
12.07.2018 seisuga vastanud KOVide arv 63

Keskmine, ühes aastas KOV poolt 

väljastatud kaartide arv 25 70 275 700 2558 Kokku 

KOVde hulk 39 17 5 1 1 63

Kaartide arv 975 1190 1375 700 2558 6798

Anomaaljate arv protsessis* 9 2 1

Keskmine töömaht KOVs (minutit) 19 15 15 10 10 13

Sumaarne töömaht tundides 

(minutid*kaartide arv/ 60) 309 298 344 117 426 1493

Kulu riigis tervikuna (töötunnid x keskmine 

palk tunnis 7,37 eur) 2275 2193 2533 860 3142 11003

Kaartide väljastamise kulu riigis KOVdele 

kokku eurodes 11003

Probleemid kaardi väljastamisel

inimestel 

pole fotot

inimeste 

vähene 

informeeritus

puudulikud 

dokumendid

isiku 

transport 

vallajja

Templi 

saamine 

vallast

probleemid 

puuduvad

24 5 13 2 1 18

KOVde hinnang kaardi väljastamise 

protsessi keerukusele lihtne keeruline

60 3

Tehtud ettepanekud:

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi väljastamise protsessi kaardistus  2018.

"Võiks olla elektrooniline parkimiskaardi taotlemise võimalus nt SKA poolt kohe peale AEK 

otsuse tegemist määratakse parkimiskaart.";   

"Kui SKA tuvastab isikul puude (liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta), võiks 

SKA koheselt koos puudega isiku kaardiga väljastada ka parkimiskaardi."

"Praegune süsteem on erivajadusega inimesele loogilisem ja lihtsam, sest ta saab selle 

oma elukohajärgsest omavalitsusest."



Järeldus: 1) Kaartide väljastamisprotsess KOVdes ei ole ülemäära aega ega ressurssi nõudev. 2) Tasub kriitiliselt hinnata foto 

vajalikust kaardil või leida võimalus kasutamaks ID kaardi fotot.  3) SKA puude raskusastme otsuses peaks olema selge ja üheselt 

arusaadav viide isiku õigustatusele saada parkimiskaart.

*Anomaaliaks peetakse käesoleva kaardisustuse raames olulist statistilist erinevust vastustes küsimusele: "Hinnake protsentuaalselt, 

mitu protsenti inimestest Teie haldusalas, saab parkimiskaardi Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel, mitu protsenti saab 

parkimiskaardi pere- või eriarsti otsuse alusel." (näiteks "kaarte väljastatakse 100% perearsti otsuse alusel". Või "Kaarte väljastatakse 

50% perearsti ja 50% SKA otsuse alusel" kajastuvad anomaaliana)

"Nähes ja teades siin väikelinnas inimesi on mul vahel kahju anda välja kaarti kui SKA otsus 

seda lubab, aga mina tean ja näen, et inimene toimetab, teeb tervisejooksu jne. Samas 

mõne teisega, kes tuleb tõesti abivahendiga kohale peame taotlema lisaks SKAlt kinnitust 

liikumisraskuse kohta. Need on siiski harvad juhtumid :)"

Parkimiskaardi taotlemine võiks olla mõningatel juhtudel ka koos puude taotlemisega ja 

võiks olla saadetud inimesele koju sotsiaalkindlustusameti poolt. KOVi kaudu jällegi aitab 

see kohalikul tasandil olla rohkem kursis inimese käekäiguga.


