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Sissejuhatus 

Käesolev koolitusmaterjal annab ülevaate STAR infosüsteemi põhilistest menetlustegevustest sh 
juhtumitöö võimalustest.  

Toetuste ja teenuste haldamise ja määramise ning arveldamise juhendid on kättesaadavad eraldi 
juhendmaterjalidena, neid teemasid käesolev juhend ei kata. 
 
 

1. Kliendid 

1.1. Kliendi leidmine 

1. Kliendi otsimiseks klõpsa vasakul menüüs oleval valikul „Kliendid“, misjärel avaneb alljärgnev 
aken: 

 

2. Kirjuta vajalikele otsinguväljadele otsitava kliendid andmed ja klõpsa nupule „Otsi klienti“.  

 

NB! Vajadusel eemalda linnuke kastist „Otsi ainult haldusasutuse piirkonnasiseseid kliente”, sest 

vastasel juhul otsite ainult Rahvastikuregistri järgselt konkreetses kohalikus omavalitsuses elavaid 

isikuid. 

NB! Otsinguandmete sisestamisel ei pea täitma kõiki välju, vaid otsingut on võimalik teostada ka 

osaliste andmete sisestamisega.  

1) Juhul kui isik, kellega soovitakse tegelema hakata, ei ole varasemalt kliendibaasis, siis 
avanenud aknas kuvatakse teile teade: „Otsingu tunnustele vastavaid andmeid ei 
leitud“. Sellisel juhul klõpsa vasakul menüüs oleval valikul „Menetlused“ ja avanenud 
aknas klõpsa nupule „Lisa uus kliendimenetlus“.  
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2) Juhul kui klient on kliendibaasis olemas, siis kuvatakse alljärgnev aken: 

 

1. Ava kliendi andmete aken, klõpsates soovitava kliendi järel oleval detailvaate nupul  
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NB! Kliendivaatesse on koondatud oluline info kliendi kohta – tema üldandmed, andmed puude ja  

töövõimekao kohta, andmed erivajaduste kohta, seosed teiste isikutega,  leibkonna andmed, 

abinõude osutamise ajaloo andmed, eestkoste andmed.  Andmete lisamist ja muutmist käsitleti 

osaliselt juba ka „Toetuste“ koolitusmaterjalis. 

1.2. Kohaliku omavalitsuse eestkoste sisestamine 

Süsteemis saab fikseerida kliendi eestkoste andmed. 

1. Kohaliku omavalitsuse eestkoste sisestamiseks klõpsa Kliendi üldvaates valikule „Eestkoste 

andmed“, misjärel avaneb alljärgnev aken: 
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2. Avanenud aknas klõpsa nupule „Kohaliku omavalitsuse eestkoste sisestamine“, misjärel 

avaneb alljärgnev aken: 

 

3. Avanenud aknas sisesta vajalikud andmed ja seejärel klõpsa nupule „Salvesta ja sulge aken“. 

1.3. Füüsilisest isikust eestkostja lisamine (näide seotud isiku lisamisest)  

Füüsilise isiku eestkostjaks sisestamiseks  on vajalik STAR-is fikseerida eestkostja – eestkostetava 

seos. 

Sarnaselt lisatakse süsteemis ka hooldaja-hooldatava seos ning vajadusel muud seosed (sh 

sugulusseosed). 

1.3.1. Uue seose loomine  

1. Seose loomiseks ava kas eestkostja või eestkostetava kliendi üldandmete vaade (vt. Kliendi 
leidmine) ja klõpsa avanenud aknas valikule „Seosed teiste isikutega“. Avaneb alljärgnev 
aken: 
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2. Seose loomiseks teise isikuga klõpsa avanenud aknas nupul „Lisa seos teise isikuga“, misjärel 
avaneb alljärgnev aken: 

 

3. Sisesta otsitava isiku isikukood ja klõpsa nupule „Otsi“. Avaneb alljärgnev aken: 

 

4. Täida vajalikud andmeväljad ja seejärel klõpsa nupule „Valmis“. 

NB! Eestkoste ja hoolduse sisestamisel tuleb kõigepealt ära täita isikute vaheline muu seos, selleks 

et süsteemi salvestuks nii sotsiaaltöötajale kui hilisemaks analüüsiks vajalik info eestkostja-

eestkostetava seose kohta.  

