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SOTSIAALTRANSPORT
Ambla vald, Haljala vald, Kuusalu vald, Laekvere vald
Rakvere vald, Tapa vald, Vihula vald,
Vinni vald, Viru-Nigula vald, Väike-Maarja vald













Haiglast koju pääsemine
Vallaametnikud autojuhtideks
ST kvaliteet ja kättesaadavus pole tagatud
Sõidukid rohkem seisavad kui sõidavad
Teenusele pääs keeruline ja aeganõudev
Topeltsõidud, tühisõidud
Omavalitsuste vahel puudub infovahetus
Puudulik arvestus
Puudulik kontroll sotsiaaltranspordi teenuse üle
Teiste sotsiaalteenuste kättesaadavus raskendatud
Elanike puudulik informeeritus teenuse kasutamise
tingimustest









Omavalitsused 3 maakonnast
Koordinaator Lääne-Viru OVL
Ühtsed regulatsioonid, koostööleping
Ühishanked
Ühiskoosolekud koos teenuse osutajatega
Igal omavalitsusel õigus iseseisvalt
määratleda teenuse kasutamiseks
õigustatud isikud ning sisustada kliendi
profiile
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PS § 34 „Igaühel on õigus vabalt liikuda“
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni art 20 „Osalisriigid
võtavad tõhusaid meetmeid, et tagada puuetega inimestele
võimalikult iseseisev isiklik liikumisvõime, sealhulgas:
soodustades puuetega inimeste isiklikku liikumisvõimet nende endi
poolt valitud viisil ja ajal ning taskukohase hinnaga“
Euroopa Sotsiaalharta art 15 „Puuetega isikutel on õigus elada
iseseisvalt, sotsiaalselt integreeruda ja võtta osa ühiskonnaelust“
KOKS § 2 „Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud
omavalitsusüksuse – valla või linna – demokraatlikult moodustatud
võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt
korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike
õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna
arengu iseärasusi.“

Ühistranspordiseaduse § 33
- tasu eest korraldatav sõitjatevedu on ühenduse
tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud
koopiata või taksoveoloa ja sõidukikaardita
keelatud.
 Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja
pagasiveo üldeeskirja § 11
– sõitjate juhuvedu võib teostada ühenduse
tegevusluba omav vedaja; sõitjate juhuveol on
keelatud kasutada takso tunnustega sõidukeid,
juhuveo kestel ei ole lubatud sõitjaid teel peale
võtta ega maha panna, kui see ei ole eelnevalt
vedaja ja tellija vahel teisiti kokku lepitud,
juhuveoteenuse hinna kehtestab vedaja


Sotsiaalhoolekande seaduse § 8 p 2
– kohaliku omavalitsuse ülesandeks on
sotsiaalteenuste korraldamine;
 Sotsiaalhoolekande seaduse § 26 lg 1 p 4
– valla- või linnavalitsus korraldab puuetega
isikutele teiste inimestega võrdsete võimaluste
tagamiseks, nende aktiivseks osalemiseks
ühiskonnaelus ja iseseisvaks toimetulekuks
invatransporti;
 Sotsiaalhoolekande seaduse § 45 lg 1
– isikult võib temale või tema perekonnale
osutatava sotsiaalteenuse eest võtta tasu.


Invatransport
Poeringid
 Koolivedu
 Transport sotsiaalteenustele
 Transport arstile, haiglatransport
 Hooldekodude elanike transport
 Puuduliku ühistranspordiga asulate elanike transport
Võimaldada puudega või liikumistakistusega isikutele või
vähekindlustatud või mittetoimetuleva leibkonna liikmele
avalike teenuste ja töökohtade kättesaadavust
võrdväärselt toimetuleku- või liikumisprobleeme
mitteomavate isikutega.
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•
•
•
•
•
•
•

Tsentraalselt reaalajas korraldatav ning
ühtsetel alustel toimiv garanteeritult kõrge
kvaliteediga sotsiaaltranspordisüsteem.





