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1. Sotsiaaltransporditeenuse saajad teenuse eesmärgi järgi (aruandeaasta jooksul)  
Rea 
nr 

Kokku neist teenuse saamise eesmärgi järgi 

õppimine 
õppeasutuses 

töötamine avalike 
teenuste 

kasutamine  

 muu (sh 
vaba aja 

veetmine) 

A B 1 2 3 4 5 

Teenuse saajad kokku 01          

   sh teenuse saajad, kes kasutasid 
        kohandatud transpordivahendit 

02  X X X X 

 
 
 
2. Teenuse osutamise kulud ja rahastamine (aruandeaasta jooksul) 

Sõidu-
kordade arv 

Kulutused 
teenusele 

kokku, eurot 
 

kulutusi rahastas 

isik kohaliku omava-
litsuse üksus  

ESF-i vahenditest muud allikad 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Täitja nimi :                                                            

Telefon: 

e-post: 

Kuupäev 

Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määrus nr 28 
„Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete 

koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” 
Lisa 9 

(sotsiaalministri 28.01.2020 määruse nr 2 sõnastuses) 
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Täname Teid ! 

 

JUHEND 

 
Statistilise aruande „Sotsiaaltransporditeenus“ esitavad kõik kohaliku omavalitsuse üksused, kus on 
korraldatud sotsiaaltransporditeenuse osutamine.  
Aruanne esitatakse nii kohaliku omavalitsuse üksuse enda poolt osutatud teenuse kui ka kohaliku 
omavalitsuse üksuse poolt sisseostetava teenuse kohta.  
 

Sotsiaaltransporditeenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on 
võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue 
takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle 
või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks (SHS § 38 lõige 1). 
 
Teenuse sihtrühm on liikumis- ja/või nägemisfunktsiooni häirest tingitud raske või sügava puudega isikud. 
Samuti võivad teenust vajada näiteks autismi diagnoosiga lapsed ja täiskasvanud, kes käivad koolis või 
teenust saamas, kuid kelle käitumise eripärad ei võimalda neil sageli sõita ühistranspordiga (ning isiklik 
transport ei pruugi olla perele kättesaadav). 
 
Käesolevas aruandes arvestatakse sotsiaaltransporditeenusena teenust, mida osutatakse liiniveo, juhuveo 
või taksoveo korras. 
 
1. Sotsiaaltransporditeenuse saajad teenuse eesmärgi järgi (aruandeaasta jooksul) 
 
Veerg 1 – näidatakse teenust saanud isikud kokku (üks kord).  
Veerg 2 – näidatakse isikud, kes kasutasid sotsiaaltransporti õppeasutusse sõitmiseks (sh koolieelsesse 
lasteasutusse).    

Veerg 3 ─ näidatakse isikud, kes kasutasid teenust tööl käimiseks. 

Veerg 4 ─ näidatakse isikud, kes kasutasid sotsiaaltransporditeenust selliste avalike teenuste 

kasutamiseks, mis aitavad tagada teenusesaaja või tema hooldaja toimetuleku.  
 
Avalikeks teenusteks loetakse käesoleva sätte tähenduses tervishoiuteenuseid (nt perearsti, eriarsti 
külastamine, haiglasse minek, apteegi külastamine), postkontori külastamine vajalike postiteenuste 
kasutamiseks, pangakontori külastamine inimesele vajalike finantstehingute sooritamiseks, 
kommunaalteenustega seotud asjaajamisteks, sotsiaalteenuste kasutamiseks (sh sotsiaaltöötaja 
vastuvõtule minek, päevakeskuse külastamine, rehabilitatsiooniteenuseid saama minek jmt).  
 

Veerg 5 ─ näidatakse isikud, kellele kohaliku omavalitsuse üksus võimaldas kasutada teenust muudel 

eesmärkidel, nt spordivõistlustel, teatris, kontserdil käimiseks jne. 
 
Kui isik kasutas sotsiaaltransporditeenust erinevatel eesmärkidel, siis näidatakse teda iga eesmärgi all, 
kuid veerus 1 näidatakse teda ühe isikuna. Seega võib teenuse saajate arv veerus 1 olla väiksem teenuse 
saajate arvu summast eesmärkide järgi.  
 
Real 1  veerg 1 ≤ veerg 2 + veerg 3 + veerg 4 + veerg 5 
 
 
2.  Teenuse osutamise kulud ja rahastamine  
 
Veerg 1 – näidatakse sõidukordade arv kokku sõltumata sellest mitu inimest korraga teenust sai. 
 
Veerg 2 – näidatakse teenuse osutamiseks tehtud kulutused kokku, eurodes. 
 
Veerud 3–6 – näidatakse sotsiaaltransporditeenusele tehtud kulutuste rahastamine katteallikate lõikes. 
 
 
Kulutuste rahastamisallikad: 
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Teenuse osutamise kulutuste ja katteallikate all näidatakse ka Euroopa Liidu 2014–2020 finantsperioodi 
struktuuritoetusi, juhul kui kohaliku omavalitsuse teenuseid rahastatakse (sh rahastatakse osaliselt) kas 
läbi avatud taotlusvoorude või muude projektide struktuurivahenditest 
 
Isik – näidatakse vahetult isikute endi ja/või nende eest teiste pereliikmete või ülalpidamiskohustuslaste 
poolt makstud summad. 
Kohaliku omavalitsuse üksus – näidatakse summad, mis tasuti kohaliku omavalitsuse üksuse poolt, k.a 
omafinantseering struktuurifondidest saadud vahenditele. 
ESF-i vahenditest – näidatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest saadud summa. 
Muud allikad – näidatakse kõik eespool loetlemata allikatest laekunud vahendid. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


