
TOIMETULEKUTOETUS 

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul 

või perekonnal, kellel pärast ühe kuu 

eluasemekulude eest tasumist jääb alles vähem kui 

ametlikult kehtestatud toimetulekupiir. 

Toimetulekupiir sõltub inimeste arvust perekonnas.  

Eestkostetavat, kelle eestkostjaks on temaga koos 

elav perekonnaliige, ei loeta toimetulekutoetuse 

määramisel perekonnaliikmeks.  

Kehtivaks toimetulekupiiriks on 1. pereliikme 

kohta 130 eurot, teiste täisealiste pereliikmete 

kohta 80% sellest (104 eurot). Pere iga alaealise 

lapse toimetulekupiir on 130 eurot. 

Toetus määratakse jooksvaks kuuks, selle 

arvestamise aluseks on üksi elava isiku või 

perekonna kõigi liikmete eelmise kuu 

netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad 

eluruumi alalised kulud ning kehtestatud 

toimetulekupiir. 

Sissetulekute hulka ei arvata ühekordseid toetusi 

riigi või kohalikust eelarvest, puuetega inimeste 

sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi 

(v.a puudega vanema toetus), õppelaene ning 

tööturuteenuste ja toetuste seaduse alusel või 

struktuuritoetuste vahenditest makstavat 

stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust, 

vajaduspõhist õppe- ja eritoetust, vajaduspõhist 

peretoetust, riiklike peretoetuste seaduse alusel 

makstavat kolmanda ja iga järgmise lapse 

lapsetoetust 45 euro ulatuses iga nimetatud 

lapsetoetust saava lapse kohta.  

Elamuasemekulud võetakse arvesse normpinna 

ulatuses vastavalt kehtestatud piirmääradele. 

Normpinnaks loetakse 18 m2 üldpinda iga 

pereliikme kohta ja sellele lisaks 15 m2 perekonna 

kohta. Eluruumis üksinda elavate pensionäride 

normpinnaks võib arvestada kuni 51 m2. 

Enne toimetulekutoetuse taotlemist kogunenud 

võlgnevusi eluasemekulude hulka ei arvestata. 

Toetuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalhoolekande 

osakonnale taotlus iga kuu hiljemalt 

20. kuupäevaks.  

Toetuse esmakordsel taotlemisel lisatakse 

avaldusele järgmised dokumendid: 

 isikut tõendav dokument 

 alalise eluruumi omandiõigust  tõendav 

dokument või üürileping 

 varade loetelu (kinnisasjad ja vallasasjadest 

eluruumid, sõidukid, väärtpaberid) 

 üliõpilastel tõend stipendiumi (õppetoetuse) 

saamise või mittesaamise kohta 

Igakuiselt on vaja lisaks taotlusele esitada  

 elamuvaldaja makseteatis jooksva kuu 

eluasemekulude kohta 

 jooksva kuu elektriarve  

 jooksva kuu gaasiarve ja/või maksekviitung 

 kviitung kütte ostu kohta 

 vajadusel tõend elatisraha saamise/mittesaamise 

kohta, pangakonto väljavõte või muu 

sissetulekut tõendav dokument.  

Toimetulekutoetuse võib jätta määramata: 

1) töövõimelises eas isikule, kes ei tööta ega õpi ja 

kes ei ole ennast Eesti Töötukassas töötuna arvele 

võtnud või on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva 

põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst või 

osalemast tööturuteenuses; 

2) isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on 

õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise 

kohta dokumenti esitamast või elatist sisse 

nõudmast; 

3) kui toimetulekutoetuse taotleja või tema 

perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja 

kinnisasjad tagavad temale või perekonnale 

toimetulekuks piisavad elatusvahendid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toetuse taotlusi võetakse vastu: 

 

E   9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00 

T, N    9.00 - 13.00, 14.00 - 17.00 
 

 

Info telefonidel   645 7131, 645 7133 

 

 

 

 

 

 

 

Kristiine Linnaosa Valitsus 

Sotsiaalhoolekande osakond 

Tulika 33b I korrus 

 

Üldinfo  ja eelregistreerimine tel 645 7140 

 

kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee 

http://www.tallinn.ee/est/kristiine 
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VAJADUSPÕHINE PERETOETUS  
 

Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada 

perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt 

üks lapsetoetust saav laps, kui:  

 perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse 

taotlemisele eelnenud kuu eest 

toimetulekutoetus või  

 perekonna keskmine kuu netosissetulek 

taotlemisele eelneval kolmel kuul on alla 

vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri.  

