
MÕISTED JA LÜHENDID:

KOV - kohalik omavalitsus

Asutus - allasutus või vastutusüksus

RMP-ne - finantsosakond, raamatupidamine

EHIS - Eesti Hariduse Infosüsteem (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/127012015003 )

DHS - Asutuse dokumendihaldussüsteem Amphora

eAK - ostuarvete menetlemise infosüsteem Omniva

Elektrooniline edastamine- dokumentide ja andmete edastamine e-posti, DHSi, eAK kaudu

Menetlusring - Asutuse poolt kehtestatud dokumentide menetlemise ja kinnitamise kord DHSis, eAKs. Viimaseks kinnitajaks määratakse nendes infosüsteemides raamatupidaja

Alusdokument - käskkiri, leping, määrus, korraldus, taotlus, arve

Struktuuri töötajad - tööülesanded ja vastutusala jagatakse vastavalt ametijuhendile

FJ - finantsjuht

PRMP - pearaamatupidaja

RP I - III - raamatupidajad
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Tegevuste kirjeldus Tähtaeg KORRAD täiendada 

kehtivate kordade 

põhjal

Märkused

1. Üldine dokumenteerimise korraldamine

1.1. Majandustehingute menetlemine

x

Reguleerib asutuse sisene ja KOV ülene dokumentide menetluse kord. Toimingu dokumenteerimise tähtajal vastavalt 

asutusesisesele korrale. eAk-s tuleb arvestada arvete 

tasumise tähtajaga. Käskkirjade/korralduste ja otsuste 

alusel tehtavate väljamaksete puhul peab jääma RMP-le 

aega 3 tööpäeva.

Dokumentide 

menetlemise kord

Majandustehingutena käsitletakse kauba või teenuse 

ostu/müüki/üleandmist; asutuse juhi käskkirjas/ korralduses 

ettenähtud tegevuse teostamist; toetuste saamise lepingus 

ettenähtud tegevust jms. Vt raamatupidamise seadus §4 p2 : 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015065.

1.2. Majandustehingute algdokumentide edastamine RMP-

le
x

Raamatupidamise algdokumendid saadetakse eAK või  DHSi elektroonselt, 

vajadusel digiallkirjastatult

Toimingu dokumenteerimise lõpetamisel. Dokumendid sh DHSi kaudu edastab Asutus

1.3. Majandustehingute dokumentide säilimise tagamine 

x x

Asutus vastutab majandustehingute aluseks olevate dokumentide säilimise ja 

arhiveerimise eest Asutuse DHSis, võrgukettal või paberdokumentidena 

vormistatuna, vastavalt sisekorrale. RMP-ne vastutab kannete aluseks olnud 

dokumentide arhiveerimise eest.  eAKs registreeritud dokumentide arhiveerimise 

eest vastutab Omniva. E-postiga või raamatupidamise failikausta tulnud 

dokumentide säilimise eest vastutab RMP-ne.

Säilitamiseks ettenähtud tähtaegadeni. Arhiveerimise kord. 

Isikuandmete kaitse 

menetlemise kord asutuste 

siseselt ja KOV üleselt

Raamatupidamise jooksva aasta failide haldus on eraldi 

kirjeldatud. Kannete aluseks tulnud dokumendid säilitatakse 

elektroonselt raamatupidamise võrgukettal

2. OSTUARVED

2.1 Tarnijate teavitamine ostuarvete saatmiseks

x

Asutused teavitavad tarnijaid, et arveid edastataks e-arvetena või pdf-failina 

eAKsse. Arve maksjaks on  vald, kauba või teenuse saaja kohta peab olema arvel 

märge - asutus või isik

Lepingute sõlmimisel, ostutellimuste esitamisel. Lepingu sõlmimisel jälgib Asutus, et maksetähtaeg oleks 

vähemalt 14 kalendripäeva.

2.2 Ostuarve vastuvõtmine tarnijalt x Arved laekuvad eAKsse. Hiljemalt arve saabumisele järgneval tööpäeval.

2.3 Ostuarvete menetlusringile saatmine

x

RMP saadab ostuarve vastavasse asutusse kinnitusringile. Hiljemalt arve saabumisele järgneval tööpäeval. Kinnitusringide 

põhimõtted on 

määratletud dokumentide 

menetlemise korras

2.4 Ostuarve kontrollimine ja kinnitamine

x

Arve läbib eAK-s menetlusringi. Selle käigus antakse kinnitused majandustehingu 

toimumise õiguspärasuse kohta ning lisatakse arvestusobjektid (kulukohad) . Asutus 

vastutab lisatud arvestusobjektide ning edastatud sisupõhise info eest ja eelarve 

piisavuse eest. 

Iga kinnitaja kinnitab arve üldjuhul järgmise tööpäeva 

jookusul. Arved peavad hiljemalt 4 tööpäeva enne 

maksetähtaega jõudma RMP-le. Välismaksete korral 

tuleb arvestada, et makse võib liikuda pankade vahel 

sõltuvalt riigist kauem.

2.5 Täiendava informatsiooni ja dokumentide lisamine
x

Asutus lisab eAK-s ostuarvele vajadusel manuseid PDF failidena või sisestab  

kommentaari väljale lisainformatsiooni.

Arve menetlemisel.

2.6 Täiendavate dokumentide või ostuarve 

ümbervormistamise nõude esitamine tarnijale 

puuduste korral

x

Kui arve ei vasta kokkulepitud tingimustele, sh kui puuduvad täiendavad nõutud 

dokumendid, jätab Asutus arve eAK kinnitamata ja võtab tarnijaga ühendust 

puuduse kõrvaldamiseks. 

Hiljemalt probleemi avastamisele järgneval tööpäeval.

2.7 Alusetu ostuarve kehtetuks tunnistamine
x

Kui arve on esitatud alusetult, lükkab Asutus arve eAK-s tagasi ja teavitab arve 

aktsepteerimata jätmisest tarnijat.

Hiljemalt probleemi avastamisele järgneval tööpäeval. Arvet ja kreeditarvet ei saadeta eAK-st Pmen-i, kui see 

tunnistatakse kohe algselt tagasilükatuks.

2.8 Paberarvete menetlemine 
x

Kui arve saabus Asutusse paberil, säilitab Asutus arve kuni arve eAKsse 

jõudmiseni. Peale seda tähtpäeva võib Asutus paberarve  hävitada.

2.9 Ostuarve vastuvõtmine, kontrollimine ja PMeni 

sisestamine

x

RMP-ne avab arve eAK-s, kontrollib arve andmed ja arvestusobjektide koodid. Arve 

andmete ja sellele lisatud koodide õigsuse korral kinnitab RMP-ne arve, mille järel 

arve suunatakse automaatselt PMeni. RMP-ne vastutab ostuarve õige ja tähtaegse 

sisestamise, sellele tegeliku maksetähtaja määramise,  kinnitatud koodide ja õige 

raamatupidamiskonto kajastamise eest PMenis.

Üldjuhul kolme tööpäeva jooksul.
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2.10 Täiendavate dokumentide või täiendava 

informatsiooni või parandamise nõude esitamine 

Asutusele

x

Vajadusel esitab RMP-ne Asutusele nõude täiendavate dokumentide või 

informatsiooni lisamiseks või paranduste tegemiseks eAK kaudu või e-postiga (kui 

täiendavad andmed on selgitava iseloomuga). 

Arve kontrollimise kuupäeval.

2.11 Arve sidumine tehtud ettemaksega ja 

ettevalmistamine tasumiseks. x

RMP-ne jälgib, kas tarnijal on sulgemata ettemakseid ja seob tehtud ettemakse 

arvega. Vajadusel esitab ta täiendava järelpärimise Asutusele ettemakse sulgemise 

võimaluse kohta e-posti teel. 

Hiljemalt arve eAK-st PMeni-i saabumisele järgneval 

tööpäeval.

Ettemaksed hankijatele on erandjuhtudel nt tasaarveldus 

tarnimata kauba eest.

2.12 Arve periodiseerimine

x

RMP-ne koostab vajadusel arve kohta PMenis periodiseerimisdokumendi ja viib 

läbi arvete periodiseerimist lähtudes raamatupidamise sise-eeskirja nõuetest.

Koostab dokumendi eAK-st saabumisele järgneval 

tööpäeval, viib läbi periodiseerimist igakuiselt enne kuu 

sulgemist.

RMP-se sise-eeskiri RMP-se sise-eeskiri määrab ära kulude periodiseerimise 

piirmäärad.

2.13 Kinnitusringi lõpetamine
x

Viimasena RMP poolt arve kinnitamisel saadetakse see automaatselt koheselt pMen 

programmi.

Koheselt peale arve menetlemist.

