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Juhendi eessõna 
 
 
 
Käesolev juhend on koostatud kasutamiseks kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) 

teenistujatele (sotsiaaltöö spetsialistid, lastekaitsetöötajad, noorsootöö spetsialistid jne 

(edaspidi juhtumikorraldaja)), kes tegelevad noortegarantii tugisüsteemi (edaspidi NGTS) 

seire käigus selgunud potentsiaalselt abivajavate noortega.  

 

Noortegarantii tugisüsteem on elektrooniline tööriist kohalikule omavalitsusele, mis 

võimaldab saada infot piirkonna 16–26-aastastest mitteõppivatest ja -töötavatest noortest 

ning saadud kontaktinfo kaudu jõuda noorteni, et toetada neid haridusteele naasmiseks 

ja/või tööturule jõudmiseks. Iga KOV saab tugisüsteemiga vabatahtlikult kaks korda aastas 

liituda. 

 

Juhend on pidevalt täiendatav ja ettepanekute osas palume kirjutada 
heidi.paabort@sotsiaalkindlustusamet.ee. 
 
STAR NGTS mooduliga seotud tehniliste küsimuste osas pöörduda 
STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee. 
 
STARi täitmisega seotud küsimuste ning laiemas noorte tööhõive, NEET-olukorras noorte 
toetamise küsimuste osas palume kirjutada kelli.ilisson@sm.ee. 
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Mõisted 

 
NOORTEGARANTII – Noortegarantii on kõigi liikmesriikide võetud kohustus, millega 
tagatakse, et kõik alla 30-aastased noored saavad kas kvaliteetse tööpakkumise või 
täiendusõppe, õpipoisiõppe või praktikapakkumise nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist 
või haridussüsteemist lahkumist.1 
 
NOORTEGARANTII TUGISÜSTEEM – tööriist kohalikule omavalitsusele ja noorte 
toetuseks loodud süsteem, mis võimaldab saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja 
mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridusteele naasmiseks ja 
tööturule jõudmiseks. 
 
Juhendis kasutatavad sihtgrupiga seotud  mõisted 
 
 
ABIVAJAV NOOR– noortegarantii tugisüsteemis arvestatakse, et abivajav noor on 16–
29-aastane isik, kes soovib lahendust enda olukorrale. NEET-staatusest tulenevast 
sihtgrupi alajaotusest võidakse sünonüümina kasutada mitteaktiivne noor. Vt ka seireväline 
abivajav noor ja potentsiaalselt abivajav noor. 
 
MITTEAKTIIVNE NOOR- NGTS tugisüsteemis arvestatakse, et tegemist on NEET-
staatuses noorega, kes ei ole end töötuks registreerinud. Vt ka töötu noor ja NEET-staatuses 
noor.  
 
NEET-STAATUSES NOOR – noor vanuses 15-29, kes ei õpi ega tööta ning osale 
koolitusel. Teenuste põhiselt võidakse neid ka jagada töötud ja mitteaktiivsed noored.  
 
NOOR – NGTS tugisüsteemis arvestatakse, et noor on 16–29-aastane isik.  
 
POTENTSIAALSELT ABIVAJAV NOOR – 16–26-aastane isik, kes riiklike registrite 
andmetel vastab kõigile järgmistele tingimustele: 
1) ei õpi; 
2)  ei tööta; 
3)  ei ole töötuna arvel; 
4)  ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust; 
5)  ei saa töötamise toetamise teenust; 

                                                
1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=et 
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6)  ei tegele ettevõtlusega; 
7)  ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest; 
8)  ei kanna vangistust või eelvangistust; 
9)  ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses. 
 
Potentsiaalselt abivajavad noored selgitatakse välja sotsiaalhoolekande seaduse  §-s 151 
sätestatud automaatse andmetöötluse tulemusena. Noore tegelik abivajadus tuleb välja 
selgitada KOV-i juhtumikorraldajal (vt mõiste „abivajav noor“). 
 
SEIREVÄLINE ABIVAJAV NOOR –  16-29 aastane noor, kes riiklike registrite 
andmetel ei pruugi vastata potentsiaalselt abivajava noore tingimustele ja keda registrite 
alusel ei tuvastata, kuid kes soovivad abi/lahendust oma olukorra lahendamiseks. 
Seireväline abivajav noor on noor, kes vajab oma olukorrale lahendust, kuid kes ei tule 
välja STAR-i automaatselt moodustatud nimekirjadest. Siia gruppi kuuluvad nt kõik 
noored, kes ei õpi ja ei tööta, aga on töötukassas arvel (töötud). Noor, kes ei õpi ja ei tööta 
ja tegelikult on ka andmeregistrite järgi mitteaktiivne, kuid kuna seired toimuvad 
konkreetsetel ajahetkedel, siis ei ole teda nimekirjas, kuid ta vajab lahendust oma 
olukorrale. Noor, kes reaalselt ei käi koolis, aga on on endiselt kooli nimekirjas (ehk ei tule 
välja andmeregistrite seirest).  
 
HOOLDUSÕIGUSEGA ISIK –  alla 18-aastase noore eest vastutav isik, kellel on 
konkreetse noore hooldusõigus ja kellele peab saatma teate läbi STAR-süsteemi kui alla 
18-aastasele noorele saadetakse NGTS kiri.  
 
Juhendis kasutatavad juhtumikorraldusega seotud  mõisted 
 
JUHTUMIKORRALDAJA – KOV-i töötaja, kes vastutab noore lahendusvajaduse 
väljaselgitamise ja toetuse osutamise (nõustamine, juhtumiplaani koostamine, teenuseid 
saama suunamine, tegevuste täitmise jälgimine, andmetöötlus, koostöö teiste 
spetsialistidega juhtumikorralduse käigus jms) eest. Juhtumikorraldaja ametinimetus võib 
ametijuhendis erineda.  
 
JUHTUMIKORRALDUS (juhendi kontekstis) – abivajava noore individuaalsetest 
vajadustest lähtuv sekkumismeetod, mis hõlmab isiku probleemide lahendamiseks 
abimeetmete pakkumist ja/või korraldamist lihtmenetluse või juhtumiplaani abil. 
 
JUHTUMIPLAAN – abivajavale noorele pakutavaid tegevusi ja tegevuste ajakava 
kirjeldav dokument STAR-is, mille juhtumikorraldaja koostab koostöös noorega, alaealise 
noore puhul hooldusõigusega isikuga ja koostööpartneriga. Alaealise noore puhul 
kaasatakse juhtumiplaani koostamisse hooldusõigusega isik. Rakendatakse erandjuhul 
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multiprobleemsete juhtumite korral, kui probleemide lahendamisse kaasatakse erinevaid 
teenusepakkujaid. Vt juhtumimenetluse alustamist STAR juhend lk 22. 
 
LIHTMENETLUS – noorele lühiajalise toe pakkumine ja noore abistamine, sealhulgas 
vajalike teenuste ja toetuste tutvustamine. Noorega kokku lepitud ja lihtmenetluse raames 
pakutavaid tegevusi kirjeldab juhtumikorraldaja STAR-is lihtmenetluse liigi „NGTS noor 
16–26“ all. Vt juhtumimenetluse alustamist STAR juhend lk 19. 
 
Juhendis kasutatavad võrgustikuga seotud  mõisted 
 
KOHALIK OMAVALITSUS (KOV) – oma piirkonnas noortegarantii tugisüsteemi ja 
noorte toetamise süsteemi rakendamise eest vastutaja.  
 
KOOSTÖÖPARTNER – juhtumipõhiselt (juhtumikorraldaja poolt) valitud asutused (nt 
Eesti Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet, noortekeskused (noorsootöö võimalused, sh 
Noorte Tugila lähenemine), Politsei- ja Piirivalveamet jne), kes pakuvad piirkonnas 
noorele toetusi ja teenuseid.  
 
LÄHIVÕRGUSTIK – mitteformaalne (sotsiaalne) võrgustik ehk noort igapäevaselt 
ümbritsevad isikud (nt pere, hooldaja, sõbrad, klassikaaslased, töökaaslased jne). 
 
SOTSIAALMINISTEERIUM – poliitikakujundaja, rakendamise seiraja, vajalike IT 
lisaarenduste tellija.  
 
SOTSIAALKINDLUSTUSAMET – Noortegarantii tugisüsteemi koordineeriv asutus, 
STAR-i funktsionaalsuse tagaja ja arendaja.  
 
VÕRGUSTIKULIIGE – asutused, kes ennetava või toetava funktsionaalsuse vaatest 
tegelevad NGTS sihtgrupi noortega. 
 
VÕRGUSTIKUTÖÖ – kokkulepitud eesmärkidel süstemaatiliselt toimuv asutuste 
vaheline koostöö, milles sisaldub ühine kitsaskohtade kaardistamine, analüüsimine ja 
kirjeldamine, võimalike lahenduste leidmine, olemasolevate ressursside jagamine ja 
juhtumipõhine aktiviseerumine. Võrgustikutöö saab NGTS vaatest toimida nii asutuste, 
omavalitsuse, piirkonna, maakonna kui ka riiklikul tasandil.  
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1. Noortegarantii tugisüsteemi eesmärk ja taust 
 
 
Noortegarantii 
2015. aastal võeti Eesti valitsuse poolt vastu otsus viia Eestis ellu Noortegarantiid, mis on 
kõigi liikmesriikide võetud kohustus, millega nad tagavad, et kõik alla 30-aastased noored 
saavad kas kvaliteetse tööpakkumise või täiendusõppe, õpipoisiõppe või 
praktikapakkumise nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või haridussüsteemist 
lahkumist (NEET-staatuses noored)2. Noortegarantii Eesti tegevuskava on leitav siit.  
 
