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1 Mõisted 

Käesolevas juhendis kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

Portaal on Linna Töötaja Portaali majanduskulude mooduli keskkond. 

Ametiasutuse haldur on ametiasutuse töötaja, kes täidab ametiasutuse (ja tema hallatavate asutuste) osas 
halduri rolli. Halduri roll sisaldab ametiasutuse (ja tema hallatavate  asutuste) andmete haldamist ning 
vajadusel ka töötajate abistamist. 

Andmete haldamine sisaldab järelevalve teostamist kuludokumentide menetluskäigu üle (et dokumendid ei 
viibiks), dokumendiliikide ja kululiikide loomiseks ettepanekute tegemist linna haldurile, dokumendiliikide ja 
kululiikide haldamist, kululiikide ja limiitide haldamist ning kooskõlastusringide seadistamist. 

Töötajate abistamine sisaldab vajadusel teise isiku eest kuludokumentide koostamist, esitamist ja 
kooskõlastusringile saatmist (või koostamise, esitamise ning kooskõlastusringide muutmise abistamist). 

Linna haldur on linna finantsteenistuse töötaja, kes täidab üle-linnalisi halduri ülesandeid.  

Üle-linnalise halduri ülesanded sisaldavad dokumendivormide loomist, dokumendiliikide loomist ja 
dokumendiliikidele kululiikide seadistamist ametiasutuse halduri ettepanekul ning vajadusel ametiasutuse 
(ja tema hallatava asutuse) halduri asendamist. 

SAP süsteem on Tallinna linnas kasutatav majandustarkvara. 

Dokumendivorm on dokumendiliigi ülemtase. Portaalis on kasutusel neli dokumendivormi – majanduskulude 
aruanded, taotlused kulutuste tegemiseks, maksekorraldused ja avansiavaldused. 

Iga dokumendivorm koondab enda alla kindlat liiki tehinguid (nt taotluste vormi all koostatakse erinevaid 
taotlusi, mis tähendab eelnõusoleku küsimist hiljem tehtavatele kulutusetele).  

Üks dokumendivorm võib sisaldada ühte või mitut dokumendiliiki.  

Dokumendiliik on dokumendivormi alamtase. Ühe dokumendivormi alla võib olenevalt asutuse vajadustest 
olla loodud üks või mitu dokumendiliiki. 

Dokumendiliigid on koostatud vastavalt põhilistele ostutehingutele, mis selle vormi all tekkida võivad (nt 
majanduskulude vormi alla on loodud prillihüvitise dokumendiliik). 

Iga dokumendiliik on seotud ühe või enama kululiigiga. 

Kululiik on dokumendiliigi alamtase. Töötajale kuvatakse portaalis kululiigid, mis on ametiasutuse halduri 
poolt dokumendiliigile aktiveeritud. Iga kululiik on seotud kulukontoga SAP kontoplaanis. 

Finantsdimensioon on majandusinfo tunnuste kogum, mis sisaldab endas kulukeskust, tellimust, tegevusala 
koodi, allika koodi, funktsiooniala koodi ja koolituse ID-d. 

Kooskõlastusring on menetlusring, kuhu kuuluvad lisaks dokumendi esitajale dokumendi kooskõlastajad 
(peab olema vähemalt üks, aga võib olla mitu), dokumendi kinnitaja (üks) ja raamatupidaja (üks). 
Ametiasutuse finantstöötaja olemasolul on finantstöötaja üks kooskõlastajatest.  

Kooskõlastaja ülesanne on kontrollida dokumendis esitatud informatsiooni. 

Kinnitaja ülesanne on kinnitada dokumendi kooskõlastajate poolt kontrollitud dokument. 
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2 Asutuse halduri ülesanded 

Asutuse halduri ülesanded portaali kasutajate keskkonnas, halduri õigustes on: 

• jälgib asutuses kuludokumentide menetluskäiku; 

• tegeleb menetlusringil viibivate dokumentidega; 

• vajadusel muudab kooskõlastusringe;  

• vajadusel siseneb teise isiku eest ja loob/esitab tema nimel dokumente. 

