STAR arendused 2020
Prio Valdkond

Töö nimetus

Probleem

H-1

REGREL

REGREL arendus

Asendushoolduse andmete viimine
Statistikaameti poolt REGRELi jaoks
soovitud kujule

H-1

Päringud

Surnud isikute andmete
allalaadimine STARi

Surnud isikute andmed ei tule igaöiste
andmeuuendustega RR-ist üle ning seega
kehtivad surnud isikutel edasi
perioodilised toetused

H-1

Üldine loogika/
kasutajamugavus

Lahtri „Tehtu kirjeldus“
pikendamine

Hetkel ei kata lahtri
Toimingud/Registreeri toimunud
toiming/ Tehtu kirjeldus pikkus ära
kasutajate vajadusi. See võiks sisaldada
2000 tähemärki koos tühikutega

H-1

TTT

Tehtud – live 8.01.20

Taotleja sissetulekust kinni peetava
täitenõude osa pole võimalik sisestada ka
muu sissetulekuna (negatiivsena) kuna
STAR kuvab kohe veateate, et „Ainult
makstud elatise võib sisestada negatiivse
tuluna“

H-2

Asendushooldus

AH II etapp

H-3

Juhtumiplaan

Abivajaduse hindamine

Sissetulekutest ei ole maha arvatud
täituritele nõude alusel kantud
summasid
Teostada AH I etapist välja jäänud tööde
arendused
1) STARis ei ole võimalik abivajadust
hinnata ilma juhtumimenetlust
algatamata
2) Inimesed võivad vajada samaaegselt
erinevate süsteemide (nt tervishoiu- ja
sotsiaalsüsteem) teenuseid, mille kõigi
raames on vaja hinnata ka abivajadust.
Täna tehakse seda kõigis valdkondades
erinevate hindamisvahenditega ning
varem kogutud info ei liigu erinevate
asutuste vahel. Infovahetus KOV
sotsiaaltöötaja ja tervishoiuteenuse
osutaja (TTO) vahel on nõrk: nt KOV-i
sotsiaaltöötajad ei näe SKA läbi viidud

hindamisi, tervishoiutöötajad ei näe
sotsiaaltöötajate poolt täidetud
küsimustike vastuseid ja vastupidi).
Seega on lisaks abivajaduse hindamise
võimaluse kättesaadavaks tegemisele
lihtmenetluse raames ka abivajaduse
hindamise sisuliseks taasmõtestamiseks
nii, et see oleks nö korduvkasutatav
erinevates süsteemides.
H-5

Arveldused

Rahalehel "Toetuse saaja" ja
„Makse saaja“ isiku ees ja
perekonnanimed sarnasesse
järjekorda

H-6

Päringud

Päringute juurde selgituse
lahter

1) Kliendi üldandmetes puude andmete
päringu juures ei ole praegu nõutav
päringu tegemise selgituse sisestamine.
See on vajalik, sest STARi kliendid
soovivad aeg-ajalt teada, miks nende
andmeid on vaadatud. Seega on vajalik
nii SKA kui Töötukassa päringute juurde
lisada selgituse lahter
2) Samamoodi oleks vajalik lisada
otsingupäringute juurde lahter
selgitusega, millest hiljem logi jääks

H-7

NGTS

NGTS esmase seire otsingu
parandamine

NGTS esmane seire ei tööta pärast
viimast, üleriigilise seire arendust. Tegu
on vaegtööga, mis tuleb Tietol enne 15.
märtsi seiret ära parandada

H-8

Arhitektuur / üldine
loogika

Autentimisvõimaluste
laiendamine

Täna on STARis võimalik kasutajatel end
autentida salasõna põhiselt ja IDkaardiga. Turvalisuse kaalutlustel
soovime salasõna põhise autentimise
lõpetada ning luua täiendavad
võimalused Mobiil-ID ja Smart-IDga
autentimiseks

H-9

Andmed RR-st

Viibimiskoha jätkuarendus
(II)

Järelhooldusteenusele suunatud
klientidele kuvab viibimiskoha
andmevälja ja saadab viibimiskoha
andmed automaatselt RR

H10

Aruannete tegija roll

Kui KOV töötajale on STARis antud ainult
aruannete tegija roll ja ta teostab
„Määratud abinõud“ alt abinõude
otsingut (vt all olevaid pilte) siis kuvab
süsteem kõigi KOVide poolt sisestatuid
abinõusid

M

Asendushooldusteenus Lapse nime kuvamine AH
teenusele suunatud lapse
abinõu juures