 

Näiteks eestkostja on eestkostetavale kasuvanem. 

1) Esmakordsel seose määramisel märgi „Seose liik“ andmeväljale muu seos. Näiteks 
kasuvanem, vanavanem, sugulane jne. 
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2) Teistkordsel seose määramisel märgi „Seose liik“ andmeväljale eestkostja-
eestkostetava seos. 

5. Peale seoste ära märkimist kuvatakse lisatud seosed „Kliendi üldandmete“ akna „Seosed 
teiste isikutega“ osas: 

 

NB! Peale eestkostja-eestkostetav seose määramist ilmub vastav informatsioon automaatselt ka 

kliendi üldvaate akna „Eestkoste andmed“ alajaotusesse. 

 

1.4. Leibkonna haldamine  kliendivaates 

Sõltuvalt  lahendatavast juhtumist  või osutatavast toetusest -teenusest võib olla vajalik sisestada ka 

kliendi leibkonna liikmete andmed ning samuti  vajadusel leibkonna koosseisu muuta. 

NB! Leibkondade sisestamine on vajalik, kui süsteemist soovitakse hiljem saada toetuste ja 

teenuste statistikat perede lõikes! 

1. Leibkonnaliikmete lisamiseks või eemaldamiseks ava kliendi üldandmete vaade ja klõpsa 

avanenud aknas valikule „Leibkond“. Avaneb alljärgnev aken (näite puhul on tegemist 1-

liikmelise leibkonnaga): 

 

2. Täiendava leibkonnaliikme lisamiseks klõpsa avanenud aknas nupule „Lisa uus 

leibkonnaliige“, misjärel avaneb alljärgnev aken: 
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3. Sisesta otsitava isiku isikukood ja klõpsa nupule „Otsi“. Seejärel saad lisada isiku leibkonna 

liikmete hulka nupuga  „lisa uus isik“. Järgneval ekraanipildil kuvatakse juba 2-liikmelist 

leibkonda. 

 

4. Kui lisatav isik on seni kuulunud mõne teise juba süsteemi kirjeldatud leibkonna koosseisu, 
siis kuvatakse mõlemat leibkonda kirjeldav vaade. Vajutades noolele, liigutatakse isik ühest 
leibkonnast teise (antud näite puhul liigutatakse Maie Maasikas Kerli ja Karl Kase leibkonda). 

 

 
 

5. Seejärel täieneb vaadeldava isiku leibkonnavaade uue liikmega. 
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6.  Leibkonna liikme eemaldamiseks klõpsa „Leibkond“ aknas soovitava isiku järel oleval nupul 
„Eemalda leibkonnast“. 
 

NB! Leibkonnaliikmeid saab  lisada ka toetuse või teenuse taotluste sisestamise käigus => „Lisa uus 

leibkonnaliige“ (kui tahad lisada isiku leibkonnaliikmeks, kuid mitte STARi kliendiks) või „Lisa uus 

leibkonnaliige menetluse subjektina“ (lisad leibkonnaliikme STARi kliendina). 

1.5. Kliendimärkmik 

Kliendimärkmik on  abivahend sotsiaaltöötajale lisamaks kliendi kohta  infot, mida peaks teadma iga 

sotsiaaltöötaja, kes antud kliendiga kokku puutub (nt klient käitub ettearvamatult; on olnud 

vägivaldne vms). 

NB! Kliendiga seotud toimingud oleks soovitatav fikseerida menetluse toimingutena. 