NEET-staatuses noore mõiste 
NEET-staatuses noore mõiste puhul on kokku lepitud, et see tähendab 15–29-aastast 
mitteõppivat ja mittetöötavat noort, kes ei osale ka koolitustel (NEET – „not in education, 
employment or training“).   
Kui 2015. aastal oli Eestis 29 500 mitteõppivat- ja -töötavat noort, siis 2019. aasta lõpu 
seisuga oli vastavas sihtgrupis noori 20 700 ja 2020. aasta lõpu seisuga 24 300.3 Arvulise 
tõusu (17%) taga on ühe olulise põhjusena tõenäoliselt ka COVID-19 pandeemiast 
tulenevad mõjud. 
 
Noortegarantii Eesti tegevuskava funktsionaalsus 
Noortegarantii elluviimiseks viiakse Eestis ellu mitmeid tegevusi, mis oma eesmärgist 
lähtuvalt on kas NEET-staatust ennetavad, sihtgrupi leidmist (noorteni jõudmist) ja 
lahendusteid toetavad või jätkutuge pakkuvad. Lisaks on erinevad tegevused suunatud 
erinevatele NEET-staatuses noorte sihtgruppidele, sh vanustele.  
 
Noorteni jõudmine ja Noortegarantii tugisüsteem 
Selleks, et toetada noorte leidmist ja võimaldada KOV-il saada ajakohast infot tema 
piirkonnas elavatest abivajavatest noortest, loodi 2018. aastal sotsiaalteenuste ja -toetuste 
andmeregistrisse (STAR) lahendus ehk noortegarantii tugisüsteem. 
 
NGTS on IT-tööriist kohalikule omavalitsusele ja 16–26-aastaste noorte toetuseks 
loodud juhtumikorralduslik lahendusviis, mis võimaldab kuni kaks korda aasta 
jooksul saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest (va töötutest) 
noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridusteele naasmiseks ja tööturule 
jõudmiseks.  
 

                                                
2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=et 
3 Eesti Statistikaamet, 2021 
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Oluline! Abivajavate noorte teadasaamiseks tuleb kohalikul omavalitsusel esitada 
taotlus STAR-is enne iga uue seire algust 1. märtsiks ja 1. oktoobriks (vt täpsemalt 
Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimääruses ja STAR-i kasutusjuhendist lk 5). 
KOVid, kes on NGTSiga varem liitunud, peavad jätkamiseks samuti taotluse esitama.  
 
NGTS IT-lahendus võimaldab teha rahvastikuregistri andmetel päringu teistesse 
riiklikesse registritesse. Päringu tulemusena kuvatakse KOV-i poolt määratud 
spetsialistidele, nt juhtumikorraldajale (isik, kellel on STAR-is antud NGTS 
juhtumikorraldaja roll, vt STAR juhend lk 2) nimekiri nendest KOV-i piirkonnas elavatest 
16–26-aastastest noortest, kelle seas on noori, kes võivad vajada proaktiivset tuge, et naasta 
haridust omandama või suunduda tööturule.  
 
NGTS kontekstis on oluline teada erisusi järgmiste sihtgrupi mõistete osas (vt joonis 1): 
- NEET-staatuses noor (Noortegarantii sihtgrupp); 
- töötu noor (noore andmeid ei kuvata NGTS seires aga on potentsiaalne abivajaja); 
- mitteaktiivne noor (noore andmed kuvatakse NGTS seires ja on NGTS kontekstis 
potentsiaalselt abivajav noor); 
- seireväline noor (noor, kes ei ole seire nimekirjas aga võib olla NEET-staatuses või 
mittetoetamise korral staatusesse jõuda ning vanuse poolest võib olla väljas 16-26 aastase 
raamistikust).  
 

Joonis 1. Noortegarantii tugisüsteemi kaudu toetatavad sihtgrupid 
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Oluline! NGTS IT-lahendus kuvab nimekirja 16–26-aastaste noortest, kes on NEET-
staatuses noorte nn mitteaktiivsete grupis, seega on oluline tervikpildi saamiseks võtta 
ühendust võrgustikuliikme Eesti Töötukassaga, et saada ülevaade NEET-staatuses noorte 
teisest nn alagrupist- töötute noorte koguarvust omavalitsuses. Koguarvu teadmine 
võimaldab KOVil teha teadlikumaid pikaajalisi noorte toetamise plaane. Lisaks annab see 
teadmise, milline on ühisjuhtumite lahendamise korral ressursivajadus.  
 
STAR-i NGTS-i moodulis kuvatakse juhtumikorraldajale noore rahvastikuregistrist 
päritud kontakt- ja üldandmed, mis võimaldavad noorega kontakteeruda, tema abivajaduse 
tuvastada ning vajaduse korral talle abi pakkuda (olemasolevaid riiklikke ja KOV-i 
teenuseid vahendada jne). 
 
Juhtumikorralduse eesmärk on noore (tagasi)toomine haridusellu ja tööturule 
selliselt, et inimene jääks hõivatuks ka pärast juhtumikorraldaja toe lõppemist. 
Noortele suunatud juhtumikorralduse käigus selgitatakse välja noore abivajadus ning  
vajadusel pannakse koos noorega paika edasine tegevuskava.  
 
Juhtumikorralduse protsessi võtab kokku joonis 1. Punktides 3.1- 9.3 pikem ülevaade 
etappidest.  
 
Joonis 2. Juhtumikorralduse põhiprotsess 
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2. Võrgustikutöö arendamine piirkonnas mitteõppivate ja -
töötavate noorte toetamiseks  
 
Noorte juhtumikorralduses ja võrgustikutöös on oluline terviklik lähenemine, mis arvestab 
noore kõiki eluvaldkondi. Sellest tulenevalt on noorte toetamisel oluline laiem 
võrgustikutöö erinevate valdkondade (haridus-, noorsootöö-, sotsiaal-, meditsiini-, õigus, 
töövaldkond jm) ja nende valdkondade asutustega (nt koolid, noortekeskused, huvikoolid, 
perekeskused, perearstikeskused, Eesti Töötukassa, prokuratuur, sotsiaalteenuste pakkujad 
jne).  
 
Võrgustikutöö on NGTS vaatest kokkulepitud eesmärkidel süstemaatiliselt toimuv noorte 
sujuvamaks toetamiseks asutuste vaheline koostöö, milles sisaldub ühine kitsaskohtade 
kaardistamine, analüüsimine ja kirjeldamine, võimalike lahenduste leidmine, 
olemasolevate ressursside jagamine ja juhtumipõhine aktiviseerumine. Oluline on 
võrgustikuliikmete vahel kokku leppida rollid, informatsiooni (sh andmed) vahetamise 
viisid, asutuste proaktiivsuse võimalused ennetamaks koostöö võimalikke probleeme ja 
üldised juhtumikorralduslikud etapid (küsimused). Võrgustikutöö saab NGTS vaatest 
toimida nii asutuste, omavalitsuse, piirkonna, maakonna kui ka riiklikul tasandil.  
 
Võrgustik ja selles olevad liikmed kattuvad tõenäoliselt mitmete teiste KOV teenuste 
(sihtgruppide) puhul, mistõttu on oluline otsustada, kelle roll KOVis on nimetatud 
valdkonnaülese võrgustiku üldine koordineerimine ja arendamine.  
 
Vastavalt noore juhtumile (kuna on olemas laiem võrgustikutöö) saab aktiviseeruda 
juhtumipõhine koostööpartnerite võrgustik, kuhu kaasatakse üldisest võrgustikust 
erinevaid noorest lähtuvaid eesmärke täitvad asutused. Oluline on läheneda nii asutustele 
kui ka teenuste pakkumisel tasandite (KOV enda ja nt riiklikud teenused) ja 
piirkonnaüleselt. Eriti oluline on see väiksemate piirkondade vahel, kus noorteni jõudmise 
(leidmise) ja toetamise võimalused võivad olla piiratud.  
 
Oluline! Juhtumikorraldaja puhul on oluline jälgida, et tema tööülesannete hulka kuulub 
eelkõige juhtumipõhiste koostööpartnerite võrgustiku koordineerimine ning pidev suhtlus 
noorega. Seejuures tuleb arvestada noorega töös lähivõrgustiku tähtsust (perekond, 
sugulased, tuttavad, sõbrad).  
 
Seega tehakse juhtumikorraldustööd (vt joonis 3) nii noore, noore lähivõrgustiku kui ka 
laiemalt võrgustikuga, sh juhtumitöösse kaasatakse erinevaid võrgustikus olevaid 
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koostööpartnereid. Sel põhjusel on oluline pidevalt oma tööd analüüsida ja kaardistada, kas 
olemasolev võrgustik sisaldab kõiki vajalikke osapooli. 

Joonis 3. Erinevad tasandid võrgustikutöös 

 

 
 

2.1. Võrgustikutöö alustamine ja arendamine 
 
ETAPP 1: Noortele vajalikke võimalusi või teenuseid pakkuvate olemasolevate 
koostööpartnerite väljaselgitamine (vt joonis 4) ja kaardistamine. Soovitame kaardistada 
kõik sihtgrupiga seotud toetused ja teenused, mida piirkonnas pakutakse, sh omavalitsuste 
ülesed, maakondlikud ja riiklikud.  
ETAPP 2: Kontakteerumine ja kohtumine – partneritega suhtlemise ja võrgustiku 
arendamise edukuse märksõnaks on proaktiivsus. KOV-i juhtumikorraldaja on ise aktiivne 
suhteid ja koostööd sõlmima ja arendama. 
ETAPP 3: Võrgustikuliikmetega ühtse kuvandi loomine ja konsensuslik arusaam 
probleemi olemusest ning selged valdkondlikud kokkulepped selle arendamisel. 
ETAPP 4: Konkreetsete kokkulepete tegemine koostööks (kohtumised, edaspidine 
suhtlus, andmekaitse, toetamise põhimõtted, teenuste ühine kommunikatsioon, kuidas 
hinnatakse tulemuslikkust). 
ETAPP 5: Koostöökohtumiste kokkukutsumine sihtrühmaga seotud teemade, 
murekohtade ja ühise koostöö arutamiseks (näiteks üks kord kvartalis).  
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Joonis 4. Võrgustumise etapid 

 

 

3. JUHTUMIKORRALDUS 
 

3.1. Kontakteerumine 
 
3.1.1 Kontaktivõtuks kasutatavad andmed 
Automaatse registrite päringu tulemusena tehakse NGTS-i kasutamiseks taotluse esitanud 
KOV-i vastavate õigustega STAR-i NGTS-i moodulile ligipääsu saanud teenistujale 
STAR-is kättesaadavaks selliste noorte (vanus 16–26) andmed, kes registrite andmetel 
vastavad kõigile eespool nimetatud tingimustele (potentsiaalselt abivajav noor).  
 
