
Pöördume teie poole, et selgitada Sotsiaalkindlustusameti puude raskuastme ja lisakulude 
tuvastamise otsuse alusel parkimiskaartide väljastamisega seotud asjaolusid. Samuti palume 
teie kaasabi antud teave edastamisel puuetega inimestele. 

Kehtiva sotsiaalministri määruse nr 90 (23. detsembrist 2010) „Liikumispuudega või pimedat 
inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused” kohaselt 
väljastatakse parkimiskaart isikule, kellel esineb keskmisele, raskele või sügavale puude 
raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. Parkimiskaardi 
väljaandmise aluseks on Sotsiaalkindlustusameti puude raskuastme ja lisakulude 
tuvastamise otsus. 

1. oktoobril 2008 jõustunud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatuste 
kohaselt tuvastatakse lastel ja vanaduspensioniealistel inimestel ning tööealistel isikutel 
puude raskusaste ja lisakulud erinevatel alustel. Seetõttu on vormistatavad otsused sisult 
veidi erinevad. Kuna käesoleval ajal ei ole kõikidel juhtudel otsustes üheselt ja selgelt 
märgitud infot tuvastatud funktsiooni kõrvalekallete kohta, siis on isikul tulnud parkimiskaardi 
(ka täiendava sõidusoodustuse) saamiseks pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole ja 
hankida eraldi tõend funktsiooni kõrvalekalde kohta. 

Tööealistele isikutele vormistatud otsustes on info funktsiooni kõrvalekalde kohta valdavalt 
siiski olemas. See on leitav otsuse esimesel lehel järgmises sõnastuses: „isikul esineb 
keskmisele/raskele/sügavale puude raskusastmele vastav nägemis/liikumisfunktsiooni (jne) 
kerge/mõõdukas/suur kõrvalekalle”. Kui isikul on tuvastatud mitu funktsiooni kõrvalekallet, 
siis on need kõik ka otsusel ära märgitud.  

Psüühikahäiretega isikute puhul võib info funktsioonide kõrvalekallete kohta puududa juhul, 
kui ekspertarst on leidnud, et isikule antav hinnang vaimsete funktsioonide kõrvalekallete 
kohta võib osutuda kahjulikuks tema vaimsele tervisele või teiste isikute julgeolekule. Sellisel 
juhul tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole 
tõendi saamiseks, millest nähtub tema nägemis/liikumisfunktsiooni kõrvalekalle.  

Laste ja vanaduspensioniealiste isikute puhul on valdavalt välja kujunenud praktika 
funktsiooni kõrvalekalde kohta eraldi tõendi taotlemine Sotsiaalkindlustusametist. Vältimaks 
eraldi tõendite taotlemist, on Sotsiaalkindlustusametil kavas muuta senist praktikat nii, et 
edaspidi on vajalik info funktsiooni kõrvalekalde kohta  leitav ekspertiisiotsusest, ekspertarsti 
põhjenduslikust osast otsuse esimesel lehel, samas sõnastuses nagu tööealiste isikute 
ekspertiisiotsuseski. Ekspertiisiotsus on vormistatud valgele paberile ning allkirjastatud 
Sotsiaalkindlustusameti ametniku poolt.  

Juhul, kui siiski leidub otsuseid, millel puudub funktsiooni kõrvalekalde kohta info, väljastab 
Sotsiaalkindlustusamet jätkuvalt selle kohta vajadusel eraldi tõendi. 

 

 

 

 


