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                                                                                                 Esitavad: 

1. Kohaliku omavalitsuse üksus 30. jaanuariks ja 30. 
juuliks Sotsiaalkindlustusametile. 

2. Sotsiaalkindlustusamet 10. veebruariks ja 10. 
augustiks Sotsiaalministeeriumile.  
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Juhend 
 
Käesoleva aruandega kogutakse andmeid riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele toetusfondi kaudu 
määratud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse kasutamise kohta.  
 
Veerg 1 – näidatakse kõik eelmistel aastatel kasutamata jäänud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse 
vahendid (sh sotsiaalteenuste arendamiseks).  
Üldjuhul jääb see arv muutumatuks kogu aruandeaasta jooksul.  
Erandkorras võib siin näidata ka aruandeperioodi jooksul tagastamisele kuuluvaid kohaliku omavalitsuse üksuse poolt 
mittesihtotstarbeliselt kasutatud riigieelarvelisi vahendeid (k.a eelmiste aruandeperioodide eest). Sel juhul on vajalik 
lisada aruande esitamisel selgitus S-veebi aruandluskeskkonnas.  
 
Veerg 2 – näidatakse kohaliku omavalitsuse üksustele riigieelarvest eraldatud vahendid sotsiaaltoetuste ja -teenuste 
osutamise toetuseks vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku 
omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lõikele 1. 
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus jaotatakse järgmiselt: 
1) toimetulekutoetuse menetlemise ja väljamaksmise kulud (hüvitatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõike 2 
kohaselt); 
2) väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kohatasu hüvitis (eraldatakse 4800 eurot iga täisealise isiku kohta, 
kes on Sotsiaalministeeriumi andmetel hoolekandeasutusse elama asunud enne 1. jaanuari 1993. a); 
3) sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks, uute sotsiaalteenuste käivitamiseks ning täiendavate 
sotsiaaltoetuste maksmise kulude osaliseks katmiseks. Toetust eraldatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 
156 lõikele 3. Jaotamisel arvestatakse eelneval aastal toimetulekutoetust saanud perekondade arvu ja eelneva aasta 
lõpu seisuga määratud hooldajaga puudega laste arvu Sotsiaalministeeriumi andmetel. 
 
Siin ei näidata toetusfondi § 41 järgi raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetust, mida jaotatakse 
kohaliku omavalitsuse üksuste vahel, lähtudes sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõikest 31. 
 
Kohaliku omavalitsuse üksus võib sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetust kasutada sotsiaalteenuste osutamise 
ja arendamise kuludeks, uute sotsiaalteenuste käivitamise kuludeks, täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks ning 
sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks. 
 
Veerud 3–6 – näidatakse, milleks konkreetselt on aruandeperioodil (poolaasta, aasta) rahalisi vahendeid kasutatud. 
 
Veerg 3 – näidatakse aruandeaastal eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse (veerg 2) ja eelmistel 
aastatel kasutamata jäänud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse vahendite (sh sotsiaalteenuste 
arendamise kuludeks) (veerg 1) kasutamist kokku.  
 
Veerg 4 – näidatakse administreerimiskulutusi, mis kaasnevad sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste 
osutamisega. Näiteks kulutused täiendavate töötajate töölevõtmiseks, täiendava töökoormuse hüvitamiseks 
sotsiaaltöötajale, taotluste menetlemiseks või sotsiaaltöötaja töövahendite (arvuti, kaustikud, paber jms) soetamiseks, 
sotsiaaltöötaja koolituskuludeks, investeeringuteks ja jooksvaks remondiks kohaliku omavalitsuse üksuse hallatavates 
ruumides. Siia ei märgita konkreetsele isikule makstud toetusi ega konkreetse isiku teenuse maksumust. 
 
Veerg 5 – näidatakse kulutusi, mida on sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse vahenditest tehtud isikutele 
sotsiaaltoetuste maksmiseks. Siin näidatakse kõiki sotsiaaltoetuseid, mida kohaliku omavalitsuse üksus maksis 
inimestele aruandeaastal eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse vahendite ning aasta alguses 
kasutamata olnud jäägi arvelt.  
Puudega laste hooldamise toetust (koos sotsiaalmaksuga) näidatakse kulutustes ainult sel juhul, kui seda 
maksti riigieelarvest eraldatava sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse arvelt! 
 
Veerg 6 – näidatakse kulutusi, mida on sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse vahenditest tehtud isikutele 
sotsiaalteenuste osutamiseks (sh väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kohatasu hüvitamine sotsiaaltoetuste 
ja -teenuste osutamise toetuse vahenditest), aga ka uute sotsiaalteenuste käivitamiseks, teenuste laiendamiseks ja 
arendamiseks. Seega on tegemist kulutustega, mis on suunatud sotsiaaltoetuse summade vähendamisele või 
abivajavate isikute iseseisva toimetuleku parandamisele. Sotsiaalteenuste käivitamise, laiendamise ja arendamise all 
on peetud silmas eelkõige ühekordseid kulutusi, sealhulgas soetusi (nt mänguasjade ja mööbli ostmine 
lapsehoiuteenuse puhul), ruumide kohandamist sotsiaalteenuse osutamiseks teenuse spetsiifilisusest lähtuvalt või 
nende teenuseosutajate koolitust,kes ei ole KOV-i hallatavate ega riiklike asutuste töötajad. Sotsiaalteenuste 
osutamise ja arendamise vahenditest ei tehta suuremahulisi investeeringuid, nt renoveerimistöid kohaliku 
omavalitsuse üksuse hallatavates ruumides.  
 
Veerg 7 – kasutamata rahaliste vahendite jääk sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks ning sotsiaalteenuste 
arendamiseks aruandeperioodi lõpus. 
Veerg 7 = veerg 1 + veerg 2 – veerg 3. 


