
 
                                                                                                           
                                                                                                                                                     
                                                                                                               
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

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

Analüüsi ja statistika osakond 

tel 626 9360 

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn 

  
 
KODUTEENUS 
20  . aasta 
Statistiline aruanne 

 

          
          

Aruande esitaja                                                         Aruande saaja   

                  

Aadress:         Aadress:       

             

E-post:          E-post:       

          

             Esitavad:   

         
1.    Kohaliku omavalitsuse üksus 30. jaanuariks  

                      Sotsiaalkindlustusametile  

         
2. Sotsiaalkindlustusamet 15. veebruariks  

Sotsiaalministeeriumile  
 
          

          

1. Andmed koduteenuse saajate kohta (aruandeaasta jooksul)    

 Rea 
nr 

Teenuse 
saajad 
kokku 

neist Perede arv (v.a 
ühe-    

liikmelised) 

  

üksi 
elavad 

perede 
koosseisus 

elavad 

  

  

A B 1 2 3 4   

Koduteenuse saajad 
kokku 01     

  
  

  

sh kohaliku omavalitsuse 
üksuse poolt tagatavas 
eluruumis viibivad 
teenuse saajad 02   

 

 

  

        

          

2. Koduteenuse saajad soo ja vanuse järgi (aruandeaasta jooksul) 

Vanuserühm Rea 
nr 

Mehed Naised Kokku 

Kokku    neist 
puudega 

Kokku    neist 
puudega 

Kokku    neist 
puudega 

A B 1 2 3 4 5 6 

18–24 01             

25–29 02             

30–39 03             
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40–49 04             

50–59 05             

60–64 06             

65–69 07             

70–74 08       

75–79 09             

80–84 10       

85+ 11             

Kokku (01 
+...+ 11) 

12             

            
            
2a. Koduteenuse osutamise maht tundides (aruandeaasta jooksul) 

Teenuse saaja sugu 
Rea 
nr 

Osutatud teenuse 
maht kokku, 

tundides 

A B 1 

Mehed 01   

Naised 02   

Kokku (01 +...+ 02) 03   

 

 
3. Koduteenust vahetult osutavad isikud vanuse ja erialase väljaõppe läbimise järgi  
(aruandeaasta lõpus) 

 Rea 
nr 

Kokku 

neist vanuses 

alla 
25 

25–29 30–39 40–49 50–59 60–64 65+ 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Teenust vahetult osutavad 
isikud  

01         

sh erialase väljaõppe läbinud 02               

 
 

4. Teenuse osutamise kulud ja rahastamine (aruandeaasta jooksul) 

Osutatud 
teenuse 
maht 
kokku, 
tundides 

Kulutused 
teenusele 
kokku, 
eurot (3 + 
4 + 5 + 9) 

kulutusi rahastas, eurodes Keskmised 
kulutused 
ühe 
teenuse-
tunni kohta, 
eurot 

isik kohaliku   
omavalit-
suse 
üksus 

riik muud 
allikad Kokku 

(6 + 7 + 
8) 

sealhulgas 

riigieel-
arvest  
teenuse 
osutami-
seks 

hasart-
mängu-
maksust 

ESF-i 
vahendi-
test  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 
 

Täitja nimi:  
 
Telefon 
E-post 

Kuupäev 

 
Täname Teid! 
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Juhend 
 
Statistilise aruande “Koduteenus” esitavad kõik kohaliku omavalitsuse üksused, kes korraldavad koduteenuse 
osutamist.   
Kui kohaliku omavalitsuse üksus ostab koduteenust kas osaliselt või täielikult sisse mõnelt sotsiaalteenust 
osutavalt asutuselt, esitab ta oma haldusterritooriumi elanikele osutatud koduteenuse kohta aruande täies 
mahus (k.a sisseostetud teenus). 
 
Koduteenuse saajateks on kõik kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil elavad vastavat teenust 
saanud inimesed (k.a kohaliku omavalitsuse üksuse poolt tagatavas eluruumis viibivad isikud, kellele osutatakse 
koduteenust).   
 
Koduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku1 
iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades elukvaliteeti. 
Koduteenuse tegevuste käigus abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või 
elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes 
elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi 
toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine. 
 
