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Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille vältel tagab 

lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. (EPIK, 2017) 

 

Teenus on sotsiaalteenus, mille hindadele ei lisandu käibemaksu. 

 

Lapsehoiu teenuse lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema 

rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest. 

 

Lapsehoiuteenuse toetuse saamiseks tuleb iga kuu täita taotlusvorm ning esitada see oma 

elukohajärgsele linnaosavalitsusele. 

 

Toiduraha lisandub lapsevanema poolt makstavale kuutasule. Teavitades hoidjaid puudumisest 

õigeaegselt, ei pea puudutud päeva eest toiduraha tasuma. 

 

Hind = kohatasu (jooksva kuu eest) + söögiraha (eelneva kuu eest) + muusika (jooksva kuu eest, kui 

laps on osaleja). 

1. Ruumiga tutvumine on tasuta. See on päev, kus Lapsevanem koos lapsega külastavad lastehoidu, 

tutvuvad ruumidega ja lapsehoidjatega ning lastega. Kestab kella 9:30-10:00 (päev peab eelnevalt 

kokkulepitud olema); 

 

2. Lepingu sõlmimine ja muutmine on tasuta; 

 

3. Garantiiraha on Lapsevanema poolt Lepingu sõlmimisel tasutav tagatis, millega Lastehoid tagab 

endale võimalike Lapsevanema poolt tekitatud kahjude hüvitamise. Lapsevanem tasub peale 

Lepingu allakirjutamist garantiiraha 200 (kakssada) eurot hiljemalt 2 (kaks) kalendripäeva jooksul 

Lastehoiu poolt esitatud arve alusel; 

 

4. Terve päeva kohatasu ühes kuus 2023 aastal (esmaspäevast reedeni kell 8:00-17:30): 

 

1-3 päeva nädalas (4 kuni 12 päeva kuus) 590 eurot 

4-5 päeva nädalas (16 kuni 25 päeva kuus) 680 eurot 

 

5. Lapsehoiuteenuse hüvitist makstakse lapse vanemale, lapse eestkostjale või lapse hooldajale. 2022. 

aastal on hüvitise määraks 200 eurot ühes kalendrikuus ühe lapse kohta; 

 

6. Alates 01.10.2020 esitatud taotluste puhul, mille alusel hüvitatakse alates  01.09.2020 saadud 

lapsehoiuteenus, suurenes hüvitis järgmiste summade võrra: 

 

6.1. Toidukulu hüvitis alla 3-aastaste laste puhul kuni 1,8 eurot päeva kohta 

6.2. Toidukulu hüvitis 3-aastase ja vanema lapse puhul kuni 2 eurot päeva kohta. 

 

Loe lähemalt: https://www.tallinn.ee/Teenus-Lapsehoiuteenuse-huvitamine 

 

7. Mõmmipesa lastehoid OÜ-l on Rae, Harku, Saku ja Saue, Keila jne. vallaga koostööleping, kes 

hüvitavad otse lastehoidu hüvitatava osa. 