2.14 Kannete numbrite omistamine arvetele eAK-s x Peale arvete kinnitamist saadab RMP pMen-st kannete numbrid eAK-ss. Kontrollmomendi loomine, et arve on pMen-s kajastatud

3. TULUDE TOIMINGUD

3.1 Müügiarvete koostamine 

3.1.1

3.1.1.1 Perioodi arved - lepingute, hinnakirjade ja muu 

perioodiliselt kasutatava informatsiooni edastamine 

x

Asutus esitab RMP-le müügiarvete koostamiseks vajalikud: korraldused, lepingud, 

hinnakirjad, teatised, limiitide kehtestamised jms DHSi kaudu. Dokumentides 

fikseeritakse teenuse nimetus, teenuse osutamise alus, hind, ühik, arve esitamise 

tähtaeg, kliendi andmed ja kliendile arve saatmise viis. 

Igakuiste arvete korral arvestuskuule järgneva kuu 3. 

tööpäevaks, edasiantavate  kommunaalteenustega 

seotud arved arvestuskuule järgneva kuu 10. tööpäevaks 

või arvete hilinemise korral esimesel võimalusel, 

ülejäänud koheselt vastavalt lepingule või tellimusele.

3.1.1.2 Ühekordsed arved

x

Kui arve väljastamise aluseks ei ole leping siis  koostatakse Asutuses müügiarve 

väljastamise teatis/arve koostamise esildis, mis saadetakse RMP-le DHSi  või e-

posti kaudu. RMP-ne koostab ja väljastab müügiarve. 

Hiljemalt 3 tööpäeva enne arve väljastamise tähtaega. Ühekordsete arvete koostamiseks edastatakse müügiarvete 

esildis blanketil Lisa 3

3.1.2 Arve koostamine

3.1.2.1 Müügiarve, ettemaksearve või kreeditarve 

koostamine
x

RMP-ne koostab arve PMenis. Üldjuhul järgmisel tööpäeval ning lepingutes kokku 

lepitud tähtaegadel.

3.1.2.2 Arve saatmine kliendile
x

Arved saadetakse klientidele e-arvena, kui klient võtab vastu e-arveid. Kui klient ei 

võta vastu e-arveid, saadetakse arve e-postiga. 

E-arved automaatselt vastavate ekspordiseansside 

toimumisel või koheselt pärast arve koostamist.

3.1.3 Lasteaias makstavad tasud

3.1.3.1 Andmed arvete koostamiseks
x

Andmed laste kohal käimistest esitatakse raamatupidamisele kuu viimase tööpäeva 

seisuga raamatupidamise pootl saadetud alustabelisse.

Kuu viimane tööpäev

3.1.3.2 Personali toitlustamine (lõunasöök) x Andmed lasteaia majandusjuhatajalt elektroonselt Kuu viimane tööpäev

3.1.3.3 Lasteaia kohatasu ja toiduraha

x

Lasteaiatasu koosneb kohatasust (fikseeritud summa) ja toidurahast (fikseeritud 

toidupäeva maksumus). Arved esitatakse tagasiulatuvalt (järgmise kuu alguses 

eelmise kuu eest) elektroonselt.

05.-10. kuupäeval

3.1.3.4 Arvete saatmine x e-post Kuu esimesel nädalal 

3.1.4 Koolis makstavad tasud

3.1.4.1 Andmed arvete koostamiseks
x

Allasutus edastab iga kuu andmed raamatupidamisele nt  (Personali toitlustamine 

(lõunasöök)), Muusikakooli tasud jne. Elektroonselt tabeli kujul.

Kuu viimane tööpäev

3.1.4.2 Arvete saatmine x 05.-10. kuupäeval

3.1.5 Nõuete maksetähtaja jälgimine ja sissenõudmine

3.1.5.1 Nõuete aruanne x RMP esitab asutuse/vastutusala põhiselt nõuete aruande (müügireskontra). 1x kuus 25. kuupäevaks

3.1.5.2 Nõuete laekumiste jälgimine x Asutus jälgib müügiarvete laekumist Pmenist saadava arvelduste aruandest. Mitte vähem kui kord kalendrikuus.

3.1.5.3 Meeldetuletuskirjad

x

Kui nõuded ei laeku maksetähtajaks, saadab RMP-ne võlgnikule meeldetuletuskirja  

(hiljemalt 30 kalendripäeva möödumisel maksetähtajast) peale Asutusega 

kooskõlastamist.

Vastavalt vajadusele.

3.1.5.4 Võlgade sissenõudmismenetluste algatamiseks 

vajalike dokumentide koostamine
x x

Võlgade sissenõudmiseks kohtutäituri või kohtu kaudu saab Asutus vajalikud 

algandmed RMP-selt PMenist.

Vastavalt vajadusele.

3.1.5.5 Nõuete üleandmine kohtutäituritele
x

Asutus tegeleb tähtajaks tasumata nõuete üleandmisega kohtutäituritele või 

kohtumenetluse algatamisega. 

Vastavalt vajadusele.

3.1.5.6 Ebatõenäoliselt laekuvaks kandmisele kuuluvate 

nõuete arvestus

x

RMP-ne koostab õiendi nõuete allahindamise kohta. Kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks. Nõuded hinnatakse alla ligikaudsel meetodil. Ligikaudse 

meetodi puhul hinnatakse nõuded, mille maksetähtaeg on 

ületanud 90-180 päeva, alla 50% ulatuses ning nõuded, mille 

maksetähtaeg on ületanud 180 päeva, hinnatakse alla 100% 

ulatuses.

3.1.5.7 Otsus lootusetuks kandmisele kuuluvate nõuete kohta
x

Asutus koostab nõuete lootusetuks tunnistamise otsuse. Allkirjastatud otsus 

saadetakse RMP-le DHSi kaudu või edastatakse rmp kausta

Asutus aruandeaastale järgneva aasta 15. jaanuariks.

3.1.5.8 Lootusetute nõuete mahakandmine x RMP-ne kajastab nõude lootusetuks tunnistamise PMenis. Esimesel võimalusel.

4. LÄHETUSED ( sh KOOLITUSLÄHETUSED)

4.1 Lähetuste korraldused ja avansid

4.1.1 Lähetuskorralduse koostamine ja kinnitamine

x

Korraldus koostatakse, kontrollitakse ja kinnitatakse Asutuses kehtestatud korra 

järgi. Kui lähetusse saadetav töötaja vajab avanssi, esitatakse see korralduses. 

Asutus vastutab lähetuse korraldusele lisatud arvestusobjektide eest (avanss). 

Vajadusel. KOV ülene Lähetuse (sh 

koolituslähetused) 

menetlemise kord

4.1.2 Lähetuskorralduse edastamine RMP-le
x

Kinnitatud lähetuskorraldus edastatakse RMP-le läbi DHS-i Avansi maksmiseks peab taotlus jõudma hiljemalt 4 

tööpäeva enne maksetähtaega RMP-le.

4.1.3 Lähetuse avansi sisestamine  ja ettemaksu tegemine
x x

Kui lähetuskorraldus sisaldab avansi maksmise kohustust, kannab RMP-ne avansi  

töötaja pangakontole. 

Ülekanne tehakse üldjuhul 2 tööpäeva enne lähetusse 

minekut. 

Lähetusavansi väljamakse võib teha ka tähtajast varem kui 

töötajal on tehtud lähetusega seotud kulud ette

4.2 Lähetuskulude arvestus

Alusinfo edastamine arvete koostamiseks



4.2.1 Lähetuskulude aruande koostamine ja 

kuludokumentide lisamine
x

Töötaja koostab elektroonselt lähetuskulude aruande ja lisab sellele kulu tõendavad 

dokumendid  manusena loetavas formaadis (nt PDF fail).   Kui kulud kompenseerib  

mõni muu asutus, siis märgib Asutus kulude hüvitaja (sponsori) ja hüvitatava 

summa  lähetuskulude aruande vastaval väljal. 

Hiljemalt 5. tööpäeval peale lähetusest saabumist Lähetuskulu aruanded esitatakse digiallkirjastatult läbi DHS-i 

blankettidel Lisa 7

4.2.2 Lähetusaruande kinnitamine
x

Lähetuskulude aruanne kinnitatakse vastavalt Asutuses kehtivale korrale. Asutus 

vastutab aruande õigsuse ja vajalike kinnituste olemasolu eest. 

Asutuse juht kinnitab lähetusaruande üldjuhul aruande 

saamisele järgneval tööpäeval. 

4.2.3 Lähetuskulude aruande edastamine
x

Asutus edastab lähetuskulude aruande elektroonselt RMP-le. Esimesel võimalusel peale aruande Asutuses 

kinnitamist.

4.2.4 Lähetuskulude aruande kontrollimine ja sisestamine 

pMen-i
x

RMP-ne kontrollib aruande korrektsust, sh vastavust algdokumentidele. Kui 

lähetuskulud kuuluvad hüvitamisele,  sisestab RMP-ne hüvitamise summa ning 

sisestab pMen-i . Puuduste korral suunab RMP-ne aruande tagasi Asutusele. 

Üldjuhul ülejärgmisel tööpäeval.