1. Kliendimärkmikku info sisestamiseks klõpsa kliendi üldvaates valikule „Kliendimärkmik“, 

misjärel avaneb alljärgnev aken: 

 

2. Uue kande sisestamiseks klõpsa avanenud aknas andmete muutmise nupul , misjärel 

avaneb alljärgnev aken: 

 

3. Avanenud aknas vali kande olek, sisesta kande sisu ja seejärel klõpsa kinnita nupul  

4. Kui kõik soovitud andmed on lisatud, siis klõpsa nupul „Salvesta ja sulge“. 
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NB! Olemasoleva kande kustutamiseks klõpsa kande järel oleval kustuta nupul  

1.6. Kliendirühma määramine  

Kliendirühma funktsionaalsus on loodud grupeerimaks ja  saamaks paremat ülevaadet omavalitsuse 

klientidest. Kliente saab kliendirühmadesse määrata kui vastavasse kohalikku klassifikaatorisse on 

vajalikud väärtused sisestatud (vt juhendmaterjal „Administreerimine“). 

1. Kliendile kliendirühma määramiseks ava kliendi üldandmete vaade (vt. Kliendi leidmine) ja 
klõpsa avanenud aknas valikule „Kliendirühmadesse kuulumine“. Avaneb alljärgnev aken: 

 

2. Avanenud aknas klõpsa andmete muutmise nupule , misjärel avaneb alljärgnev aken: 

 

3. Vali rippmenüüst soovitav kliendirühm ja seejärel klõpsa kinnita nupule  

4. Kui soovitud kliendirühm(ad) on valitud, siis salvestamiseks klõpsa nupule „Salvesta ja sulge 

aken“. 

NB! Kliendirühm on kliendi otsimisel üks otsingukriteeriume, mille järgi on võimalik kliente otsida!  

1.7. Abinõude rakendamise ajalugu 

Kliendivaatest saad ülevaate, milliseid toetusi või teenuseid on kliendile määratud. 
1. Ava kliendivaates aken „Abinõude rakendamise ajalugu“. 
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2. Avanevas aknas kuvatakse kliendile määratud toetused ja teenused. 
3. Abinõude  täpsemaks filtreerimiseks kasuta väikese +märgi alt avanevat otsingumootorit. 

 
 
 

2. Menetlused 

Menetlus algab alati nn pöördumise sisestamisega. 

Uut pöördumist saab lisada kliendivaates (vt. Kliendi leidmine) või üldvaates (vt. Menetlused => Uue 

pöördumise lisamine).  

Pöördumisi on 4 liiki: 

1. Toimetulekutoetuse taotlus 

2. Taotlus hooldamise eest toetuse saamiseks 

3. Muu toetuse või teenuse taotlus  
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4. Muu pöördumine 

Esimesed 3 liiki vali menetluse algatamiseks juhul,  kui klient pöördub sotsiaaltöötaja poole 

konkreetse toetuse või teenuse sooviga.  

„Muu pöördumine“ vali menetluse liigiks juhul, kui kliendi probleem/vajadus on ebaselge või on 

tegemist multiprobleemse isikuga, kelle probleeme tuleks enne abinõu määramist täpsustada ja/või 

lahendada probleemi juhtumikorralduse meetodit kasutades. Ka selline pöördumine on esialgu nn 

lihtmenetlus, mis muudetakse vajadusel juhtumimenetluseks. 

NB! Kõiki menetlusi on vajadusel võimalik muuta juhtumimenetlusteks.  Menetluse muutmisel 

juhtumimenetluseks tekivad menetluse üldvaatesse täiendavad „aknad“. 

NB! Menetlus algatatakse alati ühe subjekti nimele, vajadusel on hiljem võimalik menetlusele 

subjekte lisada (nt lastekaitsetöö juhtumite puhul oleks soovitatav algatada perel ühine juhtum ning 

märkida subjektideks  kõik pereliikmed, kellega sotsiaaltöötaja tegelema hakkab).  

