
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                       
Sotsiaalkaitseministri  29. aprilli 2016. a määrus nr 28 
„Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete 
koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord“ 

Lisa 17 

 

 

 

Sotsiaalministeerium 

Analüüsi ja statistika osakond 

tel 626 9362 

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn  

 

 VARJUPAIGATEENUS 

20  . aasta 
Statistiline aruanne 
 

   

   

 

  Aruande esitaja                    Aruande saaja 

Asutuse täielik nimetus    

   

Aadress:  Aadress: 

E-post:   

 
 
                 Esitavad:  

 
Registrikood 

 
   |     |     |     |     |     |    | 

 1. Hoolekandeasutus 30. jaanuariks 
Sotsiaalkindlustusametile  
2. Sotsiaalkindlustusamet 15. veebruariks 
Sotsiaalministeeriumile  

 Omaniku liik    |   

 

 

   Asutuse juhi ees- ja perekonnanimi telefon 

   

   

 

 

 

 

1. Varjupaigateenuse saajad soo ja vanuse järgi (aruandeaasta jooksul) 

Pöördumise põhjus Rea 

nr 

Vanuserühmad Kokku 

18–24 25–49 50–64 65 ja 
vanemad 

A B 1 2 3 4 5 

1. Kodutud kokku 01      

mehed 02      

naised 03      

2. Teised varjupaigateenuse saajad kokku  04      

mehed 05      

naised 06      

   sh kinnipidamiskohast vabanenud 07      

        mehed 08      
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        naised 09      

3. Varjupaigateenuse saajad kokku 10      

mehed 11      

naised 12      

 

 
 
2. Varjupaigateenuse saajad teenuse saamise kestuse järgi (aruandeaasta jooksul) 

 Rea 
nr 

Isikud teenuse saamise kestuse järgi 
Kokku 
isikuid kuni 7 

ööpäeva 
8–30 

ööpäeva 
31–90 

ööpäeva 
91–180 
ööpäeva 

181–270 
ööpäeva 

üle 270 
ööpäeva 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

 1. Kodutud kokku 01               

mehed  02               

naised  03               

 2. Teised varjupaigateenuse 
      saajad kokku 

04 
              

mehed  05               

naised  06               

 3. Varjupaigateenuse saajad  
     kokku 

07 
              

mehed  08               

naised  09               

 
 
 

3. Kohtade kasutamine  

  
Rea 
nr 

Kohtade arv 
(aruandeaasta 

lõpus) 

Teenust 
saanud 
inimeste 

arv 

Isikute teenuse 
saamise aeg  

kokku, 
ööpäevades 

Ühe isiku 
keskmine 

teenuse saamise 
aeg (ööpäevad) 

arv) (v3 / v2)  

A B 1 2 3 4 

Mehed 01 X       

Naised 02 X       

Kokku 03              
 

 
 
4. Varjupaigateenuse saajatele osutatavad lisateenused  

Teenuse liik Rea 
 nr 

Teenuse olemasolu 
asutuses (teenuse 

olemasolu tähistage 
numbriga 1) 

A B 1 

Voodipesu andmine 01   

Hügieenitarvete andmine 02   

Humanitaarabi (riided ja esmatarbevahendid) 03   

Sotsiaalnõustamine 04   

Psühholoogiline nõustamine 05   

Resotsialiseerimisteenus 06  

Meditsiiniline abi* 07   

Toidu valmistamise võimalus 08   
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Toitlustamine 09  

Riiete pesemise võimalus 10  

Isiklike asjade hoidmise võimalus 11  

* meditsiinilise erialase haridusega isiku poolt osutatud teenus. 