4.2.6 Lähetuskulude hüvitamine/ avansi tagastamine.

x x

Kulud hüvitatakse töötaja pangakontole, RMP vormistab Arveldustes lähetuse 

maksmiseks. Avansi korral tehakse tasaarveldus ja hüvitatakse ülekulu. Avansi 

ülejäägi korral saadab RMP-ne Töötajale info ülejäägi tasumiseks omavalitsuse  

pangakontole. 

Avansi ülejäägi tagastamine teostatakse isiku poolt 

ülejärgmisel tööpäeval.

Ülekanne töötajale kulude eest tehakse 4. tööpäeval  peale 

aruande saabumist.

5. Majanduskulud ja muud töötajatele  või kolmandatele isikutele tasutavad hüvitised

5.1 Majanduskulude arvestus

5.1.1 Majanduskulude aruande koostamine ja 

kuludokumentide lisamine x

Kui töötajale on antud õigus teha kiireloomulisi oste oma rahaliste vahendite arvelt, 

koostab töötaja majanduskulude aruande vastavalt asutuses kehtivale korrale. 

Avanssi majanduskulude katmiseks ei maksta. 
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5.1.2 Majanduskulude aruande kontrollimine
x

Asutus kontrollib aruande vormistamist, lisab vajalikud arvestusobjektid ja 

selgitused.

Hiljemalt järgneva kuu alguseks.

5.1.3 Majanduskulude aruande kinnitamine
x

Aruanne kinnitatakse vastavalt Asutuses kehtivale korrale . Asutus vastutab 

kinnituse õigsuse eest.

Hiljemalt järgneva kuu alguseks.

5.1.4 Majanduskulude aruande saatmine RMP-le.
x

Majanduskulude aruanne saadetakse digitaalselt allkirjastatult RMP-le DHS-i 

kaudu.

Hiljemalt majandusaruande kinnitamisele järgneval kuu 

5. tööpäevaks.

5.1.5 Majanduskulude aruande sisestamine PMeni.

x

RMP-ne sisestab kontrollitud aruande andmed PMeni. Vajaduse korral kooskõlastab 

ta enne dokumendil olevate puuduste kõrvaldamise  e-posti teel. RMP-ne vastutab 

sisestatud andmete õigsuse eest.

Hiljemalt aruande saamisest ülejärgmisel tööpäeval.

5.1.6 Majanduskulude hüvitamine/ avansi tagastamine
x

Kulud hüvitatakse töötaja pangakontole. Ülekanne töötajale kulude eest tehakse 5. tööpäeval  

peale aruande saabumist.

5.2 Muud töötajatele makstavad hüvitised (ISK, tervisehüvitised jms) Tervisekulude hüvitamise 

kord; ISK hüvitamise kord

5.2.1 Töötajatele makstavate hüvitiste liigid

x

Asutus kehtestab korra ja määrab töötajad, kellel on õigus saada teatud kulutuste 

eest hüvitist (sh isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis, prillide, sportimiskulude 

hüvitised). Lisaks on töötajatel õigus taotleda hüvitist ühekordsete tööga seotud 

kulutuste eest. 

Vajadusel. Nt. hüvitised tervisele - prillid, spordikulbid jms 

5.2.2 Perioodiliselt makstavate hüvitiste dokumentide 

koostamine Asutuse poolt

x

Asutus korraldab hüvitiste maksmiseks isiklike autode töösõitudeks kasutamise ning 

muude kulutuste alusdokumentide kontrollimise. Asutus esitab RMP-le DHSi kaudu 

või e-posti teel igakuise hüvitise saajate nimekirja koos makstavate summadega või 

korralduse üksikute saajate kaupa.

Hiljemalt järgmise kuu  7. tööpäeval. Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise taotluse  vorm 

lisas 8. Esmase taotluse või sõiduki andmete muutmisel tuleb 

esitada ka sõiduki kehtiva passi koopia.

5.2.4 Töötajale taotluse alusel maksmisele kuuluvate 

hüvitiste kontrollimine ja kinnitamine
x

Asutus kontrollib taotluses esitatud andmed, kooskõlastab dokumendi lähtudes 

asutuses kehtestatud korrast  ja kinnitab  taotluse. 

5.2.5 Töötajatele maksmisele kuuluvate hüvitiste 

dokumentide saatmine RMP-le.
x

Asutus edastab dokumendid DHSi kaudu või e-posti teel RMP-le. Dokumendi kinnitamisel. Hüvitised eelmise kuu eest 

järgmise kuu 5 tööpäeva jooksul RMP-le.

5.2.6 Töötajatele maksmisele kuuluvate hüvitiste 

dokumentide vastuvõtmine ja kontrollimine RMP-ne 

poolt.

x

RMP-ne kontrollib dokumendi. Juhul, kui dokumendil esineb puudusi, võtab  

asutusega ühendust DHSi või e-posti teel. 

Üldjuhul ülejärgmisel tööpäeval. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise korral peab töötaja 

teavitama  teavitama RMP-net auto registrinumbrist või selle 

muutumisest

5.2.7 Töötajale maksmisele kuuluvate hüvitiste sisestamine 

PMeni
x

RMP-ne sisestab hüvitise taotluse andmed PMeni. RMP-ne vastutab sisestatud 

andmete õigsuse eest.

Üldjuhul ülejärgmisel tööpäeval. Sõltuvalt koormusest võiks olla palgaarvestaja valdkonnas

5.2.8 Hüvitiste maksmine
x

RMP-ne teeb väljamakse töötajale.  5 tööpäeva jooksul arvates kinnitatud dokumentide 

RMP-le saabumisest.

5.3 Kolmandatele isikutele hüvitatavad kulud

5.3.1 Kolmandatele isikutele makstavad  kulud

x x

Kolmas isik esitab taotluse  või avalduse (hüvitamine võib tuleneda lepingust) 

kulude hüvitamiseks Asutusele ning lisab sellele kulu tõendava dokumendid  

loetavas formaadis (nt PDF failina).

Vajadusel.

5.3.2 Kolmanda isiku taotluse alusel maksmisele kuuluvate 

hüvitiste kontrollimine ja kinnitamine x

Taotlus kontrollitakse ja kinnitatakse  vastavalt Asutuses kehtivale korrale. Asutus 

lisab  taotlusele arvestusobjektid ja muu vajaliku informatsiooni, sh aktid, lepingud.

Kinnitaja kinnitab taotluse probleemide puudumise 

korral hiljemalt taotluse saamisele järgneval tööpäeval.

5.3.3 Kolmandale isikule maksmisele kuuluvate hüvitiste 

dokumentide saatmine RMP-le
x

Asutus edastab dokumendid DHSi kaudu või e-posti teel RMP-le. Dokumendi kinnitamisel.

5.3.4 Kolmandatele isikutele maksmisele kuuluvate 

hüvitiste dokumentide vastuvõtmine ja kontrollimine 

RMP-ne poolt

x

RMP-ne kontrollib dokumendid. Juhul, kui esineb puudusi, võtab RMP-ne 

vajadusel ühendust Asutusega dokumendi parandamiseks DHSi või e-posti teel. 

Üldjuhul järgmisel tööpäeval.

5.3.5 Kolmandale isikule maksmisele kuuluvate hüvitiste 

sisestamine Pmeni
x

RMP-ne sisestab hüvitise taotluse andmed PMeni. RMP-ne vastutab sisestatud 

andmete õigsuse eest.

Üldjuhul ülejärgmisel tööpäeval.

5.3.6 Hüvitiste maksmine
x

RMP-ne teeb väljamakse kolmandale isikule. Hiljemalt 4. tööpäeval arvates dokumentide RMP-le 

saabumisest.

6. PALGAARVESTUS



6.1 Personaliregistri (TÖR) andmed ja vastutus

6.1.1 x

Töötamise alustamise ja lõpetamise andmeid edastatakse töötamise registrisse 

Asutuse vastutava isiku poolt. Töötaja LHP -le (lapsehoolduspuhkusele) minemisel 

peab asutuse määratud töötaja ise TÖR-s lisama peatumise ja töötaja LHP-lt 

naasmisel peatumise maha võtma. Raamatupidamisel ligipääs TÖR-i andmete 

kontrollimiseks, et vältida TSD esitamisel tekkivaid tõrkeid.

Vastavalt toimingute (töötamise alustamine, -peatumine 

ja -lõpetamine) juures olevatele tähtaegadele

6.2 Tegevused töötajate andmetega

6.2.1 Tööle võtmine

6.2.1.1 x
Tööle võtmise alusdokumendi ja tööle võtmise ankeedid  edastab asutuse määratud 

töötaja RMP-le e-posti või DHS-i vahendusel. 

Hiljemalt 2 tööpäeva enne töötaja tööle asumist.

6.2.1.2 x

RMP sisestab alusdokumendi ja tööle võtmise ankeetide alusel andmed  PMen-i 

ning seob  töötaja konkreetse ametikohaga struktuuris vastavalt asutusest saadud 

infole.

