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1. Üldine teave leibkonna koondvaate kohta
Ülevaatlik leibkonnavaade võimaldab kasutajal ühtses ekraanivaates näha kompaktset infohulka
hetkel kliendi leibkonda kuuluvate isikute kohta.
Kasutaja näeb kliendi leibkonna koondvaates:
•

leibkonnaliikmete loetelu (nimi, isikukood, vanus)

•

leibkonnaliikmete sotsiaalset seisundit (viimase menetluse alusel)

•

leibkonnaliikme rahvastikuregistri järgset aadressi ning tegelikku elukohta

•

leibkonnaliikme puude/töövõimetuse/erivajaduse olemasolu

•

leibkonnaliikme hooldusega seonduvaid andmeid

•

leibkonnaliikme eestkostega seonduvaid andmeid

•

leibkonnaliikme kehtiva juhtumiplaani olemasolu (arendus valmib 2012.aasta II kvartaliks)

Kasutaja saab leibkonna koondvaates otsida:
•

leibkonnaliikmetega seotud menetlusi

•

leibkonnaliikmetele määratud abinõusid

•

leibkonnaliikmetega menetluste käigus tehtud toiminguid

Kasutaja saab leibkonna koondvaates hallata:
•

leibkonnaliikme sissetulekuid teatud perioodis

•

leibkonna märkmikku

Lisaks on võimalik leibkonna (sh sissetulekute andmeid) välja trükkida.

NB! Kui leibkonda kuuluv isik ei ole konkreetse haldusasutuse klient (haldusasutusel puuduvad
temaga seonduvad menetlused), siis tema kohta kuvatakse andmeid piiratud ulatuses.
Leibkonnavaates kuvatakse selline isik helerohelise taustavärviga eristuvalt.
NB! Leibkonnaliikmete lisamine ja eemaldamine ning leibkonna ajaloo vaatamine toimub endiselt
vaates „Leibkond“.
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2. Leibkonna üldandmed
2.1. Leibkonna üldised andmed
1. Leibkonna koondvaatesse saab liikuda otse kliendi üldandmete aknast, klõpsates nupule
„Leibkonna koondvaade“. Samuti saab leibkonnavaatesse liikuda aknast „Leibkond“.

2. Leibkonnavaates kuvatakse vaid hetkel leibkonda kuuluvad liikmed, sh klient ise, kelle
leibkonda vaadatakse.
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Leibkonnaliikmete kohta kuvatakse leibkonnavaate esilehel järgmised andmed:
1. Leibkonnaliikme sotsiaalne seisund (viimase menetluse alusel). Vt ülaltoodud joonis p. 1.
2. Kui leibkonnaliikmel on kehtiv puue, siis kuvatakse leibkonna koondvaates tulbas „P“ vastav
märge

. Vt ülaltoodud joonis p.2.

3. Kui leibkonnaliikmel on kehtiv töövõimetus, siis kuvatakse leibkonna koondvaates tulbas „Tv“
vastav märge

. Vt ülaltoodud joonis p.3.

4. Kui leibkonnaliikmel on erivajadus, siis kuvatakse leibkonna koondvaates tulbas „Ev“ vastav
märge

. Vt ülaltoodud joonis p.4.

5. Kui kliendil on kehtiv juhtumiplaan, siis kuvatakse leibkonna koondvaates tulbas „Jp“ vastav
märge

. Vt ülaltoodud joonis p.5.

6. (NB! juhtumiplaani arendus valmib 2012.aasta aprillis)
7. Kui leibkonnaliige on hooldatav või hooldaja, siis kuvatakse leibkonna koondvaates
sellekohane info. Vt ülaltoodud joonis p.6.
8. Kui leibkonnaliige on eestkostetav või eestkostja, siis kuvatakse leibkonna koondvaates
sellekohane info. Vt ülaltoodud joonis p.7.