NB! Pöördumise saab lisada ka olemasolevale menetlusele (menetluse üldvaates, aknas 

„Pöördumised“ , vajalik on subjekti täpsustamine). 

NB! Juhtumimenetluse puhul on vajadusel võimalik määrata toetusi või teenuseid ilma vastavat 

pöördumist (taotlust) sisestamata. 

 

 

2.1. Menetluse algatamine 

1. Klõpsa kliendivaates akna ülaosas olevale nupule „Uue pöördumise lisamine“ või vali vasakult 
menüüribast „Menetlused“  ning „Lisa uus kliendimenetlus“ 

      
 

2. Avaneb alljärgnev aken (kui algatad menetluse kliendivaatest, on need andmed eeltäidetud): 



 15 

 

3. Uue pöörduja lisamiseks täida ära isikukoodi lahter ja seejärel klõpsa nupul „Kontrolli 
olemasolu“, misjärel STAR teostab andmete kontrolli Rahvastikuregistrist. Isiku andmed 
täidetakse automaatselt. 

 
NB! Kui sa ei tea kliendi isikukoodi, siis on võimalik otsida tema andmeid Rahvastikuregistrist  ka 
teiste tunnuste alusel  (nt nimi või aadress)  (vt.  Otsingupäringud vasakult menüüribast). 
 

NB! Juhul kui pöörduja ja klient ei ole üks ja seesama isik, siis märgi linnuke kasti „Pöördumise 

subjekt erineb pöördujast”, misjärel tuleb täita ka subjekti andmed. 

NB! Kui pöördumine on anonüümne või kui puudub täielik info pöörduja kohta, võib sisestada 

pöörduja andmetesse pöörduja kirjelduse (nt naaber, politsei, teenuseosutaja, anonüümne vms) 

või ka  jätta pöörduja andmed täitmata. Menetluse võib vajadusel algatada sotsiaaltöötaja ka  ise 

enda nime alt. 

4. Vali pöördumise liigiks allolevast rippmenüüst „Muu pöördumine“ ja seejärel klõpsa nupule 
„Edasi“.  Avaneb alljärgnev aken: 
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5. Avanenud täida ära need väljad, mida pead antud menetluse puhul vajalikuks. Kohustuslik on 
täita sotsiaalse seisundi andmed, kusjuures märkida tuleks kõik isiku kohta kehtivad 
sotsiaalsed seisundid (nt töötav vanaduspensionär).   

NB! Registreeritud töötu puhul on kohustuslik märkida ka täiendav sotsiaalne seisund (info 

töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise saamise/mittesaamise kohta ning töötuse pikaajalisuse 

kohta) 

NB! Isiku tegeliku elukohana on võimalik lisada ka välisriigis asuvat aadressi. Selleks märgi linnuke 

lahtrisse „Tegelik elukoht erineb rahvastikuregistri järgsest elukohast“ ning seejärel lahtrisse 

„Tegeliku elukoha aadress on välismaal“. 

6. Kui vajalikud väljad on täidetud, siis klõpsa alloleval nupul „Valmis“. Valides pöördumise 
liigiks „Muu pöördumine“ avaneb alljärgnev aken: 
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7. Täpsusta vajadusel „Pöördumise sisu“ ning „Registreerimise lisainfo“ lahtris situatsiooni 
pikemalt. 

8. Vali loendist „Pöördumise teema”. 
9. Kui kõik vajalikud andmed on sisestatud, siis klõpsa nupule „Salvesta ja sulge aken“, misjärel 

on algatatud uus menetlus ning  avatakse aken „Menetluse üldandmed“: 
 

 
 

2.2. Loodud menetluse otsimine 

1. Olemasoleva menetluse otsimiseks vali vasakult menüüst valik „Menetlused“, misjärel 
avaneb menetluse otsimise aken: 
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2. Kirjuta vajalikele otsinguväljadele otsitava menetluse andmed ja klõpsa nupule „Otsi 
menetlust“. Misjärel kuvatakse alljärgnev otsingutulemuste aken: 

NB! Otsinguandmete sisestamisel ära täida kõiki välju, vaid teosta otsing optimaalse hulga 

tunnuste sisestamisega. 

