
PEREKONNA SISSETULEKUST SÕLTUVAD 

SOTSIAALTOETUSED 

 

Toetusi määrab ja maksab isiku 

rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne 

linnaosavalitsus neile Tallinna linna elanikele, 

kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme 

kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast 

(470 eurot) ja iga järgmise pereliikme kohta 

väiksem kui 80% palga alammäärast (376 eurot).  

Seega toetuse saamiseks peaks sissetulek jääma 

2-liikmelisel perel alla 846 euro, 

3-liikmelisel alla 1222 euro, 

4-liikmelisel alla 1598 euro jne. 

 

Perekonna sissetulek arvestatakse taotlusele 

eelnenud kolme kuu keskmise netosissetuleku 

järgi. 

 

Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse:  

1) toimetuleku tagamiseks; 

2) tervise säilitamise ja taastamisega (taastus- ja 

hooldusravi, retseptiravimid, vaktsineerimine jms) 

ja abivahendite soetamisega seotud kulutuste 

osaliseks hüvitamiseks; 

3) õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste 

juhtumitega seotud väljaminekute osaliseks 

hüvitamiseks; 

4) lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega 

seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks; 

5) paljulapselise (3 ja enam last) pere lastele Eesti 

Vabariigi aastapäevaks; 

6) toimetulekutoetust saava pere lastele 

kooliminekul, kui pere on saanud 

toimetulekutoetust jooksval aastal (toetust ei 

maksta esmakordselt kooli mineva lapse toetust 

saanud lapsele). 
 

 

 

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaal-

määrad kalendriaastaks: 

 

1) laps (alla 18-aastane isik ja üldharidus- või 

kutseõppeasutuse kuni 19-aastane õpilane) – 

350 eurot;  

2) tööealine isik – 250 eurot; 

3) isik, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse 

mõistes vanaduspensioniealine – 250 eurot; 

4) paljulapselise pere laste toetus Eesti Vabariigi 

aastapäevaks – kuni 39 eurot; 

5) toimetulekutoetust saava pere laste 

kooliminekutoetus – 32 eurot. 

 

Toetuse taotlemiseks on vajalik esitada kirjalik 

avaldus koos kulutusi tõendavate dokumentidega 

ning põhjendada toetuse saamise vajadust. 

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast 

nende kulutuste tegemist, milleks toetust 

taotletakse või pärast sündmust, millega seoses 

toetust taotletakse.  
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Koolieelsete munitsipaalasutuste kulude 

vanemate poolt kaetava osa tasumisest 

vabastamine kuni 80% ulatuses 

Vabastust saab taotleda juhul, kui nii vanema(te) 

kui ka lapse elukohana on rahvastikuregistrisse 

kantud Tallinna linn ning perekonna netosissetulek 

esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast 

töötasu alammäärast (470 eurot) ja iga järgmise 

pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast 

töötasu alammäärast (376 eurot). 

Avaldus tuleb esitada lasteaia direktorile ning 

avalduses esitatud andmete õigsust peab olema 

kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa 

valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. 
Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus number 27 

 

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 Valitsuse 

Sotsiaalhoolekande osakond 

Tulika 33b I korrus 
 

Üldinfo ja eelregistreerimine tel 645 7140 

 

kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee 

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

 

       

SOTSIAALTOETUSED   
 

 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3003&aktid=124406&fd=1&k1=12&leht=1&lineid=106
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=132470&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
mailto:kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee
http://www.tallinn.ee/est/kristiine


PEREKONNA SISSETULEKUST 

MITTESÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED 

 

 Lapse sünnitoetus – makstakse lapse vanemale 

tingimusel, et mõlemad vanemad on  

rahvastikuregistri andmetel Tallinna elanikud enne 

lapse sündi ning vähemalt üks vanematest on 

rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas 

vähemalt aasta enne lapse sündi. Toetus määratakse 

raviasutuse või perearsti tõendi alusel tingimusel, et 

lapse sünnitanud ema oli võetud rasedusega arvele 

hiljemalt 12. rasedusnädalal ja olnud arsti regulaarsel 

jälgimisel. Laps peab rahvastikuregistri andmetel 

olema Tallinna linna elanik sünnist alates ja elama 

toetuse taotlejaga ühel aadressil. Avalduse võib 

esitada kuue kuu jooksul pärast lapse sündi (taotleda 

võib ka Perekonnaseisuametis või Tallinna 

universaaltoetuste taotlemise iseteenindus-

keskkonna kaudu). Toetus makstakse kahes osas: 

50% toetusest (160 eurot) pärast lapse sündi ja 50% 

(160 eurot) lapse aastaseks saamisel tingimusel, et 

laps ja lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel 

katkematult Tallinna linna elanikud alates lapse 

sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni. 