Kasutajal on võimalik liikuda iga leibkonnaliikme üldandmete vaatesse (sh kliendiandmeid haldama),
klõpsates isikukoodi järel oleval
nupul. Viimase menetluse andmete vaatamiseks klõpsa
kliendivaates aknale „menetluste andmed“.
Kliendi üldandmete vaatest leibkonna koondvaatesse tagasi liikumiseks klõpsa nupul „Tagasi“.

2.2. Leibkonnaliikmete aadressid
Leibkonna koondvaates saab vaadata leibkonnaliikmete rahvastikuregistri järgseid ja tegelikke
aadresse viimase menetluse alusel.
Koondvaate esilehel kuvatakse selle isiku elukoha andmeid, kelle andmetest leibkonna koondvaatele
liiguti (info selle isiku kohta on kuvatud ka ekraani ülaääres).
Klõpsates tegeliku aadressi järel oleval
klient oli menetluse subjektiks.

nupul, kuvatakse viimase menetluse üldandmed, kus
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Klõpsates nupule „Aadressid“, kuvatakse iga leibkonnaliikme rahvastikuregistri aadress ja tegelik
elukoht.

2.3. Leibkonna andmete väljatrükk
Leibkonna andmeid on võimalik välja trükkida, klõpsates nupul „Leibkonna andmete väljatrükk“.

3. Leibkonna sissetulekud
Kui leibkonna sissetulekute infot on vajalik abinõude määramise eeldusena sisestada ning teha nende
alusel arvestusi, siis saab seda teha leibkonnavaate alajaotuses „Sissetulekud“.

3.1.Leibkonna sissetulekute sisestamine
1. Sissetulekute sisestamiseks ava leibkonna koondvaates nupp „Sissetulek“.
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1.

Vali rippmenüüst isik, kelle sissetulekuid soovid lisada.

2.

Vali rippmenüüst tulu liik.

3.

Sisesta tulu periood.

4.

Sisesta summa.

5.

Andmete sisestamiseks klõpsa

nupul.

Korda sama tegevust iga leibkonnaliikme sissetulekute sisestamiseks.

7.

Sissetuleku andmete muutmiseks klõpsa pliiatsimärgil, tee vajalikud muudatused ning
andmete salvestamiseks klõpsa

8.

nupul:

Sissetuleku kustutamiseks klõpsa prügikastimärgil.
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3.2. Leibkonna sissetulekute arvutamine
Kui sissetulekud on sisestatud, kuvab süsteem tulude kogusumma ning arvutab tulu iga liikme kohta.
(s.o leibkonna koondsissetulek jagatud hetkel leibkonda kuuluvate liikmete arvuga).

Kui isik, kes sissetulekute sisestamise hetkel kuulus leibkonda, on leibkonnast lahkunud, siis
kuvatakse tema sissetulekud leibkonnaliikmete tuludest eristuvalt:

Sellisel juhul arvutatakse leibkonna tulu ühe liikme kohta hetkel leibkonda kuuluvate liikmete pealt.
Kasutajal on võimalik vaadata ja arvutada leibkonna sissetulekuid teatud perioodis.
1.

Selleks märgi tulu perioodi algus ja lõpp, millise ajavahemiku kohta soovid leibkonna
sissetulekuid näha, ja klõpsa nupule „Filtreeri“.
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2.

Seejärel kuvab süsteem otsitud ajavahemiku tulude loetelu ning teeb automaatselt
arvestused mitmel erineval alusel vt. joonis

3.3. Leibkonna sissetulekute andmete väljatrükk
Kasutajal on võimalik leibkonna sissetulekute andmed välja trükkida.
1.

Selleks sisesta tulu perioodi algus ja lõpp, millise ajavahemiku kohta soovid leibkonna
sissetulekuid välja trükkida, ja klõpsa nupule „Sissetulekute väljatrükk“.