Keskne
logistikakeskus
Piirkonnas olemasolev
sõidukiressurss (sh
mikrobussid, taksod),
mis võimaldavad
transportida lamavaid,
ratastoolis ja
normaalreisijaid

•
•
•
•

Kliendiprofiilide koostamine
Tellimuste vahendamine
Logistika
Kliendi transportimine
Arveldamine
Teenuse kvaliteedikontroll
Süsteemiarendamine
Autojuhtide koolitamine
Avalikkussuhted ja teavitustöö
Kliendisuhted
Sõidukite kontroll

operaator

Töökäsk

vedajad

VIROL

volitused

Omavalitsused
24.11.2014
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operaator

Tasu vedajale

vedajad

Omaosalus
Toetuse
saaja

Projekti omaosalus

ESF

Omavalitsused
24.11.2014











Volikogu määrus „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord“
Linna/vallavalitsuse määrus „Sotsiaaltransporditeenuse
osutamise juhend“
Linna/vallavalitsuse korraldus „Sotsiaaltranspordi
teenustasude osaline kehtestamine“
Linna/vallavalitsuse korraldus „Sotsiaaltransporditeenuse
kliendiks registreerimise avalduse ja kliendi profiili vormi
kehtestamine“
Linna/vallavalitsuse korraldus „Volituse andmine Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidule riigihangete korraldamiseks ja …
valla/linna esindaja määramine“
Omavalitsustevaheline koostööleping
Linna/vallavalitsuse määrus „Sotsiaaltranspordi teenustasude
täiendav kehtestamine ja kliendi omaosaluse suuruse
kehtestamine“
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Sotsiaaltransporditeenust on õigus kasutada valla või linna
rahvastikuregistrisse kantud:

Kliendid

•
•
•
•
•

puudega inimesel,
liikumistakistusega isikul,
vähekindlustatud või mittetoimetuleva leibkonna liikmel,
isikul, kelle transpordi on tellinud haigla, valla/linnavalitsus,
puuduva või ebasobiva ühistranspordiühendusega asulas
elaval isikul,

Saatja,
• eelnimetatud kategooriasse kuuluva isikuga koos reisival
kaasreisija või
isikul
kliendi alla 7-aastane
laps
Vaba istekohta• vaba istekoha olemasolul sõidukis ka muul isikul.
kasutav isik
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Teenustasu

Maksumus koos käibemaksuga

1000

Veokorraldustasu

4.20 eurot/tellimus

900

Sõidualustustasu

0.60 eurot iga tasu eest sõitva
reisija kohta

800

KOKKU

Veoteenuse tasu sõiduauto,
bussiga või kanderaamiga
sõidukiga

KR

Kliendi kandeabi teenus

TR

Kliendi saatmise teenus

700
600
500
400
300

ST

200

Kanderaamiteenus
Boonustasu

100
0

1.14 eurot/km

3.20 eurot iga 15 minuti kohta
3.20 eurot
12.80 eurot
10 % veoteenuse tasu
kokkuhoiust

IV 11 VIII XII 11 IV 12 VIII XII 12 IV 13 VIII XII 13 IV 14 VIII
11
12
13
14












Omavalitsuste ühtlustatud regulatsioonid
Teenuse korraldamine reaalajas
Garanteeritud kõrge kvaliteet ja kättesaadavus
Ülevaade teenuse kasutajatest ja
sõiduvajadustest
Transport võimaldab tööle pääsu
Lamavasendis klientide transpordi võimalikkus
KOV töötajad vabastatud autojuhi rollist
Topeltsõidud välditud
Eeldus muude sotsiaalteenuste
kasutusefektiivsuse suurenemiseks
Isiklik liikumisvabadus võimaldatud









Telefon
7331455
E-post
tellimus.laanevirumaa@samres.info
Avatud iga päev 7-23 alates 25. aprillist 2011
Tellimuste vastuvõtt lõpeb reisile eelneval
päeval kell 16
Akuutseid tellimusi on võimalik esitada
ööpäev läbi
Täiendav informatsioon
www.virol.ee/sotsiaaltransport
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ESF rahastatav sotsiaaltransporditeenus peab
soosima ühtse süsteemi rakendamist ning
vältima vaid konkreetse ESF teenusega seotud
transpordikorralduse finantseerimist
Vältida tšekkide alusel arveldamist ning
nõuetele mittevastava teenuse finantseerimist
Ühtne sotsiaaltranspordisüsteem võiks
laieneda üle Eesti Lääne-Viru OVL piloodi
eeskujul

Tegevus

Aeg

Kohaliku initsiatiivi ilmutamine ja idee
tutvustamine kohtadel

kuni märtsini 2015

Kohaliku vajaduse taustuuring

kuni aprillini 2015

Kohalike õigusaktide kehtestamine

veebruar-mai 2015

Omavalitsustevahelise koostöölepingu
sõlmimine

juuni 2015

Ühishangete korraldamine

juuni 2015

Teenuse käivitamine laiendatud piirkonnas

1.07.2015

Tänan tähelepanu eest!
Jaan Lõõnik
5161054
jaan@erkas.ee
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