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TEENUSE SISU 

 

Teenuse sihtgrupp 

Raske ja sügava puudega lapsed vanuses 0–18. a (k.a.), kes vajavad puudest tulenevate 

sotsiaalsete, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu transporditeenust.  

  

Teenuse eesmärk 

Transporditeenuse osutamise eesmärk on võimaldada raske või sügava puudega lapsel ja 

vajadusel tema saatjal kasutada ESF vahenditest rahastatud lapsehoiuteenust ja/või 

tugiisikuteenust. Teenust pakkudes tuleb sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks ja leevendamiseks 

tagada lapsele eakaaslastega võrdsed võimalused ning vähendada lapsevanemate 

hoolduskoormust, andes neile võimaluse tööhõives osalemiseks.  

 

Teenuse kirjeldus 

Transporditeenus on Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt  kohaliku omavalitsuse üksuse 

sotsiaalteenusena kirjeldatud sotsiaaltransporditeenust, mille eesmärk on korraldada puudega 

lastele sotsiaaltransporditeenust õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.  

Transporditeenus sisaldab: 

 lapse vastuvõtmist saatjalt ja üleandmist saatjale; 

 lapse sõidukisse ja sõidukist maha aitamist; 

 lapse ja vajadusel abivahendi (nt ratastool) kinnitamist turvavööga; 

 muudes tingimustes lepitakse kokku teenuse osutajaga. 

  

Transporditeenuse kasutamisel on keelatud: 

 reisida sõidukijuhti ohustada võivas seisundis või ilma vajaliku saatjata; 

 lapse saatja tohib sõidukisse siseneda ja sealt väljuda vaid koos kliendiga ning ei tohi 

reisida sõidukijuhti või teisi reisijaid ohustada võivas seisundis. 

 

TEENUSE TAOTLEMINE JA OSUTAMISE PROTSESS 

 

Teenuse taotlemine  

Teenust on õigus taotleda raske ja sügava puudega lapse hooldusõigust omaval isikul 

(lapsevanem ja eestkostja) või lapse perekonnas hooldajal, kelle enda ja lapse elukohana on 

registreeritud Eesti Vabariik. 

 

Transporditeenuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal kohaliku omavalitsuse üksuse poole, kus 

talle selgitatakse teenuse saamise tingimusi ja korda. 

 

Menetluse pikkus 

Taotlusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle 

registreerimisest või kätte saamisest. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise keerukusest 

võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Isikut teavitatakse vastamise tähtaja 

pikendamisest ja pikendamise põhjusest. 

 



Vajalikud dokumendid 

Teenuse osutajal on õigus taotluse juurde küsida taotlejalt täiendavaid dokumente või muud 

lapse kohta käivat täiendavat infot: 

 lapse abivajaduse kirjeldus, kus lapsevanem iseloomustab last, käitumise eripära, 

abivahendite kasutamist jne; 

 

TEENUSE OSUTAMINE 

 

Teenuse osutamise aeg ja marsruut 

Transporditeenust osutatakse üksnes raske ja sügava puudega lapsele ning vajadusel tema 

saatjale, kes vajab transporti  

Täpsem teenuse marsruut ja ajad lepitakse eelnevalt kokku teenuse saaja ja teenuse pakkuja 

vahel. Transporditeenust on võimalik kasutada eelneval kokkuleppel teenuse osutajaga iga päev 

 

Transporditeenuse abil saab laps sõita: 

 

Teenuse osutamisel lähtutakse teenuse osutaja välja töötatud teenuse osutamise korrast, mis 

sisaldab: 

 teenusele seatud nõudeid; 

 klienditeeninduse standardit (nt sotsiaalala töötaja eetikakoodeks); 

 tagasisidesüsteemi (nt rahuolu-uuring); 

 kaebuste lahendamise protseduuri; 

 kvaliteedi tagamise ja tulemuslikkuse hindamise süsteemi.  