Hiljemalt 2 tööpäeva jooksul pärast alusdokumentide 

saamist

6.2.1.3 x x

Asutuse määratud töötaja edastab RMP-le õppelaenu kustutamise graafiku ja tõendi 

eelmisest töökohast selgitusega, mis ajani on õppelaenu kustutada e-posti või  DHS-

i vahendusel. 

RMP- sisestab andmed PMen-i ja teostab väljamaksed vastavalt asutustega 

kokkuleppele.

6.2.1.4 x x

Alusdokumendis või tööle võtmise ankeedis või DHSi väljal fikseeritakse töötaja 

tasustamise kulutunnused ,mis saadetakse DHS-i vahendusel PMen-i sisestamiseks.
Asutus saadab hiljemalt 2 tööpäeva peale töötaja tööle 

asumist, RMP sisestab hiljemalt 2 tööpäeva jooksul

6.2.1.5 x x

Asutuse määratud töötaja edastab alusdokumendid võlaõiguslike ja muude isikute 

kohta koos kulutunnustega (mitteresidendi puhul esitab asutus MTA mitteresidendi 

registrikoodi. Lepingud, mis registreeritakse TÖR-is mitteresidendi eesti isikukoodi 

või sünniaja). Tulumaksuvaba miinimumi arvestuse ja ravikindlustuse saamiseks 

annab asutus vastava info lepingu edastamisel. Võõrkeelsete lepingute puhul esitab 

asutus maksude info eesti keeles DHS-i või e-posti vahendusel RMP-le PMeni-i 

sisestamiseks. 

Hiljemalt 5 tööpäeva enne töötaja tööle asumist

6.2.2 Töötaja vabastamine

6.2.2.1 x

 Asutuse määratud töötaja edastab töölt vabastamise alusdokumendi (sh 

saadaolevad või enampuhatud puhkusepäevad ja kinnipidamised)  RMP-le e-posti 

või  DHSi vahendusel. Asutuse määratud töötaja veendub, et kõikidest 

puudumistest on RMP-st teavitatud.

Hiljemalt 5 tööpäeva enne töötaja lahkumist

6.2.2.2 x

Asutus teavitab töösuhte lõppemisest RMP-t (sh saadaolevad või enampuhatud 

puhkusepäevad ja kinnipidamised) DHS-i või e-posti vahendusel.

Hiljemalt 5 tööpäeva enne töötaja töösuhte lõppemist

6.2.2.3 x RMP- sisestab alusdokumendi alusel andmed PMen-i. Esimesel võimalusel

6.2.3

6.2.3.1 x
Asutuse määratud töötaja teavitab RMP-t lepingu pikenemisest DHS-i/ e-kirja 

vahendusel.

Esimesel võimalusel

6.2.3.2 x
Teenuse kohta esitatakse arve mis on kinnitatud otsese juhi poolt. Asutuse määratud 

töötaja saadab vastavad arved eAk-sse. 

Asutuse sisest arvestust ja ülevaadet kontrolli 

sagedustest omab vastutav isik asutuses.

6.2.3.3 x
Asutuse määratud töötaja saadab uued kulutunnused RMP-le DHS-i/e-posti 

vahendusel andmete PMen-i sisestamiseks. 

Hiljemalt 5 tööpäeva enne tasu välja maksmist

6.2.3.4 x x
Allasutuste poolt edastatud informatsioon arhiveeritakse RMP-s ja esimesel 

võimaluses sisestatakse muudatused pMen-i

Esimesel võimalusel

6.3 Töö- ja puhkeaja arvestus

6.3.1 Tööajatabelid

6.3.1.1 x

Asutuse määratud töötaja koostab  tööajatabeli. Tööajatabel edastatakse DHS-i/e-

posti vahendusel RMP-le. Eelnevate kuude muudatused saadetakse RMP-le 

jooksvalt e-kirja vahendusel, kes viib vastavad muudatused PMen-i. Eelnevate 

kuude tööajatabelis toimunud paranduste korral kinnitab asutus parandatud 

tööajatabeli ja saadab esimesel võimalusel RMP-le läbi DHS-i 

Hiljemalt 5 tööpäeva enne palgapäeva

6.3.1.2 x

Asutuse määratud töötaja edastab tundide alusel peetud arvestuse kohta 

summeeritud tööajatabeli (ületunnitöö, öötöö, riiklike pühade tasud, valveaeg jm) 

RMP-le DHSi/e-posti vahendusel vahendusel. 

Hiljemalt 5 tööpäeva enne palgapäeva

6.3.1.3 x

Asutuse määratud töötaja  edastab RMP-le projektiarvestusega seonduva 

informatsiooni (sh  kulutunnused, % projektide lõikes) DHS-i /e-posti vahendusel  .

Hiljemalt 5 tööpäeva enne palgapäeva

6.3.2 Puhkusearvestus

6.3.2.1 x
Asutuse määratud töötaja edastab andmed puhkusepäevade kohta RMP-le DHS-i/e-

posti vahendusel .

31.jaanuariks

6.3.2.2 x
RMP- teostab arvestuse ja teeb kanded PMen-i vastavalt riigi raamatupidamise 

üldeeskirjale.

kord aastas

6.3.2.3 x

Asutuse määratud töötaja edastab andmed puhkusepäevade kohta RMP-le DHS-i/e-

posti vahendusel. Puhkuseajakavas märgitakse ära, kas töötaja soovib saada 

puhkuseraha ette või mitte.

Hiljemalt 31. märts Muudatused esitatud graafikutesse vormistatakse 

alusdokumentidega (käskkiri/korraldus)

Summeeritud tööajatabel

Projektiarvestuse tööajatabel 

 Puhkusereserv - Saadaolevate või enampuhatud 

puhkusepäevade arvestuse saamine

Puhkusereserv

Tähtajalise lepingu pikenemine

Tervisekontroll

Kulutunnuste muutmine

Uute ja muutunud personaliandmete edastamine ja 

kandmine PMen-i

Tööajatabeli koostamine ja kinnitamine

Aasta puhkuste ajakava

Andmete edastamine töötamise registrisse (TÖR-i) 

Tööle võtmise alusdokumendi ja selle juurde kuuluvate 

dokumentide esitamine RMP-le 

Töötaja andmete kandmine PMen-i

Õppelaenu kustutamiseks vajalike dokumentide 

edastamine ja hüvitamine

Töötaja tasustamise kulutunnused

Võlaõiguslike ja muude isikute andmete edastamine ja 

sisestamine

Töölt vabastamise alusdokumendi  esitamine RMP-le 

Tähtajalise töösuhte lõppemine

Vabastamise andmete kandmine PMen-i

Töötaja andmete muutmine ja täiendamine



6.3.2.4 x

Töötaja koostab puhkusetaotluse. Peale kooskõlastus(t)e ja kinnituse saamist 

koondatakse andmed ja koostatakse puhkuste käskkiri/korraldus, mis edastatakse 

allasutuse poolt RMP-le.  Puhkused (isapuhkus,  õppepuhkus jne), mis nõuavad 

dokumenti tuleb asutuse määratud töötajal lisada käskkirjale/korraldusele RMP- 

jaoks.

6.3.2.5 x
Töötaja esitab taotluse Asutusele ja Asutus vormistab alusdokumendi RMP-le 

vajalike kannete tegemiseks.

6.3.2.6 x
Töötaja esitab taotluse Asutusele ja Asutus vormistab alusdokumendi RMP-le 

vajalike kannete tegemiseks.

Hiljemalt 5 tööpäeva enne puhkuse algust

6.3.2.7 x

Töötaja esitab taotluse Asutusele ja Asutus vormistab alusdokumendi RMP-le 

vajalike kannete tegemiseks. Töötajal tuleb esitada tulumaksuvaba miinimumi 

arvestamise kohta avaldus.

Hiljemalt 5 tööpäeva enne töötaja tööle naasmist

6.3.3 Töövõimetusleht

6.3.3.1 x
Asutuse määratud töötaja teavitab RMP-t töötaja töövõimetusest e-kirja vahendusel 

PMen-i sisestamiseks.

Esimesel võimalusel

6.3.3.2 x

Asutuse määratud töötaja edastab info töötaja töövõimetuse alguse ja lõpu kohta e-

kirja vahendusel.

Esimesel võimalusel. Haigusraha, mida maksab asutus, 

selle välja maksmine toimub järgneva kuu palgapäeval.

6.3.3.3 x
RMP- sisestab puudumise kuupäevad PMen-i ja täidab e-haigekassas 

töövõimetuslehel vajalikud andmed.

Hiljemalt 3 tööpäeva jooksul

6.3.4 Muud puudumised

6.3.4.1
Töötaja töösuhte peatumine

x
Asutuse määratud töötaja edastab alusdokumendi töösuhte peatumise kohta  DHS-

i/e-posti vahendusel RMP-le PMen-i sisestamiseks. 

