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KOV teenused ja juhtumimenetlus

Kaks peamist arendusvajadust:

Abivajaduse hindamise 
vaade

Andmevahetus



Abivajaduse hindamine ja andmevahetus 
– kuidas on täna?

Dubleerimine

Palju erinevaid 
osapooli

Andmed ei liigu

Inimesele koormav 

Ressursi 
raiskamine



Tänane protsess?

KOV-ides abivajaduse 
hindamiseks erinevad 
hindamisinstrumendid, 

mille ülesehitus ja 
struktureerituse aste on 

väga erinevad. 
• Hindamisinstrumendid enamasti paberkandjal.

• Hindamise tulemused registreeritakse KOVi
dokumendihaldussüsteemis või lisatakse 
paberkandjal kliendi toimikusse.

Infovahetus 
osapoolte 

vahel toimub 
peamiselt 
kirja teel.

• Andmed on talletatud erinevates 
süsteemides või nt ainult ühele 
spetsialistile/osapoolele 
kättesaadaval paberkandjal ja 
andmete ristkasutust ei toimu

STARi ülesehitus ei 
võimalda sisestada 

abivajaduse 
hinnangut ilma 
juhtumiplaani 
algatamata.

• Abivajaduse hinnang vabateksti 
andmeväljadena, mis ei võimalda saada 
struktureeritud ja võrreldavat infot 
hindamistulemuste kohta.



Andmevahetus STAR-is



Juhtumiplaan STAR-is



Abivajaduse hindamine ja andmevahetus 
– kuidas võiks olla (üle)homme?

Struktureeritud 
andmed

Andmete 
ristkasutus / 

andmevahetus 

Andmete 
küsimine 

inimeselt 1x!



Arenduse eesmärgid ja lahendused

Abivajaduse hindamine   
siduda lahti 

juhtumimenetlusest.

Kasutada riiklikes 
süsteemides juba 

olemasolevaid andmeid 
inimese abivajaduse 

kohta.

Struktureerida 
hindamistulemused.



Abivajaduse hindamise moodul
• Lihtmenetluse (nt „muu pöördumine“) algatamise järel koondpäringu

võimalus erinevatesse riiklikesse andmekogudesse, et tutvuda 

olemasolevate andmetega inimese abivajaduse kohta. 



Abivajaduse hindamiste koondinfo

• puude andmed

• töövõime andmed

• töövõimetuse andmed

• eestkoste andmed

• sotsiaalse rehabilitatsiooni andmed

Erivajaduste 
andmed

• erihoolekandeteenused

• KOV sotsiaalteenused ja -toetused

• tööturuteenused

• abivahendid

Sotsiaalteenuste 
ja -toetuste 
kasutamise 

andmed

• sotsiaalsed suhted

• vaimne tervis

• füüsiline tervis

• hõive

Töövõime 
hindamise/puude 

raskusastme 
tuvastamise 

taotluse andmed



Abivajaduse hindamiste koondinfo 
väljund STAR-is



Abivajaduse hindamise andmed STAR-i

Kogutud andmete (nii koondinfo päringuga infosüsteemidest kui 

kontakthindamise käigus inimeselt saadud) põhjal saab STAR-is täita 

lihtmenetluse "Hindamiste" vaates abivajaduse hindamise vormi.



Eluvaldkondade põhine abivajaduse 
hindamine

•Sotsiaalsete suhete säilitamine, taastamine loomineI Sotsiaalsed suhted

• Haigusteadlikkus, raviplaani järgimine

• Haigusest tulenev mõju käitumisele, tegevustele

• Kognitiivne võimekus (otsuste tegemine igapäevaelu küsimustes ning orientatsioon ajas, 
kohas ja inimestes

II Vaimne tervis

• Füüsilise tervise eest hoolitsemine (sh tervishoiuteenuste kättesaamine)

• Liikumine eluruumides (siseruumides, tuttavates kohtades, kodus)

• Liikumine väljas (sh füüsiline liikumine, transpordi planeerimine ja kasutamine, 
abivahendite vajadus)

III Füüsiline tervis

•Hõivega seotud tegevused (sh vabatahtlik töö ja rakendus kogukonnas)IV Hõive

• Vaba aeg, huvitegevus (tegevuste leidmine ja säilitamine, puhkuse ja tööhõive vahelise 
tasakaalu hoidmine)V Vaba aeg

• Uue elupinna vajadus

• Eluaseme säilitamine või saamineVI Elukeskkond

• Rahadega toimetulek (sh eelarve planeerimine, pangateenuste kasutamine, arvete tasumine, suhtlus 
ametiasutustega)

• Söögi valmistamine (sh toidu hankimine poest, toidu valmistamine v soojendamine)

• Söömine (sh toidu tõstmine taldrikule, joogi valamine tassi, noa/kahvli/lusika kasutamine)

• Majapidamine (sh koristamine, pesu pesemine, kodumasinate kasutamine)

• Enese eest hoolitsemine (sh isiklik hügieen, tualeti kasutamine, riietumine kodus ja riietumine välja minemiseks)

VII Igapäevaelu 
toimetuleku valdkonnad



Eluvaldkondade põhise abivajaduse 
hindamise väljund STAR-is



Eluvaldkondade põhise abivajaduse 
hindamise küsimustik

Iga valdkonna juures võimalik +-nupust avada 
täpsem hindamisküsimustik.

Küsimustiku täitmisel nii etteantud vastused  
ripploenditest kui vabatekstiväljad 

kommentaaride lisamiseks.

Küsimustiku täitmise järel kajastub abi- ja 
toetusvajaduse hinnang hindamise avalehel. 



