
                  

 

 

    

   

Aadress:  Aadress: 

E-post:  E-post: 

 
 
 
                        Esitavad:  

   1. Kohaliku omavalitsuse üksus 15. jaanuariks 
Sotsiaalkindlustusametile. 
2. Sotsiaalkindlustusamet 22. jaanuariks 
Sotsiaalministeeriumile 

     
 

     

   

1. Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja muude sotsiaalteenuste rahastamine ning 
riiklike vahendite jääk (aasta jooksul) 

 

 Rea 
nr 
 

Eurot 

A B 1 

Aruandeaastale eelnevate perioodide rahaliste vahendite jääk kokku 01  

Aruandeaastal lapsehoiuteenuse rahastamiseks saadud riiklikud vahendid  02  

Aruandeaastal teistest omavalitsustest ülekantud riiklikud vahendid 03  

Aruandeaastal teisele omavalitsusele ülekantud riiklikud vahendid 04  

  Aruandeaastal kasutatud KOKKU: 05  

       raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse rahastamiseks 06  

       raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks 07  

Kõigi vahendite jääk aruandeaasta lõpus kokku (r08 = r01 + r02 + r03 - r04 - r05) 08  

 
 
 
     
 
     2. Raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamine ja  vahendite 

                                                                                
                                                               
  

 

Sotsiaalkaitseministri  29. aprilli 2016. a määrus nr 28 
„Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete 
koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise 
kord“                   
                                                                             Lisa  5 

 
 
 
 
 

 
Sotsiaalministeerium 

Analüüsi ja statistika osakond 

tel 626 9363 

Gonsiori 29, 15027 Tallinn 

 

 

 

 

Aruande esitaja 

 
 

LAPSEHOIUTEENUSE JA MUUDE  
SOTSIAALTEENUSTE  RAHASTAMINE 
RASKE JA SÜGAVA PUUDEGA  
LASTELE NING RIIKLIKE VAHENDITE 
JÄÄK  
20  . aasta 
Statistiline aruanne 

 
 
Aruande saaja 
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     kasutus teenuste lõikes (aasta jooksul) 

 
Rea 
nr 

 Laste arv, kelle puhul on teenuse eest tasutud  Kulutused, 
 eurot Raske puudega lapsed Sügava puudega lapsed 

A B 1 2 3 

 Aruandeaastal KOKKU  
(arvutab programm allread kokku) 01  

  

   lapsehoiuteenuseks  02    

tugiisikuteenuseks 03    

rehabilitatsiooniteenuseks 04    

nõustamisteenuseks 05    

sotsiaaltransporditeenuseks 06    

muu 07    

 
muu (nimetage teenused)  

 
 
    3. Muud lapsehoiuga seotud toetused ja hüvitised kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest puudeta või  
    keskmise puudega lastele (v.a raske ja sügava puudega lapsed) (aasta jooksul) 
 

Laste arv, kelle 
hoiu eest on 
makstud toetust 
või hüvitist 

Kulutused kokku,  
eurot 

Keskmine kulutus 
(hüvitise määr) ühe 
lapse kohta kuus, 
eurot 

1 2 3 

      

 
 

Täitja nimi 
……………………………………………….. 
Telefon  
E-post 

Kuupäev 

 

   
 
 
   Täname Teid! 

 
 
 
JUHEND 

Statistilise aruande „Lapsehoiuteenuse ja muude sotsiaalteenuste rahastamine raske ja sügava puudega lastele ning riiklike 
vahendite jääk“ esitavad kõik kohaliku omavalitsuse üksused, kelle kaudu on toimunud lapsehoiuteenuse rahastamine või raske 
ja sügava puudega lastele muude sotsiaalteenuste rahastamine. Kohaliku omavalitsuse üksus jälgib, et aruandes esitatav info 
oleks kooskõlas sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse kantud andmetega. 
Aruandes kajastatakse kohaliku omavalitsuse üksuse poolset rahaliste vahendite kasutust raske ja sügava puudega lastele 
osutatud lapsehoiuteenuseks ja teisteks sotsiaalteenusteks, mis on seotud sotsiaalhoolekande seaduse § 156. (31-33) 
riigieelarvest määratud kohaliku omavalitsuse üksustele toetusega raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks, samuti 
võimalike lisanduvate omavalitsuse üksuse eelarvest toetatud vahendite kasutust samaks otstarbeks (raske ja sügava puudega 
lastele osutatud sotsiaalteenuste toetamine). Aruande viimases tabeli kajastatakse lapsehoiuga seotud toetusi ja hüvitisi 
kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest puudeta või keskmise puudega lastele. 