 

Asutuse halduri ülesanded portaali administreerimise keskkonnas, asutuse administreerimise õigustes on: 

• asutuse dokumendiliikide seadistamine (aktiveerimine, deaktiveerimine, kululiikide valimine); 

• asutuse kululiikide ja limiitide seadistamine (limiidi määramine, muutmine, kustutamine ja kehtetuks 

muutmine ning finantsdimensiooni vaikesätete määramine); 

• asutuse kooskõlastusringide seadistamine (loomine, muutmine, kopeerimine, kehtetuks muutmine). 

 

Samuti on asutuse halduri ülesandeks linnas kasutatavate dokumendi- ja kululiikide seadistamiseks (st 
loomiseks, muutmiseks, kehtetuks muutmiseks) ettepanekute tegemine linna haldurile. 
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3 Oluline teada 

Majanduskulude moodulis dokumentide esitamisel on oluline teada järgmist: 

1. Sularaha eest on kaupu soetada ja teenuseid osta lubatud üksnes juhtudel, kui ülekandega ei ole 
võimalik või otstarbekas arveldada. Asutuse juhi käskkirjaga määratakse töötajad, kellel on õigus 
saada majanduskuludeks avanssi. 
 

2. Töötaja pangakontole kantakse avansina summa, mis eeldatavalt katab ühe kalendrikuu kulude 
tegemise vajaduse. 
 

3. Töötajale ei anta üldjuhul täiendavat avanssi enne, kui eelnevalt saadud avansi kasutamise kohta on 
esitatud majanduskulude aruanne ja eelarve vastutav täitja või volitatud täitja on aruande 
aktsepteerinud. 

 
4. Juhul, kui töötajale on määratud igakuine autohüvitis ning töötaja kasutab isiklikku sõiduautot 

lähetuse ajal, siis makstakse töötajale hüvitist üksnes kilomeetri arvestuse alusel ning lähetuses 
tehtud sõidud kajastatakse igakuises isikliku sõiduauto kulude aruandes. 

 
5. Aktsepteeritud majanduskulude aruanded esitatakse linna raamatupidamiskeskusele kirjendite 

koostamiseks hiljemalt kalendrikuule järgneva kuu kolme esimese tööpäeva jooksul. 
 

6. Kõik töötajale tasutavad summad laekuvad töötajale samale pangakontole, kuhu kantakse tema 
töötasu. 

 
7. Juhul, kui asutuse haldur koostab ja esitab isikliku sõiduauto kulude hüvitamise aruande, 

majanduskulu aruande, avansiavalduse, taotluse kulutuste tegemiseks või maksekorralduse teise 
isiku eest, on vajalik see teine isik lisada kooskõlastajana kooskõlastusringi. 

 
8. Juhul, kui kulude hüvitamise taotluse (nt isikliku sõiduauto kulude hüvitamise taotlus) põhjal 

määratakse ka kuludele limiit, siis peab asutuse haldur olema taotluse kooskõlastusringis, sest tema 
teeb juhi kinnitatud taotluse alusel portaalis vastava limiidiseadistuse. 

 
9. Ettemaksu korral toimub aruande esitamine Arvekeskuses, st LTP kaudu selliseid tehinguid ei 

menetleta. 
 

10. Põhivara soetuse ja väheväärtusliku vara soetuse korral toimub aruande esitamine Arvekeskuses, st 
LTP kaudu selliseid tehinguid ei menetleta. 

 
11. LTP-s menetletakse ainult selliseid maksekorraldusi, kus makse saajal on olemas kas Eesti 

registrikood või Eesti isikukood. Nende puudumisel esitatakse makse tegemiseks vajalik õiend (õiendi 
liik „MUU“) läbi Arvekeskuse. 

 
12. Kuluridu täites sisestatakse alati brutosumma (st summa koos käibemaksuga). Netosummat ja 

käibemaksu summat LTP-s ei kuvata, see jaotus toimub SAP süsteemis vastavalt sellele, milline 
käibemaksu kood on finantseerimise jaotuse käigus LTP-s valitud. 

 
13. Juhul, kui tegemist on koolituse kuluga, siis finantsdimensiooni väljale „Koolitus“ märgitakse 

koolituse ID ilma „K“ täheta seal ees, st ainult numbrid. 
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4 Sisenemine administreerimise keskkonda ja kasutajatugi 

Kõigile majanduskulude halduritele on lisaks halduri õigustele kasutajate keskkonnas antud ka oma asutuse 
administreerimise õigused LTP administreerimise keskkonnas. 