Juhtumikorraldajal on võimalik avada STAR-is nimekiri, kus kuvatakse alljärgnev info: 
- isikukood; 
- nimi; 
- vanus; 
- registreeritud elukoha aadress, sideaadress, e-posti aadress, telefoninumber; 
- alaealise noore (vanus 16–17) puhul hooldusõigust omavate isikute nimed, registreeritud 
elukoha aadress ja sideaadress ning kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber); 
- haridus (viimane omandatud haridus), viimane katkestatud haridus, õppekeel; 
- töötamine (viimase töötamise lõppkuupäev ja töötamise vorm). 
 



 

12 
 

3.1.2 Personaalne ühenduse võtmine  

 
Joonis 5. Juhtumikorralduse kontakteerumise etapid 

 

Noorega personaalselt ühenduse võtmine (vt joonis 5) on esimene samm, et pakkuda 
võimalikule abivajajale just temale sobivat, individuaalset tuge. Iga noor on eraldiseisev 
isiksus oma eelistuste ja suhtumisega.  
 
Varasema kogemuse alusel on teada, et mitmed noored on kontakti võtmisest positiivselt 
meelestatud, aga tuleb ka arvestada, et esmapilgul võib see, kui riik (KOV) hakkab noore 
vastu isiklikku huvi tundma, mõjuda teatud osale noorte jaoks ehmatavalt ja küsimusi 
tekitavalt. 
Juhtumikorraldajale on oluline teada, et igal kontakti võetud noorel  on õigus abist 
keelduda, kuid tegemist võib olla ka teatud (kaitse)reaktsiooniga.  
 
On oluline järgida, et Sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõige 8 kohustab KOV-i 
potentsiaalselt abivajava noorega kontakti saamisel ja abivajaduse selgumisel küsima 
noore nõusolekut andmete edasiseks töötlemiseks. Kui noor nõusolekut ei anna, 
lõpetatakse andmete edasine töötlemine. Seetõttu on oluline, et esimese kontakti loomisel 
saadakse ta võimalusel oma hetkeseisu üle kaasa mõtlema.  
 
Soovitame enne kirjade väljasaatmist kontrollida, kas nimekirjas on politsei poolt 
kadunuks kuulutatud isikuid. Kontrollida saab siit: https://www2.politsei.ee/et/politsei-
palub-abi/teadmata-kadunud-isikud/. Kontrollida tuleb eelkõige mõeldes noore lähedaste 
peale, et näiteks alaealise noore hooldusõigusega isikule võib mõjuda see kiri 
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emotsionaalselt muserdavalt, kui tema laps on teadmata kadunud ja ta saab teate, et KOV 
soovib tema lapsega ühendust võtta.  
 
Kui juhtumikorraldaja poole pöördub noor/ tema hooldusõigusega isik või saadakse teada 
noorest, kes vajaks abi, aga kes pole nimekirjas kuvatud (vt seireväline noor), soovitame 
samuti osutada vajaminevat abi ja lisada noor STAR NGTS süsteemi.Sellisel juhul 
menetluse alustamisel on oluline küsida noore isikukoodi ja nõusolekut andmete 
töötlemiseks.  
 
3.1.3 Kontaktivõtu võimaluste kasutamine 
 
Juhtumikorraldajal on võimalik STAR-is noorte taustaandmete (haridustase, viimane 
töötamine, mitmes kord nimekirjas jne) järgi nimekirja filtreerida. Vt STAR 
juhendmaterjal lk 5. 
 
Kontaktivõtu võimalused STAR-i NGTS-i moodulis on (vt ka STAR juhendmaterjal lk 6): 
● e-kiri; 
● SMS; 
● tavapost. 
 
Alaealise noore puhul tuleb saata teavitused kontakteerumisest ka hooldusõigust 
omavatele isikutele. Esimesena saadetakse kiri noorele. Klikates nimekirja üleval ribal 
„hooldusõigusega isikud“ avanevad noore hooldusõigusega isikute kontaktid.  
 
Oluline! Osade noorte puhul ei pruugi nende andmeid süsteemis sisalduda vaid seal on 
näiteks nende vanemate või hooldajate kontaktid. Sel põhjusel soovitame see üle 
kontrollida ja kirja sisu vastavalt sellele muuta.  
 
Topelt kirjade mittesaatmiseks palume tähele panna, et kui saata kirju mitmes jaos, tuleb 
jälgida, millistele noorte vanematele on juba varem kiri saadetud (vt STARi 
kasutusjuhendit lk 10). 

E-kirja teel kaaskirja saatmine 
Juhtumikorraldaja saadab nimekirjas olevatele noortele STAR-i vahendusel 
kontaktandmetes märgitud e-posti aadressile kaaskirja (standardkiri eesti, inglise ja vene 
keeles, mille sõnastust saab vastavalt vajadusele muuta, vt LISA 2 näidiseid). Kui on alust 
arvata, et kontaktaadress ei kuulu noorele endale, tuleks kirjale lisada lause, et kiri 
edastataks õigele inimesele.  
 



 

14 
 

Kui noorte nimekiri on pikk, saab e-kirju saata ühe lehekülje kaupa. Teatises on kirjas 
kontakteerumise põhjus ning personaalne link veebipõhisele tagasiside ankeedile 
(liidestatud STAR-iga). Nimetatud ankeedi link on aktiivne seire perioodi lõpuni. Ankeedis 
saab noor ära märkida, kas ta soovib või ei soovi abi saada (sh põhjused), ning abivajaduse 
korral anda kontaktid, et KOV-i töötaja temaga ühendust võtaks. Ankeedi kaudu noorte 
vastuste laekumisi tuleb jooksvalt jälgida, sest automaatselt teadet selle kohta ei tule. Seda 
on võimalik teha NGTS liidedes filtrite kaudu.  
 
Keelte valik kirja saatmisel 
Kirja on võimalik saata samal ajal mitmes keeles. Selleks tuleb teises keeles kiri algtekstile 
kopeerida. Venekeelse kirja lingis tuleb peale avamist ise teha valik „RUS“ (ei ole 
automaatselt venekeelne).  

SMS-iga teatise saatmine 
Kui e-posti aadress puudub või noorega ei ole e-posti teel võimalik kontakti saada, saab 
sama info välja saata SMS-i teel kontaktandmetes märgitud telefoninumbrile.  
SMS-teenuse kasutamiseks peab KOV-il olema eelnevalt sõlmitud RIA-ga SMS-teenuse 
kasutamise leping. Kui ei ole, saab seda teha avalduse alusel (vt 5 näidist, lk 40). 

Posti teel teatise saatmine 
Kui puudub nii e-posti aadress kui telefoninumber, võib saata kirja posti teel 
rahvastikuregistris (RR) märgitud sideaadressile, millele võib lisada makstud vastusega 
ümbriku.  

Alternatiivsed teavitusviisid 
Kui juhtumikorraldajal on põhjust eeldada, et kirjeldatud kontakteerumise viis ei anna 
soovitud tulemust, võib juhtumikorraldaja valida noorega kontakteerumiseks sobivama 
meetodi (nt sotsiaalmeedia, otse helistamine vms). Sotsiaalmeediat kasutades tuleb enne 
kindlasti veenduda, et tegemist on nimekirjas oleva noorega (kattuv sünnikuupäev, elukoht 
jne). 
Võimalus on ka koostöös võrgustikuliikmetega korraldada sihtgrupi huvidele vastavaid 
temaatilisi üritusi (infopäevi, messe, koolitusi jmt), mis võimaldab noori võimaluste osas 
teavitada.  
Põhjendatud juhtudel (ükski teine alternatiiv ei ole andnud tulemust või on infot, mis viitab, 
et noor võib vajada abi või see toimub noore/tema hooldusõigusega isiku soovil), võib 
juhtumikorraldaja teha noore rahvastikuregistri või sideaadressile kodukülastuse. 
 

4. Kontaktivõtu ja teatise saatmise järeltegevused 
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4.1. Ankeedile oodatakse vastuseid kuni 14 päeva. Kui noor ei ole 14 päeva jooksul 
ankeedile vastanud, võtab juhtumikorraldaja noorega ise ühendust, valides 
juhtumikorraldaja arvates talle teada oleva info kohaselt kõige tulemuslikuma variandi (e-
post, telefon, sotsiaalmeedia, suhtlusvõrgustik jms). 
4.2.  Kui selgub, et noor vajab abi (ankeedile vastab noor “JAH”; telefonikõnes või e-
posti teel annab noor teada, et sooviks oma olukorras muutust vms), võtab 
juhtumikorraldaja temaga ühendust, et leppida kokku personaalne kohtumine. 
4.3.  Kui noor soovib, et KOV välistaks temaga kontakti võtud ja keelab enda andmete 
töötluse (nt ei soovi, et tema andmeid edaspidi nimekirjas kuvataks) või kinnitab, et elab 
välismaal ja lähiaastatel kindlasti Eestisse tagasi ei pöördu, teeb juhtumikorraldaja 
vastavasisulise märke STAR-i (vt STAR juhendmaterjal lk 16).  
4.4. Kliendivaates klikates „Ei soovi andmetöötlust“ saab valida, kas andmeid ei 
töödelda tähtajatult või vaid teatud aastad (alates märke tegemisest). Seejärel lõpetab 
STAR isiku andmete edasise töötlemise ning edasise andmetöötluse välistamiseks 
säilitatakse STAR-is vaid noore isikukoodi kuni tema 27-aastaseks saamiseni. 
 