Eluvaldkondade põhise abivajaduse 
hindamise küsimustik väljund STAR-is



Hindamise seos juhtumiplaaniga

... peab vastav valdkond 
kajastuma juhtumiplaani 

tegevuskavas!

... tuleb tegevuskavas ära 
kirjeldada võimalikud   
sekkumismeetmed!

Kui küsimustikus on 

hinnatava eluvaldkonna 

puhul valitud 

toetusvajaduse 

skaalal punktid 1-4 ... 



Juhtumimenetluse moodul

• Juhtumimenetlusele peab eelnema abivajaduse hindamine!

• Eraldi lapse ja täisealise juhtumimenetluse vorm.

• Juhtumiplaani tegevuskava otseselt seotud hinnatud abivajadusega 

eluvaldkondades.



Juhtumiplaani andmed
• eeltäidetud juhtumimenetluse algatamise järel süsteemis olevate 

kliendi üldandmete põhjalI Kliendiandmestik

• eeltäidetud; süsteem kuvab lihtmenetluse käigus täidetud abi- ja 
toetusvajaduse hindamise avalehe andmedII Hinnang abivajadusele

• eeltäidetud; süsteem kuvab lihtmenetluse käigus tehtud 
koondpäringu andmed III Eelnevad hindamised

• eluvaldkondade põhised andmed: abivajadus, ressursid, 
eesmärgid, kavandatavad tegevused ja teenused, sekkumiste 
ajakava, tegevuse teostaja/teenuseosutaja nimi ja kontaktandmed

IV Tegevuskava

• plaani osade detailvaatega tutvumise ja väljatrükifaili koostamise 
võimalus;

• kõikide osade kinnitamise järel võimalus juhtumiplaan 
(iseteeninduskeskkonnas) kinnitada ja loodud fail alla laadida

V Juhtumiplaani 
eelvaade ja kinnitamine

• võimaldab hinnata tegevuskavas (osa IV) seatud eesmärkide 
saavutamist ja kavandatud sekkumismeetmete sobivust

VI Juhtumiplaani 
täitmise hindamine

• võrreldes praegu STARis olevaga ei muutu
VII Juhtumivõrgustiku 

liikmed



Juhtumimenetluse andmed
väljund STAR-is



Juhtumiplaani IV osa: tegevuskava
•eeltäidetud vastava eluvaldkonna toetusvajaduse skooriga abivajaduse 
hindamise andmetest

•kui valdkonna toetusvajaduse skooriks on 1-4, on järgnevate lahtrite (ressursid, 
eesmärk, tegevused ja teenused, ajakava, tegevuse teostaja/ teenuseosutaja nimi 
ja kontaktandmed) täitmine kohustuslik!

Abi- ja toetusvajadus

•eeltäidetud vastava eluvaldkonna abivajaduse hindamisküsimustikust lahtri “Kas 
ja kuidas on abi täna korraldatud?“ andmetega 

•eeltäidetud sisu on võimalik muuta ja eeltäidetud andmete puudumise korral on 
võimalik käsitsi infot sisestada (vabatekstina)

Ressursid

•valik ripploendist: aktiveerimine; õppimine, hariduse omandamine; tööle asumine, 
töötamine; iseseisva toimetulekuvõime toetamine; iseseisva toimetulekuvõime 
arendamine; olemasolevate oskuste säilitamine; elutingimuste parandamine, 
eluaseme saamine; seadusliku esindatuse tagamine, õiguste kaitse; muu (selle 
valiku puhul kohustuslik lisalahter vabatekstina täiendava info sisestamiseks)

Eesmärk

•valik ripploendist: kohaliku omavalitsuse korraldatavad sotsiaalteenused 
(sisaldab täiendavalt II astme ripploendit); riigi korraldatavad sotsiaalteenused 
(sisaldab täiendavalt II astme ripploendit); tööturuteenused; tervishoiuteenused; 
haridusteenused; pereliikmete/lähedaste korraldatav abi; muu toetav teenus

Tegevused ja teenused

• kavandatava tegevuse algusaeg ja lõpuaeg (kuupäeva vorming)Ajakava

•kliendi, juhtumit koordineeriva KOV spetsialisti, teise KOVi spetsialisti, muu 
organisatsiooni (SKA, Töötukassa, perearstikeskus, haridusasutus vm) 
spetsialisti kui teenuseosutaja andmed

•andmete valik STARist (nt "Otsi teenuseosutajat" või „Vali juhtumivõrgustiku 
liikmete hulgast“) või uute andmete lisamine (nt "Lisa tegevuse teostaja andmed)

Tegevuse teostaja/
teenuseosutaja nimi ja 

kontaktandmed



Juhtumiplaani IV osa: tegevuskava
väljund STAR-is



Juhtumiplaani VI osa: täitmise hindamine
• eluvaldkondade põhine

• iga eluvaldkonna osas hinnang seatud eesmärgile ja 
kavandatud sekkumismeetmele

Üldine põhimõte

• eeltäidetud juhtumiplaani tegevuskavas vastava 
valdkonna all kinnitatud eesmärkide ja tegevuste 
andmetega

Eesmärk 

Tegevus/teenus

• valik ripploendist: toimunud positiivne muutus, 
eesmärk täidetud; toimunud positiivne muutus, 
eesmärk ei ole täidetud; muutust ei ole toimunud; 
toimunud negatiivne muutus

Täitmise hinnang

• numbriväljad kuupäeva vormingus
Hinnatav ajavahemik

Hindamise aeg

• vabatekstiväli

• võimalik sisestada täiendavat infot konkreetse 
eesmärgi või tegevuse/teenuse täitmise hinnangu 
kohta

Kommentaar



Juhtumiplaani VI osa: täitmise hindamine
väljund STAR-is





Aitäh!

aika.kaukver@sotsiaalkindlustusamet.ee

525 4798