4.Leibkonnamärkmiku kasutamine
Leibkonnamärkmikusse kanna kõige olulisem info kogu leibkonna kohta, mida peaks iga perega
töötav sotsiaaltöötaja teadma. Märkmikusse kantav sisu kajastub seejärel ka kõigi leibkonnaliikmete
kliendimärkmikus eraldi jaotises.
NB! Nagu ka kliendimärkmikusse, ei kanta leibkonnamärkmikku toimingute andmeid. Selleks
kasutatakse menetluse toimingute lisamise võimalusi.
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1.

Leibkonnamärkmikusse kande tegemiseks ava märkmik pliiatsimärgist.

2.

Märgi kande olek, kande sisu ja klõpsa andmete sisestamiseks kinnita nupul
Andmete salvestamiseks vajuta nupule „Salvesta ja sulge aken“.

3.

Märkmikusse tehtud kande muutmiseks ava sissekanne pliiatsimärgist, tee vajalikud
muudatused ja klõpsa kinnita nupul
„Salvesta ja sulge aken“.

4.

.

. Muudatuste salvestamiseks vajuta nupule

Märkmikusse tehtud kande kustutamiseks klõpsa sissekande järel olevale
prügikastimärgile. Andmete salvestamiseks vajuta nupule „Salvesta ja sulge aken“.
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5. Leibkonnaliikmetega seotud menetluste otsimine
1.

Leibkonnaliikmetega seotud menetluste vaatamiseks klõpsa nupul „Menetlused“.

Avaneb menetluste otsingu vaade, kus otsingulahter „Subjektide isikukood(id) eraldatud komadega“
on eeltäidetud leibkonnaliikmete isikukoodidega.

2.

Täida vajalikud otsingulahtrid ja klõpsa nupule „Otsi“.

NB! Teosta otsing võimalikult täpsete kriteeriumide alusel.
3.

Tulemusena kuvatakse leibkonnale algatatud menetluste loetelu (k.a need, mis on
algatatud teistes haldusasutustes)
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4.

Loetelust on on võimalik liikuda menetluse üldandmetele, klõpsates menetluse järel
oleval

5.

nupul.

Leibkonna koondvaatesse tagasi liikumiseks klõpsa nupule „Tagasi“.

6. Leibkonnaliikmetele määratud abinõude otsimine
1.

Leibkonnaliikmetele määratud abinõude vaatamiseks klõpsa nupul „Abinõud“.

Avaneb abinõude otsingu vaade, kus otsingulahter „Subjektide isikukood(id) eraldatud komadega“ on
eeltäidetud leibkonnaliikmete isikukoodidega.
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3.

Täida vajalikud otsingulahtrid ja klõpsa nupule „Otsi“.

NB! Teosta otsing võimalikult täpsete kriteeriumide alusel.
4.

Kuvatakse leibkonnale määratud abinõude loetelu (k.a need, mis on määratud teiste
haldusasutuste poolt)

5.

Loetelust on võimalik liikuda abinõu rakendamise detailandmetele, klõpsates abinõu
järel oleval

6.

nupul.

Leibkonna koondvaatesse tagasi liikumiseks klõpsa nupule „Tagasi“.
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7.Leibkonnaliikmetega seotud toimingute otsimine
1.

Leibkonnaliikmetega erinevate menetluste raames tehtud toimingute vaatamiseks
klõpsa nupul „Toimingud“.

2.

Avaneb toimingute otsingu vaade, kus otsingulahter „Subjektide isikukood(id) eraldatud
komadega“ on eeltäidetud leibkonnaliikmete isikukoodidega.
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3.

Täida vajalikud otsingulahtrid ja klõpsa nupule „Otsi“ (mitme erineva toimingu liigi
valimiseks hoia all klaviatuuri „Ctrl“ nuppu).

NB! Teosta otsing võimalikult täpsete kriteeriumide alusel.
4.

Kuvatakse leibkonnaga tehtud toimingute loetelu (k.a need, mis on tehtud teistes
haldusasutustes), kust on võimalik liikuda toimingu üldandmetele, klõpsates toimingu
järel oleval

2.

nupul.

Leibkonna koondvaatesse tagasi liikumiseks klõpsa nupule „Tagasi“.
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