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maavanemale 
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    1. Tugiisikuteenuse kasutajad sihtrühma ja vanuse järgi (aruandeaasta jooksul) 
Sihtrühm Rea 

nr 
0-6 

7–
14 

15
–
17 

18
–
24 

25
–
29 

30
–
39 

40
–
49 

50
–
59 

60
–
64 

65–
74 

75–
79 

80+ 

Kok-
ku 
(v1 
+...+ 
v12) 

sh vaba-
tahtliku 

tugiisiku-
teenuse 

kasutajad 

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

1. Last kasvatav isik 01 X              

2. Tugiisikuteenust kasuta-
nud lapsed 

02    X X X X X X X X X   

sh puudega või psüühikahäi-
rega laps   

03    X X X X X X X X X   

laps, kes vajab abi haiguse 
tõttu 

04    X X X X X X X X X   

asenduskodus, turvakodus, 
perekonnas hooldamisel ja 
eestkostel olev laps 

05     X X X X X X X X   

muu olukorra tõttu abi vajav 
laps 

06    X X X X X X X X X   

3. Tugiisikuteenust 
kasutanud täiskasvanud  

07 X X X            

sh puudega või psüühikahäi-
rega täiskasvanu 

08 X X X            

täiskasvanu, kes vajab abi 
haiguse tõttu 

09 X X X            

asenduskodust, perekonnas 
hooldamiselt, eestkostelt 
iseseisvalt elama lahkuv noor 

10 X X X   X X X X X X X   

kinnipidamiskohast vabanenud 
täiskasvanu 

11 X X X            
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muu olukorra tõttu abi vajav 
täiskasvanu 

12 X X X            

Kokku (r01 + r02 + r07) 13               

 
 

2. Tugiisikuteenuse osutamise maht sihtrühma järgi tundides (aruandeaasta jooksul) 

Sihtrühm Re
a nr 

Teenuse maht tundides sihtrühma järgi 

Kokku sh vabatahtliku tugiisiku 
poolt osutatud 

A B 1 2 

Last kasvatav isik 01   

Tugiisikuteenust kasutanud lapsed 02   

Tugiisikuteenust kasutanud täiskasvanud    03   

Kokku (r01 + r02 + r03) 04   

 
 

3. Tugiisikute arv vanuse järgi 

 Rea 
nr 

Kokku 
aruande-

aasta 
lõpus 

neist vanuses Aruande-
aasta 

jooksul 
teenust 

osutanud 
tugiisikud 

sh vaba-
tahtlikud 
tugiisikud 
(aruade-

aasta jook-
sul) 

alla 
25 

25–
29 

30–
39 

40–
49 

50–
59 

60–
64 

65+ 

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

Tugiisikute arv kokku  01           

 sh läbinud tugiisiku koolituse 02           

 
 

4. Teenuse osutamisega kaasnevad kulutused (aruandeaasta jooksul) 

Sihtrühm Rea 
nr 

Teenuse 
maht 

tundides 

Kulutused 
teenusele 

kokku, 
eurot (v3 
+ v4 + v5 

+ v9) 

kulutusi rahastas Keskmised 
kulutused 
ühe teenu-

setunni 
kohta 

(v2/v1) 

isik  kohaliku 
oma-

valitsuse 
üksus 

riik 
kokku 
(v6 + 
v7 + 
v8) 

sealhulgas muud 
allikad riigieel- 

arvest 
teenuse 
osuta-
miseks  

hasart-
mängu-
maksust 

ESF-i 
vahen-
ditest 

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

Last kas-
vatav isik 

01        
 

  

Tugiisiku-
teenust 
kasutanud 
lapsed 

02        

 

  

Tugiisiku-
teenust 
kasutanud 
täiskasva-
nud    

03        

 

  

Kokku 
(r01 + r02 
+ r03) 

04        
 

  

 

 
Täitja nimi:                                                            
Telefon: 
e-post: 

Kuupäev 

 
 
Täname Teid ! 
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JUHEND 
 
Statistilise aruande „Tugiisikuteenus“ esitavad kõik kohaliku omavalitsuse üksused, kus on korraldatud tugiisi-
kuteenuse osutamine. 
 
Aruanne esitatakse nii kohaliku omavalitsuse üksuse enda poolt osutatud teenuse kui ka omavalitsuse poolt 
sisseostetava teenuse kohta.  
Aruandes kajastatakse nii tasustatud kui ka vabatahtlike tugiisikute poolt osutatav teenus.  
Tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toi-
metuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike prob-
leemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb ju-
hendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. 
 
Teatud sihtrühmadele (puudega inimesed, lapsed) teostab tugiisik vajaduse korral ka hooldustoiminguid ning 
kooliealistele puudega lastele annab füüsilist kõrvalabi.   
 
Tabel 1. Tugiisikuteenuse kasutajad sihtrühma ja vanuse järgi (aruandeaasta jooksul) 
Tabeli täitmise aluseks on tugiisiku määramise põhjus. Kui isikul on tabelis esitatud mitu tugiisiku määramise 
põhjust, valitakse üks peamine põhjus. 
 
Teenuse saaja näidatakse sihtrühma all, millesse ta kuulus teenuse saamise algushetkel. 
 
Rida 01 – last kasvatav isik (üldjuhul lapsevanem), kes sai teenust eesmärgiga tagada oma lapsele parem 
hooldamine, turvalisus või arengut soodustav kasvukeskkond.  
 
Rida 02 – tugiisikuteenust saanud alaealised lapsed kokku.  
Rida 02  võrdub ridade 03–06 summaga ja selle tehte teeb arvutiprogramm.   
 