Administreerimise keskkonda sisse logimine käib ID kaardiga või Mobiili ID-ga aadressil: 

https://linnatootaja.tallinn.ee/ltp-admin/login 

 

Asutuse haldur kasutab oma ülesannete täitmiseks portaali administreerimise keskkonna allolevaid 
menüüsid: 

• Kooskõlastusringid 

• Asutuse kululiigid 

• Asutuse dokumendiliigid 

 

 

 

Juhul, kui asutuse majanduskulude haldur vajab mooduli kasutamise või seadistamise osas juhendamist, siis 
võib julgelt ühendust võtta mooduli linna halduriga: 
 
Juno Raba 
Osturaamatupidamise ja varade arvestuse sektori juht 
Raamatupidamiskeskus 
Tallinna linna finantsteenistus 
juno.raba@tallinnlv.ee 
Tel +372 640 4674 
 

 

 

  

https://linnatootaja.tallinn.ee/ltp-admin/login
mailto:juno.raba@tallinnlv.ee
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5 Dokumendiliikide seadistamine 

Majanduskulude halduri ülesanne on valida, millised dokumendiliigid on asutuses vajalikud kasutusele võtta 
ning milliseid kululiike nende dokumendiliikide sees kasutatakse. Vaikimisi pole ükski linna halduri poolt 
loodud dokumendiliik asutuses aktiveeritud. 

Dokumendiliigi seadistamine administreerimise keskkonnas sisaldab: 

• dokumendiliigi aktiveerimist; 

• dokumendiliigi kululiikide valimist; 

• dokumendiliigi deaktiveerimist. 

5.1 Asutuse dokumendiliikide vaatamine 

Dokumendiliike saab vaadata menüüst Majanduskulud -> Asutuse dokumendiliigid. Siin kuvatakse loetelu 
kõikidest dokumendiliikidest, mis on linna halduri poolt portaali loodud. 

Dokumendiliigi nimetus on antud tabelis märgitud veerus „Dokumendiliik (nimetus töötajale)“. Veerus 
„Dokumendivorm“ on ära märgitud, millise dokumendivormi alusel on see dokumendiliik loodud. Veerus 
„Kululiigid“ on loetelu kululiikidest, millised on selle dokumendiliigi puhul kasutatavad. Dokumendiliigi 
nimetus töötab lingina seadistamise vahelehele. 

Oma olekult võivad dokumendiliigid olla kas aktiivsed või mitteaktiivsed. Aktiivsed dokumendiliigid on need, 
mis on asutuses kasutuses. Mitteaktiivsed on kas asutuses kasutusele võtmata või mingi hetk kasutusest 
eemaldatud.  

Dokumendiliikide staatust, kas ta on aktiivne/mitteaktiivne, näitab tausta värv nimekirjas. 

Kui dokumendiliigi nimetuse ees on roheline „linnuke“ ja taustavärv on valge, siis näitab see, et vastav 
dokumendiliik on asutuses aktiveeritud ja seda saab kasutada. Kui dokumendiliigi nimetuse ees roheline 
„linnuke“ puudub ja taustavärv on hall, siis näitab see, et vastav dokumendiliik on asutuses mitteaktiivne ja 
seda kasutada ei saa. 
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5.2 Dokumendiliigi aktiveerimine, kululiikide valimine, deaktiveerimine 

Dokumendiliike saad seadistada menüüst Majanduskulud -> Asutuse dokumendiliigid. Avaneb 
dokumendiliikide loetelu. Vali nimekirjast vastav dokumendiliik, mida seadistada soovid, ning klõpsa sellele. 

Seejärel avaneb dokumendiliigi seadistamise vaheleht: 

 

Dokumendiliigi aktiveerimiseks vajuta nupule „Aktiveeri asutuses“. 

Dokumendiliigil kuvatakse kululiikide nimekirjas linna halduri poolt määratud kululiigid. Vaikimisi pole ükski 
kululiik lisatud. Nimekirjast valib asutuse haldur asutuses kasutust leidvad kululiigid ning lisab need 
dokumendiliigile. 

Kululiigi lisamiseks pane kululiigi ette „linnuke“ ja vajuta nupule „Salvesta“ – kululiik muutub selle 
dokumendiliigi sees aktiivseks. 

Kululiigi eemaldamiseks võta kululiigi eest „linnuke“ ära ja vajuta nupule „Salvesta“ – kululiik muutub selle 
dokumendiliigi sees mitteaktiivseks. 