 

 Mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus –

makstakse mitmike vanemale eelpool nimetatud 

lapse sünnitoetusega samadel tingimusel, kuid ühes 

osas (6 392 eurot). Mitmike toetuse saanud 

vanematele ei maksta eelpool nimetatud lapse 

sünnitoetust. 

 

 Esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 

makstakse lapsevanemale, eestkostjale või 

hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest 

on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas 

vähemalt aasta enne lapse kooliminekut ning laps on 

rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, 

elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima 

Tallinna kooli. Avalduse võib esitada kolme kuu 

jooksul alates õppeaasta algusest. Toetus makstakse 

kahes osas: 50% toetusest (160 eurot) lapse 

kooliminekul ja 50% (160 eurot) juunikuus pärast 

esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse 

taotleja ja laps on katkematult rahvastikuregistri 

andmetel Tallinna linna elanikud ja laps õpib 

Tallinna koolis. 

 

 Hüvitis lapsehoiuteenuse ostmise eest –  

makstakse lapse vanemale, eestkostjale või  

hooldajale tingimusel, et laps ei ole kantud ühegi 

munitsipaallasteaia või eralasteaia nimekirja. 

Hüvitist makstakse vastavaid kulutusi tõendavate 

dokumentide alusel. Taotluse võib esitada lapse 

elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande 

osakonnale kolme kuu jooksul pärast 

lapsehoiuteenuse kasutamise kuud. Hüvitist 

makstakse 100% hüvitise määrast (2017. aastal 150 

eurot), kui teenuse eest on tasutud vähemalt 225 

eurot (1,5 kordne hüvitise määr) ja 50% hüvitise 

määrast, kui teenuse eest on tasutud summas 150 – 

224,99 eurot. 

 

 Puudega lapse toetus (76,7 eurot) – makstakse 

vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kes 

rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linna elanik 

vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 

1. jaanuari, elab rahvastikuregistri andmetel lapsega 

ühel aadressil, lapsel on tuvastatud puude raskusaste 

ja talle ei ole määratud töövõimetuspensioni ega 

tuvastatud puuduvat või osalist töövõimet. Avalduse 

toetuse saamiseks võib esitada üks kord 

kalendriaasta jooksul.  

 

 Ellusuunamise toetus (320 eurot) – makstakse 

lastekodust, eestkostelt või perekonnas hooldamiselt 

iseseisvasse ellu astuvale isikule tingimusel, et isik 

on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik. 

 

 Pensionilisa (76,7 eurot) – makstakse vanadus- 

või töövõimetuspensioni saajale või täisealisele 

rahva- või toitjakaotuspensioni saajale või osalise 

või puuduva töövõimega isikule tingimusel, et ta on 

rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik 

vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. 

jaanuari ning on kantud riiklikku 

pensionikindlustuse registrisse või sotsiaalkaitse 

infosüsteemi või töövõime hindamise ja 

töövõimetoetuse andmekogusse.  

Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada toetuse 

taotleja sünnikuule eelneval kuul või sünnikuul 

esmakordsel toetuse taotlemisel ja nendel isikutel, 

kellel pensionilisa saamine on ajutiselt katkenud. 

Toetust makstakse üks kord aastas sünnikuul alates 

pensioni määramise või osalise või puuduva 

töövõime tuvastamise kalendriaastale järgnevast 

kalendriaastast tingimusel, et isik on 

rahvastikuregistri andmetel olnud katkematult 

Tallinna linna elanik alates toetuse taotlemisest ja ta 

on pensioniregistris või sotsiaalkaitse infosüsteemis 

märgitud eelnimetatud pensioni saajana või puuduva 

või osalise töövõimega isikuna. 

Pensionilisa ei määrata isikule, kes viibib 

ööpäevaringsel hoolekandeteenusel ja kelle eest 

Tallinna linn täielikult või osaliselt tasub 

hoolduskulusid. 

 

Lisaks toetusele on võimalik alates toetuse 

määramise kuule järgnevast kalendrikuust saada 

soodustusi apteegikaupade, prillide ja muude 

kaupade ning teenuste ostmisel. 

Täiendavat informatsiooni soodustustest saab 

internetist Tallinna koduleheküljelt. 

 

 Juhtkoera pidamise toetus – määratakse raske 

või sügava puudega Tallinna elanikule, kes kasutab 

igapäevaseks liikumiseks spetsiaalse väljaõppe 

saanud juhtkoera.  
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