Hiljemalt 3 tööpäeva enne peatumise algust

6.4 Palgaarvestus

6.4.1

6.4.1.1 x

Asutuse määratud töötaja edastab kinnitatud alusdokumendid DHS-i vahendusel 

RMP-le tasude arvestamiseks. Isikud, kelle töötasu tuleneb seadusest , saadab 

asutuse määratud töötaja info DHS-i/ e-kirja vahendusel RMP-le tasude 

arvestamiseks.

Hiljemalt  2 tööpäeva enne kuu lõppu.

6.4.1.2 x

RMP- teostab palgaarvestust asutuselt saadud kinnitatud alusdokumentide alusel. 

Tasud, mis on saadetud hiljem, kui 5 tööpäeva enne jooksva kuu palgaarvestust, 

makstakse välja järgneva kuu palgapäeval. Vahepealseid väljamakseid teostatakse 

seaduses ettenähtud juhtudel (puhkuseraha jne)

Hiljemalt  2 tööpäeva enne kuu lõppu.

6.4.1.3 x x
Arvestuse andmete alusel koostatakse palgaleht mille alusel tehakse RMP- poolt 

ülekanded andmebaasis olevatele pangakontodele 

Palgaleht koostatakse arvestuse teostamiseks 1 tööpäev 

enne palgapäeva.

6.4.1.4 x
RMP- edastab PMen-is genereeritud palgateatised töötajale e-kirja vahendusel. Hiljemalt  tasu laekumise päevale järgneval päeval

6.4.1.5 x

RMP- teostab puhkusetasu väljamakse vastavalt töötaja soovile, kas eelviimasel 

tööpäeval enne puhkuse algust  või koos vastava kuu palgaga. Info on fikseeritud 

avalduses või puhkusegraafikus

6.4.1.6 x x

Asutuse määratud töötaja edastab kinnitatud alusdokumendi RMP-le DHS-i/e-posti 

vahendusel (tasuliik märkida alusdokumenti) PMen-i sisestamiseks. Kui lisatasu 

makstakse töötaja palgast erinevate kulutunnustega ja/või lisatasu on projekti 

puhkusetasude jaoks abikõlbmatu, siis peab vastav info olema alusdokumendis. 

Lisatasud makstakse välja koos palgaga.

Hiljemalt  2 tööpäeva enne kuu lõppu.

6.4.1.7 x
Asutuse määratud töötaja edastab kinnitatud alusdokumendi DHS-i/e-posti 

vahendusel RMP-le  PMen-i sisestamiseks.  

Hiljemalt  2 tööpäeva enne kuu lõppu.

6.4.1.8 x x

Asutuse määratud töötaja edastab akti või teatise töö teostamise kohta DHS-i /e-

posti vahendusel RMP-le. RMP- teostab väljamakse vastavalt alusdokumendile. 

Aktis/teatises on märgitud asutuse nimi, inimese nimi, lepingu number ja 

maksmisele kuuluv tasu (bruto).

Akt peab saabuma hiljemalt 5 tööpäeva enne  

väljamaksmise tähtaega.

6.4.1.9 x x
 RMP- teostab kinnitatud alusdokumendi alusel töötajale lõpparvestuse viimaseks 

tööpäevaks. 

Dokumendid peavad olema RMP-s hiljemalt 5  

tööpäeva enne TL lõpetamist.

6.4.2 Kinnipidamised

6.4.2.1 x

Asutuse määratud töötaja edastab töötasust kinnipidamiste info DHS-i/ e-kirja 

vahendusel RMP-le PMeni sisestamiseks. 
Hiljemalt 2 tööpäeva enne kuu lõppu, töösuhte 

lõppemisel hiljemalt 5 tööpäeva enne töötaja lahkumist.

Kinnipidamise aluseks on töötaja avaldus va kohtutäituri nõue 

jm seaduses ettenähtud kinnipidamised

6.4.2.2 x

Asutuse määratud töötaja edastab kinnipidamise teatise ( elatistasu, kohtutäiturilt 

saadud nõuded jms) DHS-i/e-posti vahendusel RMP-le palgast kinnipidamise 

teostamiseks. 

Esimesel võimalusel

6.5 Maksud

6.5.1 x

RMP- koostab maksudeklaratsioonid (vorm TSD ,ESD) PMen-is ning impordib e-

maksuametisse maksude tasumiseks. Kui uus töötaja soovib tööle asudes 

tulumaksuvaba miinimumi arvestust, siis hakatakse seda arvestama alates uue 

töötaja tööle tulemise esimesest täistöötatud kuust 

Hiljemalt arvestuskuule järgneva kuu 9. kuupäevaks

6.5.2 x
Kui tööajaarvestuses ilmnevad vahed/muudatused pärast palgaarvestuse teostamist, 

siis tehakse ümberarvestused järgmise kuu palgaga.

6.6 Personali ja palgaarvestuse andmete säilitamine

6.6.1 x x

Personali- ja palgaarvestuse originaaldokumendid arhiveeritakse asutuses vastavalt 

arhiivieeskirjale ja asutuses kehtestatud asjaajamiskorrale. RMP- poolt väljastatud 

tõendid, teatised arhiveeritakse vastavalt asjaajamiskorrale.

Vastavalt KOV ja asutuse 

sisesele korrale

6.7 Aruanded

Kinnipidamiste edastamine ja PMen-i sisestamine

Kinnipidamiste saamine kolmandatelt isikutelt

Maksudeklaratsioonide koostamine ja maksude tasumine

Tagasiulatuva ümberarvestuse reeglid

Personali- ja palgaarvestuse toimikute süsteem ja 

arhiveerimine

Töövõimetuslehe PMen-i sisestamine ja e-haigekassas 

täitmine

Palk

Palgaarvestuse alusdokumentide edastamine

Palgateatiste saatmine töötajatele

Puhkusetasude arvestus

Lisatasud

Hüvitised 

Lõpparve teostamine

Puhkuse katkestamine puhkust takistavate asjaolude tõttu

Lapsehoolduspuhkusele jäämise vormistamine

Lapsehoolduspuhkuse lõpetamine, tööle asumine

Puhkusetaotluse vormistamine 

Töövõimetuse lõppemisest teavitamine

Palgalehe koostamine ja ülekande teostamine

Palgaarvestuse teostamine

Võlaõiguslike ja muude isikute tasud

Töövõimetusest  teavitamine ja PMen-i kandmine



6.7.1 x
Palgaarvestusega seotud aruandeid esitab RMP- PMen-i andmete põhjal 

Statistikaametile.
Vastavalt Statistikaameti tähtaegadele

6.7.2 x
RMP- koostab andmikud PMen-i andmete põhjal ja edastab 

Sotsiaalkindlustusametile.
Vajadusel

6.8 Kasutusõiguste andmine ja sulgemine

6.8.1 x x
E-Maksuameti kasutajaõiguste avamiseks/sulgemiseks esitab RMP-ne  taotluse 

asutuse määratud töötajale e-kirja vahendusel. 

Esimesel võimalusel

6.8.2 x x
E-STAT kasutajaõiguste avamiseks/sulgemiseks esitab RMP-  taotluse asutuse 

määratud töötajale e-kirja vahendusel. 

Esimesel võimalusel

6.8.3 x x
E-haigekassa kasutajaõiguste avamiseks/sulgemiseks esitab RMP-  taotluse asutuse 

määratud töötajale e-kirja vahendusel. 

Esimesel võimalusel

6.8.4 x x Kasutajaõigused vajalikele isikutele annab IT-toe  administraator. Esimesel võimalusel

6.9 Teenistuslehtede haldamine

6.9.1 x x

Uue töötaja teenistusse võtmisel, kellel on eelnev ATS-i staaž, saadab asutuse 

määratud töötaja e-kirja RMP-le, kes edastab arhiveeritud teenistuslehe originaali 

asutusele. Kui teenistusse võtmisel puudub eelnev ATS-i staaž, avab teenistuslehe 

asutus.

5 tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist

6.9.2 x
Asutus teeb vajalikud kanded ja säilitab teenistuslehe vastavalt "Teenistuslehe vorm 

ning teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaži arvutamise korrale".

https://www.riigiteataja.ee

/akt/113112012011?leiaK

ehtiv

6.9.3 x
Asutus väljastab taotluse alusel teenistuslehe koopia Sotsiaalkindlustusametile või 

isikule, kelle kohta teenistuslehte peetakse.

6.9.4 x
Asutus saadab teenistussuhte lõppemisel teenistuslehe  arhiveerimiseks või edastab 

teise ametiasutusse.

7. TOETUSTE MAKSMINE

7.1 Sotsiaaltoetused

7.1.1 Erinevate toetuste maksmine (haigetele- ja puudega 

inimestele, eakatele, lastele- ja perekondadele, 

muudele sotsiaalsetele riskirühmadele) 
x

Isik/eestkostja/vanem teeb  taotluse  või avalduse (hüvitamine võib tuleneda 

lepingust) vastava toetuse saamiseks omavalitsusele ning lisab sellele asjakohased 

dokumendid (puuet,  töötust jne) tõendava dokumendid  loetavas formaadis 

paberkandjal või  PDF failina.