NB! Raamatupidaja sammu vaikimisi täitja väli jäta tühjaks. Raamatupidaja määramine pole vajalik, see on 
asutusele lisatud administreerimise keskkonnas linna halduri poolt. 

Juhul, kui mingi dokumendiliik asutuses enam kasutust ei leia, siis selle deaktiveerimiseks vajuta nupule 
„Deaktiveeri asutuses“. 
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Dokumendiliigi seadistamise aknast väljumiseks ja dokumendiliikide loendisse naasmiseks kliki tagasi noole 
nupul lehe ülaservas. 
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6 Kululiikide ja limiitide seadistamine 

Majanduskulude halduri ülesanne on seadistada kululiigile asutuses kehtivad väärtused. 

Kululiigi seadistamine administreerimise keskkonnas sisaldab: 

• kululiigi limiidi määramist; 

• kululiigi finantsdimensioonide vaikesätete määramist. 

6.1 Asutuse kululiikide vaatamine 

Asutuse kululiike saab vaadata menüüst Majanduskulud -> Asutuse kululiigid. Siin kuvatakse loetelu kõikidest 
kululiikidest, mis on linna halduri poolt portaali loodud.  

Kululiigi nimetus on antud tabelis märgitud veerus „Kululiik“. Kuna kululiigid on seotud SAP kontoga, siis 
tabelis on kululiigid järjestatud SAP konto numbri alusel. Juhul, kui kululiigile on määratud limiit, siis seda on 
näha veerus „Limiit € /arvestus“. Veerus „Seotud dokumendiliigid“ on iga kululiigi järel loetelu 
dokumendiliikidest, millistel dokumentidel on kululiik (SAP konto) kasutuses. Kululiigi nimetus töötab lingina 
seadistamise vahelehele.  

Oma olekult võivad kululiigid olla kas aktiivsed või mitteaktiivsed.  

Kululiikide staatust, kas ta on aktiivne/mitteaktiivne, näitab viide parempoolses veerus „Seotud 
dokumendiliigid“.  

Kui parempoolses veerus on näha viide dokumendiliigile, näitab see, et vastav kululiik on asutuses 
aktiveeritud. Kui paremal tulbas puudub viide dokumendiliigile, näitab see, et vastav kululiik on asutuses 
mitteaktiivne. 

Juhul, kui kululiigile on määratud vaikesätetena finantsdimensioonid, siis kululiikide loetelus on selle kululiigi 
nimetus kuvatud rohelise värviga. 
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6.2 Kululiigi limiidi määramine 

Kululiigile on vajalik määrata limiit ainult sellisel juhul, kui töötaja on portaalis esitanud vastavasisulise 
taotluse ning asutuse juht on selle omalt poolt kinnitanud. 

NB! Limiit on majanduskulude aruande andmetes üksnes informatiivne ning suuremas summas 
väljamaksmist see ei takista. Juhul, kui töötaja poolt esitatud aruande summa on kehtestatud limiidi summast 
suurem, siis peavad aruande kontrollijad väljamaksmisele kuuluvat summat käsitsi muutma. 

Kululiigi limiite saab määrata menüüst Majanduskulud -> Asutuse kululiigid. Avaneb kululiikide loetelu. Vali 
kululiikide nimekirjast vastav kululiik, millele limiiti soovid määrata, ning klõpsa sellele.  

Avaneb kululiikide ja limiitide haldamise vaheleht: 

 

Esmalt on vajalik teha valik väljal „Limiidi arvestuse ulatus“. Valikus on: kuu, kvartal, aasta, ühekordne. 

Peale valiku tegemist vajuta nupule „Salvesta“, seejärel muutub limiidi sisestamise nupp aktiivseks. 

Uue limiidi lisamiseks vajuta nupule „+ Lisa“. 

Seejärel avaneb limiidi lisamise vaheleht: 
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Avanenud aknas on vajalik teha järgmised seadistused: 

• määrata limiidi summa; 

• määrata sihtrühma nimetus ning koostada sihtrühm; 

• määrata limiidi kehtivuse aeg. 

Valuuta on vaikimisi EUR, selle muutmine pole vajalik. 

Väli „Limiidi summa“  

Sisesta siia summa, mis on töötaja poolt esitatud taotluses kirjas. 

Väli „Sihtrühma nimetus“ 

Sihtrühm tähendab töötajaid, kellele antud limiit kehtima hakkab. 

