
   
 
                                                                              

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

kinnitamine ja aruannete esitamise kord“ 
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Sotsiaalministeerium 
Sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond 
tel 62 69 363 

 LAPSEHOIUTEENUS         

15027 Tallinn, Gonsiori 29 
 

 20   . aasta 
Statistiline aruanne 

 
 
 

Aruande esitaja                 Aruande saaja 
    

   

Aadress  |    |     |     |    |    |   Aadress |    |     |     |     |     | 

E-posti aadress:   
 
 
 
                        Esitavad:  

 
Registrikood või selle 
puudumisel isikukood 

 
   |     |     |     |     |     |    | 

 1. Teenuse osutaja 30. jaanuariks kohalikule 
omavalitsusüksusele 
2.  Kohalik omavalitsusüksus maavanemale 15. 
veebruariks 
3. Maavanem 1. märtsiks Sotsiaalministeeriumile 

 Omaniku liik    |   
 
 

 

 

  Teenuse osutaja  või asutuse juhi ees- ja 
perekonnanimi 

telefon 
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1. Andmed teenusel viibinud laste kohta ja lapsehoi dja enda samal ajal hooldamist vajavad isikud 
(aruandeaasta jooksul) 
  

Rea 
nr 

Teenusel viibinud laste arv soo ja vanuse järgi  
Kokku 

aruandeaasta 
jooksul 

(arvutab 
programm 

0–1-
aastased 

2-
aastased 

3-
aastased 

4–6-
aastased 

7–9-
aastased 

10–14-
aastased 

15–17-
aastased 18 + 

M N M N M N M N M N M N M N M N M N Kok-
ku 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Lapsed 
kokku 
(r01<=r02) 

01               X X   
  

Teenusel 
viibinud 
puuetega 
lapsed 
(read 
03+04; 
arvutab 
programm) 

02               X X   

  

neist: 
03               X X   

  

sügava                
puudega 

raske 
puudega 04               X X   

  

Lapsehoidja 
enda samal 
ajal 
hooldamist 
vajavad 
isikud (keda 
on arves-
tatud 
tegevusloa 
taotlemisel) 

05                   

  

 
 
2. Teenust kasutanud laste arv teenusel viibimise k estuse järgi (aruandeaasta jooksul)  

Teenuse 
kestvus 

Rea 
nr 

Laste arv soo ja  vanuse  järgi Kokku 
aruandeaasta 

jooksul 
(arvutab 

programm) 
0–1-

aastased 
2-

aastased 
3-

aastased 
4–6-

aastased 
7–9-

aastased 
10–14-

aastased 
15–17-

aastased 

M N M N M N M N M N M N M N M N Kok-
ku 

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

Lapsehoid kuni 
4 tundi päevas 01                  

Lapsehoid üle 
4 tunni päevas 

02                  

Ööpäevaringne 
lapsehoid 
(24h) 

03                  

Laste arv, 
kellele on 
võimaldatud 
pikemaks 
perioodiks oma 
koht lapsehoiu-
teenusel 

04                  
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3. Lapsehoiuteenuse osutamise kulud ja rahastamine (aruandeaasta jooksul) 
 

 Rea nr Teenust saanud laste arv Kulutused teenusele 
aruandeaastal, eurot 

A B 1 2 
Laste arv kokku 01   
neist  

sügava puudega 
02   

raske puudega 03   

 
4. Teenuse osutaja tüüp ja teenuse osutamise koht  

Teenuse osutaja tüüp  Rea nr  

A B 1 

Füüsilisest isikust ettevõtja 01  

Kohaliku omavalitsuse asutus 02  

Valitsusasutuse hallatav asutus 03  

Eraõiguslik juriidiline isik 04  

Avalik-õiguslik juriidiline isik 05  
Teenuse osutamise koht  

Lapsehoidja eluruum 06  

Lapse eluruum 07  

Muu 08  
 
5. Lapsehoidjad ja lapsehoidjate kvalifikatsioon (aasta lõpu seis) 

 Rea nr Lapse-
hoidjaid 

A B 1 

Lapsehoidjate arv kokku 01  
neist:   

lapsehoidja kutsetunnistusega 02  

koolieelse pedagoogika 
erialaga 03  

eripedagoogika erialaga 04  

lapsehoidja erialaga 05  

sotsiaaltööerialaga 06  

muu 07  

 
 
 

 
JUHEND 
 
Statistilise aruande „Lapsehoiuteenus“ esitavad kõik riigi ja/või kohaliku omavalitsuse poolt rahastatavad 
teenuse osutajad, sõltumata teenuse osutaja tüübist, omaniku liigist või asutuse alluvusest kõigi teenusel 
viibinud laste kohta. 
 
