
Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi väljastamine ja 

kontrollimine. 

Memo 20. 07. 2018 

1. Kaartide väljastamine: 

Liiklusseaduse § 167 punkt 4 alusel väljastavad puuetega inimeste parkimiskaarte taotluse alusel 

kohalikud omavalitsused. Kaardi väljastamise aluseks on Sotsiaalkindlustusameti või pere- või eriarsti 

otsus (ajutise funktsiooni häire puhul), kus on välja toodud nägemis- või liikumisfunktsiooni häire. 

Statistiliselt kuni 80% kaartidest väljastatakse SKA otsuse alusel. Õigustatus, inimesele parkimiskaardi 

taotlemiseks, tekib sisuliselt SKAs puude hindamisel. Kaardi väljastamisel on KOV teenindusbüroo 

rollis. 

 Probleemid kaardi väljastamisel: 

a. Puudulikud dokumendid. Kuna  SKA puude raskusastme otsuses ei ole hetkel selget ja 

üheselt arusaadavat viidet inimese õigustatusele taotleda parkimiskaarti, siis on 

tavapärane olukord, kus KOV saadab inimese uuesti SKAse täiendava dokumendi järele. 

See on asjatu inimeste ajakulu. 

b. Kaardi taotlejatel puudub sageli foto. Kaardi väljastamisel on nõutud foto olemasolu, mis 

kleebitakse kaardi tagaküljele. Tihti inimestel fotot anda ei ole, foto vajalikus kaardil on 

küsitav, kuna kaart ei ole isikut tõendav dokument. 

Ettepanekud kaartide väljastamise korraldamiseks: 

a. Kaaluda võimalust kaarte väljastada tsentraalselt SKA juures ning tuua väljastamine 

administratiivses mõttes võimalikult lähedale otsusele, millega tekib õigustatus kaardi 

saamisele. 

b. Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral väljastada kaart kõrvalekalde 

tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuud. Ajutise 

parkimiskaardi tähtaega pikendatakse ühekordselt täiendavaks 6 kuuks üksnes pere- või 

eriarsti tõendi alusel. 

c. Kaartide füüsiline väljastamisel luua võimalus kaart väljastada ka posti teel. 

d. Kaaluda kriitiliselt foto vajalikust kaardil või leida võimalus kasutamaks ID kaardi 

digitaalset fotot.  

Eelnevast lähtuvalt teha ettepanek muuta Liiklusseaduse § 167 punkt 4 järgmiselt: 

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi annab välja 

Sotsiaalkindlustusamet. 

Muuta Sotsiaalministri määrust nr.90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki 

parkimiskaartide vorm ja väljaandmise tingimused“ järgmiselt: 

§ 2 (3) Parkimiskaardi annab välja Sotsiaalkindlustusamet käesolevas määruses kehtestatud vormis 

§ 3 (4) Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja 
funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise 
parkimiskaardi tähtaega pikendatakse ühekordselt täiendavaks 6 kuuks üksnes pere- või eriarsti tõendi 
alusel.  
Samuti muuta ka vastavalt määruse lõik (4) 

 



Ettepanek muuta sotisaalkaitseministri määrust "Puude raskusastme tuvastamise tingimused ja kord 
ning 
puudega tööealise inimese toetuse tingimused" Vastu võetud 29.02.2016 nr 18 muutmiseks on 
järgmised: 
Lisada määrusesse alljärgnev punkt: 
§ 8.Puude raskusastme tuvastamise otsus, lõige (1)  
7) Isik on õigustatud saama liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki 

parkimiskaarti. 

Lisatud hetkeolukorra ja võimaliku lahenduse diagrammid ning kokkuvõtte KOVde väljastamis 

protsessist.  

2. Kaartide kehtivuse kontroll 

Hetkeseis: Kaartide kasutuse ja ning kehtivuse üle teostab kontrolli KOV. Kaartide kehtivust või 

väärkasutust on võimalik kontrollida vaid vaatluse teel.  

 Probleemid: 

a. Kuna kaarte väljastavad omavalitsused peavad arvestust kehtivate kaartide üle autonoomselt 

siis puudub ühtne üleriiklik andmekogu, kust oleks võimalik kontrollida kaardi kehtivust.  

Näiteks Tallinnas pargitud auto puhul ei ole parkimiskontrolöridel sisuliselt võimalik 

kontrollida Saue vallas väljastatud kaardi kehtivust. See annab võimaluse kaarte võltsida või 

kasutada aegunud kaarte. 

b. Kaartide väärkasutamine: Inimesed annavad enda nimele väljastatud kaarte kolmandatele 

isikutele, kellel ei ole õigust kaarti kasutada. 

Ettepanekud: 

a. Luua üleriiklik andmekogu ning teha KOVidele kohustuseks kanda andmekogusse juba 

väljastatud kehtivad kaardid. 

b. Sanktsioneerida mõjuval viisil kaartide väärkasutamine. 

Lähtuvalt eelnevast teha ettepanek muuta Sotsiaalministri määrust nr.90 „Liikumispuudega või 

pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide vorm ja väljaandmise tingimused“ järgmiselt: 

§ 2 (5) Väljaantud parkimiskaartide üle peab üleriigilises andmekogus arvestust 

Sotsiaalkindlustusamet.  

Üldise iseloomuga ettepanekud: 

Võimaldada haiglate juures olevatel eraparklates tasuta parkimine invakohtadel Liikumispuudega või 

pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi olemasolu korral. 

Teavitada ning kaasata muutuste ettevalmistamisesse huvigruppe. 

Planeerida muutuste läbiviimiseks mõistlik rakendusaeg ning vajadusel arvestada juba väljastatud 

parkimiskaartide 5 aastase kehtivusajaga. 