 
Tabel 1. Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja muude sotsiaalteenuste rahastamine ning riiklike 
vahendite jääk (aasta jooksul) 

Rida 01 – märgitakse riiklike rahaliste vahendite jääk aruandeaastale eelnevatel perioodidel kokku.   
Rida 02 – märgitakse aruandeaastal saadud riiklikud rahalised vahendid (toetus raske ja sügava puudega lastele abi 
osutamiseks).  
Rida 03 – märgitakse aruandeaastal teise kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ülekantud riiklike vahendite summa. 
Rida 04 – märgitakse aruandeaastal teisele kohaliku omavalitsuse üksusele ülekantud riiklike vahendite summa. 
Rida 05 – arvutab programm kokku allridadelt (r06 + r07) kui suur osa vahenditest (ridadel 01–03 näidatust) aruandeaastal 
kokku kasutati. 
Rida 06 – märgitakse, kui suur osa vahenditest kasutati aruandeaastal raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse 
osutamiseks.  
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Rida 07 – märgitakse, kui suur osa  vahenditest kasutati aruandeaastal raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele 
muude sotsiaalteenuste osutamiseks. 
Rida 08 – arvutab programm, kas omavalitsus kasutas riiklike rahaliste vahendite eraldise täies ulatuses või jäi jääk 
aruandeaasta lõpuks (kohaliku omavalitsuse üksus võis kasutada vahendeid ka suuremas mahus kui oli riigi poolne toetus, sel 
juhul kalkuleeritakse jäägiks 0, mitte miinus jääk)).  
 
 
Tabel 2. Raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamine ja vahendite kasutusteenuste 
lõikes (aasta jooksul)  

Vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 156 (32) võib kohaliku omavalitsuse üksus kasutada sama paragrahvi lõikes 31 raske 
ja sügava puudega lastele abi osutamise toetust raske ja sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või 
muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest 
tulenevat lisavajadust. Tabelis 2 näidatakse kui paljude raske ja sügava puudega laste jaoks, milliste teenuste puhul ning kui 
suures osas vahendeid kasutati.  
Rea 01 veerg 3 on võrdne tabeli 1 reaga 05: raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks 
kulunud vahendid kokku.  
 
Tabeli veergudes 1 ja 2 märkida teenust saanud laste arv puude astmeti ja teenusele tehtud kulud veergu 3 vastavalt teenuste 
loetelule. Iga last näidatakse igal real üks kord sõltumata konkreetse teenuse saamise mahust. Kui teenus on kohalikus 
omavalitsuses teistsuguse nimetusega, kuid oma eesmärgilt ja funktsioonilt sarnane loetelus nimetatule (lähtuvalt 
Sotsiaalministeeriumi poolt väljatöötatud soovituslikest juhistest), siis paigutage teenusele kulunud summa ja laste arv vastavalt 
sobivale reale. Kui loetelus sobivat ei leidu, siis märkige laste arv ja summa reale 07 „muu“ ning täitke vabaväli osutatud teenuste 
nimetuse või nimetustega. 
 
Tabel 3. Muud lapsehoiuga seotud toetused ja hüvitised kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest puudeta või 
keskmise puudega lastele (v.a raske ja sügava puudega lapsed) (aasta jooksul) 

Näidatakse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest lapsevanematele või teistele puudeta või keskmise puudega last 
kasvatavatele isikutele või teenuse pakkujatele tasutud lapsehoiuga seotud toetused või hüvitised (v.a raske ja sügava puudega 
laste puhul makstud toetused ja hüvitised sotsiaalteenusteks s.h lapsehoiuteenuseks, mis kajastuvad eelnevates tabelites 1 ja 
2). 
Veerg 1 – märgitakse nende laste arv, kelle eest toetust või hüvitist on makstud (ainult puudeta või keskmise puudega lapsed 
ehk v.a raske ja sügava puudega lapsed). 
Veerg 2 – aruandeaastal kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest makstud lapsehoiuga seotud toetuste ja hüvitiste summa 
kokku (v.a raske ja sügava puudega lastele makstud toetused ja hüvitised). 
Veerg 3 – keskmine kulutus (hüvitise määr) ühe lapse kohta kuus. Märgitakse kohaliku omavalitsuse üksuse korraldusega 
määratud kuine hüvitise määr ühe lapse kohta (kui vastavat korraldust omavalitsuses pole kehtestatud, siis märgitakse 
keskmine väljamakstud hüvitis või toetus ühe lapse kohta ühes kuus aruandeaastal). 