Vajadusel Sots.toetuste maksmine 

KOV määrus; VV 

korraldused

Menetlemine vastavalt määrusele

7.1.2 Isikute taotluste alusel maksmisele kuuluvate 

hüvitiste kontrollimine ja kinnitamine

x

Taotlus kontrollitakse ja kinnitatakse  vastavalt omavalitsuses kehtivale korrale. 

Sotsiaalnõunik lisab  taotlusele arvestusobjektid ja muu vajaliku informatsiooni, sh 

aktid, lepingud. Sot.osakonna juhataja kinnitab rahalehed ja koostab STAR 

keskkonnas maksefailid. Dokumendid edastatakse raamatupidamisele läbi DHS-i.

Kinnitaja kinnitab taotluse ja valmistab  selle ette 

esitamiseks omavalitsusele. Toetuste määramine 

vormistatakse korraldusena. 

Omavalitsuse sostiaalnõunik sisestab korralduse alusel andmed 

infosüsteemi STAR. Andmete sisestaja vastutab andmete 

õigsuse eest. 

7.1.3 Isikutele maksmisele kuuluvate hüvitiste 

dokumentide vastuvõtmine ja kontrollimine RMP-ne 

poolt
x

RMP-ne saab toetuste andmed DHS-st rahalehed, korraldused koos maksefailidega 

(STAR). RMP-ne kontrollib saadetud failide vastavust rahalehtedele. Juhul, kui 

esineb puudusi, võtab RMP-ne vajadusel ühendust Asutusega dokumendi 

parandamiseks DHSi või e-posti teel. 

Üldjuhul järgmisel tööpäeval.

7.1.4 Hüvitiste maksmine
x

RMP-ne teeb väljamakse kolmandale toetust saavatele isikutele. Hiljemalt 4. tööpäeval arvates dokumentide RMP-le 

saabumisest.

7.2 Antav sihtfinantseerimine vastavalt KOV korrale

7.2.1 Toetuste andmisega seotud dokumentide koostamine

x

Toetuste andmise aluseks on Asutuse juhi käskkiri või korraldus ja/või 

sihtfinantseerimise leping, mis menetletakse ja kinnitatakse vastavalt Asutuses 

kehtivale korrale.  Asutus lisab dokumendile arvestusobjektid ja edastab toetuse 

andmisega seotud dokumendid RMP-le DHS kaudu või e-postiga.

Lepingu sõlmimisel, korralduse/käskkirja kinnitamisel.

7.2.2 Toetuste kasutamise aruannete kontrollimine ja 

aktsepteerimine
x

Kui toetuse andmise alusdokumendis on ette nähtud, et toetuse saaja esitab toetuse 

kasutamise kohta aruande, kontrollib Asutus aruannet vastavalt toetuste andmise 

protseduurireeglitele. Vajadusel koostab Asutus toetuse tagasinõude. 

Jooksvalt aruannete saabumisel.

7.2.3 Toetuste teatiste vastuvõtmine ja sisestamine Pmeni

x

RMP-ne saab aruande digitaalselt ja sisestab toetuse andmise kulu PMeni. 

Varasemate ettemaksete korral vähendab ettemakset või võtab arvele kohustuse või 

nõude. RMP-ne vastutab andmete sisestamise õigsuse eest.

Hiljemalt aruande esitamisele järgneva 5 tööpäeva 

jooksul.

7.2.4 Toetuste väljamaksmine ja tagasinõuete laekumise 

kajastamine
x

 Tagasinõuete korral jälgib RMP-ne laekumisi ja saadab vajadusel asutusele toetuse 

tagasimaksmise kohustuse meeldetuletusi toetuse saajate kaupa.

Vastavalt alusdokumentides määratud tähtaegadele.

8. TÖÖ KASSA JA PANGAGA

8.1 Kontoväljavõtted ja laekumised, maksete menetlemine

8.1.1 Laekumiste kajastamine x Laekumised kajastatakse RMP-ne poolt. Igapäevaselt eelmise tööpäeva kohta.

8.1.2 Kontoväljavõtete jälgimine, tehingute tuvastamine
x

Kontoväljavõtet jälgib RMP-ne, vastutades kõikide  toimunud tehingute kajastamise 

ja  kontode jäägi õigsuse eest PMenis. 

Igapäevaselt.

8.1.3 Selgitamata jäänud laekumiste kandmine tuludesse
x

Laekumised, mille kohta ei ole 1 aasta jooksul tehingut tuvastatud, kajastatakse 

RMP-ne poolt tuluna. 

Vähemalt kord aasta jooksul aasta lõpu seisuga.

8.1.4 Enamtasutud laekumiste tagasikandmine
x

RMP-ne kannab pärast laekumise selgitamist enamtasutud summa kliendile tagasi. Esimesel võimalusel.

8.1.5 Maksekorralduste ettevalmistamine panka 

ülekandmiseks x

FJ valmistab ette maksekorrladused panka ülekandmiseks võimalusel kindlatel 

nädalapäevadel pMen arvelduste moodulist vastavalt makse tähtajale.

Võimalusel teisipäeval ja neljapäeval või mõnel muul 

kokkulepitud päeval.

8.1.6 Maksete kinnitamine pangas x Vallavanem kinnitab maksed pangas. Võimalusel teisipäeval ja neljapäeval

8.2 Deebet- ja krediitkaardid (vajadusel)

Lapsepuhkuse andmikud Sotsiaalkindlustusametile

Teenistuslehe  koopia väljastamine isikule või 

Sotsiaalkindlustusametile

Teenistuslehe edastamine teenistussuhte lõppemisel

Maksu- ja Tolliameti kasutajaõigused RMP-le

Statistikaameti kasutajaõigused RMP-le

Haigekassa kasutajaõigused Teenuse osutajale

Pmen kasutusõigused

Teenistuslehe avamine või olemasoleva teenistuslehe 

väljanõudmine

Teenistuslehe täiendamine 

Aruanded Statistikaametile

https://www.riigiteataja.ee/akt/113112012011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/113112012011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/113112012011?leiaKehtiv


8.2.1 Pangakaardi kasutusele võtmisest või sulgemisest 

teatamine x

KOV informeerib RMP-net. Esimesel võimalusel. Töötaja kellega lõpetatakse tööleping ja omab asutuse 

pangakaardi, on kohustatud selle viimasel tööpäeval üle andma 

allkirja vastu otsesele juhile.

8.2.2 Pangakaartide alusel toimunud maksete töötlemine

x

RMP-ne jälgib  pangakaardiga tehtud kulutuste eest tasumist ja kajastab need 

PMenis. Kulutuste kajastamine toimub  Asutusest saadud kuluaruannete alusel.

Esimesel võimalusel.

8.3 Kassad

8.3.1 Kassade süsteemi korraldamine

x x

Allasutustel on sularaha kogumise funktsioon, väljamakseid ei tehta allüksustes 

kogutud sularaha eest. Algdokumentide (piletid) vorm ja numeratsioon 

kooskõlastatakse RMP-ga. Kuu lõpus esitatakse kassa laekumiste kohta RMP-le 

aruanne.

8.3.2 Sularahast väljamaksed x Tehakse üksnes vallakassast (vallamajast) - toetuste maksmiseks

8.3.3 Sularaha inkasseerimine  kontole x Asutus korraldab laekunud summade viimise panka ja/või vallakassasse. Jooksva kuu lõpus

8.3.4 Kassa liikumiste sisestamine PMeni x RMP-ne kontrollib sularaha laekumiste aruande. Aruande saamisest järgmise tööpäeva jooksul. Kassa laekumise aruanne lisa 9

8.4 Sularahakassa inventuur

8.4.1 Sularaha jäägi kontrollimine
x

Asutuse kassa eest vastav isik kontrollib kassa jääki ja selle vastavust kassaraamatu 

jäägile.

Iga tööpäeva lõpu seisuga, kui kassas toimus liikumisi.

8.4.2 Sularahakassa inventuur

x x

RMP-ne viib asutustes, kes omavad sularaha inventuure läbi kehtestatud korra alusel 

ja koostab akti. Aasta lõpu seisuga ja muul juhul vahede korral saadab Asutus info 

edasi RMP-le.

Aastainventuur 31. detsembril, lisaks ootamatu 

inventuur vähemalt 2 korda aastas.

9. VARADE ARVESTUS Vallavara kasutamise 

kord

9.1 Põhivara arvestus

9.1.1 Uue põhivara arvelevõtmine

9.1.1.1 Soetusdokumendi edastamine

x

Põhivara ostu korral laekub arve eAK kaudu. Arvele lisatakse vajadusel põhivara 

üleandmise-vastuvõtmise akt. Mõnel teisel viisil saadud põhivarade (nt vara tasuta 

saamine teiselt riigiraamatupidamiskohustuslaselt) dokumendid edastatakse Asutuse 

poolt , DHSi kaudu või e-posti teel. Põhivara soetuse korral on soovitav projekti 

koodi kasutamine. Vajadusel tellib Asutus RMP-selt eelnevalt projekti koodi 

avamise e-posti teel. Asutus lisab vajadusel eAKsse muud infot, näiteks vara 

nimetus, põhivara klass, kuluüksus, kuhu kantakse kulum, amortisatsiooni norm, 

kasutuselevõtmise kuup.. 