 

2017. aastal on vajaduspõhise peretoetuse 

sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 

394 eurot kuus ja igale järgnevale vähemalt  

14-aastasele perekonnaliikmele 197 eurot kuus 

ning alla 14-aastasele perekonnaliikmele 

118,2 eurot kuus.  

 

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus 

ühe lapsega perele ning 90 eurot kuus kahe ja 

enama lapsega perele.  

 

Vajaduspõhine peretoetus määratakse taotlemisele 

järgnevaks kolmeks kuuks. 

 

Vajaduspõhise peretoetuse määramisel loetakse 

perekonna liikmeteks samas eluruumis elavad ühise 

majapidamisega:  

 abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad 

isikud;  

 esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad 

sugulased;  

 muud isikud, keda seob ühine kodune 

majapidamine.  

 

Perekonna koosseisu loetakse ka kuni 24-aastane 

õpilane ja üliõpilane, kui tema rahvastikuregistrisse 

kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku 

perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega. 

Samuti õpilane, kelle rahvastikuregistrisse kantud 

elukoha aadressiandmed ei lange kokku 

perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, 

kuid kelle eest makstakse perekonnaliikmele 

lapsetoetust. 

 

Kui perekonnale vajaduspõhise peretoetuse 

taotlemisele eelnenud kuul toimetulekutoetust ei 

määratud, siis otsustatakse vajaduspõhise 

peretoetuse määramine taotlemisele eelneva kolme 

kalendrikuu sissetulekute põhjal ja siis tuleb 

taotlusele lisada dokumendid, mis tõendavad 

perekonnaliikmete netosissetulekut. 

 

Perekonna sissetulekute hulka ei arvata:  

 ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale 

isikule, perekonnale või selle liikmetele 

makstud riigi- või kohaliku eelarve 

vahenditest;  

 puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 

alusel makstavaid toetusi, välja arvatud 

puudega vanema toetus;  

 riigi tagatisel antud õppelaenu;  

 tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel või 

struktuuritoetuste vahenditest makstavat 

stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;  

 õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel 

makstud vajaduspõhist õppetoetust, 

vajaduspõhist eritoetust ja õppeasutuse 

moodustatud eritoetuse fondi vahenditest 

makstud toetust;  

 riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat 

kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetust 45 

euro ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava 

lapse kohta;  

 

Kui perekonnale määrati vajaduspõhise pere-

toetuse taotlemisele eelnenud kuul toimetuleku-

toetus, siis kolme eelmise kuu sissetulekuid ei 

arvestata.  

 

Vajaduspõhist peretoetust saab perekonnas 

taotleda see, kellele makstakse vähemalt ühe 

perekonnaliikmete hulka kuuluva lapse eest 

lapsetoetust. Seejuures peavad lapsed olema 

lapsetoetuse saajad toetuse taotlemise kuul.  

 

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt kuu 

viimaseks tööpäevaks taotlus linnaosavalitsusele, 

kelle halduspiirkonnas pere elab.  

 

Juhul, kui mõni perekonnaliige on maksnud elatist, 

siis tuleb lisada ka dokumendid, mis tõendavad 

toetuse taotlemisele eelnenud kolmel kuul 

makstud elatise suurust.  

 

NÄIDE: Vajaduspõhist peretoetust taotleb 4-

liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut, üks 

14-aastane või vanem laps ja üks alla 14-aastane 

laps.  

Sellise perekonna vajaduspõhise peretoetuse 

sissetulekupiir on 906,2 € (394+197+197+118,2). 

Pere saab 90 euro suurust vajaduspõhist 

peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul 

juhul, kui perekonna kolme taotlemisele eelneva 

kuu keskmine netosissetulek on väiksem kui 

906,2 eurot kuus või kui perele määrati toetuse 

taotlemisele eelneval kuul toimetulekutoetus.  

 

 
 

Sotsiaalhoolekande seadus § 131-139  
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