Ühe juhtumiplaani raames võivad
"määratud abinõude" all kirjas olla
mitme erineva isikute teenustele
suunamised. Praegu on näha küll abinõu
nimetus, kuhu isik on suunatud, ent
erinevate isikute puhul ei saa tuvastada,
milline isik millisele teenusele on
suunatud ilma, et kolmest punktist oleks
konkreetne abinõu avatud

M

Administreerimine

Töötaja andmete mitte
kuvamine juhul, kui
otsingukriteeriumid on
kirjeldamata

Kui otsingu kriteeriume mitte täita ja
vajutada lihtsalt OTSI käsku, kuvab STAR
42357 lehekülge nimekirju ehk kõik
STARis olevad isikud (sh
kliendid). Ettepanek: kui kriteeriumeid
valitud ei ole, ei kuvata
midagi (Administreerimine/töötajad/otsi)

M

Rollid

Topelt kontaktandmed
STAR-is nii töötaja kui
kliendina

Kui KOV töötaja on STARis nii kliendi kui
ka töötajana, kuvab STAR KOV töötaja
kohta ka tema kui kliendi andmed
järgmistes kohtades:
1) Toimingu tegija
2) Kliendi üldandmed
Lisaks kuvab STAR KOV töötaja
kontaktandmed topelt ka siis, kui töötaja
asub ühest KOVist teise tööle

M

Päringud

Täna käsitsi teostatavate
päringute (elatisabi info,
puudega vanema
toetus...) automatiseerimine

Päringud, mis KOV töötajal tuleb praegu
eraldi teostada ning andmed STARi
sisestada:


elatisabi (SKA)



puudega vanema toetus (SKA)

M

Toetused

STAR-is tuleb STAR1Tuludes
ära defineerida uued
toetusliigid.
1) Puudega üksikvanema
toetus
2) Puudega abikaasa toetus

M

Muu

Kliendi üldandmetesse
tekitada sünnikuupäeva
juurde andmeväli „vanus"



töötukassas arvel olemine TTT üle
otsustamisel (...)



puude otsus juhtudel, kui isikule
seatakse hooldus (SKA)



lapsevanemate kontaktandmed
(Rahvastikuregister)

Praegu STAR-is need toetused
defineerimata ja sellepärast annab
star1Tulud väljamaksu liigiks: Puudega
vanaduspensioniealise inimese toetus

Täna ei näita STARi üldandmete osa
inimese vanust, aga KOVid sooviksid
seda.
Luua uus andmeväli teha sünniaja ja sugu
vahele

M

TTT

Luua võimalus (nupp) TTT
eluasemekulude
muutmiseks

Kui eluasemekulude info sisestatakse TTT
koostamisel valesti, tuleb see maha
kustutada, sest puudub muutmist
võimaldav nupp. Vaja on taastekitada
nupp "Muuda taotlust" iga kulu ja
sissetuleku liigi taha

M

Muu

Korteri numbri sisestamise
nõude loomine ADS aadressi
sisestamisel

Hetkel võimaldab STAR ADS aadressi
salvestada ka siis, kui korterinumbrit ei
ole sisestatud (ent see sisaldub ADS-is)

M

Arveldused

Luua toetuste ülekandmise võimalus
välismaal asuvatele pangakontodele

M

Päringud

Töötukassast SKAIS2 ja SKAIS1
vahendusel STARi tulevad tööealiste
puude andmed on hetkel
ebakvaliteetsed (TRAMM5 liidesega
SKAIS2-st SKAIS1 üle toodavad andmed
ei erista praegu vaimupuuet)

M/L Asendushooldus






Teenuseosutaja vaatega
seotud arenduste
teostamine

Lahendada teenuseosutaja vaatega
seotud probleemid

L

Arhitektuur / üldine
loogika

Digiallkirjastamise
funktsionaalsuse loomine

STAR ei võimalda täna digiallkirjastamist
ei kliendi (KOV toetuse/teenuse saaja)
ega lõppkasutaja (KOV töötaja, SKA
ametnik) tasemel

L

Päringud (RR)

Viibimiskoha arendus (III)

VMS IV etapiga luuakse ajutise
viibimisalusega isikutele, kes viibivad
Eestis rohkem kui 183 järjestikust päeva
ja on seega maksukohuslased, võimalus
soovi korral oma Eesti elukoht
registreerida eesmärgiga võimaldada
neile juurdepääs seadusega ette nähtud
avalikele teenustele

H - kõrge (high)
H-3 - kõrgete prioriteetide seas tähtsuselt kolmas töö
M - keskmine (medium)
L - madal (low)