Vajadusel. Üleandmise-vastuvõtmise akt blanketil Lisa 5

9.1.1.2 Põhivara kaardi avamine, sidumine projekti ja 

ostudokumendiga
x

Põhivara kaardi avab RMP-ne lähtudes Asutuselt saadud infost. Vara kaart avatakse 

projekti juurde soetusdokumendi (ostuarve, üleandmis-vastuvõtmisakt) alusel, 

millele Asutus on märkinud vara arvelevõtmiseks nõutavad andmed. 

Ostuarve/üleandmis-vastuvõtmisakti kontrollimisel ja 

kinnitamisel.

9.1.1.3 Põhivara märgistamine inventarinumbriga
x

Varade inventarinumbriga märgistamine toimub RMP-ne poolt arvele võtmisel 

Pmenis.

Põhivara kaardi avamise järel esimesel võimalusel.

9.1.2 Lõpetamata projektid

9.1.3.1 Etapiviisiline soetamine

x

Asutus valib eAKs ostuarvele lõpetamata ehituse konto ja lisab projekti koodi . Kui 

projekti kood puudub, tellib Asutus selle eelnevalt RMP-nelt e-posti teel. Kinnitatud 

soetusdokument edastatakse RMP-le eAK kaudu. 

Vajadusel.

9.1.3.2 Poolelioleva põhivara kasutusele võtu akti koostamine

x

Asutus koostab vara kasutuselevõtmise akti ja lisab selle viimase ostuarve 

menetlemisel eAKsse või edastab selle e-posti teel RMP-le.

Esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgmise kuu 20. 

kuupäeval peale soetatud põhivara täieliku või osalise 

kasutuselevõtmise kuu lõppemist.

Põhivara kasutusele võtmise akti  vorm on esitatud lisas 4

9.1.3.3 Poolelioleva põhivara ümberklasifitseerimine 

kasutuses olevaks varaks Pmenis
x

RMP-ne avab vajadusel uue vara kaardi ja kajastab poolelioleva vara 

ümberklassifitseerimise kasutusel olevaks varaks. 

Esimesel võimalusel.

9.1.3.4 Poolelioleva põhivara ümberklassifitseerimise 

õigeaegsuse kontrollimine
x

 Asutus koostab vajadusel poolelioleva põhivara kasutuselevõtmise akti. Asutus saadab akti RMP-le hiljemalt järgmise kuu 

20.kuupäeval.

9.1.3 Põhivara müük, tasuta üleandmine, likvideerimine

9.1.3.1 Müügi, tasuta üleandmise või likvideerimise 

alusdokumentide vormistamine ja edastamine

x

Põhivara müüki, tasuta kasutusse andmist, tasuta üleandmist või likvideerimist 

korraldab Asutus vastavalt KOV korralduse seadusele ja muudele 

normdokumentidele. Asutus sõlmib lepingu ja/või koostab üleandmise-vastuvõtmise 

või likvideerimise akti  ja vajadusel esitab andmed registrikannete muutmiseks. 

Asutus edastab dokumendid DHSi või e-posti kaudu RMP-le 

Dokumentide kinnitamise korral esimesel võimalusel.

9.1.3.2 Põhivara müügi, tasuta üleandmise või 

likvideerimisega seotud andmete sisestamine Pmeni x

RMP sisestab müügi, üleandmise või likvideerimisega seotud andmed PMeni 

(kannab vara maha). 

Esimesel võimalusel.

9.1.3.3 Müügiarve koostamine

x x

Põhivara müügi korral teavitab Asutus RMP-st müügiarve esitamise vajadusest ning 

esitab arve koostamiseks esildisega vajalikud andmed. RMP-ne koostab müügiarve 

(vt p 3.1.1.2).

Esimesel võimalusel. Müügiarve teatise väljastamise  vorm on esitatud Lisas 3

9.1.4 Muud põhivara liikumised

9.1.4.1 Ümberpaigutamine erinevate kasutajate või 

asukohtade vahel x x

Asutus kajastab muudatuse varade üleandmise/vastuvõtmise aktis . RMP-ne teeb 

vastavalt aktile vajalikud ümberpaigutused Pmeni programmis varade moodulis. 

Vajadusel. Varade üleandmise-vastuvõtmise AKT lisas 5

9.1.4.2 Muu ümberklassifitseerimine või liikumine 

(mahakandmine) x x

Asutus kajastab muudatuse varade mahakandmise aktis . RMP-ne teeb vastavalt 

aktile vajalikud ümberpaigutused Pmeni programmis varade moodulis. 

Vajadusel. Varade mahakandmise aks Lisa 6

9.1.5 Kulumi arvestus 



9.1.5.1 Kulumi arvestus
x

 arvestab kulumit PMenis. Kord kuus peale põhivaraga toimunud tehingute 

kajastamist.

9.1.5.2 Allahindlus ja amortisatsiooninormi muutmine

x x

RMP-ne korrigeerib amortisatsioonimäära ja arvestab lisakulumit vastavalt 

allahindluse aktile ja/või amortisatsioonimäära muutmise otsusele, mille koostab 

Asutus (sh inventuurikomisjon) ja edastab selle DHSi või e-posti kaudu RMP-le.

Vajadusel.

9.2 Väheväärtusliku vara arvestus

9.2.1 Uue väheväärtusliku vara arvelevõtmine

9.2.1.1. Väheväärtusliku vara kaardi avamine
x

Väheväärtusliku vara kaardi avab RMP-ne ostudokumendi alusel lähtudes 

asutusesisesest korrast. 

Väheväärtusliku vara soetamise dokumendi 

kinnitamisel.

9.2.2 Väheväärtusliku vara müük, üleandmine või likvideerimine

9.2.2.1 Müügi või likvideerimise organiseerimine.

x x

Väheväärtusliku vara müüki, tasuta kasutusse andmist või likvideerimist korraldab 

Asutus vastavalt KOV seadusele ja kehtestatud korrale. Asutus sõlmib lepingu 

ja/või koostab üleandmise-vastuvõtmise või likvideerimise akti . Edastab selle RMP-

le mille alusel tehakse vajalikud kanded.

Vajadusel.

9.2.2.2 Müügiarve koostamine 
x x

Vajaduse korral esitab Asutus RMP-le taotluse müügiarve koostamiseks vastavalt p 

4.4.

Vajadusel.

9.2.3 Muud väheväärtusliku vara liikumised

9.2.3.1 Ümberpaigutamine erinevate kasutajate või 

asukohtade vahel. x x

Asutus kajastab muudatuse varade üleandmise/vastuvõtmise aktis . RMP-ne teeb 

vastavalt aktile vajalikud ümberpaigutused Pmeni programmis varade moodulis. 

Vajadusel. Varade üleandmise-vastuvõtmise AKT Lisa 5

9.2.3.2 Muu ümberklassifitseerimine või liikumine

x x

Asutus kajastab muudatuse varade mahakandmise aktis . RMP-ne teeb vastavalt 

aktile vajalikud ümberpaigutused Pmeni programmis varade moodulis. 

Vajadusel. Varade mahakandmise AKT Lisa 6

9.2.4 Kasutusrendi varade arvestus

9.2.4.1 Kasutusrendile võetud varade arvestus
x

Kasutusrendile võetud varad kajastatakse vastava klassi varade kaartidel sarnaselt 

väheväärtuslike varade kajastamisele PMenis. 

Kasutusrendilepingute sõlmimisel ja lepingute 

lõpetamisel.

9.2.4.2 Kasutusrendile antud varade arvestus

x

Kasutusrendi tingimustel välja renditud varad kajastatakse raamatupidamises 

tavakorras analoogiliselt muu varaga (ka inventeerimine). Vara kaardile tehakse 

märge :"kasutusrent" /"tasuta kasutusse antud")

Kasutusrendilepingute sõlmimisel ja lepingute 

lõpetamisel.

9.3 Osaluste ja muude finantspõhivarade arvestus

9.3.1 Informatsiooni andmine osaluste kohta
x

Allasutus saadab RMP-le info osaluste soetamise, müügi ja muude muutuste kohta  

DHSi kaudu

Esimesel võimalusel.

9.3.2 Osaluste kohta arvestuse pidamine
x

RMP-ne peab osaluste kohta arvestust, küsides vajadusel  osaluse subjektidelt 

täiendavat infot e-posti teel.

9.4 2 kuud enne aasta lõppu so 01.11

9.4.1 Inventuuri käskkirja koostamine

x

Asutus koostab inventuuri käskkirja ja edastab selle RMP-le. Lõpetamata 

arendusprojektide olemasolu korral viiakse inventuur läbi lähtudes asutusesisesest 

kokkuleppest, mis  vormistatakse kirjalikult.

