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Üldine 
 

Kliendi teenustele suunamise eelduseks STARis on see, et süsteemi on lisatud: 

1. kliendile osutatavad teenused (abinõud) 

2. teenuseosutajad koos nende poolt osutatavate teenustega 

 

Osutatavad teenused (abinõud) kirjeldatakse järgnevalt: 

1. riigieelarvest rahastatavad teenused (asenduskoduteenus, riiklik lapsehoiuteenus) lisab 

süsteemi Sotsiaalministeerium. 

NB! neid teenuseid kohalikud omavalitsused uuesti kirjeldada ei tohi! 

2. kohaliku omavalitsuse eelarvest rahastatavad teenused lisab süsteemi kohaliku omavalitsuse 

STAR administraator. 

 

Teenuseosutajate andmeid haldab (lisab, muudab, lõpetab) Sotsiaalministeerium. 

Märkus: teenuseosutajaks võib olla nii väline teenusepakkuja (teenust osutav asutus või ettevõte)  

kui  kohalik omavalitsus ise (nt koduhooldusteenuse  pakkumisel). Viimasel juhul  on vajalik ka kohalik 

omavalitsus lisada süsteemi teenuseosutajana.   

Palume  teavitada Sotsiaalministeeriumit süsteemist puuduvatest  ja  uutest teenusepakkujatest. 

 

Teenuseid saab rakendada nii lihtmenetluse kui ka juhtumimenetluse raames.   

Juhtumimenetluse puhul ei ole vajalik taotluse sisestamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Teenusele suunamine 
 

1.1. Teenuse taotluse sisestamine (riigi rahastatava lapsehoiuteenuse näitel) 
 

Teenusele suunamise taotluse sisestamist saab alustada kliendi üldandmete vaatest (kui klient on 

STARi kantud), klõpsates nupule „Uue pöördumise lisamine“ või vasakult menüünupust 

„Menetlused“. Selles juhendis kasutatakse näitena viimast varianti. 

1. Teenusele suunamise taotluse sisestamiseks klõpsa vasakul menüüs nupule „Menetlused“. 

 

2. Avanenud vaates klõpsa nupule „Lisa uus kliendimenetlus“. 

 

3. Avaneb uue pöördumise lisamise aken.  



 

4. Sisesta pöörduja isikukood ja klõpsa nupule „Kontrolli olemasolu“. 

5. Kui pöörduja ei ole sama isik, kes teenust vajab, tee linnuke kasti „Pöördumise subjekt erineb 

pöördujast“.  

6. Sisesta teenuse saaja (pöördumise subjekti) isikukood ja klõpsa nupule „Kontrolli olemasolu“. 

7. Vajadusel täpsusta pöördumise kuupäeva. 

8. Vali pöördumise liigiks „Teenuse taotlus“ ja klõpsa nupule „Edasi“. 

9. Avaneb subjekti andmete kontrollimise ja haldamise aken.  

 



 

10. Selles aknas täida ära need väljad, mida pead vajalikuks. Kohustuslik on täita sotsiaalse 

seisundi andmed, kusjuures märkida tuleb kõik isiku kohta kehtivad sotsiaalsed seisundid (nt 

töötav vanaduspensionär). 

11. Kui vajalikud väljad on täidetud, klõpsa nupule „Edasi“, misjärel avaneb abinõu (teenuse) 

valiku aken. 



 

12. Avanenud aknas otsi üles teenus (abinõu), kuhu soovid kliendi suunata. Kõige lihtsam on 

seda teha alustades teenuse nimetuse või lühinimetuse trükkimist väljale „Abinõu nimetus“. 

Süsteem leiab nimeosa järgi üles vastavad abinõud. Teenuse valimiseks klõpsa selle nime 

peale. 

 

13. Samuti võib teenust otsida, täites meetme ja alammeetme rippmenüü lahtrid või eesmärgi 

tunnuse ja klõpsates nupule „Otsi“, misjärel süsteem kuvab otsingutunnustele vastavad 

abinõud. Teenuse valimiseks klõpsa selle järel oleval nupul „Vali“. 

14. Märgi vajadusel teenuse sihtrühm. 

15. Sisesta vajadusel registreerimise lisainfo. 

16. Kui teenus on valitud, klõpsa nupule „Edasi“, misjärel avaneb leibkonna andmete 

kontrollimise ja haldamise aken. Siit on näha, kas  kliendi leibkond on süsteemi kantud. 

 

 



 

17. Selles aknas lisa vajadusel leibkonnaliikmed. Selleks klõpsa nupule „Leia rahvastikuregistrist 

samal aadressil elavad“, misjärel süsteem kuvab teenusele suunatava isikuga samal RR-

järgsel aadressil elavad isikud. 

 

18. Soovitud isiku(te) lisamiseks leibkonnaliikmeks ja menetluse subjektiks, klõpsa tema järel 

oleval  nupul, misjärel tuleb läbi käia subjekti andmete kontrollimise ja haldamise 

aken. 

