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1. Isikliku abistaja teenuse saajad soo, vanuse, puude liigi ja osutatud teenuse mahu järgi (aasta jooksul) 

Teenusesaaja 
vanus; osutatud 
teenuse maht 

Rea 
nr 

Mehed Naised Kokku 

Kokku 

neist 

Kokku 

neist 

Kokku 

neist 

liikumis-
puudega 

nägemis-
puudega 

muu 
puudega 

liikumis-
puudega 

nägemis-
puudega 

muu 
puudega 

liikumis-
puudega 

nägemis-
puudega 

muu 
puudega 

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

18–49 01                         

50–64 02                         

65+ 03                         

Kokku teenuse-
saajaid (r01 +...+ 

r03) 
04                         

Teenuse 
osutamise maht 
kokku, tundides 

05                         

Keskmine 
teenusetundide 
arv kuus ühe 
teenusesaaja 
kohta 
(r05/r04/12) 

06             

 
 
 

2. Isikliku abistaja teenuse saamise eesmärk teenusesaaja soo ja vanuse järgi (aruandeaasta jooksul) 

Teenuse saamise 
eesmärk 

Rea 
nr 

Mehed Naised Kokku 

kokku 

neist vanuses 

kokku 

neist vanuses 

kokku 

neist vanuses 

18–
49 

50–
64 

65+ 
18–
49 

50–
64 

65+ 
18–
49 

50–
64 

65+ 

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

Õppimine ja õppimisega 
seotud tegevused 

01                         

Töötamine 02                         
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Kodu ja perega seotud 
tegevused 

03                         

Avalikud teenused 04                         

Ühiskondlikud ja vaba 
aja tegevused 

05                         

Kokku (r01 +...+ r05) 06                         

 
 

3. Isiklike abistajate arv vanuse ja koolituse läbimise järgi   

  
Rea 
nr 

Kokku 
aruande-
aasta lõpus 

neist vanuses 

18–49 50–64 65+ 

A B 1 2 3 4 

Kokku 01         

sh läbinud isikliku 
abistaja koolituse  

02         

 
 
4. Teenuse osutamise kulud ja rahastamine (aruandeaasta jooksul) 

Osutatud 
teenuse maht 
kokku, tundides 

Kulutused 
teenusele 
kokku, eurot 
(v3 +…+ v6) 

kulutusi rahastas Keskmised 
kulutused ühe 
teenusetunni 
kohta, eurot 

(v2/v1) 

isik 
kohaliku 
omavalit-

suse üksus 

ESF-i 
vahenditest 

muud 
allikad 

1 2 3 4 5 6 7 

              

 
 

 
Täitja nimi  ………………………………………… 
telefon     
e-post 

Kuupäev 

 
Täname Teid! 
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JUHEND 
 
 
Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu 
füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava 
isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust. 
 
Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik 
abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes (liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, 
majapidamistöödes)  ja muudes tegevustes, võimaldades tal realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide 
töös ja muudes tegevustes väljaspool kodu.  
 
Aruande „Isikliku abistaja teenus“ esitavad kõik kohaliku omavalitsuse üksused, kes korraldavad isikliku abistaja teenuse osutamist 
oma haldusterritooriumil elavatele teenust vajavatele täisealistele isikutele, sõltumata teenuse osutajast (KOV, KOVi hallatav asutus 
või erasektor).  
 
1. Isikliku abistaja teenuse saajad soo, vanuse, puude liigi ja osutatud teenuse mahu järgi (aruandeaasta jooksul) 
Näidatakse teenuse saajad soo, vanuse ja puude liigi järgi. Muu puudega isikute all näidatakse liitpuudega (nt liikumis- ja 
nägemispuue; kerge vaimupuue ja raske või sügav liikumispuue; kerge vaimupuue ja raske või sügav nägemispuue) isikud. 
Rida 05 – näidatakse isikliku abistaja teenuse saajatele osutatud teenuse maht kokku tundides.  
Rida 06 – näidatakse keskmine teenusetundide arv kuus ühe teenusesaaja kohta. See on arvestuslik näitaja, mille arvutab 
programm. Aruande esitaja seda ei täida. 
 
2. Isikliku abistaja teenuse saamise eesmärk teenusesaaja soo ja vanuse järgi (aruandeaasta jooksul)  
Näidatakse isikliku abistaja teenuse saamise eesmärgid.  
Iga inimest näidatakse teenuse saajana üks kord – peamise põhjuse järgi, miks inimesele isikliku abistaja teenust osutatakse.   
 
Rida 01 – näidatakse hariduse omandamisega seotud tegevused: õppimine ja õppimisega seotud tegevused. 
Rida 02 – näidatakse töötamisega seotud tegevused. 
Rida 03 – näidatakse kodu ja perega seotud tegevused. 
Rida 04 – näidatakse avalike teenuste kasutamine. 
Rida 05 – näidatakse ühiskondlikud ja vaba aja tegevused.   
 
Kodu ja perega seotud tegevusteks on abi liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel, hügieeniprotseduuride sooritamisel, 
kirjutamisel, lugemisel, samuti kodu korrastamisel jm. 
Avalikeks teenusteks loetakse käesoleva sätte tähenduses tervishoiuteenuseid (nt perearsti, eriarsti külastamine, haiglasse minek, 
apteegi külastamine), pangateenuseid (pangakontori külastamine inimesele vajalike finantstehingute sooritamiseks), postkontori 
külastamist vajalike postiteenuste kasutamiseks, kommunaalteenustega seotud asjaajamisi, sotsiaalteenuste kasutamisega seotud 
tegevusi (nt sotsiaaltöötaja vastuvõtule minek, päevakeskuse külastamine, rehabilitatsiooniteenust saama minek jmt). 
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3. Isiklike abistajate arv vanuse ja koolituse läbimise järgi 
Veerg 1 – näidatakse isiklike abistajate arv aruandeaasta lõpus.  
Veerud 2–4 – näidatakse isiklike abistajate jaotus vanuse järgi. 
Rida 02 – näidatakse isikud, kes on läbinud koolituse või koolitusi, mille kaudu omandati teadmised ja oskused töötamiseks isikliku 
abistajana. 
 
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  1 veerg 9  reaga 05. See on isekopeeruv lahter, st  selle 
arvu sisestab programm automaatselt. 
 
Kulutuste rahastamise allikad: 
Teenuse osutamise kulutuste ja katteallikate all näidatakse ka Euroopa Liidu 2014–2020 finantsperioodi struktuuritoetusi, 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 omafinantseering 
struktuurifondidest saadud vahenditele. 
ESF-i vahenditest – näidatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest saadud summa. 
Muud allikad – näidatakse kõik eespool loetlemata allikatest laekunud vahendid. 
 
 
 