Oluline! Tehtud muudatused on tagasipöördumatud ja noore nimi kaob nimekirjast kohe. 
 

5. Abivajaduse väljaselgitamine ja hindamine 
Noore abivajaduse väljaselgitamine ja hindamine on otseseks jätkuks kontaktivõtule ning 
vajaduse korral aluseks lihtmenetluse või juhtumiplaani algatamisele või algatamata 
jätmisele. 
 

5.1. Abivajaduse väljaselgitamine ja tulemuste dokumenteerimine 
 
5.1.1. Noore poolt täidetud ankeet (kui on täidetud) ning vestlus juhtumikorraldajaga  
annavad esimese info noore võimalikust abivajadusest. Kui selgub, et noor on tegelikult 
aktiivne (nt elab/töötab/õpib välismaal), või noor väljendab selgelt, et ta ei soovi KOV-ilt 
abi, ei algatata lihtmenetlust. Juhtumikorraldaja teeb vastava märke STAR-i ning teeb 
vestlusest saadud info alusel märke, millal noor välismaalt tagasi tuleb või millise ajani 
edasine kontaktivõtt välistada.  
5.1.2. Kui alaealine väljendab vestluse käigus soovi, et temaga edaspidi ei tegeletaks, ent 
juhtumikorraldajani on jõudnud info, et tegemist on lastekaitseseaduse mõistes hädaohus 
oleva või abivajava lapsega, tegutsetakse edasi vastavalt kehtivale õigusele ehk 
samamoodi, nagu reageeritakse siis, kui info abivajavast või hädaohus olevast lapsest 
laekuks muude kanalite kaudu. 
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5.1.3. Kui noor vastab ankeedis JAH või EI, aga temaga ühendust võttes kinnitab, et 
tegelikult ei vaja abi/vajab abi, muudab juhtumikorraldaja ise abivajaduse vastuseks. 
Noorel on ka endal võimalik enda vastust muuta. 
 

5.2. Kohtumine abivajaduse hindamiseks 
 
5.2.1. Kui on selgunud, et noor vajab abi või  eelneva kontakteerumise tulemusena ei ole 
noore tegelik abivajaduse hetkeseis päris selge, lepitakse kokku kohtumine 
juhtumikorraldaja ja noore vahel.  
Kohtumine võiks toimuda silmast silma vestluse käigus. Kui füüsiliselt ühes kohas 
viibimine ei osutu võimalikuks, võib kohtumine toimuda nt videokõne või telefoni 
vahendusel.  
5.2.2. Kohtumise jooksul toimub nõustamine ja hinnatakse noore abivajadust detailsemalt 
ning täiendatakse STAR-is noore kohta olemasolevat (sh eelnevalt ankeedist ja 
kontakteerumise tulemusena saadud) infot. 
STAR-i kliendivaates sisestatakse noore tegelik abivajadus (jah/ei) ja lisatakse põhjendus. 
Järgmises seires säilivad vaid need kommentaarid, mis on kirjas menetluses või märkuses 
„tegelik aadress erineb“.  
Vajaduse korral kasutab juhtumikorraldaja abivajaduse täpsustamiseks sobivaid 
abivahendeid (vt küsimustiku näidis LISA 3, lk 33).  
Andmekaitsest lähtuvalt tuleb arvestada, et kui juhtumikorraldaja kasutab noore 
abivajaduse selgitamiseks või täpsustamiseks paberil olevaid hindamis- ja abimaterjale, 
tuleb nendele kantud noore kohta käiv info sisestada STAR-i ning pabermaterjalid hävitada 
(va noorega kokkulepitud paberkandjal tegevusplaanid). Igal kohalikul omavalitsusel on 
oma kord (tulenevalt andmekaitseseadusest) dokumentide arhiveerimiseks. Seda on 
soovitatav kohaliku omavalitsuse andmekaitsespetsialistiga läbi rääkida.  
5.2.3. Kui selgub, et noor elab tegelikult teise KOV-i piirkonnas (nt on rahvastikuregistri 
andmed vananenud või muutmata), märgib juhtumikorraldaja isiku tegeliku elukoha 
aadressi ja annab selle info STAR-is edasi teisele juhtumikorraldajale (koos kogutud 
andmete ja märgetega). Teise KOV-i suunamist saab teha vaid süsteemiga liitunud KOV-
ide puhul. Kui noore elukohajärgne KOV pole NGTS-iga liitunud, tuleb alaealise noore 
puhul abivajajast informeerida noore elukohajärgse KOV-i lastekaitsetöötajat. Täisealise 
noore puhul arutatakse abisaamise võimalusi vastavalt noore soovile. 
Samuti on oluline teavitada noort valedest elukohaandmetest rahvastikuregistris.  
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6. Lihtmenetlus ja juhtumiplaani (STAR-is ka kliendimenetlus) 
koostamine 
 
Menetlusega STAR-is alustatakse alles siis, kui eelnevate etappide tulemusena on 
selgunud noore abivajadus (noor vajab abi).  STAR juhendmaterjal lk 18. 
 
Lihtmenetlust kasutatakse juhul, kui noor vajab lühiajalist tuge või suunamist, st piisab 
tema esmanõustamisest ja toetuse/teenuse pakkumisest ühe koostööpartneri poolt. Näiteks, 
kui abivajaduse hindamisel selgub, et noor on mitteaktiivne, kuna ei ole leidnud piirkonnas 
sobivat tööd ega ole ennast töötukassas töötuna arvele võtnud, ent omab tahet ja 
motivatsiooni esimesel võimalusel tööle asuda, võib piisata sellest, kui juhtumikorraldaja 
aitab noorel end töötukassas arvele võtta ning leida üheskoos noore ja töötukassa 
spetsialistiga noorele sobiv teenus.  
 
Oluline on pidevalt silmas pidada lõpp-eesmärgi (õpingute jätkamine, sobiva töö leidmine) 
saavutamist ning juhtumikorraldaja hoiab end noore käekäiguga kursis senikaua kuni 
noore eesmärk on saavutatud ning juhtumikorraldaja on kindel, et püstitatud eesmärk on 
noorele ka jõukohane (sobiv töö, suutlikkus töösuhet hoida). Peale eesmärgi saavutamist 
on oluline, et juhtumikorraldaja hoiab noorega kontakti veel kuni kuus kuud, et hinnata 
eesmärgi jõukohasust.   
 
6.1.  Lihtmenetluse korras osutatud abi kohta kannab juhtumikorraldaja info STAR-i 
toimingutena. 
6.2.  Lihtmenetluse võib lugeda lõppenuks kui noor on saavutanud oma lõppeesmärgi 
ja hoidnud seda 6 kuud (6 kuud on jätkutoe periood). Punkti 6 alla lisatud näite puhul pärast 
noore töötukassas arvele võtmist ei lõpetata lihtmenetlust ja tööd noorega enne kui noor on 
saavutanud oma lõpp-eesmärgi.  
6.3.  Kui suhtlemise käigus selgub, et osutatud abi ei ole olnud piisav ning noor vajaks 
siiski rohkem tuge või terviklikumat juhtumikorraldust, muudetakse lihtmenetlus koostöös 
noorega juhtumiplaaniks (vt STAR juhendmaterjal lk 22).  
6.4.  Juhtumiplaan algatatakse juhul, kui noor vajab pikemaajalist terviklikku 
juhtumikorraldust: kui lahendatavaid probleeme on mitu ja/või noorele on vaja pakkuda 
mitut erinevat teenust (vt ka LISA 4 lk 36, kus on juhtumiplaani näidis). Selle raames 
koostatakse noorele juhtumiplaan. 
6.5.  Juhtumiplaani arutatakse ja see pannakse kokku koostöös noorega ning vajaduse 
korral koostööpartneriga. Alaealise puhul kaasatakse hooldusõigust omav isik. 
6.6.  Juhtumiplaani koostades tuleb silmas pidada pikemaajalist eesmärki – tuua noor 
püsivalt tagasi haridusellu või tööturule. 
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6.7.  Juhtumiplaan vormistatakse ja selle edasist täitmist jälgitakse STAR-is.  
6.8.  Noor, kelle toetamiseks juhtumiplaan koostatakse, allkirjastab juhtumiplaani. 
Alaealise puhul teeb seda hooldusõigust omav isik.  
6.9. Juhtumiplaani lõpetamisel säilitatakse dokumendid vastavalt seadusele ja KOV-is 
kokkulepitule. Pöördu oma omavalitsuse andmekaitse spetsialisti poole. 

7. Teenuste osutamine 
Juhtumikorraldaja toetab noort vajaduse korral sobivate riiklike ja/või KOV-i teenuste 
taotlemisel (esialgne nimekiri on juhendi Lisas 1, lk 23) ning viib kokku noore ja abi 
osutajad (noorte tugila lähenemine, töötukassa jne). 
 
7.1.  Juhtumikorraldaja roll on jälgida, et kõik juhtumiplaanis ette nähtud teenused 
jõuaksid nooreni ettenähtud mahus ja järjekorras.  
7.2.  Isegi, kui pakutavad teenused sisaldavad omakorda isiklikku 
toetajat/koordinaatorit, ei anna KOV-i juhtumikorraldaja vastutust juhtumiplaani üldise 
täitmise eest teenustega kaasatulevatele tugiisikutele, vaid jääb ise hoidma n-ö katusvaadet 
juhtumiplaani elluviimisest.  
7.3.  Juhtumikorraldaja on noorega regulaarselt ühenduses ning teeb vahehindamisi (vt 
punkt 5) sõltumata sellest, millist teenust noor parasjagu saab.  