19. Kui soovid teenusele suunatava isikuga samal RR-järgsel aadressil elavat isikut lisada ainult 

leibkonnaliikmeks, klõpsa tema järel oleval  nupul.  

20. Kui soovid leibkonnaliikmeks lisada isikut, kes ei ela teenusele suunatava isikuga samal RR-

järgsel aadressil, klõpsa nupule „Lisa leibkonnaliige menetluse subjektina“ või „Lisa uus 

leibkonnaliige“. 

21. Taotluse salvestamiseks klõpsa nupule „Salvesta“. 

22. Kui soovid kohe edasi liikuda abinõu rakendamisele, klõpsa nupule „Salvesta ja liigu 

rakendamisele“. Sellisel juhul menetluse üldandmeid vahepeal ei kuvata. 

 

 



1.2. Teenuse määramine 
 

Teenuse määramisel määratletakse teenuse osutamise ajavahemik, teenuse kogus, määratletakse 

teenuseosutaja ning täpsustatakse teenuse rahastusskeem. 

Teenuseosutajaks võib olla nii väline teenusepakkuja kui ka omavalitsus ise.  

1. Teenuse rakendamiseks vajuta menetluse üldvaates nupule „Määratud abinõud“. 

2. Avaneb abinõu rakendamise andmete aken. 

 

3. Siin vaates saab vajadusel muuta taotlusel valitud teenust (abinõud), klõpsates nupule 

„Muuda abinõud“ ja otsides avanevas aknas uue teenuse.  

4. Selles aknas määratle, kas klient suunatakse teenusele perioodiliselt või mitteperioodiliselt. 

5. Järgnevalt sisesta teenuse kogus. NB! Jälgi ekraanil olevat juhist! 

6. Kui osutatava teenuse koguse otsustab teenuseosutaja, võib selle jätta märkimata. 

7. Märgi teenuseosutamise  algus- ja lõpukuupäev ning klõpsa nupule „Edasi“. 

8. Avaneb teenuseosutaja valiku aken. 



 

9. Teenuseosutaja otsimiseks alusta teenuseosutaja nime trükkimist, misjärel süsteem leiab 

nimeosa järgi üles vastavad teenuseosutajad. Teenuseosutaja valimiseks klõpsa selle nime 

peale.  

10. Teenuseosutajat võib otsida ka maakonna järgi. Selleks kasuta filtrit „Maakond“. Vali 

ripmenüüst maakond ja klõpsa nupule „Otsi“, misjärel süsteem kuvab kõik otsitava 

maakonna teenuseosutajad, kes pakuvad ainult seda teenust, kuhu klient suunatakse. 

11. Kui teenuset osutab kohalik omavalitsus ise, tee linnuke kasti „Kohalik oamvalitsus on 

teenuseosutaja“ 

12. Kui teenuseosutaja on leitud, klõpsa selle järel olevale nupule „Vali“. 

 



13. Avaneb teenuse hinna sisestamise aken, kus sisesta teenuse ühiku hind (antud näite puhul 

teenuse tunni hind, mida tasub kohalik omavalitsus) ja klõpsa nupule „Valmis“. 

 

14. Avaneb teenuse hindade  haldamise aken, kus on võimalik muuta teenuse ühiku hinda  või 

rahastamist. 

 

15. Teenuse ühiku hinna muutmiseks klõpsa nupule „Muuda hindu“ 

 

16. Avanenud aknas märgi ühiku hinna kehtivuse algus ja ühiku hind ning klõpsa nupule 

„Valmis“. 



 

17. Teenuse rahastamise muutmiseks klõpsa nupule „Muuda rahastamist“. 

 

18. Avanenud aknas tee vajalikud muudatused ja klõpsa nupule „Valmis“. 

 

19. Edasi liikumiseks klõpsa nupule „Salvesta“. 

20. Avaneb abinõu rakendamise andmete vaade, kus on võimalik muuta vajadusel teenust 

perioodiliseks/mitteperioodiliseks, muuta teenuse rahastamist, välja printida teenuse 

määramise otsust, kinnitada või tühistada teenuse määramine.  

21. Abinõu rakendamise kinnitamiseks, klõpsa nupule „Kinnita abinõu rakendamine“. 



 

 

1.3. Asenduskoduteenusele suunamine 
 

Enne asenduskodusse suunamist tuleb lapsele koostada juhtumiplaan. Kui see on koostatud, ei ole 

vaja eraldi asenduskoduteenusele suunamise taotlust sisestada, vaid teenusele suunamine tehakse 

juhtumimenetluse pealt.  

1. Selleks klõpsa menetluse üldandmete vaates nupule „Määratud abinõud“. 

 

2. Avanenud vaates klõpsa nupule „Uus abinõu rakendamine taotluseta“.  



 

3. Avanenud aknas otsi üles asenduskoduteenus. Selleks alusta nt teenuse nimetuse või 

lühinimetuse trükkimist väljale „Abinõu nimetus“. Süsteem leiab nimeosa järgi üles vastavad 

abinõud. Teenuse valimiseks klõpsa selle nime peale. 

