 01    

      töövõimetuspensionärid (16-aastased ja vanemad) 02    

      toitjakaotuspensionärid 03    

Peretoetuse saajad (Riiklike peretoetuste seaduse §25 lg 1 alusel) 04    

Lapsed, kellele on kohtu poolt elatis välja mõistetud 05    

     neist lapsed, kes saavad elatist väljamõistetud summas 06    
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4.1. Asenduskoduteenusel viibivad puudega teenuse k asutajad puudeliikide ja raskusastmete lõikes  
(v.a vanema avalduse alusel ajutiselt teenusel viib ivad lapsed), aruandeaasta lõpu seisuga 

Puudeliik 
Rea 
nr 

Vanuserühmad Kõik 
kokku 0–2 3–6 7–12 13–14 15 16–17 18–19 20–24 25+  

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Psüühikahäire 01           

sügav puue 02           

raske puue 03           

keskmine puue 04           

Keele- ja kõnepuue 05           

sügav puue 06           

raske puue 07           

keskmine puue 08           

Kuulmispuue 09           

sügav puue 10           

raske puue 11           

keskmine puue 12           

Nägemispuue 13           

sügav puue 14           

raske puue 15           

keskmine puue 16           

Liikumispuue 17           

sügav puue 18           

raske puue 19           

keskmine puue 20           

Liitpuue 21           

sügav puue 22           

raske puue 23           

keskmine puue 24           

Muu puue 25           

sügav puue 26           

raske puue 27           

keskmine puue 28           

Puudega teenuse 
kasutajad kokku 29           

neist isikud, kellele 
on määratud 
eestkostja 

30           
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4.2. Vanema avalduse alusel asenduskoduteenusel vii bivad puudega teenuse kasutajad puudeliikide 
 ja raskusastmete lõikes, aruandeaasta lõpu seisuga  

Puudeliik 
Rea 
nr 

Vanuserühmad Kõik 
kokku 0–2 3–6 7–12 13–14 15 16–17 18–19 20–24 25+  

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Psüühikahäire 01           

sügav puue 02           

raske puue 03           

Keele- ja kõnepuue 04           

sügav puue 05           

raske puue 06           

Kuulmispuue 07           

sügav puue 08           

raske puue 09           

Nägemispuue 10           

sügav puue 11           

raske puue 12           

Liikumispuue 13           

sügav puue 14           

raske puue 15           

Liitpuue 16           

sügav puue 17           

raske puue 18           

Muu puue 19           

sügav puue 20           

raske puue 21           

Puudega teenuse 
kasutajad kokku 22           

neist isikud, kellele 
on määratud 
eestkostja 

23 X X X X X X     
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5.1. Asenduskoduteenusel viibivad teenuse kasutajad  (v.a vanema avalduse alusel ajutiselt  
teenusel viibivad lapsed) vanusegrupiti  teenusel v iibimise kestuse järgi isiku kohta  
(aruandeaasta jooksul) ja teenusel viibimise aeg  

Vanuserühmad 
Rea 
nr 

alla 1 
kuu 

1–3 
kuud 

4–6 
kuud 

7–9 
kuud 

10–12 
kuud 

Kokku 
isikuid 

Isikute 
teenusel 
viibimise 

aeg kokku 
(kuudes) 

Ühe isiku 
keskmine 
teenusel 
viibimise 

aeg (kuud 
aastas) 
v7/v6 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 – 2 01         

3 – 6 02         

7 – 12 03         

13 – 14 04         

15 05         

16 – 17 06         

18 – 19 07         

20 – 24 08         

25 ja vanemad 09         

Kokku /keskmine 10         

 
 
5.2. Vanema avalduse alusel laste hoolekandeasutuse s viibivad sügava või raske puudega teenuse 
kasutajad vanusegrupiti  teenusel viibimise kestuse  järgi isiku kohta (aruandeaasta jooksul) ja teenus el 
viibimise aeg 

Vanuserühmad 
Rea 
nr 

alla 1 
kuu 

1–3 
kuud 

4–6 
kuud 

7–9 
kuud 

10–12 
kuud 

Kokku 
isikuid 

Isikute 
teenusel 
viibimise 

aeg kokku 
(kuudes) 

Ühe isiku 
keskmine 
teenusel 
viibimise 

aeg (kuud 
aastas) 
v7/v6 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 – 2 01         

3 – 6 02         

7 – 12 03         

13 – 14 04         

15 05         

16 – 17 06         

18 – 19 07         

20 – 24 08         

25 ja vanemad 09         

Kokku /keskmine 10         
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6. Asenduskoduteenusel viibivate laste haigla voodi päevad ja saatjaga haiglaravil viibimine, 
aruandeaasta jooksul  