 

Teenuse maht 

Teenuse maksimaalse mahu lepivad omavahel kokku teenuse saaja ja teenuse pakkuja 

juhtumipõhiselt. Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse kasutamise vajadusest 

ning rahaliste vahendite olemasolust. 

 

Teenusele suunamine 

Teenusele suunamise aluseks on lapse seadusliku esindaja digitaalselt allkirjastatud või 

paberkandjal esitatud avaldus.  Sotsiaalkindlustusamet teavitab lapsevanemat teenusele 

suunamise otsusest ning teenuse kasutamise õigusest. 

Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse isikut suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja 

piirangutest teenuse saamise ajal. 

Teenuse osutamiseks sõlmitakse kahe- või kolmepoolne kirjalik leping teenuse korraldaja, 

lapse seadusliku esindaja ja/või teenuse osutaja  vahel. 

Lepingusse märgitakse osutatava teenuse sisu, maht, kestvus, olulised tingimused ning 

aruandluse kord. Vastavalt lapse võimele teenuse kavandamisest aru saada kaasatakse ka laps 

ning arvestatakse tema arvamusega. 

 

Aruandlus 

Arve koostatakse vastavalt teenuse osutaja poolt koostatud sõidupäevikule/graafikule. 

Transporditeenuse kasutamise kohta koostab teenusepakkuja teenuse täpse osutamise graafiku, 

kuhu  on märgitud teenuse saaja, kuupäev, siht- ja lõpp-punk ning läbitud kilomeetrite arv.  

 



TEENUSE OSUTAJA 

 

Teenuse osutaja võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse 

üksus ja riik täidesaatva riigivõimu asutuste kaudu.  

 

Üldnõuded transporditeenuse osutajale 

 sõidud tohivad toimuda Eesti Vabariigi piires; 

 sõidukite tühisõite* tasustatakse;  

 transporditeenuse osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema ehitatud sõitjate veoks 

ning pakkuma kliendile mugavust ja turvalisust; 

 sõiduk peab olema sobilik erivajadustega laste ning vajadusel ka abivahendite 

transpordiks; 

 teenuse osutaja peab tagama teenuse osutamisel teatavaks saadud eraeluliste ja 

delikaatsete isikuandmete konfidentsiaalsuse. 

 

*Tühisõit – teenindava sõiduki üle 15 minuti kestev tühjana läbitav vahemaa kliendini 

jõudmiseks alates garaaži asukohast või eelmise kliendi mahapanekukohast või garaažini 

jõudmiseks alates viimase kliendi mahapanekukohast arvutatud lühima võimaliku teekonna 

alusel. 

 

Nõuded personalile 

Teenust osutaval juhil on nõutav: 

 sõiduki juhtimisõigus vähemalt kolmeaastase töökogemusega; 

 vastavat litsentsi omava koolitaja poolt korraldatud esmaabi 16-tunnise põhikursuse 

läbimine; 

 tööandja poolt kehtestatud nõuete täitmine. 

 

KLIENDI TAGASISIDE  

 

Lähtutakse teenuse osutaja välja töötatud teenuse osutamise korrast, arvestades eelkõige: 

● klienditeeninduse standardit; 

● tagasisidesüsteemi (nt rahuolu-uuring, tagasiside küsimustikud, kaebuste ja 

ettepanekute vormid), kaebuste lahendamise protseduuri. 

 

  

TEENUSE OSUTAMISE ALUSEKS OLEVAD ÕIGUSAKTID 

 

 Sotsiaalhoolekande seaduse § 39 järgi kehtestab teenuseosutaja ohutu töötamise korra 

ning tagab selle kättesaadavuse teenust kasutavale isikule ja teenust vahetult osutavale 

isikule.   

 Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 3 on välja toodud, et andmed terviseseisundi ja 

puude kohta on delikaatsed; 

 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise 

seadus § 6 sätestab taotlusele vastamise tähtaja; 

 



Teenusekirjelduse muutmise ettepanekutega võib pöörduda Sotsiaalkindlustusameti 

Lastekaitse osakonna poole. 

 


