Teavituskiri
KOV rahastatavate sotsiaalteenuste andmete kandmine sotsiaalteenuste – ja toetuste
andmeregistrisse
Hea kohaliku omavalitsuse esindaja!
2018. aasta 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHS) muudatused
seoses andmete kandmisega sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (edaspidi STAR).
Andmete kandmise kohustust STAR-i laiendati, et tagada andmekogus tervikliku andmestiku –
nii toetuste kui teenuste – olemasolu isikule korraldatava abi kohta ning aidata seeläbi kaasa
sotsiaaltöö kvaliteedi parandamisele, sh protsesside tõhustamisele, infohalduse parandamisele
ja valdkonna statistika kogumise protsessi muutmisele.
Vajadus STAR-i esitatava andmestiku laiendamiseks tulenes sotsiaalhoolekande eesmärkidest
ning valdkonna juhtimise ja korraldamisega kaasnevatest ülesannetest.
SHS § 144 lõike 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksus kohustatud kandma STAR-i
sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimääruses kehtestatud korras erinevaid
sotsiaalteenustega seotud andmeid, sealhulgas:
1) kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava sotsiaalteenuse taotlemise ja teenusele
suunamise otsuse andmed;
2) eestkoste korraldamisega ja seadmisega ning eestkostja ülesannete täitmisega seotud
andmed;
3) kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava vältimatu sotsiaalabi andmisega seotud
andmed.
Muudatuste rakendamisega seotud üleminekusätete kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksus
kohustatud kandma kõik eelnevalt nimetatud ning 2020. aasta 1. jaanuari seisuga kehtivad
andmed STAR-i 2021. aasta 31. detsembriks (SHS § 160 lõige 31).
Lisaks on SHS § 144 lõike 5 kohaselt sotsiaalteenuse osutaja, keda rahastatakse riigi- või
kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest, kohustatud hiljemalt teenuse osutamise kuule
järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks kandma STAR-i:
1) asendus- ja järelhooldusteenusele suunatud isiku asukoha andmed;
2) raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse ja teiste sotsiaalteenuste osutamise
andmed;
3) kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava sotsiaalteenuse osutamise andmed.
Üleminekusätete kohaselt on sotsiaalteenuse osutaja kohustatud kandma eelnevalt nimetatud
ning 2020. aasta 01. jaanuari seisuga kehtivad andmed (kohaliku omavalitsuse üksuse
korraldatava sotsiaalteenuse osutamise kohta) STAR-i 2021. aasta 31. detsembriks (SHS § 160
lõige 32).
Juhime tähelepanu, et kohalikule omavalitsusele (edaspidi KOV) ja sotsiaalteenuse osutajale
SHS § 160 lõigetes 31 ja 32 sätestatud üleminekuaeg sotsiaalteenuste andmete sisestamiseks
STAR-i on ümbersaanud. Andmete kandmise kohustus rakendus alates 1. jaanuarist 2020.

Eelnevat arvestades palume kõigil KOV-idel sisestada STAR-i ka kohaliku omavalitsuse üksuse
korraldatava sotsiaalteenuse taotlemise ja teenusele suunamise otsuse andmed. Samuti
palume KOV-idel teavitada oma teenusepakkujaid kohustusest STAR-i kasutada ja KOV üksuse
korraldatava sotsiaalteenuse osutamise andmeid andmeregistrisse kanda.
Kui teie omavalitsuses tegutseval sotsiaalteenuse osutajal ei ole veel STAR-i kasutusõigust, siis
palume teenuseosutajal juurdepääsu taotleva isiku ja asutuse juhi poolt edastada
digiallkirjastatud taotlus aadressile STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee. Taotluses
tuleb märkida teenuseosutaja andmed (asutuse nimetus, registrikood, teenuseosutamise koha
aadress ning osutatavad teenused). Samuti tuleb taotluses tuua välja töötaja andmed, kellele
STARi ligipääsu taotletakse (isiku ees- ja perenimi, isikukood, kontaktandmed ning määratav roll
– teenuseosutaja esindaja ja/või administraator).
STAR-i laiem kasutus tagab abivajajate isikute kohta ülevaatliku info olemasolu ja annab ka
KOV-idele selgema aluse sotsiaalteenuste ja abi osutamiseks. Samuti võimaldab STAR-is KOV
teenuste ja toetuste laiem registreerimine ka statistiliste andmete terviklikumat korjet
vähendades seeläbi KOV-ide koormust aruandluse esitamisel.
Loodame, et teavitusest on abi. Meeleldi oleme valmis vastama lisaküsimustele. Täiendavad
küsimused palume saata e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee .
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