 
Tabelites 1 ja 2 kasutatav vanusjaotus: 
Ühte ja sama last kajastatakse aruandeaastal vanusjaotuse lõikes üks kord, lähtuvalt lapse vanusest teenusele 
tuleku hetkel aruandeaastal. 
0-1-aastased on lapsed vanuses 0-1-aastat kuni 2-e aastaseks saamiseni s.t kõik lapsed, kes on nooremad kui 
2 aastat; 
2-aastased on lapsed vanuses 2 aastat kuni 3-e aastaseks saamiseni; 
3-aastased on lapsed vanuses 3 aastat kuni 4-ja aastaseks saamiseni; 
4-6-aastased on lapsed vanuses 4-6 aastat kuni 7-e aastaseks saamiseni; 
7-9-aastased on lapsed vanuses 7-9 aastat kuni 10-e aastaseks saamiseni; 
10-14-aastased on lapsed vanuses 10-14 aastat kuni 15-st aastaseks saamiseni; 
15-17-aastased on lapsed vanuses 15-17 aastat kuni 18-st aastaseks saamiseni; 
18 ja vanemad on isikud, kes on 18 aastased või vanemad. 
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Tabel 1. Andmed teenusel viibinud laste kohta (aruandeaasta jooksul)  
Märgitakse aruandeaasta jooksul teenusel viibinud kõik lapsed soo ja vanuse lõikes.  
 
Rida 01 – Aasta jooksul teenusel viibinud laste arv. Iga last näidatakse ainult üks kord.  
Read 02-04 – Märgitakse, teenusel viibinud puudega lapsed. Puude raskusaste on lapsele arstliku ekspertiisi 
poolt määratud puudeaste. Märkimisel lähtuda aruandeperioodi lõpul või teenuse saamise viimasel hetkel 
kehtinud puude raskusastmest.  
Rida 02 <= rida 1.  
Rida 02 – Aasta jooksul teenusel viibinud puudega lapsed (arvutab programm).  
Rida 03 – Teenusel viibinud sügava puudega lapsed.  
Rida 04 – Teenusel viibinud raske puudega lapsed. 
Rida 05  - Märgitakse need lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavad isikud, keda on arvestatud 
tegevusloa taotlemisel.  

 
Tabel 2. Teenuse kasutamine teenusel viibimise kest use järgi (aruandeaasta jooksul). 
Tabelis märgitakse kõik aasta jooksul teenusel viibinud lapsed vastavalt teenusel viibimise ajale. 

  
Ühte ja sama last võib näidata mitmel real, kui tema puhul osutati talle erineva pikkusega lapshoiu teenust. Ühel 
real näidatakse last aga vaid üks kord – vastavas vanuse lahtris, lähtudes lapse vanusest lapsehoiu teenusele 
tuleku hetkel aruandeaastal. 

 
Rida 01  – Näidatakse lapsed, kelle puhul osutati teenust kuni 4 tundi päevas. Iga last näidatakse real vaid üks 
kord, olenemata sellest, mitu korda talle kuni 4-tunnist lapsehoiu teenust aasta jooksul osutati. 
Rida 02  – Näidatakse lapsed, kelle puhul osutati teenust üle 4 tunni päevas. Iga last näidatakse real vaid üks 
kord, olenemata sellest, mitu korda talle üle 4-tunnist teenust aasta jooksul osutati. 
Rida 03 – Näidatakse lapsed, kelle puhul osutati teenust ööpäevaringselt – 24 tundi. Iga last näidatakse real 
vaid üks kord, olenemata sellest, mitu korda talle seda teenuse liiki aasta jooksul osutati. 
Rida 04 - Laste arv, kellele on võimaldatud pikemaks perioodiks koht lapsehoiuteenusel s.t aruandejooksul 
teenusel viibinud laste arv soo ja vanuse lõikes, kes on kokkuleppe alusel viibinud teenusel regulaarselt 
vähemalt kolme kuu jooksul vähemalt kaks korda nädalas. Lapsed, kes on saanud lapsehoiuteenusel oma koha 
(oma voodi jms) sarnaselt lasteaiale. 

 
 

Tabel 3. Lapsehoiu teenuse osutamise kulud ja rahas tamine (aruandeaasta jooksul). 
Veerg 1  – näidatakse kõik aruandeaasta jooksul teenust saanud lapsed kokku ja neist raske ning sügava 
puudega lapsed eraldi (võrdne tabeli 1 näidatud andmetega). Iga last arvestatakse üks kord. 
Veerg 2 – näidatakse kõik lapsehoiuteenuse osutamisega seotud kulud kokku (v.a investeeringud). 
 

 
Tabel 4. Teenuse osutaja tüüp ja teenuse osutamise koht 
Read 01-05 Märgitakse teenuse osutaja tüüp, kirjutades vastavale reale 1.  
Read 06-08 Märgitakse teenuse osutamise koht või kohad, kirjutades vastavale reale või ridadele 1.  
 
Tabel 5. Lapsehoidjad ja lapsehoidjate kvalifikatsi oon (aasta lõpu seis) 
Rida 01  – märgitakse lapsehoidjate arv kokku 
Read 02-07 – märgitakse lapsehoidjate arv vastavale reale nende erialase hariduse järgi, mis on olnud aluseks, 
et neil on õigus lapsehoidjana töötada Sotsiaalhoolekande seaduse § 127 lõige 3 kohaselt. 