8. Menetluste (toetusprotsessi) rakendamise hindamine 
Loodud menetlus on kokkulepe abivajava noore ja teiste osapoolte vahel, mistõttu tuleb 
regulaarselt jälgida plaanist kinnipidamist ning hinnata selle efektiivsust ja asjakohasust. 
Uute asjaolude ilmnemisel võib plaanis teha muudatusi, lähtudes käesoleva juhendi punktis 
7.2 sätestatust.  
 
8.1.  Noort toetav spetsialist on ühenduses noorega ja abi osutajatega ning jälgib 
juhtumiplaani rakendamise protsessis: 
● kas noor saab talle ette nähtud abi; 
● kas teenused annavad planeeritud tulemusi (muutused, edusammud, noore 
rahulolu); 
● kas lõpptulemuse huvides oleks vaja teha muudatusi. 
8.2. Esimene vahehindamine on soovitatav teha ühe kuu möödumisel menetluse 
koostamisest. Edasised vahehindamised toimuvad noore olukorrast ja vajadusest lähtuvalt, 
ent mitte pikema perioodi tagant kui kolm kuud. 
8.3. Juhtumikorraldaja sisestab vahehindamise tulemused menetluse juurde STARis.  
8.4. Juhtumikorraldaja sekkub ja tagab noore õiguste kaitse, kui juhtumiplaani täitmisel 
tekivad probleemid (näiteks ei pea teenuseosutaja noore suhtes sõlmitud kokkulepetest 
kinni) või ilmneb, et abi osutamises või teenuste kombineerimises on vaja teha muudatusi 
(näiteks selgub, et läbitav keelekoolitus on liiga keeruline ning vaja oleks alustada 
lihtsamast tasemest). 
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8.4.1. Muudatuste vajaduse ilmnedes proovib juhtumikorraldaja saavutada 
teenuseosutajatega noore jaoks sobilikku kokkulepet. 
8.4.2. Kokkulepitud muudatused tehakse juhtumiplaanis või lihtmenetluses STAR-is.  
 
Tabel 1. Lihtmenetluse/juhtumiplaani  etapid 
 
Menetluse koostamine 
(peale abivajaduse 
selgumist) 

I vahehindamine (üks 
kuu hiljem) 

II vahehindamine (kolm 
kuud hiljem) 

Juhtumiplaani 
allkirjastamine/ 
lihtmenetluse algatamine ja 
kinnitamine koostöös noore 
(alaealise puhul noore 
vanemaga) ja 
teenuseosutajatega. Noor 
peab olema andnud 
nõusoleku menetluse 
koostamiseks ja koostöö 
teenuseosutajatega/partnerit
ega peab olema kinnitatud. 

Esimene juhtumiplaani/ 
lihtmenetluse 
vahehindamine tehakse ühe 
kuu möödumisel menetluse 
kinnitamisest. 
Vahehindamisel hindab 
juhtumikorraldaja abi 
saadavuse ja osutatud 
teenuste sihipärasust. 
Vajaduse korral tehakse 
plaani muudatused. 

Teine menetluse 
vahehindamine tehakse 
kolme kuu jooksul 
menetluse esimesest 
vahehindamisest.  
Vahehindamisel hindab 
juhtumikorraldaja abi 
saadavust ja osutatud 
teenuseid. Vajaduse korral 
tehakse plaani muudatused 
või lõpetatakse juhtum.  

9. Juhtumi ja koostöö lõpetamine 
 
9.1. Juhtum lõpetatakse: 
a) koostöös noorega ja/või alaealise puhul hooldusõigust omava isikuga, kui 
eesmärgid on saavutatud;  
b) kui juhtumiga ei ole enam võimalik töötada (nt ei saa enam noorega ühendust, kolis 
ära jm). 
9.2.  Noore kolimise korral juhtumikorraldaja tööpiirkonnast teise KOV-i piirkonda 
antakse juhtumikorraldus STAR-is üle teise KOV-i juhtumikorraldajale (koos kogu info ja 
märkmetega). Kui tegemist pole NGTS-iga liitunud KOV-iga, vt lisaks STAR-juhendist lk 
16. 
 
Oluline on arvestada, et juhtumi lõpetamisel ei ole võimalik enam noore juurde 
toiminguid märkida või dokumente lisada. Seega ka jätkutoe ajal (6 kuud peale eesmärgi 
täitmist) on soovitatav juhtum avatuna hoida.  
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10. Tulemuste seiramine (Sotsiaalkindlustusamet ja 
Sotsiaalministeerium) 
 
Tulemuste seiramise eesmärk on koguda ja analüüsida infot NGTS-i rakendamise kohta. 
 
Sotsiaalkindlustusamet teeb STAR-i andmebaasist seirete kohta statistilisi väljavõtteid ja 
esitab Sotsiaalministeeriumile: 
● iga seire alguses taotluse esitanud KOV-ide nimekirja; 
● peale NGTS-i nimekirjade STAR-is moodustumist iga kuu 3. tööpäevaks KOVide 
kaupa eelmise kuu nimekirjaga töötamise aruanded Exceli vormingus järgmises 
andmekoosseisus:      
1. noorte arv ja demograafilised andmed (vanus, sugu, elukoha maakond),  
2. noorte hariduse andmed (õppekeel, kõrgeim omandatud haridustase) ja töötamise 
andmed (viimane töötamise kuupäev); 
3. KOV-i tehtud kontaktivõttude arv ja viis (e-post, SMS, tavapost); 
4. kui paljudel juhtudel ankeete täideti ja vaadati; 
5. kui paljudel juhtudel abivajadus esines/puudus; 
6. põhjused abivajaduse esinemise või puudumise kohta; 
7. alustatud juhtumimenetluste (lihtmenetluste ja juhtumiplaanide) arv. 
 
Sotsiaalministeerium avaldab NGTS-i tulemustest kaks korda aastas ülevaate portaalis 
www.tooelu.ee/tugisysteem järgmiselt:      
● iga seire alguses: taotluse esitanud KOV-ide nimekiri ja potentsiaalselt tuge 
vajavate noorte arv KOV-ide kaupa; 
● seire lõppedes: kokkuvõte nimekirjadega töötamise tulemustest KOV-ide kaupa. 
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11. Kokkulepitud andmekaitse põhimõtted  

Koostöö- ja andmevahetuse koostööpartneritega  

● Kui noor vajab mõnda teenust ja multidistsiplinaarset lähenemist, siis on võimalik 
see juhtumiplaanis kokku leppida. Kui võrgustikutöö on juhtumiplaani tegevuskavas (nt 
koostöö töötukassaga) kokku lepitud, annab see osapooltele õigusliku aluse pöörduda 
mõne konkreetse probleemi lahendamiseks koostööpatneri poole (või kutsuda 
juhtumiarutelule) ning edastada selle käigus ka vajalikke noore andmeid.  
● Sama põhimõte võib kehtida mõne koostööpartneri juures. NT Töötukassas tehakse 
noorele tööotsimiskava/tegevuskava, millesse saab vajaduspõhiselt tegevusena lisada 
näiteks ka noore heaks tehtav koostöö KOV-iga (kui Töötukassa leiab, et noore 
toetamiseks on vajadus KOV-i kaasata). Noor peab sellele valikule nõusoleku andma.  
● Andmekaitse põhimõtetest lähtudes on oluline silmas pidada minimaalsuse 
printsiipi ehk andmeid tuleb omavahel vahetada nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. 
KOV väljastab välistele partneritele isikuandmeid ainult konkreetsete isikute kohta, kui 
selleks on alus. Oluline on silmas pidada andmete töötlemise eesmärki ning seadusliku 
alust (nt juhtumiplaani/tegevuskava olemasolu, viide seadusele, eelkõige kirjalike 
päringute puhul).  
● KOV juhtumikorraldajal on võimalik noore puhul, kellega on alustatud 
vähemalt lihtmenetlus, näha STAR süsteemis, kas klient on töötukassas arvel, ning 
millised on kokkulepitud tegevused, kui noor on andnud selleks nõusoleku.  
● Töötukassa julgustab KOV-e kontakti võtma (kui seda ei ole juba tehtud) 
Töötukassaga koostöö edendamiseks. Esimesed neli töötuse kuud on haavatavamate 
noorte toetamise osas kõige kriitilisemad. Kuna Töötukassa noortelt eraldi 
nõusolekuvorme andmete edastamiseks ei võta, on Töötukassal siiski võimalus anda 
noorele KOV juhtumikorraldaja kontakt, et ta soovi korral ise ühendust võtaks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

Näited seaduslikest alustest:  

Seaduslik alus Osapool Paragrahvi sisu Selgitus 

Alus 
tööturuteenuste 
ja -toetuste 
seadus § 9 lg 6 

 

Kohalik 
omavalitsus 
(ehk KOV) ja 
Töötukassa 

Õigus saada oma KOVi 
tööülesannete täitmiseks isiku 
kohta infot. Töötukassal on õigus 
esitada KOV-le tema ülesande 
täitmiseks vajalikul hulgal 
isikuandmeid, sh delikaatseid 
isikuandmeid.  

Töötukassa esitab KOVile 
isikuandmeid konkreetsete 
isikute kohta. Hea tava on, et 
KOV töötaja oma 
pöördumises viitab selgele 
andmete töötlemise 
eesmärgile, so milleks on 
plaanis küsitavaid 
isikuandmeid kasutada (nt 
pikaajaliste töötutele abi 
otsimine) ja päringu 
õiguslikule alusele. 
Maakonna osakond hindab 
küsitavate andmete 
eesmärgipärasust ja koostab 
vastuse küsitud andmetele, 
kuid ei lisa sinna muud 
täiendavat infot 
(isikuandmete töötlemise 
minimaalsuse põhimõtte 
järgimine). 