Kui puudega täisealisele isikule on määratud isiklik abistaja, kes vastavalt lepingule abistab puudega inimest 
füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule, ei käsitata seda 
koduteenusena, vaid isikliku abistaja teenusena, mille kohta esitatakse aruanne „Isikliku abistaja teenus”. 
 
 
Tabel 1. Andmed koduteenuse saajate kohta (aruandeaasta jooksul)  
Rida 01 – näidatakse kõik aasta jooksul koduteenust kasutanud isikud, eristades üksi elavaid (veerg 2) ja perede 
koosseisus elavaid (veerg 3) isikuid. 
Perede koosseisus elavate koduteenuse saajate puhul näidatakse veerus 4 nende perede arv, kelle koosseisu 
teenust kasutanud pereliikmed kuuluvad. Perede hulka ei arvata üksi elavaid koduteenuse saajaid. Veerg 1 
võrdub seega veergude 2 ja 3 summaga. 
 
Rida 02 – näidatakse need koduteenuse saajad, kes samal ajal viibivad ka kohaliku omavalitsuse üksuse poolt 
tagatavas eluruumis.   
 
Tabel 2. Koduteenuse saajad soo ja vanuse järgi (aruandeaasta jooksul)  
Veergudes 2, 4 ja 6 on eraldi välja toodud puudega teenusesaajad. Puuet käsitletakse käesolevas tabelis 
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses. 
 
Tabel 2a. Koduteenuse osutamise maht tundides (aruandeaasta jooksul) 
Teenuse osutamise maht näidatakse teenuse saaja soo järgi.   
Veerg 1 – osutatud teenuse maht kokku arvestatakse aasta jooksul teenust saanud isikutele teenuse 
osutamiseks kulunud tundide summana. Arvestuse aluseks on koduteenuse osutamiseks sõlmitud 
halduslepingus või -aktis märgitud tundide arv. 
 
Tabel 3. Koduteenust vahetult osutavad isikud vanuse ja erialase väljaõppe läbimise järgi (aruandeaasta 
lõpus) 
Rida 01 – näidatake teenust vahetult osutavad isikud kokku. 
Rida 02 – näidatakse teenust osutavad isikud, kes on läbinud erialase väljaõppe. 
 
Tabel 4. Teenuse osutamise kulud ja rahastamine (aruandeaasta jooksul)  
Andmed esitatakse ainult teenuse osutamiseks tehtavate otsekulutuste kohta (siia ei arvestata materiaalse 
põhivara soetamist, nt transpordivahendi ostu). 
 
Osutatud teenuse maht kokku, tundides (veerg 1) peab võrduma tabeli 2a veeru 1 reaga 03. 
 

                                                 
1 Koduteenust ei saa määrata alaealisele lapsele, kuid teenust võivad vajada lapsevanemad, kes eespool nimetatud 

põhjustel vajavad abi enda ja samal ajal oma laste eest hoolitsemisel. 
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Kulude rahastamise allikad: 
Teenuse osutamise kulutuste ja katteallikate all näidatakse ka Euroopa Liidu 2014–2020 finantsperioodi 
struktuuritoetusi, kui kohaliku omavalitsuse üksus on taotlenud teenuse osutamiseks raha struktuurifondidest 
avatud taotlusvoorude kaudu.   
 
Isik – näidatakse vahetult isikute endi ja/või nende eest teiste pereliikmete või ülalpidamiskohustuslaste poolt 
makstud summad. 
 
Kohaliku omavalitsuse üksus – näidatakse summad, mis tasuti kohaliku omavalitsuse üksuse poolt, k.a 
omafinantseering struktuurifondidest saadud vahenditele. 
 
Riik – näidatakse riiklikest projektidest, hasartmängumaksust ja muudest riiklikest vahenditest saadud summad 
(nt riigieelarvest sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks eraldatud vahendid) ning Euroopa Liidu 
struktuurifondidest avatud taotlusvoorude kaudu saadud summa. 
 
Muud allikad – näidatakse kõik eespool loetlemata allikatest laekunud vahendid. 
 