  Rea 
nr 

Vanuserühmad 

K
õi

k 
ko

kk
u 

sh
 r

as
ke

/ s
üg

av
a 

pu
ud

eg
a 

0–2 3–7 8–10 11–15 16–17 18 + 

ko
kk

u 

sh
 r

as
ke

/ s
üg

av
a 

pu
ud

eg
a 

ko
kk

u 

sh
 r

as
ke

/ s
üg

av
a 

pu
ud

eg
a 

ko
kk

u 

sh
 r

as
ke

/ s
üg

av
a 

pu
ud

eg
a 

ko
kk

u 

sh
 r

as
ke

/ s
üg

av
a 

pu
ud

eg
a 

ko
kk

u 

sh
 r

as
ke

/ s
üg

av
a 

pu
ud

eg
a 

ko
kk

u 

sh
 r

as
ke

/ s
üg

av
a 

pu
ud

eg
a 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Haiglas viibinud laste arv 1                             

Haiglas viibimise kordi  
(R02 =/ > R01) 
R02 = 03+04+05+06 

2                             

Haiglas viibimise korrad 
kestvuse järgi 3                             

kuni 3 päeva 

4-7 päeva 4                             

8-14 päeva 5                             

enam kui 15 päeva 6                             

Haiglas viibimistest 
erakorralised juhtumid 7                             

Koos saatjaga laste 
haiglas viibimise korrad 
R08=R09+R10 

8                             

ööpäevaringselt 
saatjaga haiglas 
viibimise korrad 

9                             

osaajaliselt saatjaga 
haiglas viibimise korrad 10                             

Kokku haiglapäevade arv 11                             

Keskmine haiglas 
viibimise aeg 
(R12=R11/R02) 

12                             



7. Asenduskoduteenuse kasutajatega tegelevad põhitööta jad (töölepingu, töövõtulepingu, 
käsunduslepingu alusel või muu võlaõigusliku leping u alusel) ja nende keskmine töötasu  

Töötaja 
 

Rea 
nr 

Täidetud 
ameti-

kohtade arv 
(aruande-

aasta lõpul) 

Tegelik töötajate arv Töötasu 
kokku (kõik 
arvestatud 

töötasu 
liigid), eurot 

aastas 

Keskmine 
töötasu 

kuus, eurot 
(v 4/v3 /12) 

aruande-
aasta lõpul 

aasta 
keskmine, 
taandatud 

täistööajale 
(vt juhend) 

A B 1 2 3 4 5 

Vanemkasvataja 01           

Kasvataja 02           

Nooremkasvataja 03           

Abikasvataja 04           

  KOKKU kasvatajaid (rida 01+…+04) 05      
Vanemkasvataja kvalifikatsioonile vastavad 
perevanemad 06      

Kasvataja kvalifikatsioonile vastavad 
perevanemad 07      

  KOKKU perevanemaid (rida 06 + rida 07) 08      

Muu kasvatusala töötaja* 09      

Logopeed, eripedagoog 10           

Psühholoog, kutsenõustaja 11           

Füsioterapeut 12           

Tegevusterapeut või assistent 13           

Arst 14           

Õde 15           

Sotsiaaltöötaja 16           

Muud 17           

Kokku /keskmine 18           
* Kasvatusala ametikohal olev töötaja, kelle kvalifikatsioon ei vasta Sotsiaalhoolekande seaduses kasvataja ametikohale 
kehtestatud nõuetele (vt täpsemalt juhendist). 
 
8.1. Asenduskoduteenuse kasutajad (v.a vanema avald use alusel ajutiselt teenusel viibivad lapsed) – 
teenuse rahastamine (aruandeaasta jooksul) 

Teenust 
saanud 
isikute 

arv 
kokku 

 

Isikute 
teenusel 
viibimise 

aeg 
kokku 

(kuudes) 

Kulutused 
teenusele 
aruande-

aastal 
kokku, 
eurot 

kulutusi rahastas, eurodes Kulutused 
ühe isiku 

kohta  
keskmi-

selt kuus, 
eurot 

(v3/v2) 

isik 
kohalik 
oma-

valitsus 

riik 

ravi-
kind-
lustus 

muud 
allikad kokku 

sh 

riigieelarvest 
teenuse 

osutamiseks 

hasart-
mängu 

maksust 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 
8.2. Vanema avalduse alusel ajutiselt asenduskodute enusel viibivad sügava või raske puudega lapsed – 
teenuse rahastamine (aruandeaasta jooksul) 

Teenust 
saanud 
isikute 

arv 
kokku 

 

Isikute 
teenusel 
viibimise 

aeg 
kokku 

(kuudes) 