Kuu aega enne inventuuri läbiviimise tähtaega.

9.4.2 Kasutuses oleva põhivara ja arvel oleva 

väheväärtusliku vara ja renditud vara inventuur
x

Asutus vormistab inventuuri dokumendid . Aktid kinnitatakse lähtudes Asutuse  

kehtestatud korrast.

9.4.3 Lõpetamata ehituse inventuur

x

Asutus viib läbi lõpetamata ehituse inventuuri, võttes aluseks PMeni-st saadud 

inventuurinimekirja, vormistab inventuuri dokumendi ja saadab RMP-le DHSi või e-

posti kaudu. 

Inventuuri akt kinnitatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul 

pärast inventeerimist.

vt. Lisa 4 - Põhivara arvele võtmise akt

9.4.4 Varude inventuur
x

Asutus viib läbi varude inventuuri. Inventuuri akt kinnitatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul 

pärast inventeerimist.

9.4.5 Varade korrigeerimiskanded lähtudes inventuuri 

tulemustest
x

RMP-ne kajastab vajadusel korrigeerimiskanded PMenis, lähtudes inventuuri 

tulemuste alusel  koostatud  täiendavatest aktidest. 

Hiljemalt 31. detsembril

9.4.6 Väärtuse  muutuse kajastamine x RMP-ne kajastab muutuse PMenis. Hiljemalt järgmisel tööpäeval.

10. MAKSUDE ARVESTUS

10.1 E-Maksuameti kasutusõigused.

x x

Asutus annab  e-Maksuameti  kasutusõiguste avamise  ja sulgemise õiguse RMP-ne 

töötajatele. Asutuse volitatud isik koostab e-Maksuametis kasutusõiguste taotluse. 

Asutus teavitab RMP-net avatud või suletud õigustest. 

Vajadusel.

10.2 TSD ja ESD deklaratsioonid x RMP-ne koostab deklaratsiooni ja edastab Maksu- ja Tolliametile. Arvestuskuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

10.3 Erisoodustuste maksude arvestamine, deklareerimine 

ja ülekandmine
x

RMP-ne kajastab kuludelt erisoodustusmaksud PMenis kord kuus, deklareerib TSD 

lisa 4 ja vajadusel lisa 2 ja teeb ülekanded MTA-le.

Arvestuskuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

10.4 Maksusaldode jälgimine
x

Maksude saldosid jälgivad ja võrdlevad pearaamatuga RMP-ne raamatupidajad Igal deklaratsiooni esitamise/makse toimumise päevale 

järgneval tööpäeval.

10.5 Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise ja 

tasemekoolituste kohta deklaratsiooni INF14 

koostamine

x

RMP-ne koostab deklaratsiooni ja edastab Maksu- ja Tolliametile. Arvestusaastale järgneva aasta kehtestatud tähtajaks.

10.6 Laekunud koolitustasude kohta deklaratsiooni INF 3 

esitamine
x

RMP-ne koostab deklaratsiooni ja edastab Maksu- ja Tolliametile. Arvestusaastale järgneva aasta kehtestatud tähtajaks.

10.7 Maksuvõlalt arvestatud intressi tasumine x x Kinnitatud dokumendi alusel teeb RMP-ne ülekande. Vajadusel.

11. PEARAAMATU PIDAMINE

11.1 Raamatupidamisõiendite koostamine ja 

aktsepteerimine
x

RMP-ne koostab vajadusel raamatupidamisõiendi. Vajadusel.

11.2 Raamatupidamiskannete sisestamine õiendite alusel
x

RMP-ne sisestab kanded PMeni. Vajadusel.

11.3 Pangakontode jäägi kontrollimine x RMP-ne võrdleb  kontode käibeid ja saldosid PMenis. Kannete tegemise järel koheselt.

Inventuurid



11.4 Kohustuste, makstud ettemaksete ja muude 

bilansikontode saldode kontrollimine
x

RMP-ne kontrollib jooksvalt kontode saldosid, sh seob nõudeid ja kohustusi ja viib 

läbi kulude periodiseerimist. 

Jooksvalt või kord kuus

12. Juhtimisarvestus FIN.juhtimise kord

12.1

12.1.1 Kohaliku omavalitsuse eelarve koostamine ja 

muutmine
x x

Eelarve (alaeelarved) koostatakse allüksuste juhtide ja omavalitsusjuhtide poolt 

eelarve koostamise tarkvaras Veera

Asutuse eelarve kinnitamise järgselt vastavalt 

kehtestatud korrale.

12.1.2 Eelarvete ja nende muudatuste sisestamine PMen-i

x x

Muudatusettepanekud tehakse allüksuste juhtide poolt mis vaadatakse üle RMP-ne 

(finantsjuhi) ja omavalitsusjuhi poolt ning vastavalt vajadustele tehakse muudatused 

ja koostatakse lisaeelarve 

Lisaeelarve koostamise tähtajaks Muudatused tehakse eelarve koostamise tarkvaras Veera

12.1.3 Eelarve täitmise aruandluse koostamine ja edastamine
x x

Asutus saab jooksvalt ülevaate eelarvete täitmisest. Eelarve täitmise aruande 

majandusliku sisu õigsuse eest vastutab asutus. 

Jooksvalt.

12.1.4 Eelarve täitmise aruandluse jälgimine
x x

Asutus jälgib eelarve täitmise aruandlust ja küsimuste korral pöördub RMP-sse 

saamiseks e-posti teel. 

Vastavalt vajadustele.

12.1.5 Eelarve täitmise ümbertõstmine

x x

Asutuse varem esitatud andmete parandamiseks edastab Asutus RMP-le 

ümbertõstmise teatise DHSi kaudu või e-posti teel. RMP-ne teeb parandused 

Pmenis. 

Jooksvalt.

12.2

12.2.1 Saldoandmikud

12.2.1.1 Saldoandmiku sisestamine ja kontrollimine

x

RMP-ne sisestab igakuiselt saldoandmiku RahMin saldoandmike infosüsteemi ja 

kontrollib selle andmed, sh vahed teiste saldoandmike esitajatega.

Vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse 

juhendile.

12.2.1.2 Saldoandmike vahede korrigeerimine
x

RMP-ne viib sisse parandused, vajadusel küsib andmeid Asutustelt/ 

tehingupartneritelt.

Vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse 

juhendile.

12.2.2

12.2.2.1 Aasta lõpetamiskannete tegemine ja aruandeperioodi 

sulgemine
x

RMP-ne teeb vajalikud aasta lõpetamiskanded ja sulgeb Pmenis aruandeperioodi 

kõikides programmi moodulites.

Vastavalt aruannete esitamise tähtaegadele.

12.2.2.2 Raamatupidamise aastaaruande koostamine
x

RMP-ne koostab raamatupidamise aastaaruande ja esitab selle auditeerimiseks 

audiitorile ning peale auditi lõppu KOVile allkirjastamiseks.

Vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse 

juhendile.

12.2.2.3 Bilansivälised kontod

x x x

RMP- teostab  töötajate arvu, laenu arvestuse jms nõutava arvestuse osas arvutused 

vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirjale ning teeb raamatupidamiskanded.

kord aastas

12.2.2.4 Tegevuskavade täitmise aruande koostamine
x

Valitsus koostöös allasutustega koostab valitsemisala tegevuskavade täitmise 

aruande.

Vastavalt aruannete esitamise tähtaegadele.

12.2.2.5 Majandusaasta aruande auditeerimisel osalemine

x x x

RMP-ne ja vajaduse korral ka Asutused annavad raamatupidamise aastaaruande 

auditeerimisel selgitusi audiitorile. 

Vastavalt aruannete esitamise tähtaegadele. Konkreetsed kontaktisikud lepitakse jooksvalt auditi käigus 

kokku. Peale raamatupidamise aastaaruande heaks kiitmist 

audiitori poolt kinnitab aruande KOV Volikogu ja vallavanem. 

Aruande koopia saadetakse e-posti teel Riigi Tugiteenuste 

Keskusele.

13. Arhiveerimine KOV arhiveerimise kord

13.1 Majandustehingute dokumentide säilitamine 

x x x x x x

Asutused vastutavad kõikide majandustehingute aluseks olevate dokumentide 

säilimise ja arhiveerimise eest DHSis ja Asutuse võrgukettal või paberkandjal. RMP-

ne vastutab PMenis, RMP-ne DHSis ja võrgukettal või paberkandjal ja eAKs  

registreeritud andmete säilimise eest. RMP-ne  säilitab dokumendid asutuste lõikes 

sõltuvalt dokumendi liigist digitaalselt.

Vastavalt kehtestatud arhiveerimise korrale. 

Välisprojektide korral tuleb säilitustähtaeg 

struktuuritoetuste seadusest või välislepingutest.

Aruanded valitsemisalavälistele üksustele

Aastaaruanne

Eelarved 