 

Menetluse avamiseks ja üldandmete vaatamiseks klõpsa menetluse järel oleval detailvaate nupul  
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2.3. Menetlusele subjekti lisamine 

Kui  juhtum eeldab  tegelemist mitme isikuga, lisa menetlusele täiendavad subjektid  (nt on tegemist 
probleemse lastega perega). 
 

1. Uue subjekti lisamiseks klõpsa menetluse üldvaate aknas valikule „Subjektid“ ja seejärel 
avanevas aknas klõpsa nupule „Lisa uus subjekt“. Avaneb alljärgnev aken: 

 

2. Avanenud aknas sisesta otsitava inimese isikukood ja klõpsa nupule „Otsi“, misjärel 
kuvatakse leitud isiku Rahvastikuregistri järgsed identifitseerivad andmed: 

 

3. Kui leitud isik on õige, siis klõpsa akna allosas oleval nupul „Edasi“, misjärel avatakse „Kliendi 
üldandmete“ aken.   

 
NB! Täida ära need väljad, mida pead vajalikuks (sotsiaalne seisund on kohustuslik). 
 

4. Peale kõigi vajalike andmeväljade täitmist klõpsa akna allosas oleval nupul „Valmis“.  

 

2.4. Menetlusele dokumentide lisamine 

Menetluse dokumendid omavad laiemat tähtsust menetluse kontekstis, sellepärast tuleb siia lisada 

dokumendid, mis olemuslikult panustavad  menetluse käiku (nt kohtuotsused, KOVi otsused). 

NB! Menetluse dokumentide vaates kuvatakse ka toimingutele  lisatud  dokumente (kollasel 

taustal), seega on kõik menetlusega seonduv dokumentatsioon leitav ühest kohast. 

1. Ava soovitud menetlus ja  avanenud aknas klõpsa valikule „Menetluse dokumendid“, 
misjärel avaneb alljärgnev aken: 
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2. Uue dokumendi lisamiseks klõpsa nupul „ Lisa dokumendi fail“, misjärel avaneb alljärgnev 

aken:  

 

3. Avanenud aknas vali rippmenüüst dokumendi liik, sisesta vajadusel dokumendi nimetus, 

dokumendi asukoha URL (veebiaadress) või klõpsa faili oma arvutist üles laadimiseks 

nupule „Sirvi“. Samuti on võimalik teha märge dokumendi muu asukoha kohta. 

4. Dokumendi lisamiseks klõpsa nupule „Lisa dokumendi fail“. 

 

 

3. Toimingud 

Toiming on kliendimenetluse raames tehtav üksiktegevus, mille abil kirjeldatakse ja 
dokumenteeritakse menetluse käiku. Menetlus on oma olemuselt toimingute jada.  

Toimingud STARis jagunevad nn automaatselt registreeritavateks ning sotsiaaltöötaja hallatavateks 
toiminguteks.  

Esimese toiminguna kuvatakse kõigi menetluste puhul automaatselt „Teate registreerimine“. 
Samamoodi tekib toimingute loetellu automaatselt info, juhul kui sotsiaaltöötaja kasutab 
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hindamisinstrumente, teeb päringuid teistesse registritesse, määrab kliendile abinõu,  teostab 
juhtumi hindamist ja muudab menetluse olekut.  

 

Sotsiaaltöötaja lisab toimingutena enda ja võrgustikuliikmete jaoks planeeritavaid tegevusi ja 
registreerib juba menetluse käigus tehtud toiminguid. Näiteks saab toimingute alla üles märkida 
tehtud kodukülastusi, telefonisuhtlust kliendi lähedastega või mõne spetsialistiga, lisada märke 
võrgustikutöö koosoleku toimumise kohta vms. Samuti on võimalik tulevikuks tegevusi planeerida. 