Kulutused 
teenusele 
aruande-

aastal 
kokku, 
eurot 

kulutusi rahastas, eurodes Kulutused 
ühe isiku 

kohta  
keskmi-

selt kuus, 
eurot 

(v3/v2) 

isik 
kohalik 
oma-

valitsus 

riik 

ravi-
kind-
lustus 

muud 
allikad kokku 

sh 

riigieelarvest 
teenuse 

osutamiseks 

hasart-
mängu 

maksust 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 
 

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

Kuupäev 

 
Täname Teid!  
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JUHEND 
 
Statistilise aruande "Asenduskoduteenus” esitavad kõik need füüsilisest isikust ettevõtjad, juriidilised isikud, 
kohaliku omavalitsuse asutused, valitsusasutused või valitsusasutuse hallatavad asutused, kellele on teenuse 
osutaja tegevuskohajärgse maavanema poolt asenduskoduteenuse osutamiseks väljastatud kehtiv tegevusluba. 
Aruanne esitatakse sõltumata asutuse alluvusest ja omaniku liigist. 
 
   
1.1 Andmed asenduskoduteenusel viibivate teenuse ka sutajate kohta, (va. vanema avalduse alusel 
ajutiselt teenusel viibivad lapsed), aruandeaasta l õpu seisuga 
Rida 02 — lapsed, kelle mõlemad vanemad on surnud. 
Rida 03 —  lapsed, kelle vanemad on teadmata kadunud, või kelle vanema(te)l on lapse isikuhooldusõigus 
peatatud, piiratud või täielikult ära võetud, või samuti lapsed, kes on mõnel muul põhjusel jäänud vanemliku 
hoolitsuseta 
Rida 04 –lapsed, kelle on määratud kohtu poolt eestkostja (füüsiline või juriidiline isik) 
Rida 05 — sotsiaalministri 20. detsembri 2000.a määrusest nr 85 ”Asenduskodule, koolkodule või noortekodule 
esitatavad nõuded lapse ajutiselt perekonda andmise korraldamiseks” tulenevalt ajutiselt peredesse antud 
asenduskoduteenusel viibivad lapsed 
Rida 06  - koolieelses lasteasutuses käivad lapsed. 
Rida 07 — lapsed, kes elavad asenduskodus või ajutiselt kooli õpilaskodus (ka need, kes on ajutiselt 
perekondades või haiglas ja käivad sealt iga päev õppeasutuses). 
Rida 08–09 — siin ei näidata neid lapsi, kes õpivad põhikooli või gümnaasiumi erivajadustega laste klassis (rida 
10).  
Rida 06 + rida 07 + rida 18 < = rida 01. 
Rida 11 — keha-, kõne-, meele- või psüühikahäiretega laste klassid on klassid, kus lapsed saavad põhihariduse, 
kuid õppeaeg võib olla pikem. 
Rida 12 — tasandusklassid on klassid õpiraskustega lastele, kus omandatakse põhiharidus. 
Rida 13 — abiklassid on klassid kerge vaimupuudega lastele. 
Rida 14 — toimetulekuklassid on klassid mõõduka vaimupuudega lastele. 
Rida 15 — hooldusklassid on klassid raske ja sügava vaimupuudega lastele. 
Rida 18 — koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks. Õpilane on 
koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. 
Veerud 13, 14, 15 (va. rida 01) -  arvutab arvutiprogramm, aruande esitaja ei täida. 
 
 
1.2 Andmed vanema avalduse alusel ajutiselt asendus koduteenusel viibivate sügava või raske puudega 
teenuse kasutajate kohta, aruandeaasta lõpu seisuga  
Rida 02  - koolieelses lasteasutuses käivad lapsed. 
Rida 03 — lapsed, kes elavad asenduskodus või ajutiselt kooli õpilaskodus. 
Rida 04–05 — siin ei näidata neid lapsi, kes õpivad põhikooli või gümnaasiumi erivajadustega laste klassis (rida 
05).  
Rida 02 + rida03 + rida 13 < = rida 01. 
Rida 07 — keha-, kõne-, meele- või psüühikahäiretega laste klassid on klassid, kus lapsed saavad põhihariduse, 
kuid õppeaeg võib olla pikem. 
Rida 08 — tasandusklassid on klassid õpiraskustega lastele, kus omandatakse põhiharidus. 
Rida 09 — abiklassid on klassid kerge vaimupuudega lastele. 
Rida 10 — toimetulekuklassid on klassid mõõduka vaimupuudega lastele. 
Rida 11 — hooldusklassid on klassid raske ja sügava vaimupuudega lastele. 
Rida 14 — koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks. Õpilane on 
koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. 
Veerud 13, 14, 15 (va. rida 01) -  arvutab arvutiprogramm, aruande esitaja ei täida. 
 