Sihtrühma nimetus kuvatakse limiitide loetelus, seega peaks nimetus viitama sihtrühmale: 

• juhul, kui limiit määratakse kõigile asutuse töötajatele, siis on sihtrühma nimetuseks asutuse nimi; 

• juhul, kui limiit määratakse mõnele asutuse osakonnale, siis on sihtrühma nimetuseks osakonna nimi; 

• juhul, kui limiit määratakse ainult töötajale, siis on sihtrühma nimetuseks töötaja nimi. 

Kui sihtrühma nimetus on märgitud, siis vajutada nupule „Koosta sihtrühm“. 

Seejärel avaneb limiidi sihtrühma koostamise vaheleht: 
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Avanenud vahelehel ava asutuse nime ees olevast sinisest noolekesest asutuse struktuur. Tee asutuse 
struktuuris valik, kellele limiit kehtima hakkab – kas kogu asutus, mõni osakond, mõni töötaja nimeliselt 
(vastavalt sellele, nagu vaja on). 

NB! Töötaja kuuluvus limiidi sihtrühma määratakse läbi tema ametikoha. Kui töötaja lahkub töölt ning samale 
ametikohale määratakse SAPis uus isik, siis kuulub uus isik automaatselt limiidi sihtrühma. 

NB! Üks töötaja saab nimeliselt kuuluda vaid ühte sihtrühma. Osakonna või asutuse koosseisus võib ta 
kuuluda mitmesse sihtrühma. Juhul, kui töötaja kuulub mitmesse sihtrühma (nt ühes on nimeliselt ja teises 
on osakonna koosseisus), kuvatakse talle aruande esitamisel madalamal tasemel, st nimeliselt kehtestatud 
limiit. 

NB! Töötaja(d) ja/või struktuuriüksus(ed), mis on varasemalt juba märgitud sama dokumendiliigi 
kooskõlastusringi sihtrühma, kuvatakse halli taustavärviga ning neid uuesti märkida ei saa. 

Seejärel vajuta parempoolsele noolele, et asutus/struktuuriüksus/asutus vasakpoolsesse tulpa, st sihtrühma 
koosseisu liiguks. Nüüd vajutada nupule „Salvesta“. Satud tagasi limiidi lisamise lehele. 

Väli „Limiidi kehtivuse aeg“ 

Sisestada saab ainult tänast ja tuleviku kuupäevi, mineviku kuupäevi sisestada ei saa. 

Seejärel kinnita limiidi lisamine, vajutades nupule „Salvesta“. Satud tagasi kululiikide ja limiitide haldamise 
vahelehele. 

Nüüd näed, et sinu salvestatud limiit ilmus limiitide nimekirja. Juhul, kui ühele kululiigile on määratud mitu 
limiiti, siis need on loetelus järjestatud summa järgi kasvavalt. 
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Täna kehtivad ja tulevikus kehtima hakkavad limiidid kuvatakse erinevate ikoonidega – täna kehtiva limiidi 
ees on „linnuke“ ja tulevikus kehtima hakkava limiidi ees on „lipuke“. 

 

Limiidi määramise näide 

Soovitakse määrata isikliku sõiduauto kulude hüvitamise limiiti Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 
ehituse- ja järelevalve osakonna peaspetsialistile Andreas Salustele, limiidi suurus 100 eurot, limiidi kehtivuse 
algus 01.02.2021. 

1. Limiidi summa, sihtrühma nimetuse ja limiidi kehtivuse aja määramine: 
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2. Limiidi sihtrühma koostamine: 

 

3. Salvestatud limiit ilmub limiitide nimekirja: 
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6.3 Kululiigi limiidi muutmine, kustutamine, kehtetuks muutmine 

Limiidi muutmine 
 
Kehtivate limiitide puhul saab muuta üksnes limiidi sihtrühma. Selleks vajuta limiidi real olevat “Muuda” 
nuppu. 

 

Sulle avaneb limiidi muutmise vaheleht, kus ainsana on aktiivne „Koosta sihtrühm“ nupp. Saad limiidi 
sihtrühmast nii üksuseid eemaldada kui ka juurde lisada.  

Tulevikus kehtima hakkavate limiitide puhul, st kui kehtivuse alguskuupäev on tulevikus, saab pliiatsi nupust 
muuta limiidi kõiki parameetreid: summa, sihtrühm ja kehtivuse aeg.  