NB! Planeeritavad toimingud koos toimingu tähtajaga kuvatakse töötajale avalehel aknas 

„Tehtavad toimingud“.  Selleks klõpsa akna pealkirjal ning otsi toiminguid olekus „planeeritav“. 

NB! Ära kasuta toimingute fikseerimiseks kliendimärkmikku! Sinna lisatakse oluline info kliendi 
kohta, mida kliendivaates ei ole võimlaik mujale sisestada. 

 

 

3.1. Toimingu planeerimine 

1. Uue toimingu planeerimiseks klõpsa menetluse üldandmete vaates alajaotuses „Toimingud“ 

nupule „Lisa uus toiming“ 

 
2. Seejärel avatakse alljärgnev aken: 
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3. Avanenud aknas täida ära vajalikud andmed ja klõpsa nupule „Salvesta ja sulge“. 

4. Kui menetlusel on mitu subjekti, siis kuvatakse toimingu lisamisel ka kõigi subjektide nimed. 

Toimingu seostamine subjekti(de)ga on kohustuslik. 

5. Koheselt dokumendi või toimingu tegija lisamiseks klõpsa vastavale nupule.  

 

NB! Planeeritavad toimingud koos toimingu tähtajaga kuvatakse töötajale avalehel aknas 

„Tehtavad toimingud“.   Selleks klõpsa akna pealkirjal ning otsi toiminguid olekus „planeeritav“. 

 

 

3.2. Toimunud toimingu registreerimine 

1. Juba toimunud toimingu registreerimiseks klõpsa menetluse üldandmete vaates alajaotuses 

„Toimingud“  nupule „Registreeri toimunud toiming“, misjärel avatakse alljärgnev aken: 
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2. Avanenud aknas täida ära vajalikud andmed ja klõpsa nupule „Salvesta ja sulge“. 

3. Koheselt dokumendi lisamiseks klõpsa „Salvesta ja lisa dokument“. 

3.3. Toimingu muutmine 

NB! Redigeerida saab sotsiaaltöötaja lisatud toiminguid, mille olek on „planeeritav“ (v.a nende 
toimingute andmeid, mille olek on „toimunud“). 
 

1. Olemasoleva toimingu andmete avamiseks klõpsa soovitud toimingu järel oleval 

detailvaate nupul   
 

 
2. Seejärel avaneb toimingu detailvaade. 

 

 
 
 

3.4. Toimingule alamtoimingu lisamine 

1. Juba olemasolevale toimingule alamtoimingu lisamiseks  klõpsa „Menetluse üldandmete“ 

akna „Toimingud“ alajaotuses toimingu  järel olevale    nupule: 
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2. Avaneb alljärgnev aken: 

 

3. Avanenud aknas täida ära vajalikud andmed ja klõpsa nupule „Salvesta ja sulge“. 

 

NB! Peale alamtoimingu lisamist ilmub peatoimingu ette + märk, millel klõpsates on võimalik näha 

olemasolevaid alamtoiminguid! 

 

 

3.5. Toimingule tegija lisamine 

1. Olemasolevale toimingule tegija lisamiseks klõpsa soovitud toimingu järel oleval 

detailvaate nupul , misjärel avaneb alljärgnev aken: 
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2. Avanenud aknas klõpsa valikule „Toimingu tegijad“, misjärel avaneb alljärgnev aken: 

 
3. Toimingu tegija lisamisel on 4  võimalust: 

- Isik 
- Spetsialist haldusasutuse spetsialistide kiirvalikust (eelduseks on kiirvaliku 

olemasolu) 
- STARis eelnevalt kirjeldatud teenuseosutaja  
- Juhtumimenetluse korral ka juhtumivõrgustiku liige 

 
4. Avanenud aknas klõpsa nupule „Lisa toimingu tegija“. Avaneb alljärgnev aken: 
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5. Avanenud aknas sisesta otsitava isiku andmed ja klõpsa nupule „Otsi“. Avaneb alljärgnev 
aken: 
 

NB! Otsinguandmete sisestamisel ei pea täitma kõiki välju, vaid otsingut on võimalik teostada ka 

osaliste andmete sisestamisega. 