 
2. Asenduskoduteenuse kasutajate  liikumine aruande aastal (kõik teenuse kasutajad kokku) 
Siin tabelis näidatakse nii asenduskoduteenusel olevad lapsed kui vanema avalduse alusel asutuses ajutiselt 
asenduskoduteenusel  viibivad raske ja sügava puudega lapsed vastavates veergudes.  
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Rida 01 ja rida 26 — tegevuskohajärgse maavanema poolt välja antud kehtivast tegevusloast tulenev 
maksimaalne laste arv, kellele teenuse osutaja võib nimetatud asukohas teenust osutada.  
Rida 10 – Eestkostja juurest elamast teenusele tulnud lapsed.   
Rida 12  - Asenduskoduteenuselt lahkus teenuse kasutajaid KOKKU – näidata kõik asenduskoduteenuselt 
lahkunud lapsed. 
Rida 13  – märkida teenuse kasutajad, kes lahkusid asenduskoduteenuselt iseseisvasse ellu, sh real 14 näidata 
need noored, kelle puhul asenduskoduteenuse rahastamine lõppes, kuid kes jäid samasse asutusse 
eluasemeteenusele (said elamispinna asenduskoduteenuse osutaja juures).  Nimetatud noored näidata 
aruandes „Hoolekandeasutus“ tabelis 3 eluasemeteenuse all (isikute arv ja rahastamine).   
Rida 19 – Lapsed, kes lahkusid teenuselt eestkostja juurde elama aruandeaastal. 
Rida 20 –  Lapsed, kes lapsendati (lähtuda kohtuotsuse jõustumise kuupäevast). 
Rida 28 -  arvutab arvutiprogramm, aruande esitaja ei täida. 
 
 
2.1 Aasta jooksul asenduskoduteenusele saabunud lap sed (va. vanema avalduse alusel ajutiselt 
teenusele tulnud lapsed) maakondade lõikes  
Märgitakse KÕIK  aasta jooksul asenduskoduteenusele saabunud lapsed elukohajärgsete maakondade lõikes. 
Ei märgita vanema avalduse alusel ajutiselt asenduskoduteenusele saabunud teenuse kasutajaid.  
Vanusena arvestatakse lapse vanust teenusele saabum ise hetkel!  
Veerud 19, 20, 21 ja rida 17 -  arvutab arvutiprogramm, aruande esitaja ei täida. 
 
 
2.2. Andmed aasta jooksul asenduskoduteenusele saab unud laste kohta (va. vanema avalduse alusel 
ajutiselt teenusele tulnud lapsed), kes viibivad as enduskoduteenusel ka aasta lõpus.   
Märgitakse vaid need aasta jooksul asenduskoduteenusele saabunud lapsed, kes viibivad teenusel ka 
aruandeaasta lõpul. Kui teenusele saabunud laps on asutusest lahkunud ning aruandeaasta lõpu seisuga enam 
teenusel ei viibi, siis nimetatud last siia tabelisse ei märgita.  
NB! Vanusena arvestatakse lapse vanust aruandeaasta  lõpul! 
Veerud 19, 20, 21 ja rida 17 -  arvutab arvutiprogramm, aruande esitaja ei täida. 
 
 
2.3 Aasta jooksul asenduskoduteenusele saabunud lap sed (va. vanema avalduse alusel ajutiselt 
teenusele tulnud lapsed) põhjuste lõikes.  
Märgitakse KÕIK  aasta jooksul asenduskoduteenusele saabunud lapsed põhjuste lõikes – laps jäi orvuks; 
vanem või vanemad teadmata kadunud või tagaotsitavaks kuulutatud; vanema või vanemate lapse 
isikuhooldusõigus peatatud, piiratud või täielikult ära võetud; laps eraldatud vanemast või vanematest ilma lapse 
isikuhooldusõigust peatamata, piiramata või täielikult äravõtmata. Ei märgita vanema avalduse alusel ajutiselt 
asenduskoduteenusele tulnud lapsi! 
Vanusena arvestatakse lapse vanust teenusele saabum ise hetkel! 
Veerud 13, 14, 15 (va. rida 01) -  arvutab arvutiprogramm, aruande esitaja ei täida. 
 
 
3. Riiklikku pensioni või toetust ja kohtu poolt vä lja mõistetud elatist saavad asenduskoduteenusel 
viibivad teenuse kasutajad (va. vanema avalduse alu sel ajutiselt teenusel viibivad lapsed) aruandeaast a 
lõpu seisuga 
Siin ei märgita vanema avalduse alusel ajutiselt asenduskoduteenusel viibivaid lapsi.  
Pensioni liigid vastavalt kehtivale riiklikule pensioniseadusele ja peretoetused vastavalt peretoetuste seadusele 
(§25 lg 1). Real 5 näidatakse lapsed, kellele on kohtu poolt elatisraha välja mõistetud ning real 6 lapsed, kes 
saavad elatisraha väljamõistetud summas. 
 