Rida 07 – tugiisikuteenust saanud täisealiste isikute arv kokku. 
Rida 07 võrdub ridade 08–12 summaga ja selle tehte teeb arvutiprogramm.   
 
Rida 03 ja rida 08 – isik, kes sai teenust füüsilisest puudest või vaimupuudest ja/või psüühikahäirest tuleneva 
abivajaduse tõttu. Siia kuuluvad need puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel määratud puude 
raskusastmega teenusesaajad, kellel teenusevajaduse põhjustas domineerivalt füüsiline puue, vaimupuue 
ja/või psüühikahäire. Sõltuvusprobleemiga tugiisikuteenuse kasutajad näidatakse muu olukorra tõttu abivajaja 
all (rida 12). 
 
Rida 04 ja rida 09 – isik, kes sai teenust haigusest tuleneva abivajaduse tõttu Siin ei ole oluline, kas inimesel 
on määratud puude raskusaste või ei, kuid oluline on, et tugiisikuteenuse vajaduse põhjustas haigestumine. 
 
Rida 05 – alaealine (laps), kelle teenusevajaduse põhjuseks oli eestkoste seadmine või eestkostel olemine 
ning sellega seotud abivajadus; perekonnas hooldamise teenust saama suunamine või perekonnas hooldami-
sel viibimine ning sellega seotud abivajadus; asenduskodusse suunamine või asenduskodus viibimine ja selle-
ga seotud abivajadus; turvakodus viibimisega seotud abivajadus. 
 
Rida 06 – muu olukorra tõttu abi vajav laps. Siia rühma kuulub alaealine, kes elab koos teda kasvatava isikuga 
(üldjuhul lapsevanemaga) ning kes sai teenust, kuna last kasvatav isik ei suutnud piisavalt tegeleda lapse 
arengu toetamisega või alaealisele turvalise kasvukeskkonna loomisega. Siin näidatakse lapsed, kelle puhul 
on otsustatud määrata tugiisik just lapsele, mitte teda kasvatavale isikule. Siin tuleb näidata ka laps, kes vajas 
teenust käitumisprobleemide tõttu, ning sõltuvusprobleemiga, koolikohustust mittetäitvad ja alaealiste komisjo-
ni suunatud alaealised. 
 
Rida 10 – täisealine, kes on alaealisena olnud eestkostel ning saanud teenust seoses eestkoste lõppemisega 
ja iseseisva elu alustamisega; täisealine, kes oli alaealisena perekonnas hooldamisel ning on saanud teenust 
seoses perekonnas hooldamise lõppemisega ja iseseisva elu alustamisega; alaealisena asenduskodus viibi-
nud täiskasvanu, kes sai teenust seoses asenduskodust lahkumise ja iseseisva elu alustamisega. 
 
Rida 11 – täisealised, kes said teenust seoses kinnipidamisasutusest vabanemisega ning sellega seotud abi-
vajadusega. 
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Rida 12 – täisealised, kes said teenust muu olukorra tõttu. Siin näidatakse näiteks täisealine, kes sai teenust 
seoses raskest olukorrast tuleneva abivajadusega; täisealine, kellele teenuse osutamise põhjuseks oli sõltu-
vusprobleemist tulenev abivajadus jt. 
 
Rida 13 on kokkuvõttev rida, mis võrdub ridade 01, 02 ja 07 summaga ja selle tehte teeb arvutiprogramm.  
 
Veerg 13 – tugiisikuteenust kasutanute arv kokku vastavalt sihtrühmadele. 
Veerg 14 – teenust kasutanud isikud, kellele osutas teenust vabatahtlik tugiisik.  
 
Tabel 2. Tugiisikuteenuse osutamise maht sihtrühma järgi tundides (aruandeaasta jooksul) 
Näidata vastavale sihtrühmale osutatud teenuse maht tundides kokku. 

 
Tabel 3. Tugiisikute arv vanuse järgi 
Isik näidata selle vanuserühma all, millesse ta kuulus aruandeaasta lõpus. Eraldi näidatakse vabatahtlikud 
tugiisikud,  kellega ei ole sõlmitud tugiisikuteenuse osutamiseks tasulist lepingut. 
  

Tabel 4. Teenuse osutamisega kaasnevad kulutused (aruandeaasta jooksul) 
 
Veerg 1 – näidatakse tugiisikuteenuse osutamise maht kokku tundides. 
Veerg 2 – näidatakse kulutused teenusele kokku, eurodes. 
Veerud 3–9 – näidatakse teenusele tehtud kulutuste rahastamine katteallikate kaupa. 
Veerg 10 – näidatakse kulutused ühe teenusetunni kohta. Selle arvutab programm – seda aruande koostaja ei 
täida. 
 
Kulutuste rahastamisallikad: 
 
Teenuse osutamise kulutuste ja katteallikate all näidatakse ka Euroopa Liidu 2014–2020 finantsperioodi struk-
tuuritoetusi, juhul 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 oma-
finantseering struktuurifondidest saadud vahenditele. 
Riik – näidatakse riiklikest projektidest, hasartmängumaksust ja muudest riiklikest vahenditest saadud summad 
(nt riigieelarvest sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks eraldatud vahendid, lapsehoiuteenuseks 
eraldatud riiklike vahendite ülejääk raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osu-
tamiseks) ning Euroopa Liidu struktuurifondide avatud taotlusvoorude kaudu saadud summa. 
Muud allikad – näidatakse kõik eespool loetlemata allikatest laekunud vahendid. 
 
 