 
6. Avanenud aknas sisesta vajalikud andmed ja seejärel klõpsa nupule „ Salvesta ja sulge“. 

a. Lisainfo – täpsusta vajadusel toimingu olemust, vastav info kuvatakse saadetud e-

kirjas. 

b. Juhul kui soovid, et lisatav tegija oleks ühtlasi ka kogu toimingu eest vastutav, siis lisa 

märge „Vastutaja“ kastikesse. 

c. Meeldetuletus ja selle saatmise aeg. 

 

 

3.6. Toimigu tegijale teate saatmine 

Toimingule tegijale teate saatmiseks  tuleb ära määrata tegija e-posti aadress ja teha märge „Teavitus 

e-postile“ kastikesse.  Vajadusel saab saata tegijale ka meeldetuletuse. 
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3.7. Toimingule dokumendi lisamine 

Kui toimingu läbiviimisel saab loodud dokument (nt kodukülastusakt, võrgustiku koosoleku protokoll 

vms), siis on võimalik see konkreetse toimingu juurde lisada. 

1. Olemasolevale toimingule dokumendi lisamiseks klõpsa soovitud toimingu järel oleval 

detailvaate nupul , misjärel avaneb alljärgnev aken: 

 

2. Avanenud aknas klõpsa valikule „Toimingu dokumendifailid“, misjärel avaneb alljärgnev 
aken: 

 

3. Avanenud aknas klõpsa nupule „Lisa dokumendi fail“, misjärel avaneb alljärgnev aken: 
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4. Avanenud aknas sisesta dokumendi nimetus, dokumendi asukoha URL (veebiaadress), 

klõpsa faili oma arvutist üles laadimiseks nupule „Sirvi“ või lisa viide muule dokumnedi 

asukohale. 

5. Dokumendi lisamiseks klõpsa nupule „Lisa dokumendi fail“ 

6. Seda, kas toimingule on lisatud dokument, näed toimingute loetelust – vt   märk. 

 
 

 

3.8. Toimingu dokumendi üleviimine menetluse dokumendiks 

Menetluse dokumendid omavad laiemat tähtsust menetluse kontekstis (nt kohtuotsused, KOVi 

otsused) ning toimingu dokumendid on pigem menetlusekorraldaja töömaterjal.   

NB! Toimingu dokumendid kuvatakse ka menetluse dokumentide vaates. 

1. Olemasolevale toimingu dokumendi üleviimiseks menetluse dokumendiks ava  soovitud 
toimingu  detailvaade. 

 



 29 

2. Avanenud aknas klõpsa valikule „Toimingu dokumendifailid“, misjärel avaneb alljärgnev 
aken: 

 

 

3. Klõpsa toimingu dokumendi järel olevale  nupul, misjärel viiakse valitud dokument 

menetluse dokumendiks ning seda ei kuvata enam toimingu juures. 

 

4. Menetluse ligipääsuvolituste haldamine 

Menetluse volitus on konkreetsele isikule antud õigus vaadata või muuta menetluse andmeid. 
Volituste andmine võib osutuda vajalikuks, kui menetlusele määratakse ligipääsupiirang, kuid on  
vajalik teatud konkreetse spetsialisti juurdepääs menetlus andmetele. Volitusega saab anda 
võimaluse kas andmeid ainult vaadata või ka andmeid muuta. 
NB! Ligipääsuvolituse saab anda ka lõpetatud menetlusele. 
 