 
4.1 Asenduskoduteenusel viibivad puudega teenuse ka sutajad puude liikide ja raskusastmete  lõikes 
(va. vanema avalduse alusel ajutiselt teenusel viib ivad lapsed), aruandeaasta lõpu seisuga 
Näidatakse teenust  kasutavate isikute arv vastavalt arstliku ekspertiisi poolt  määratud puude raskusastmele ja 
liigile. 
Rida 30  – näidatakse isikud,  kelle kohta on tehtud asjakohane kohtuotsus. 
Märgitakse puudega laste arv vastavalt puude liigile.  
Read 01-20 täidetakse primaarse puude alusel.  
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Read 21-14 (liitpuue) täidetakse kui lapsel on kooslus erinevatest puuete alustest, mis segavad või aeglustavad 
lapse tavalist arengut. 
Read 25-28 (muu puue) – täidetakse juhul kui ei ole võimalik eristada primaarset puuet ega erinevate puuete 
kooslust (liitpuue), üldhaigestumus. 
Veerg 7 ja rida 29  -  arvutab arvutiprogramm, aruande esitaja ei täida. 
 
4.2. Vanema avalduse alusel ajutiselt asenduskodute enusel viibivad puudega teenuse kasutajad puude 
liikide ja raskusastmete lõikes, aruandeaasta lõpu seisuga. 
Näidatakse teenust  kasutavate isikute arv vastavalt arstliku ekspertiisi poolt  määratud puude raskusastmele ja 
liigile. 
Rida 23  – näidatakse isikud,  kelle kohta on tehtud asjakohane kohtuotsus. 
Märgitakse puudega laste arv vastavalt puude liigile.  
Read 01-15 täidetakse primaarse puude alusel. 
Read 16-18 (liitpuue) täidetakse kui lapsel on kooslus erinevatest puuete alustest, mis segavad või aeglustavad 
lapse tavalist arengut. 
Read 19-21 (muu puue) – täidetakse juhul kui ei ole võimalik eristada primaarset puuet ega erinevate puuete 
kooslust (liitpuue), üldhaigestumus. 
Veerg 7 ja rida 22  -  arvutab arvutiprogramm, aruande esitaja ei täida. 
 
 
Tabelid 5.1 ja 5.2 Asenduskoduteenuse kasutajad van usegrupiti teenusel viibimise kestuse järgi isiku 
kohta (aruandeaasta jooksul) ja teenusel viibimise aeg   
Arvestust isikute teenusel viibimise kestuse kohta kogutakse käesoleva aruandlusega kuudes. Teenuse 
osutamise kestust kokku (veerg 7) arvestatakse kuudes (arvestuslikult 30 päeva), sh välja tuua üks koht peale 
koma. Nt 25 päeva= 25/30= 0,8 kuud; 50 päeva= 50/30= 1,7 kuud).  Veeru 8 arvutiprogramm – seda aruande 
koostaja ei täida. 
Isik näidata vanusegrupi all, millesse ta kuulus aasta lõpu seisuga või teenuselt lahkumise hetkel. 
Vastavasse vanusegruppi kuuluvad  isikud näidatakse teenuse kasutamise kestuse järgi  kogu aruandeaasta  
jooksul.   
Veerg 6  -  näidatakse vastavas vanuses teenusel viibinud isikute koguarv. 
Veerg 7  – näidatakse vastavas vanuses olevate kõigi  isikute teenusel viibimise aeg kokku.  
Veeru 8   - arvutab arvutiprogramm järgmise valemi alusel: veerg 7 / veerg 6. 
Rida 07  -  arvutab arvutiprogramm, aruande esitaja ei täida. 
 
