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Hetkeolukord

• Alates jaanuari lõpust osutab kasutajatuge SKA

• SKA ametlikult STAR-i vastutav töötleja 15.03.2019

• Statistika ja päringud STAR-ist

• Kodulehe kolimine SoM lehelt SKA lehele

• STAR uued arenduspartnerid (lepingud 4.aastaks, 
maht kuni 2 mln eurot)

• Kogutud ettepanekud KOV-idelt (TTT ja Linnade 
Liidult)

• Toiduabi



SKA meeskond
• STAR-i meeskond SKA-s:
 Ruth Paade - finants-ja arendusosakonna juht, telefon 5228874

ruth.paade@sotsiaalkindlustusamet.ee
 Kristina Pähkel - arendusvaldkonna juht, telefon 53331563  

kristina.pähkel@sotsiaalkindlustusamet.ee
 Ester Marjapuu – arendusanalüütik, telefon 56632829 

ester.marjapuu@sotsiaalkindlustusamet.ee
 Marika Värk - kasutajatugi, marika.vark@sotsiaalkindlustusamet.ee
 Evelyn Hallika – nõunik (TTT), telefon 53010587 

evelyn.hallika@sotsiaalkindlustusamet.ee
 Milvi Haitov – nõunik (TTT), telefon 53028816 

milvi.haitov@sotsiaalkindlustusamet.ee
 Sven Veskijärv – analüütik (statistika), telefon 58534143 

sven.veskijarv@sotsiaalkindlustusamet.ee



SKA meeskond
• STAR-i meeskond SKA-s:
 Anneli Nappus- analüüsitalituse juhataja, telefon 5019272 

anneli.nappus@sotsiaalkindlustusamet.ee
 Aika Kaukver – äriteenuste nõunik (teenuseosutajad), telefon 5254798 

aika.kaukver@sotsiaalkindlustusamet.ee

• STAR-i meeskond TEHIK-s
 Eve Jürgenson – teenusehaldur eve.jurgenson@tehik.ee
 Karin Rits – STAR tooteomanik karin.rits@tehik.ee



2019. a tähtsamad tegemised

• Viibimiskoha arendus

• Riskiperede seire

• Süsteemi arhitektuuritööd

• Väikearendustööd

• Planeerime kasutaja rahuolu küsimustikku, et meil 
tekiks esimene tase, mille vastu hakata teenuse 
kvaliteeti hindama



Matusetoetus
Alates 01.07.2019: Paberivaba menetlus (surmatunnistus 
digitaalne, sisestamine kohe STARi)

Suur plaan:

•Taotluse esitamine üle-Eestiliselt läbi iseteeninduse

• STARis suunamine vastavale KOVile menetlemiseks

•RR arendus surmade info iganädalaseks STARis

•STARi parendus - surnud isiku elukoht

•KOVi enda matusekulud kajastada STARis



Toimetulekutoetus: hetkeseis
•STARi hooldustööde alt on sisse viidud parendused:

• Üliõpilase puhul- õiged §-d otsusele
• Dokumentide liikide nimekiri uuendatud

•Mais lisandub:
• RR andmete päring leibkonna kuvamiseks esmasel pöördumisel
• Samuti on tulemas kinnipidamiste miinusmärgiga sisestamine

•Suvel plaanis:
• Eluasemekulude muutmise võimaldamine nn pliiatsi lisamine
• Tarbitud teenuste eest miinusmärgiga kulu lisamine esmasel pöördumisel
• Väljamaksel summa muutmise vajadus



Toimetulekutoetus: kuhu edasi
•E-toimik TTT menetlustes

•TTT menetlusprotsesside muutmine eesmärgiga dubleeriva 
tegevuse kaotamiseks

•Andmevahetuste täiendamine (lisa registrid, erinevad 
teenusepakkujad)

•Teenuse osutaja või toimetuleku saajatega  arvete esitamise 
e-teenus (TTT postkast)




