STAR andmeregistri koolitusmaterjal
Perekonnas hooldamise andmete haldamine

NB! Oluline on teada, et kohaliku omavalitsuse üksus võib enne 2018. aasta 1. jaanuari sõlmitud
perekonnas hooldamise lepinguid jätkata, arvestamata SHS § 4511 lõikes 4 sätestatut, kuni lapse
asendushooldusteenuse osutamise vajaduse äralangemiseni, lapse 18-aastaseks saamiseni või § 459
lõikes 2 nimetatud ajani, kui see on lapse huvidest lähtuvalt vajalik (SHS § 160). Seega, enne 1.01.2018
sõlmitud lepinguid võib jätkata ning pikendada juhul kui see on teenusel viibiva isiku huvides seni, kuni
teenusel viibiv noor vastab 1.01.2018 asendushooldusteenusele õigustatud sihtgrupi tingimustele. Kui
laps on juhtumimenetluse käigus suunatud perekonnas hooldamisele tuleb fikseerida menetluse
raames sõlmitud lepingu andmed ning seostada laps perekonnas hooldajaga. Perekonnas hooldamise
lepingu pikendamisel tuleb ka STARis pikendada perekonnas hooldamise seost vt peatükk 2 punkt 2.6 ja
2.7.
Kui laps suunatakse peale 01.01.2018.a asendushooldusteenusele uude hooldusperesse
sotsiaalhoolekandeseaduse § 456 alusel, siis vaata hooldusperesse suunamise juhist siit:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/contenteditors/Sotsiaalteenused/Sotsiaalteenuste_ja_-toetuste_andmeregister_STAR/Konto_ja_juhendid/asendus_ja_jarelhoolduse_registreerimise_juhnd_2019.pdf
NB! Hooldusperesse suunamisel perekonnas hooldamise seost (seosed teiste isikutega) ei tehta, vastasel
juhul kajastub laps teenusel topelt.

1. Perekonnas hoolduse lepingu andmete sisestamine
1.1. Ava juhtumimenetlus ning vajuta sakile „Toimingud“.
1.2. Lisa menetlusele täiendav toiming.

1.3. Toimingu liigiks vali „Lepingute ettevalmistamine, dokumentide edastamine“.
1.4. Sisesta lepingu kirjelduseks lepingu täpsem info, märgi sõlmimise kuupäev, lisainfo ning
seosta toiming konkreetse lapsega.

1.5. Kui soovid lepingu dokumendi lisada menetluse juurde, siis vajuta „Salvesta ja lisa
dokument“.
1.6. Avanevas aknas lisa lepingu dokumendi info, seosta leping lapsega (menetluse subjekt) ja
vajuta „Lisa dokumendi fail“. Selle sammuga on toimingu ja lepingu üldandmed fikseeritud.

2.

Lapse seose haldamine

2.1. Ava lapse kliendiandmed.

2.2. Vajuta sakile „Seosed teiste isikutega“ ja seejärel nupule „Lisa seos teise isikuga“.

2.3. Sisesta perekonnas hooldaja isikukood ning vajuta „otsi“.

2.4. Vali seose liigiks „perekonnas hooldaja“ ning täpsusta lepingu (hoolduse) algus- ja
lõpukuupäev.

2.5. Vajuta „valmis“.
2.6. Seose andmete parandamiseks (muutmiseks) või seose lõpetamiseks vajuta samas vaates
pliiatsimärgile. Tee vajalikud muudatused ning salvesta. Kui perekonnas hooldaja lepingut
pikendatakse, siis tuleb pikendada ka perekonnas hooldaja seose kestvuse lõpukuupäeva.

2.7 Selleks tuleb vajutada pliiatsi nuppu, sisestada uus seose lõpukuupäev ning vajutada linnukese,
ehk kinnitus nupule ja „Salvesta ja sulge aken“.