Tabel 6 Asenduskoduteenusel viibivate laste haigla voodipäevad ja saatjaga haiglaravil viibimine, 
aruandeaasta jooksul  
Tabelis kajastatakse asenduskoduteenusel ööpäevaringselt riiklikul hoolekandel ja vanema avalduse alusel 
(raske ja sügava puudega) viibivaid lapsi, kes aruandeaasta jooksul viibisid haiglas statsionaarsel ravil vähemalt 
ühe haigla voodipäeva. Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu määruse § 14  lg 3 p 2 alusel arvestatakse 
üle kuue tunni statsionaarsel ravil viibimist ühe haigla voodipäevana ning lg 2 kohaselt arvestatakse 
statsionaarsele ravile saabumise ja ravilt lahkumise päev ühe päevana.  
Veerg 1-12 - lapse vanus ja puude raskusaste märgitakse haiglasse suundumise hetke seisuga. 
Real 01 (haiglas viibinud laste arv)  - kajastada haiglas statsionaarsel ravil vähemalt ühe haigla voodipäeva 
viibinud lapsi. Kui sama laps viibis haiglas aasta jooksul mitmeid kordi, siis kajastatakse teda real 1 ühekordselt 
vastavalt tema vanuse / puude raskusastmele aruandeaastal esmakordselt haiglasse suundumise hetke 
seisuga. 
Ridadel 3-6 näidata laste haigla viibimise korrad kestvuse järgi vastavalt viibitud voodipäevade vahemikele. 
Lähtuda haiglas viibimise kordadest,  st kui sama laps viibis haiglas aruandeaastal mitmeid kordi, siis märkida 
iga kord vastavalt viibitud päevadele. Real 2 liidab programm kõik haiglas viibitud korrad 
(R02=R03+R04+R05+R06). 
Real 7 näidata haiglas viibitud kordadest erakorralised. Erakorralistena käsitletakse ootamatuid juhtumeid, mis 
polnud ette planeeritavad (kohest haiglaravi vajanud ette teadmata juhtumid). 
Real 8-10 kajastuvad lapse haiglas viibimise korrad, mil lapsega oli kaasas saatja:   
Rida 9 - haiglas viibimise korrad, mil lapsega oli saatja ööpäevaringselt kogu lapse haiglas viibimise aja.  
Rida 10 - haiglas viibimise korrad, mil saatja viibis lapsega haiglas osa aega (st mingid päevad/ööd oli laps 
haiglas koos saatjaga ja mingid ilma saatjata) 
Kõik haiglas viibimise korrad kui lapsega oli saatja terve haiglas viibimise aja või osa aega:  minimaalselt ühe 
haigla voodipäeva; liidab programm real 8 (R08=R09+R10) 
Real 11 näidata kokku haigla voodipäevi laste vanuse ja puude raskusastmete järgi. 
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Rida 12  arvutab programm keskmise haiglas viibimise aja ühe haiglas viibimise korra kohta (haiglas viibitud 
päevade summa jagatud haiglas viibitud kõigi kordadega ) 
 
7. Asenduskoduteenuse  kasutajatega tegelevad põhitöötajad (töölepingu, tö övõtulepingu, 
käsunduslepingu alusel või muu võlaõigusliku leping u alusel) ja nende keskmine töötasu 
Näidatakse töötajad, kes tegelevad otseselt  käesoleva teenuse osutamisega. Ei märgita asutuse töötajaid, kes 
tegelevad teiste teenuste osutamisega (nt. tegevusjuhendajad jt). Samuti ei märgita töötajaid, kelle tegevus on 
asutuses tervikuna sisse ostetud (st mitte töölepingu ja töövõtulepingu alusel) või seotud asutuse üldise 
tegevuse tagamisega. Asutuse üldise tegevusega seotud töötajad (asutuse juhid, raamatupidajad ja teised 
juhtkonda kuuluvad töötajad ning koristus-, toitlustus-,  majandus  ja muu personal, kes ei tegele vahetult 
klientidele teenuse osutamisega) näidatakse aruandes „Hoolekandeasutus”. 
Käesoleva tabeli real „muu“ näidatakse asutuse juhtkonda või juhtiv-keskastme spetsialistide hulka kuuluvad 
töötajad ainult juhul, kui nad tegelevad otseselt teenuse klientidega. 
Abikasvatajana võib laste hoolekandeasutuses töötada isik, kes omab vähemalt keskharidust ja on läbinud 160-
tunnise sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituse või on sellele registreerunud. Kui töölepingu sõlmimisel on 
abikasvataja eespool nimetatud täienduskoolitusele registreerunud, peab ta selle läbima vähemalt kolme aasta 
jooksul abikasvataja ametikohale tööleasumisest arvates.  
Nooremkasvatajana võib laste hoolekandeasutuses töötada isik, kes omab: pedagoogilist või sotsiaaltööalast 
keskeri- või kõrgharidust; keskharidust või muud keskeri- või kõrgharidust ja on läbinud 160-tunnise sotsiaaltöö 
ja 160-tunnise pedagoogika täiendkoolituse.  
Kasvatajana võib töötada isik, kellel on vähemalt 1-aastane töökogemus laste hoolekande valdkonnas ja kes 
omab: pedagoogilist keskeri- või kõrgharidust ning on läbinud 160-tunnise sotsiaaltöö täiendkoolituse; keskeri- 
või kõrgharidust sotsiaaltöö alal ning on läbinud 160-tunnise pedagoogika kursuse; muud keskeri- või 
kõrgharidust ning on läbinud 160-tunnise sotsiaaltöö ja 160-tunnise pedagoogika täiendkoolituse.  
Vanemkasvatajana võib töötada isik, kes: 
1) omab pedagoogilist keskeri- või kõrgharidust ning on läbinud 160-tunnise sotsiaaltöö täiendkoolituse, omab 
vähemalt 3-aastast töökogemust laste hoolekande valdkonnas, on juhendanud vähemalt kolm kuud praktikante, 
nooremkasvatajaid või kasvatajaid ja on koostanud erialase uurimistöö või osalenud laste hoolekande sektori 
arendustegevuses.  
2) või kes omab keskeri- või kõrgharidust sotsiaaltöö alal  ning on läbinud 160-tunnise pedagoogika 
täiendkoolituse, omab vähemalt 3-aastast töökogemust laste hoolekande valdkonnas, on juhendanud vähemalt 
kolm kuud praktikante, nooremkasvatajaid või kasvatajaid ja on koostanud erialase uurimistöö või osalenud 
laste hoolekande sektori arendustegevuses.  
 