 
 
 

 
5. Varjupaigateenuse osutamisega tegelevad töötajad (aruandeaasta lõpus)                  

Töötaja 
 

Rea nr Täidetud ametikohtade 
arv  

Tegelik töötajate arv 

A B 1 2 

Juhataja 01    

Sotsiaaltöötaja 02    

Hooldustöötaja 03   

Valvetöötaja  04    

Õde  05    

Muud 06    

Kokku  07    

Vabatahtlikud töötajad (aasta jooksul kokku) 08 X  

 
 
 
 
 
 
 

6. Teenuse osutamise kulud ja rahastamine (aruandeaasta jooksul) 
Teenuse 

saamise aeg 
kokku 

(ööpäevad) 

Kulutused 
teenusele 

kokku, eurot 
(v3 + v4 + v5) 

kulutusi rahastas Keskmised 
kulutused 

ühe ööpäeva 
kohta (v2 / 

v1) 

isik kohaliku 
omavalitsuse 

üksus 

muud allikad 

1 2 3 4 5 6 

            

 
 
 
 
 
 

Täitja nimi 
                     …………………………………………………… 
telefon 
E-post 

Kuupäev 
 
 
 

 
Täname Teid! 

 
 
 
 
JUHEND 
 
Statistilise aruande „Varjupaigateenus“ esitavad kõik varjupaigateenust osutavad hoolekandeasutused 
sõltumata omaniku liigist. 
 
 
Varjupaigateenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise 
ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta tagama. 
Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond. 
 

Teenuse saajaks võib olla kodutu, kes võib teenust vajada üsna pika aja vältel, aga ka inimene, kes on bussist 
maha jäänud ning kellel puuduvad vahendid hotellis ööbimiseks, samuti inimene, kelle kodu on tules hävinud ja 
kellele kohaliku omavalitsuse üksusel pole muud ajutist elamispinda pakkuda jne.  
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Kodutu – inimene, kellel ei ole mingit seaduslikku suhet (omand, üürileping, alaline majutusleping) ühegi 
elamispinnana kvalifitseeritava hoone, ruumi või nende osaga. Sellesse gruppi kuuluvatel inimestel puudub 
nii elukoht kui selle muretsemiseks vajalik sissetulekuallikas ja sotsiaalsed oskused neis tingimustes enda 
seisundit muuta. 
 
 
Teenust osutavate asutuste omanike liigitamise aluseks on Statistikaameti omanike liigitus 2013 
(http://metaweb.stat.ee/?siteLanguage=ee). 
 
 Asutuste liigitamisel kasutada 2. taseme klassifikaatorit:  

Kood Nimetus Selgitus 

11 Riik, k.a avalik-
õiguslikud üksused 

Siia liigitatakse, kui riigi või avalik-õigusliku üksuse (üksus on asutatud vastava seaduse 
alusel) osalus majandusüksuses on 50% ja rohkem või kuulub riigile või avalik-
õiguslikule üksusele 50% ja rohkem varast. 
 

12 Kohaliku 
omavalitsuse üksus 

Siia liigitatakse, kui kohaliku omavalitsuse üksuse osalus majandusüksuses on 50% ja 
rohkem või kuulub kohaliku omavalitsuse üksusele 50% ja rohkem varast. 
 

21 Eesti erasektor Siia liigitatakse residendid ning kui riigil ja/või kohaliku omavalitsuse üksusel ei ole 
osalust majandusüksuses või on osalus alla 50% ja kui riigile ja/või kohaliku 
omavalitsuse üksusele kuulub alla 50% varast.  
 

22 Välismaa erasektor Siia liigitatakse mitteresidendid ja kui avalikul või Eesti erasektoril ei ole osalust 
majandusüksuses või on osalus alla 50% ja kui avalikule või Eesti erasektorile kuulub 
alla 50% varast. 

90 Muu Välismaa avalik sektor (välisriigi valitsuse kontrollitava juriidilise isiku osalus 
majandusüksuses on üle 50% või kuulub välisriigi valitsuse kontrollitavale juriidilisele 
isikule üle 50% varast); enamusosaluseta või enamusomandiõiguseta (näiteks 
majandusüksus, kus 1/3 kuulub riigile, 1/3 füüsilisele isikule ja 1/3 välismaisele füüsilisele 
isikule); määramata enamusosalusega või enamusomandiõigusega (siia liigitatakse 
objekte, mille omanikke ei ole võimalik määrata, nt ei ole info omanike kohta 
kättesaadav). 