Kohaliku 
omavalitsuse 
korralduse 
seadus (edaspidi 
KOKS) -          § 
6 lg 1 

Kohalik 
omavalitsus ja 
koostööpartner 

Kuna KOVi ülesandeks on 
korraldada antud vallas või linnas 
sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite 
hoolekannet, noorsootööd, elamu- 
ja kommunaalmajandust, 
veevarustust ja kanalisatsiooni, 
heakorda, jäätmehooldust, 
ruumilist planeerimist, valla- või 
linnasisest ühistransporti ning valla 
teede ja linnatänavate korrashoidu, 
siis selle ülesande täitmiseks on tal 
õigus küsida infot ka töötukassast. 

Töötukassa esitab KOVile 
isikuandmeid konkreetsete 
isikute kohta. Hea tava on, et 
KOV töötaja oma 
pöördumises viitab selgele 
andmete töötlemise 
eesmärgile, so milleks on 
plaanis küsitavaid 
isikuandmeid kasutada (nt 
pikaajaliste töötutele abi 
otsimine) ja päringu 
õiguslikule alusele. 
Maakonna osakond hindab 
küsitavate andmete 
eesmärgipärasust ja koostab 
vastuse küsitud andmetele, 
kuid ei lisa sinna muud 
täiendavat infot 
(isikuandmete töötlemise 
minimaalsuse põhimõtte 
järgimine). 
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LISA 1. Teenused ja võimalused noortele  
 
Noorte edukaks toetamiseks on oluline valdkonnaülene noorte vajadustest lähtuv 
võrgustikutöö piirkonnas.  
 
Allolev loetelu on osa võimalikest koostööpartneritest (toetustest, tegevustest, 
teenustest), kuid oluline on välja selgitada lisaks oma piirkonna võimalused.  
 
Nimetatud osa on juhendis pidevalt täienev ja kui te märkate, et mõni oluline osapool või 
tegevus/teenus on nimekirjast puudu, andke märku, saame need lisada.   
 

I Tööturg ja karjäär 

1. Töötukassa teenused 

Karjääriteenused (karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine). Eesti Töötukassa 
võimaldab karjääriteenuseid kõikidele soovijatele nii silmast silma kui e-kanalite 
vahendusel (Skype, Microsoft Teams, telefon ja e-kiri).  

Teenused vähenenud töövõimega inimestele (nt tugiisikuga töötamine, tööalane 
rehabilitatsioon, kogemusnõustamine jmt).  

Töötoad valmistavad ette tööturule suundumiseks – Töötubades räägitakse tööle 
kandideerimise ja CV põhimõtetest, tööturu ja tööandja ootustest, töötaja õigustest ja 
kohustustest, maksudest jne. Võimalus on korraldada sihtrühmapõhiseid töötubasid. 

Proovitöö – noore võimalus tööd proovida, et saada aimu töö sisust.  

Tööpraktika  – eesmärk on anda töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning 
täiendada tööle saamiseks vajalikke ametialaseid teadmisi ja oskusi tööandja juures. 
Tööpraktikale suunamisel võetakse arvesse varasemaid töökogemusi, oskusi, teadmisi ja 
töösoove. Võimalus saada kogemusi, harjuda töötamise keskkonnaga ja saada uusi 
kontakte.  

Tööharjutus  – tööharjutus on pikka aega töölt eemal olnud inimesele esimene samm uuesti 
tööturule tulemisel. 

Vabatahtlik töö  – vabatahtlik töö hõlmab erinevaid tegevusi, mida töötukassa 
koostööpartner (vabatahtliku töö pakkuja) viib läbi peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna 
heaks (nt kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, keskkonnakaitse, ühistegevuse või muus avaliku 
huviga seotud valdkonnas). 
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Minu esimene töökoht – töötasu toetus ja koolitusraha hüvitamine eelneva töökogemuseta 
noore tööandjale. Vähese töökogemusega noore tööle aitamiseks makstakse tööandjale 
palgatoetust ja hüvitatakse koolituskulu (kahe aasta peale 2500 eurot). 

Erinevad nõustamisteenused, nt psühholoogiline-, võla- ja sõltuvusnõustamine.  

Tööturukoolitused. Koolituskaart.  

Mobiilne nõustamine MOBI. Töötukassa teeb mobiilset nõustamist piirkondades, kus 
tööturu- ja karjääriinfole ligipääs võib olla raskendatud.  

Töötamine välismaal  (Töötukassa). EURES.  

Tööandja hüved erivajadusega inimese tööle võtmisel.  

Abi erivajadusega inimestele ja tööandjatele.  

Tööpakkumise võimalused 

Goworkabit.  

Noorteinfo (Teeviit): töö ja karjäär.  

cv.ee 

Töötukassa tööpakkumised.  

2. Ettevõtlus 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).  

Ettevõtlus- ja arenduskeskused maakondades.  

Töötukassa. 

3. Koostöö programmide ja ühendustega, sarnane praktika 

Johann Mihkelsoni Keskus (Lõuna-Eesti) – koostööprojektid KOV-idega 
Projektid „Samm tööellu“ ja „Innustav töö noorele“ 
Sihtrühmad: kauem kui 12 kuud tööturult eemal viibinud ja noored, vanuses 16–26 lapsega 
kodus olevad vanemad.  
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STEP-programm – õigusrikkumise taustaga noorte tööleaitamiseks loodud programm on 
mõeldud 15–26-aastastele õigusrikkumise taustaga noortele ning aitab suurendada nende 
tööhõivet ja toetada neid tööle või õppima asumisel ja seal püsimisel. 

SPIN-programm (ennetustöö) – eesmärk on arendada ja tugevdada noorte sotsiaalseid ja 
enesejuhtimise oskusi ning tuua läbi spordi noortele rõõmu. 

Hoog Sisse (Tallinnas) – eesmärk on luua usalduslik kontakt Tallinna linnas mitteõppivate- 
või töötavate noortega vanuses 15-26, pakkudes neile selliseid tegevusi ja tuge, mis toetavad 
noorte naasmist õpingutesse või tööle. 

Noorte Tugila (teenus) – eesmärk on läbi mitteformaalõppe tegevuste toetada noorte huvi 
ja motivatsiooni enesearenguks, suurendada pädevusi toimetulekut tagavate protsesside 
juhtimiseks ning toetada noore sidusust kogukonnaga. 

Noorteinfo (Teeviit): Küsi nõu (tugiteenused).  

II Õppimine 

Õppenõustamine (Rajaleidja keskused) – laste, laste seaduslike esindajate ja lastega 
töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning 
õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamisel ja lahendamisel. 
Õppenõustamise sihtrühmad on: 
● hariduslike ja arenguliste erivajadustega lapsed 
● lapse seadusjärgsed esindajad (lapsevanem vm) 
● haridusasutuste töötajad 
● kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad, haridusametnikud ja juhid. 

Täiskasvanute gümnaasiumi võimalused – igas piirkonnas eraldi täiskasvanute 
gümnaasiumid, mis pakuvad paindlikke päevase, õhtuse ja e-õppe võimalusi põhi- või 
gümnaasiumihariduse omandamiseks alates 17. eluaastast. 

Kutsehariduse võimalused üle Eesti.  

Kõrg- ja ülikoolide võimalused.  

Erivajadusega noorte haridusvõimalused: 
Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus.  
Erinevad kutsekoolid.  
Maarja Küla.  

Noorteinfo (Teeviit): õppimine.  
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Vajaduspõhine õppetoetus.  

Tööta ja ja õpi. Töötukassa.  

III Enesetäiendamine ja kursused  

Tasuta HTM kursused.  

Rahvaülikool.  

Integratsiooni SA (keeleõpe, keelekohvikud, lõimumisprogrammid). 
Eesti keele majad.  

Registreerumisega eesmärgipärased koolitusvõimalused töötukassa poolt noorele, kes on 
töötuna arvel. 

Noorteinfo (Teeviit): iseseisvumine.  

Noorteinfo (Teeviit): keskkond ja tarbimine.  

IV Majanduslikud küsimused ja abi  

Peamiselt KOV-i sotsiaalteenused ja toetused – toimetulekutoetus, ühekordne toetus, 
tugiisikuteenus, varjupaigateenus, majutusteenus, sotsiaalnõustamine, võlanõustamine jne.  

Maksu- ja Tolliamet.  

Tööinspektsioon.  

Sotsiaalkindlustusamet.  

Inimkaubandus (inimkaubitsemise ennetamine ja ohvrite abistamine).  

V Tugi ja vaba aeg noorsootöö valdkonnas  

Noortekeskused Eestis.  

Noorte projektikonkurss Ideeviit.  

Huvikoolid Eestis.  

Noorteinfo (Teeviit): Noorsootöö võimalused Eestis.  

VI Tervis ja elustiil  

1. Sõltuvusprobleemide lahendamiseks võõrutusraviteenused 
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Sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus (rehabilitatsioonikeskus 
narkosõltlastele), Viljandimaa.  

Torujõe Noortekodu, Kohtla-Järvel.  

SA Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse Sillamäe osakond.  

TAI Kainem ja tervem Eesti.  

Convictus, nõustamine ja kahjude vähendamine.  

2. Vaimne tervis 

Vaimset tervist puudutav info: Peaasi.  

Eesti noorte vaimse tervise liikumine.  

Vaimse tervise nõustamistelefon  (E‒R 9‒10) – 678 7422 

Hea enesetunde heaks: Enesetunne.  

Noorteinfo (Teeviit) : füüsiline ja vaimne tervis.  