Perevanem on füüsiline isik, kes elab ööpäevaringselt koos asenduskodu perega ja kellel on vähemalt 
nooremkasvatajale kehtestatud nõuetele vastav abiline. Perevanemaga töötav abiline märgitakse kasvatajate 
all.  
 
Perevanemana võib töötada isik,  kes: 

1. vastab sotsiaalhoolekande seaduse § 252 lõike 1 punktides 2-6 sätestatud nõuetele, 
2. on vähemalt 25-aastane, 
3. on läbinud Sotsiaalministeeriumi tunnustatud koolituse (Pride) 
4. kellel on vähemalt 1-aastane töökogemus laste hoolekande valdkonnas ja kes omab:  

a. pedagoogilist keskeri- või kõrgharidust ning on läbinud 160-tunnise sotsiaaltöö täiendkoolituse;  
b. keskeri- või kõrgharidust sotsiaaltöö alal ning on läbinud 160-tunnise pedagoogika kursuse;  
c. muud keskeri- või kõrgharidust ning on läbinud 160-tunnise sotsiaaltöö ja 160-tunnise 

pedagoogika täiendkoolituse.  
 

Muu kasvatusala töötaja  - kasvatusega seotud töötajad, kelle kvalifikatsioon ei vasta kasvataja ametikohale 
kehtestatud nõuetele (pole läbinud abikasvatajatele ettenähtud täiendkoolitust sotsiaalhoolekande seaduses 
määratud aja jooksul (SHS § 159 lg 3): kolme aasta jooksul abikasvataja ametikohale tööleasumisest arvates  / 
ei oma: pedagoogilist või sotsiaaltööalast keskeri- või kõrgharidust), Juhime tähelepanu, et asenduskoduteenuse 
osutaja on kohustatud tagama, et temaga lepingulises suhtes olev kasvatusala töötaja vastaks 
Sotsiaalhoolekande seaduse § 159 lõigetes 2–6 ja perevanem § 1510 lõikes 2 sätestatud nõuetele (SHS § 158 ), 
vastavalt   
 
Töölepingu alusel töötavad isikud jaotatakse täis- ja osatööajaga töötajateks: 
1) täistööajaga töötaja on isik, kelle töönädala pikkus on 40 tundi või lühem seaduse (alaealine, tervisekahjulikul 
tööl töötaja, õpetaja jne) või töösisekorra eeskirja järgi;  
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2) osalise tööajaga töötaja on isik, kes töötab osalise tööpäeva või osalise töönädala/kuuga; kes töötab ajutiselt 
osalise tööajaga tööandja algatusel. 
Töövõtulepinguga, käsunduslepinguga  töötaja on isik, kellega on sõlmitud töövõtuleping, käsundusleping ja 
kelle töötasult  maksab sotsiaalmaksu tööandja. 
Täidetud ametikohtade arv (veerg 1)  – näidatakse ametikohal töötamise koormuse (töömahu) järgi 
aruandeaasta lõpu seisuga.  
Tegelik töötajate arv (veerg 2)   - näidatakse aruandeaasta lõpu seisuga tegelikult töötavate füüsiliste isikute arv, 
olenemata sellest, kas isik töötas täis- või osalise koormusega (aruandeperioodi lõpul tööandja 
koosseisunimekirjas olevaid lapsehoolduspuhkusel viibijaid ei arvestata). 
Aasta keskmine töötajate arv taandatud täistööajale (veerg 3)  - arvu leidmiseks summeeritakse kuude töötajate 
keskmised arvud ja jagatakse 12-ga. 
Kuukeskmise töötajate arvu leidmiseks arvutatakse töötajate (ilma lapsehoolduspuhkusel viibijateta) kogu 
kalendaarne ajafond päevades ja jagatakse see kalendrikuu päevade arvuga. Kalendaarse ajafondi leidmiseks 
summeeritakse iga töötaja kõik tööpäevad, puhkepäevad ja töölt puudumise päevad (haiguspäevad, 
puhkusepäevad jt). Töötajate arv puhkepäevadel ja pühadel loetakse võrdseks puhkepäevale ja pühale 
eelnenud tööpäeva töötajate arvuga.  
Osatöötajad arvestatakse proportsionaalselt töötatud ajaga (näiteks töötaja, kes töötab lepingu järgi 20-tunnise 
töönädalaga, arvestatakse 0,5-na) 
Täistööajale taandatud töövõtulepinguga töötajate kuukeskmise arvu leidmisel jagatakse eksperthinnanguga 
leitud kuu töötundide arv tööajanormiga kuus. 