1. Menetluse privaatseks märkimiseks ning ligipääsuvolituste andmiseks klõpsa 

kliendimenetluse üldvaates valikule „Ligipääsuvolitused“, misjärel avaneb alljärgnev aken: 

 

2. Avanenud aknas ligipääsuvolituste lisamiseks klõpsa jaotuses „ligipääsuvolitused“ andmete 

muutmise nupule , misjärel avaneb alljärgnev aken: 
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3. Menetluse privaatseks muutmiseks klõpsa jaotuses „menetluse privaatsus“ andmete 

muutmise nupule , misjärel avaneb alljärgnev aken: 

 

4. Avanenud aknas tee märge „Privaatne“ kastikesse ja klõpsa nupule „Salvesta ja sulge aken“. 

5. Menetluse üleandmine 

Juhul, kui poolelioleva juhtumiga klient liigub ühes omavalitsusest teise, on võimalik juhtum üle anda 

uuele omavalitsusele.  

NB! Korraldaja muutmine menetluses muudab ka menetluse ligipääsu volitusi! 

NB! Enne menetluse üleandmist tuleb otsustada, mida tehakse kliendile määratud abinõude osas. 

1. Menetluse korraldamise üleandmiseks mõnele teisele haldusasutusele ava kliendimenetlus ja 

klõpsa menetluse üldvaates olevas „Menetluse korraldaja andmed“ alajaotuses oleval 

andmete muutmise nupul , misjärel avaneb alljärgnev aken: 

 

2. Avanenud aknas kirjuta vajalikele otsinguväljadele otsitava haldusasutuse andmed ja klõpsa 

nupule „Otsi“, misjärel kuvatakse alljärgnev otsingutulemuste aken: 

NB! Otsinguandmete sisestamisel ei pea täitma kõiki välju, vaid otsingut on võimalik teostada ka 

osaliste andmete sisestamisega. 
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3. Avanenud aknas kuvatakse otsingukriteeriumitele vastavad haldusasutused. Haldusasutuse 

valimiseks klõpsa tema järel oleval „Vali“ nupul, misjärel avaneb alljärgnev haldusasutuse 

töötaja valimise aken: 

 

4. Korraldava töötaja valimiseks klõpsa tema nime järel oleval „Vali“ nupul. 

 

 

6. Päringute tegemine  

STARi abil on võimalik klientide kohta teha 4 liiki päringuid:  

1. Päringud kliendivaates (andmeväljad täitvad automaatselt päritud andmetega) – nt kliendi 

puude ja töövõimekao päring SKAISist. 

 

2. Menetluse raames tehtavad päringud menetluse subjekti (de) kohta  (2010.aasta lõpu 

seisuga, päringuvõimalused täienevad järk-järgult). 

a. Rahvastikuregister -elukoha andmed, dokumendid (isikutunnistuse number ja 

väljaandmise aeg,  sünniaktid),  kontaktandmed, seoste andmed (sh vanemate ja 

laste andmed). 

b. Haigekassa – ravikindlustuse olemasolu, kindlustuse tüüp, perearsti andmed. 

c. Sotsiaalkindlustusamet  - toetused, hüvitised, pensionid, erihoolekandeteenusel 

viibimine, rehabilitatsiooniteenusel viibimine. 
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3. Moodul „Otsingupäringud“ – kasuta, kui sul puudub kliendi isikukood, kuid tead nime ja või 

aadressi 

a. Isiku päring  

b. Aadressil elavate isikute päring 

 

4.  STARi kliendibaasi kontrollitakse igaöiselt Rahvastikuregistri muudatuste vastu. Saadud tulemused 

kuvatakse kasutajale avalehel aknas „Aktiivsed kliendiandmete halduse teated“.  

1. Avaneb otsinguaken, kus saab vajadusel kirjeid filtreerida. 
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2. Isiku andmed kliendivaates uuenevad automaatselt, kuid saadud info alusel tuleb kasutajal 

otsustada, kas on vajalik kliendile määratud abinõud lõpetada vms. 