3. Muud tervise ja elustiiliga seotud küsimused 

Ohvriabi ja ennetustöö. 

Lipusüsteem. Lipusüsteem on meetod laste ja noortega  (0–18 aastat) töötavatele 
spetsialistidele, mis aitab hinnata, milline seksuaalkäitumine on aktsepteeritav ja milline 
mitte, ning sellele vajadusel reageerida. 

Abi seksuaalvägivalla korral. SKA. Vt ka Lastemajateenus. Lastemaja on lapsesõbralik 
erialade vaheline teenus, mida pakutakse seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega 
laste abistamiseks. 

Psühholoogiline esmaabi kriisitelefonil – 1247. Vt ka Palunabi (chat). 

Ohvriabi kriisitelefon, mis pakub ööpäev läbi kriisinõustamist – 116 006 (välismaalt +372 
614 7393) 

Hingehoiutelefoni telefoninõustamine (avatud ööpäev läbi) – 116 123,    vaata lisaks 
Hingehoid. 

Tugitelefon vägivalda kogenutele –  1492 . Vt ka Vägivallast loobumise tugiliin. Telefon 
660 6077.  
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Naiste tugikeskused üle Eesti. 

MARAC. Riskis olevate perede, sealhulgas lähisuhtevägivalla all kannatavate perede 
väljaselgitamine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil. 

Taastav õigus. Taastav õigus on mõtteviis, kuidas läheneda konfliktidele ja 
õigusrikkumistele ning võimaldab konflikti läbi tekkinud kahju heastada. 

Sotsiaalkindlustusameti lasteabitelefon  – 116111, vt lisa Lasteabi.  

Noorte nõustamiskeskus.  

Eesti HIV-positiivsete Võrgustik.  

Ravikindlustus.  

Euroopa ravikindlustuskaart.  

Hambaravi hüvitis. 

VII Lapsed ja pere 

Perehüvitised ja toetused.  

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus abivajavale lapsele.  

Sotsiaalne rehabilitatsioon (Puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks 
igapäevaeluga toimetulekul).  

Mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) programm.  

Puudega laste teenused.  

Kinnise lasteasutuse teenus (sh jätkutugi).   

Asendushoolduse tugiteenused.  

Asendushoolduse järelhooldusteenus. Järelhooldusteenus on mõeldud asendushooldusel 
kasvanud ja täisealiseks saanud noortele, et toetada õpingute jätkamist ning iseseisvat 
toimetulekut. Järelhooldusteenus võimaldab muuta asendushoolduselt lahkumise protsessi 
noore jaoks ladusaks ja ülemineku asendushooldusteenuselt  iseseisvasse ellu sujuvaks.  

Lastemajateenus. Lastemaja on lapsesõbralik erialade vaheline teenus, mida pakutakse 
seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. 
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VIII Maailma avastama: koolitused, noortevahetused välismaal, vabatahtlikuna 
välismaale 

Seiklejate vennaskond.  

EstYes.  

Continuous Action.  

Noored Ühiskonna Heaks.  

Euroopa Solidaarsuskorpus. 

Eesti ANK.  

IX Muu 

Ajateenistus. 

Politsei- ja Piirivalveamet. Dokumendid, elamine ja töötamine Eestis, riigilõiv jmt.  

 

Lisatugi spetsialistile 
 
SKA nõustamisteenused kohalikele omavalitsustele ja partneritele. Lastekaitse alane tugi 
kõigile lastega töötavatele spetsialistidele eri ametkondadest. 

SKA kohaliku omavalitsuse nõustamistalitus. Nõustamistalituse tegevuse eesmärgiks on 
suurendada riigi poolt korraldatud tuge kohalikele omavalitsustele sotsiaalhoolekande 
ülesannete täitmisel, ühtlustada ja tõsta abimeetmete kvaliteeti ja aidata kaasa tugeva 
esmatasandil toimiva täisealiste sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamisele.  

SKA Raamatukogu. Materjalid, mis puudutavad laste ja perede heaolu.  

Mitteformlaane.ee õpimeetodid. Õpimeetodite andmebaasist leiad erinevaid meetodeid, 
mida kasutada mitteformaalse õppimise toetamiseks igapäevatöös noortega või erinevate 
koolitustegevuste raames. 

Eesti Statistikaameti Noorteseire juhtimislaud ja NEET-staatuses noorte arv. 
Juhtimislauda on koondatud oluline statistika rohkem kui 14 noortega seonduva 
teemavaldkonna ja 33 erineva näitaja lõikes.  
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Registreeritud töötud. Eesti Töötukassa andmebaas. Lehelt leiab ka töötute arvu KOV 
põhiselt. 

Noortega seotud uuringute andmebaas, sh NGTS mõju raport.  

Noorteinfo leht Teeviit.  

Noortegarantii tugisüsteemi elluviimise nõustamine: Heidi Paabort, noortegarantii 
nõunik, 5886 2307, heidi.paabort@sotsiaalkindlustusamet.ee  

STAR NGTS mooduliga seotud tehniliste küsimuste osas pöörduda 
STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee  

STAR täitmisega seotud küsimuste ning laiemas noorte tööhõive, NEET-olukorras 
noorte toetamise küsimuste osas palume kirjutada kelli.ilisson@sm.ee  
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LISA 2. Väljasaadetavate kirjade näidised 
 
Näidis 1  
 
 
Tere {eesnimi}! 
…. vald/linn osaleb projektis „Noortegarantii tugisüsteem“, mille üks eesmärk on välja 
selgitada 16–26-aastaste noorte hõivatus tööturul või hariduselus. Vajaduse korral 
tutvustan erinevaid võimalusi ja aitan leida sobivaid lahendusi. 
Võta minuga ühendust ja anna oma tegemistest teada, klikates {link} ja vastates sellel 
lehel olevatele küsimustele. Või kirjuta mulle aadressil  ….. 
Anna palun tagasisidet ka sel juhul, kui õpid/töötad välisriigis või oled hiljuti töökohta 
vahetanud ning puudub vajadus toe järele.  
Välismaal elades soovitan teha vastavad muudatused ka www.eesti.ee leheküljel.  
Noortegarantii tugisüsteemi kohta saad rohkem lugeda, klikates siia 
http://www.tooelu.ee/ngts  
Teate edastamisel on tuginetud riiklike registrite andmetele ja vabandan, kui need ei 
olnud täpsed. 
 
Kõike head soovides 
 
Juhtumikorraldaja nimi   
Kontaktid 
 
Käesolev e-kiri on väljastatud automaatselt, palun sellele mitte vastata. Küsimuste korral 
võta minuga ühendust kirjas olevatel kontaktidel. 
 
 
 
Näidis 2 
 
Tere {eesnimi}! 
 
Kuidas Sul läheb?  
Töötan …… vallavalitsuses/linnavalitsuses noortegarantii tugisüsteemi projektis, mille 
eesmärk on jõuda noorteni, kes ei õpi ega tööta. Registrite andmeid kontrollitakse kaks 
korda aastas. 
Selleks, et ma teaksin, kas Sa hetkel vajad abi või ei, võta minuga ühendust, klikates 
{link} ja vastates sellel lehel olevatele küsimustele. 
Minuga saab otse ühendust võtta ka kirja lõpus olevatel kontaktidel.  
Aitan ette valmistada kandideerimisdokumente, leida sobivaid tööpakkumisi, kaaluda 
õppimisvõimalusi ning leida sobivaid rahvusvahelisi projekte, milles osaleda. 
Rahvusvaheliste projektide kohta leiad infot ka siit: ….. 
Kui mõtled oma ettevõtte loomisele, leiad selle kohta infot siit: ....  
Kui Sa oled asunud elama välismaale, anna palun ka sellest teada. 
Noortegarantii tugisüsteemi kohta saad rohkem lugeda, klikates siia 
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http://www.tooelu.ee/ngts  
 
Kõike head soovides 
Juhtumikorraldaja nimi 
Kontaktandmed 
 
Teate edastamisel on tuginetud riiklike registrite andmetele. Vabandan, kui andmed 
polnud täpsed ja pakutava toe järele puudub vajadus! 
Käesolev e-kiri on väljastatud automaatselt, palun sellele mitte vastata. Küsimuste korral 
palun võtta ühendust kirjas olevatel kontaktidel. 
 
 
Näidis 3 (korduskiri) 
 
Tere {eesnimi}! 
 
Mina olen …… ja kirjutasin Sulle …. (nt märtsikuus), et tutvustada erinevaid töö ja 
õppimisega seotud võimalusi noortegarantii tugisüsteemi raames. Olen tänulik, kui annad 
teada, kas sooviksid rohkem infot tööle ja õppima asumist toetavate tegevuste kohta või 
arutada praeguste takistuste ja tulevaste võimaluste üle. Ehk soovid hoopis infot, kuidas 
veidi maailma näha ja rahvusvahelistes projektides kogemusi saada? Infovahetus võib 
toimuda ka e-posti või telefoni teel. 
Kirjuta mulle otse e-postile …… või helista telefonil …….. või vasta sellel lehel {link} 
olevatele küsimustele. 
Palun anna kindlasti ka teada, kui elad välismaal või oled juba tööle või õppima asunud. 
Kui ma pole nädala jooksul vastust saanud, siis proovin kontakti võtta telefoni teel, et olla 
kindel, et kiri on jõudnud õige inimeseni.  
Teate edastamisel on tuginetud riiklike registrite andmetele (nt seisuga märts 2019). Kiri 
edastatakse noorele, kes Eesti riiklike andmeregistrite alusel ei tööta ega õpi. Vabandan, 
kui andmed polnud täpsed ja pakutava toe järele puudub vajadus! 
Noortegarantii tugisüsteemi kohta saad rohkem lugeda, klikates siia 
http://www.tooelu.ee/ngts  
 
Tagasisidet ootama jäädes ja head soovides  
Juhtumikorraldaja nimi 
Kontaktid 
 
Käesolev e-kiri on väljastatud automaatselt, palume sellele mitte vastata. Kui teil on 
küsimusi, siis võtke meiega ühendust kirjas olevatel kontaktidel. 
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LISA 3. Noorega vestluse näidisküsimused, olukorra kaardistus ja 
tegevuskava 
 

Tutvustus  

Olen noorsootöötaja/juhtumikorraldaja. Toetan meie piirkonna 16–29-aastaseid 
mitteõppivaid ja -töötavaid noori. Tutvustan erinevaid võimalusi õpingute, töö ja vaba 
ajaga seonduvalt, aitan arutada praeguste takistuste ja tulevaste võimaluste üle. Vajadusel 
jagan infot, kuidas veidi maailma näha ja rahvusvahelistes projektides kogemusi saada. 
 