Töötajate arvu taandamise näide: 
Normaaltööaeg – 8 tundi päevas. 
Leida ettevõtte töötajate keskmine arv kuus, kui asutuses töötas: 
1.-15.oktoobrini 30 täisajatöötajat, 
16.-31.oktoobrini 50 täisajatöötajat, 
1.-31.oktoobrini 1 osaajatöötaja 6 tundi päevas – 0,75na, 
1.-15.oktoobrini 1 osaajatöötaja 4 tundi päevas - 0,5na, 
1.-31.oktoobrini 1 osaajatöötaja 2 tundi päevas – 0,25na. 
Oktoobrikuu täisajatöötajate keskmine arv: 
(15x30+16x50) / 31 = 40,3 
Oktoobrikuu osatöötajate keskmine arv: 
(0,75x31+0,5x15+0,25x31) / 31 = 1,2 
Töötajate keskmine arv oktoobris: 
40,3+1,2 = 41,5 
Analoogselt leitakse kõigi kuude täistööajale taandatud töötajate keskmine arv.  

Täistööajale taandatud töötajate keskmist arvu on võimalik leida ka jagades aastas töötatud tundide arvu 
asutuse tööajanormiga aastas. 
Töötasu kokku (veerg 4)  näidatakse kõik arvestatud töötasu liigid– põhitasu, regulaarne lisatasu (k.a 
kvalifikatsiooni-, keele- ja staažitasu jt regulaarsed tasud), lisatasud ületundide, õhtuse töö, öötöö ja 
puhkepäevadel töötamise eest. Siia kuuluvad ka lisatasud ja preemiad (kuu-, kvartali- ja aastapreemia, 
jõulutoetus jms) ning põhi- ja lisapuhkuse (k.a puhkusekompensatsioonid) tasu, taseme- ja tööalasel  koolitusel 
viibimise ajal makstud tasud  jms.   
Summad näidatakse koos tasudelt kinnipeetud kohustuslike maksetega (nt. koos tulumaksuga, 
töötuskindlustuse ja pensionikindlustuse II samba maksuga, kui need maksud peeti kinni.)  
Siia ei kuulu ühekordsed preemiad tähtpäevade puhul, toetus juubeli, sünni, surma puhul ning hüvitised töösuhte 
lõpetamisel ega ka mitterahaline tasu (boonustasu).  
 
Keskmine töötasu kuus (veerg 5)  -  arvutab arvutiprogramm, aruande esitaja ei täida. 
 
Read 05, 08, 17 -  arvutab arvutiprogramm, aruande esitaja ei täida. 
 
 
8.1. Asenduskoduteenuse kasutajad (va. vanema avald use alusel ajutiselt teenusel viibivad lapsed) - 
teenuse rahastamine (aruandeaasta jooksul) 
Kulutused teenusele aruandeaastal kokku - näidatakse  eurodes kõik asutuses teenuse osutamiseks tehtud 
kulud. Ei märgita kulutusi vanema avalduse alusel asenduskoduteenusel olevatele lastele. 
 
Rahastamisallikad: 
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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 teenuseosutajale – need on teenuse kasutaja  poolt finantseeritud kulud. 
Riik – näidatakse eraldi riigieelarvest teenuse osutamiseks eraldatud rahalised vahendid ja hasartmängumaksu 
projektide kaudu saadud rahalised vahendid.   
Ravikindlustus – näidatakse ravikindlustuse eelarvest tasutud summad. 
Muud allikad – näidatakse kõik eespool loetlemata allikatest laekunud vahendid. 
Veerg 3 ja 11– arvutab arvutiprogramm, seda aruande koostaja ei täida. 
 
 
8.2. Vanema avalduse alusel ajutiselt asenduskodute enusel  viibivad raske või sügava puudega lapsed - 
teenuse rahastamine (aruandeaasta jooksul) 
Kulutused teenusele aruandeaastal kokku - näidatakse  eurodes kõik asutuses teenuse osutamiseks tehtud 
kulud.  
 
Rahastamisallikad: 
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 teenuseosutajale – need on teenuse kasutaja  poolt finantseeritud kulud. 
Riik – näidatakse eraldi riigieelarvest teenuse osutamiseks eraldatud rahalised vahendid ja hasartmängumaksu 
projektide kaudu saadud rahalised vahendid.   
Ravikindlustus – näidatakse ravikindlustuse eelarvest tasutud summad. 
Muud allikad – näidatakse kõik eespool loetlemata allikatest laekunud vahendid. 
 
Veerg 3 ja 11– arvutab arvutiprogramm, seda aruande koostaja ei täida. 
 