4. Samuti võib teenust otsida, täites meetme ja alammeetme rippmenüü lahtrid või eesmärgi 

tunnuse ja klõpsates nupule „Otsi“, misjärel süsteem kuvab otsingutunnustele vastavad 

abinõud.  

5. Teenuse valimiseks klõpsa selle järel oleval nupul „Vali“. 

 

5. Avaneb abinõu rakendamise andmete aken. 

6. Selles aknas sisesta teenuse kogus. NB! Jälgi ekraanil olevat juhist! Kui laps viibib 

asenduskodus iga kuu, märgi lahtrisse number 1. 

7. Märgi teenuseosutamise  algus- ja lõpukuupäev ning klõpsa nupule „Edasi“. 



 

8. Avaneb teenuseosutaja valiku aken. 

 

9. Kõigepealt vali rippmenüüst teenusele suunamise asukoht. 

 

10. Seejärel otsi üles teenuseosutaja, kelle juurde laps teenusele suunatakse. Teenuseosutaja 

otsimiseks alusta selle nime trükkimist, misjärel süsteem leiab nimeosa järgi üles vastavad 

teenuseosutajad. Teenuseosutaja valimiseks klõpsa selle nime peale ning seejärel nupule 

„Otsi“. 



 

11. Teenuseosutajat võib otsida ka maakonna järgi. Selleks kasuta filtrit „Maakond“. Vali 

ripmenüüst maakond ja klõpsa nupule „Otsi“, misjärel süsteem kuvab kõik otsitava 

maakonna teenuseosutajad, kes pakuvad ainult seda teenust, kuhu klient suunatakse. 

12. Kui teenuseosutaja on leitud, klõpsa selle järel olevale nupule „Vali“. 

 

13. Avaneb teenuse hindade haldamise aken, kus klõpsa nupule „Salvesta“. 

 

14. Avaneb abinõu rakendamise andmete vaade, kus on võimalik muuta abinõu rakendamise 

andmeid (nt kehtivuse aega, teenusele saabumise asukohta), klõpsates pliiatsimärgile. Välja 

printida teenuse määramise otsust, kinnitada või tühistada teenuse määramine.  

15. Abinõu rakendamise kinnitamiseks, klõpsa nupule „Kinnita abinõu rakendamine“. 



 

 

1.4. Kliendi eest vastutava töötaja määramine KOV osutatava teenuse puhul 
 

1. Kui teenuseosutajana on määratletud kohalik omavalitsus ise, avaneb rakendamise viisardis 

ka  kliendi eest vastutava töötaja määramise aken. 

2. Selles aknas kuvatakse kõik teenuseosutaja töötajad (STARi lisatud). Vastutava töötaja 

valimiseks, klõpsa tema järel oleval „Vali“ nupul. Kliendi eest vastutava töötaja valimine ei 

ole kohustuslik, kui seda teha ei soovi, võib sellest aknast edasi liikuda, klõpsates nupule 

„Salvesta“. 

3. Edasi liikumiseks klõpsa nupule „Salvesta“. 



 

 

3. Teenuse hinna muutmine  
 

Kui abinõu rakendamise käigus jäi teenuse hind muutmata (nt järgmisest kuust hakkab kehtima uus 

hind või sisestati hoopis vale hind), siis teenuse hinda saab muuta ka peale abinõu rakendamise 

kinnitamist. 

1. Selleks klõpsa abinõu rakendamise detailandmete vaates nupule „Hinnad“. 

 

2. Avanenud vaates klõpsa nupule „Muuda hindu“. 

 

3. Järgmises aknas märgi hinna kehtivuse algus ja klõpsa nupule „Edasi“. 



 

4. Viimases aknas märgi ühiku hind ja klõpsa nupule „Salvesta ja sulge aken“. 

 

 

4. Teenuse ennetähtaegne lõpetamine ja pikendamine 
 

Teenuse ennetähtaegseks lõpetamiseks või pikendamiseks otsi üles abinõu rakendamine, mida on 

vaja muuta.  

1. Selleks klõpsa nt vasakul menüüs nupule „Kliendid“ ja otsi üles klient. Selleks sisesta kliendi 

isikukood või nimi (kõiki välju ei pea täitma) ja klõpsa nupule „Otsi klienti“. 

 

2. Kui klient on leitud, ava kliendiandmed detailvaatenupust. 

 

3. Kliendi üldandmete vaates klõpsa nupule „Abinõude rakendamise ajalugu“. 



 

4. Ava abinõu alumisest detailvaatenupust. 

 

5. Avanenud vaates ava abinõu rakendamise andmed pliiatsimärgist. 

 

6. Rakendamise lõpetamiseks märgi  avanenud aknas teenuse kehtivuse lõpukuupäev ja vali 

rippmenüüst toimingu olekuks „toimunud“. 

 

7. Rakendamise pikendamiseks sisesta kehtivuse lõpu kuupäevaks uus kuupäev. 

8. Andmete salvestamiseks klõpsa nupule „Salvesta ja sulge aken“. 

 