Kontakti loomine 
Millega Sa iga päev tegeled? 
 
Mis sind huvitab (hobid)? (Mis annab sulle energiat?)  
 
Eesmärgid 
Mis on see, mida sa oma elus teha soovid?  
 
Kui täna öösel juhtuks ime, milline oleks siis sinu homne päev?  
 
Mõtle, kus sa võiksid olla ühe aasta pärast, milline on su elu siis? Aga 5 aasta 
pärast?  
 

Kaardistus  

 
Elukoht 
Milline on Sinu kodune olukord? Suhted, majanduslik seis?  
 
Aga lähedaste (sh laste) olukord?  
 
Sotsiaalne võrgustik 
Kes on need lähedased, kes kuuluvad sinu perekonda?  
 
Kui sul on raske, kellele sa saad toetuda või kes sind aitab?  
 
Millised teenuseid oled juba saanud? Või on Sulle pakutud? 
 
Tervis 
Kuidas sa hindad oma füüsilist ja vaimset tervist?  
 
Kas sul on enda või teiste arvates mõni n-ö halb harjumus? 
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Milline?  
 
Kas sulle on määratud piiratud töövõimet või puuet?  
 
Õiguslik olukord 
Kas sa oled kellelegi võlgu (eraisikule, asutusele)?  
 
Kas oled kunagi kokku puutunud mõne juriidilise olukorraga või politsei algatatud  
uurimisega?  
 
Kas oled kogenud (füüsilist või vaimset, seksuaalselt, majanduslikku) vägivalda?  
 
Haridus ja töökogemus 
Millises koolis sa viimati õppisid (klass, eriala)?  
 
Milliseid töökogemusi sa juba oled saanud? 
 
Info vajadus 
Mille kohta sa soovid infot? Kas pigem õppimis- või töötamisvõimaluste 
kohta? 
 
Palju sa sellest erialast tead? Kas ma võin sulle selle kohta lisainfot anda?  
 
Mis sellest infost tundub sulle oluline?  
 

 
Usun, et koos leiame Sulle sobiva töö/kooli/eriala/huviala ja Sa saad sellega hakkama! 
      
TEGEVUSPLAAN    Kuupäev/Periood:  

Pikaajaline eesmärk, fookus:                                        
Tulemus:  

Vahe-eesmärgid, sammud; kokkulepped: 

 

 

 

Mis võivad olla eesmärkide saavutamisel takistuseks? 
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Millised (tööturu)meetmeid hakkame kasutama? Mida juba kasutame? Mida oleme 
varem proovinud? 

 

 

 

Noore, noorsootöötaja, võrgustikuliikmete ülesanded 

Millal? 
(Tähtaeg) 

Päev, kellaaeg  

Mida? (Tegevus) Kes? (Vastutaja) 
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Lisa 4. JUHTUMIPLAAN STAR-is  
 

I. osa   

1. Andmed 

Juhtumiplaani number vajadusel 
Isiku ees- ja 
perekonnanimi 

  

Isikukood   

Haridustase   

Perekonnaseis   

Ravikindlustus   

Rahvastikuregistri 
järgne elukoht 

  

Tegelik elukoht   

Kohaliku omavalitsuse 
nimetus, aadress, 
kontaktandmed 

  

Kontaktandmed   

Juhtumiplaani täitmise 
alustamise kuupäev 

  

Täitja ees- ja 
perekonnanimi, 
kontaktandmed 

 

2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks 
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Mulle on selgitatud minu isikuandmete töötlemisega seonduvat, sealhulgas milliseid 
minu isikuandmeid juhtumikorraldamisel võidakse töödelda, isikuandmete töötlemise 
eesmärki, andmete edastamist kolmandatele isikutele, isikuandmete töötleja andmeid 
ning andmesubjekti seadusest tulenevaid õigusi seoses isikuandmete töötlemisega. 

Annan oma nõusoleku: 

– isikuandmete töötlemiseks, sh delikaatsete isikuandmete töötlemiseks; 

– töötlemise edasiandmiseks kolmandatele isikutele, kui see on vajalik minule abi 
andmiseks juhtumikorraldamisel. 

Nõusolek on antud vabatahtlikult. 

Kuupäev  

Noore/seadusliku esindaja nimi  Allkiri   

Juhtumikorraldaja nimi   Allkiri  

 

II. osa   

1. Hinnang abivajadusele 

Juhtumi kirjeldus (probleemide kirjeldused, olukorra kaardistamine, informatsioon 
abivajaduse hinnangu kujundamiseks) 
Suhted 
sotsiaalvõrgustikuga   
Majanduslik olukord  
Eluase ja elukeskkond  
Tervislik seisund ja 
elustiil 

 

Töötamine ja õppimine  
Muu teave  
Hinnang noore 
abivajadusele 
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2. Eelnevalt läbiviidud hindamised 

Eelnevalt läbiviidud 
hindamised 

Hindaja nimi, 
kontaktandmed 

Hindamise aeg või 
hindamis-
dokumendi kehtivus 

Lisainfo hindamise kohta 

Täisealise isiku 
hooldusvajaduse 
hindamine 

   

Puudega laste hooldus- 
ja sotsiaalteenuste 
vajaduse hindamine 

  
   
 

  
 

Lapse ja perekonna 
hindamine 

   

Individuaalne 
tööotsimiskava 

   

Isiklik 
rehabilitatsiooniplaan 

  
  

Geriaatriline 
hindamine 

   

Kriminaalhoolduse 
riskihindamine 

   

Muu hindamine      

III. osa   

Tegevuskava 

1. Probleemid 
Majanduslik toimetulematus  
Hooletusse jäetud, ohtu sattunud laps  
Tervislikust seisundist tulenev abivajadus  
Hooldus-ja ülalpidamisküsimused  
2. Ressursid 
  
  
3. Takistavad tegurid 
  
  
4. Eesmärgid 5. 

Alaeesmärgid 
6. Tegevused 
ja teenused 

7. Ajakava 
(alguse ja 
lõpu aeg) 

8. Teenuse 
osutaja / 
tegevuse 
teostaja nimi ja 
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kontaktandmed 
Turvalises elu-, 
arengu- ja 
kasvukeskkonna
s elamine 

    

Õppimine, 
hariduse 
omandamine 

    

Muu eesmärk     
9. Tegevuskava elluviimise aeg  
Isiku nimi / piiratud teovõimega 
isiku puhul seadusliku esindaja 
nimi 

 Allkiri  

Juhtumikorraldaja nimi  Allkiri  
10. Tegevuskava täitmise 
vahehindamine 

Hinnatav 
ajavahemik: 
Hindamise 
kuupäev: 

 Hindamise 
järjekorra nr 

Hinnang:  
Tegevuskava täitmise 
vahehindamine 

Hinnatav 
ajavahemik: 
Hindamise 
kuupäev: 

 Hindamise 
järjekorra nr 

Hinnang:  
11. Tegevuskava täitmise 
järelhindamine 

Hinnatav 
ajavahemik: 
Hindamise 
kuupäev: 

 Hindamise 
järjekorra nr 

Hinnang:  
12. Soovitused edasiseks 
tegevuseks 

 

Isiku nimi / piiratud teovõimega 
isiku puhul seadusliku esindaja 
nimi 

 
Allkiri  

Juhtumikorraldaja nimi  Allkiri  
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LISA 5. Taotlus Riigi Infosüsteemi Ameti teavitusteenuse kasutamiseks 
 
Taotleja andmed 
 
Nimi  
E-posti aadress  
Asutuse nimi  
Asutuse registrikood  

Teavitusteenuse liigi valik 
SMS-teavitused kasutajate mobiiltelefonidele 
  

NB! SMS-teavituste edastamine on tasuline teenus. Teenuse kasutamise hind fikseeritakse 
eraldi sõlmitavas lepingus. 
 
Kasutatavad X-tee päringud 
“SUBSYSTEM : EE GOV/70001952/star” SMS-ide edastamise teenus 
/GOV/70006317/notifications/sendSms/v1 

 
Saatja telefoninumber või asutuse nimi 
 
 

Saatja telefoninumber / asutuse nimi kuvatakse kasutajale SMS-sõnumisaatjana. 
 
Teavituste sisu ja eeldatav saatmiste arv ühes kuus 
 

Märkida, millise sisuga teavitusi kasutajatele edastama hakatakse. 
 
Kinnitan, et olen tutvunud Riigi Infosüsteemi Ameti teavitusteenuse kasutamise 
tüüptingimustega ning oman õigust või volitust allkirjastada ja esitada Riigi Infosüsteemi 
Ametile käesolev taotlus. Taotluse allkirjastamisega kinnitan, et olen teavitusteenuse 
kasutamise tüüptingimustega nõus.  
 
Kuupäev (pp.kk.aaaa) 
 
 

 
Esindaja või volitatud isiku allkiri  
X 

 
Märkida, kui taotlus on allkirjastatud digitaalselt 
 


