Lugupeetud…
Pöördun seekord Teie poole, et anda ülevaadet sotsiaalteenuste- ja toetuste
andmeregistriga STAR seonduvast ja selle valmisolekust eurole üleminekuks 1. jaanuaril
2011.
Sotsiaalministeerium tagab seoses euro tulekuga kõik vajalikud arendustööd
Sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistrile STAR. Kõik seni süsteemi kantud rahalised
väärtused konverteeritakse detsembri lõpus eurovääringusse v.a need, mille kehtivuse
algusajaks on märgitud 01.01.2011 või hilisem. See tähendab, et kui omavalitsus ei plaani
2011. aasta algusest mingisuguseid muudatusi toetuste või parameetrite suuruses, ei ole
administraatoritel ja sotsiaaltöötajatel vajalik täiendavaid tegevusi teha (v.a eelarvete
sisestamine).
Kui omavalitsuses on kehtestatud toetustele uue määrad või eluasemekulude piirmäärad
alates 01.01.2011, on võimalik juba praegu need andmed eurovääringus sisse kanda
(kehtivuse algusajaks märkida 01.01.11). Muudatusi ei pea süsteemi tingimata kandma
detsembris, kuid kindlasti on see vajalik ära teha enne jaanuari taotluste sisestamist ning
perioodiliste kulude registreerimist.
Kui eurovääringus hinnad on süsteemi kantud, on võimalik vajadusel ette sisestada ka
jaanuaris kehtima hakkavaid toetusi.
Juhime teie tähelepanu sellele, et kehtivaid perioodilisi toetusi (sh toetus hooldamise eest)
ei ole vaja lõpetada ja üldjuhul ei too eurole üleminek kaasa olulist lisatööd. Täpsemad
juhised saadab kõigile kasutajatele STAR registri juht niipea kui vastavad arendustööd on
tehtud.
SIS-i likvideerimine alates 01.04.2011 on reguleeritud sotsiaalhoolekandeseaduses ning
selle süsteemi jaoks euroarendusi planeeritud ei ole. Vajadusel on omavalitsustele jäetud
võimalus registreerida SIS omavalitsuse andmekoguna (kogu vajaliku
menetlusprotseduuriga Andmekaitseinspektsioonis (AKI) ja Riigi infosüsteemi
haldussüsteemis (RIHA). Nendes omavalitustes kus kasutatakse jätkuvalt SIS
andmestikku (aga mis ei ole SIS süsteem) tuleb infosüsteemi eurovalmidusse viimiseks
vajalikud arendused viia sisse omavalitsuste omavahenditega.
Maavalitsuste kasutatavas infosüsteemis AVE konverteeritakse andmed andmebaasi
tasandil. Vääringud korrutatakse läbi ametliku euro kursiga ning kroonivääring
salvestatakse paralleelselt kontrollifunktsiooni säilimiseks. Euro funktsionaalsuse
käivitamiseks tuleb maavalitsustel lokaalses arvutis käivitada uuenduspakett, mis valmib
hooldusteenuse pakkuja Piksel AS poolt. Samuti on Sotsiaalministeeriumil kehtiv
hooldusleping, mille alusel saavad maavalitsused vajadusel küsid nõu uuenduse
käivitamiseks.

Kogu teave eurole ülemineku kohta on üleval internetis aadressil: euro.eesti.ee või tasuta
euro infotelefonil 800 3330.
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