 
 
 
1. Varjupaigateenuse saajad soo ja vanuse järgi (aruandeaasta jooksul) 

Täidetakse kõigi varjupaigateenust kasutanud isikute kohta, kusjuures ühte ja sama isikut näidatakse 
aruandeperioodi jooksul üks kord. Kui isik sai varjupaigateenust aruandeaasta jooksul mitu korda, näidatakse 
teda selles vanuserühmas, millesse ta kuulus teenuse saamise esimesel korral. Aruandeaasta jooksul 
varjupaigateenust saanud isikute arv vanuserühmade järgi peab võrduma aruandeaasta jooksul teenust saanute 
koguarvuga. 
 
Siinjuures eristatakse kodutuid ja teisi varjupaigateenuse saajaid. Teiste varjupaigateenuse saajate puhul 
näidatakse eraldi ka kinnipidamiskohast vabanenud isikuid. 
 
2. Varjupaigateenuse saajad teenuse saamise kestuse järgi (aruandeaasta jooksul) 
Kui isik sai varjupaigateenust aruandeaasta jooksul korduvalt, arvestatakse tema teenuse saamise aeg aasta 
kohta kokku ja märge isiku kohta tehakse vastavasse veergu, mis näitab tema teenuse saamise kestust aasta 
jooksul kokku. 
 

Eraldi tuuakse välja kodutud ja teised teenuse saajad. Teenuse saajate arvu kokku ridadel 07–09 arvutab 
arvutiprogramm.  

 

3. Kohtade kasutamine (aruandeaasta jooksul) 

Veerg 1 – näidatakse kohtade arv aruandeaasta lõpus.   

Kohtade arv – näidatakse võimalik kohtade arv asutuses (kui paljudele inimestele on võimalik tagada samal ajal 
voodikoht).  

Veerg 3 – isikute teenuse saamise aeg kokku – summeeritakse aasta jooksul kõigi varjupaigas viibinud isikute 
teenuse saamise aeg ööpäevades. 

Veerg 4 – arvutab arvutiprogramm, seda veergu aruande koostaja ei täida. 

http://metaweb.stat.ee/?siteLanguage=ee
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4. Varjupaigateenuse saajatele osutatavad lisateenused 

Veerg 1 – iga lisateenust näidatakse numbriga 1.  

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

 

5. Varjupaigateenuse osutamisega tegelevad töötajad (aruandeaasta lõpus) 
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 arvu, 
olenemata sellest, kas isik töötas täis- või osalise koormusega. Rea 08 puhul näidatakse aasta jooksul asutuses 
töötanud vabatahtlike inimeste arvu. 

 
6. Teenuse osutamise kulud ja rahastamine (aruandeaasta jooksul)  
Näidatakse vaid otseselt teenuse osutamisega seotud kulusid.  

Aruandes ei tohi näidata investeeringuid (kajastuvad aruandes „Hoolekandeasutus“ vastavalt rahastamisallikale). 

Kulutusi rahastati: 

Isik – näidatakse teenuse saajate endi ja/või nende eest teiste pereliikmete või ülalpidamiskohustuslaste poolt 
tasutud summad. 
Kohaliku omavalitsuse üksus – näidatakse kohalike omavalitsuste eelarvetest teenuse osutamiseks eraldatud 
rahalisi vahendeid; ei näidata teenuse saaja poolt või tema eest kohalikule omavalitsusele teenuse eest tasutud 
summasid, mis omavalitsus kannab hoolekandeasutusele – need on teenuse saaja poolt rahastatud kulud. 
Muud allikad – näidatakse kõik eespool loetlemata allikatest laekunud vahendid. 
 
Veerg 6 – arvutab arvutiprogramm, seda aruande koostaja ei täida. 
 