Limiidi kustutamine 

Kustutada saab üksnes tulevikus kehtima hakkavaid limiite, seda saab teha risti nupust. Kehtivaid limiite 
kustutada ei saa. 

Limiidi kehtetuks muutmine 
 
Kehtiva limiidi lõppemise korral on vajalik selle kehtetuks muutmine. Selleks kliki limiidi real olevat pliiatsi 
nuppu. Sulle avaneb limiidi muutmise vaheleht, kus saad määrata limiidile kehtivuse lõppkuupäeva. Varaseim 
võimalik kuupäev on tänane. 

Kehtetuid limiite kuvatakse “Kehtetud limiidid” lingi all. 

6.4 Kululiigi finantsdimensioonide määramine  

Kululiigile on võimalik määrata vaikeväärtustena finantsdimensioone. Seadistamine on mõttekas sel juhul, 
kui ühele kululiigile kehtivad asutuses alati ühesugused finantsdimensioonid. Seadistamine on soovitusliku 
iseloomuga, st pole kohustuslik. Juhul, kui finantsdimensioone vaikeväärtustena eelnevalt ei seadistata, tuleb 
finantstöötajal need igal üksikul juhul käsitsi määrata. Vaikeväärtustena seadistatud finantsdimensioone 
saab dokumendi menetlemise käigus muuta. 

Kululiigi finantsdimensioone saab määrata menüüst Majanduskulud -> Asutuse kululiigid. Avaneb kululiikide 
loetelu. Vali kululiikide nimekirjast vastav kululiik, millele soovid vaikeväärtusi määrata, ning klõpsa sellele.  

Avaneb kululiikide ja limiitide haldamise vaheleht: 
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Vajuta nupule „Finantsdimensioonid“. 

Seejärel avaneb finantsdimensioonide  vaheleht, kus vaikimisi on kõik dimensioonid määrata: 

 

Avanenud aknas saab valida kulukeskust, tellimust, tegevusala koodi, allika koodi, funktsionaalset ala. 

Määra vajalikud finantsdimensioonid ning vajuta „Salvesta“. Seejärel satud tagasi haldamise vaatesse ning 
näed nupu „Finantsdimensioonid“ all enda poolt salvestatud andmeid. 
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Portaalis esitatud dokumentide menetlemise käigus on võimalik kasutajatel vaikimisi määratud 
finantsdimensioone muuta. 
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7 Kooskõlastusringide seadistamine 

Majanduskulude halduri ülesanne on seadistada portaali kooskõlastusringid vastavalt asutuses kehtivale 
töökorraldusele. Erinevatele dokumendiliikidele saab luua erinevaid kooskõlastusringe. Kui dokumendiliigi 
kooskõlastusring on administreerimise keskkonnas seadistatud ning töötaja kuulub kooskõlastusringi 
sihtrühma, siis vastavat liiki dokumendi (nt majanduskulude aruanne) esitamisel iseteenindusportaalis 
genereerib süsteem dokumendile kooskõlastusringi. 

Kooskõlastusringi seadistamine administreerimise keskkonnas sisaldab: 

• kooskõlastusringi loomist; 

• kooskõlastusringi muutmist; 

• kooskõlastusringi kopeerimist; 

• kooskõlastusringi kehtetuks muutmine; 

NB! Kooskõlastusringid määratakse dokumendiliigi põhiselt. Juhul, kui dokumendiliigil puudub vähemalt üks 
kehtiv kooskõlastusring, ei ole portaalis võimalik selle dokumendiliigi alt dokumenti esitada! 

Ühel dokumendiliigil võib asutuses olla mitu kehtivat kooskõlastusringi (nt igal osakonnal eraldi 
kooskõlastusring). Igal kooskõlastusringil on sihtrühm (ehk töötajad, kellele antud kooskõlastusring 
rakendub) ning menetlussammud – kooskõlastaja(d) ja kinnitaja (kooskõlastajad võivad ka puududa).  

Töötajal on võimalik kasutajate keskkonnas kooskõlastusringi muuta: 

• vahetada kooskõlastaja isikut; 

• lisada meneltusringi täiendvaid kooskõlastajaid.  

Halduril on võimalik administreerimise keskkonnas kooskõlastusringi muuta:  

• muuta sihtrühma; 

• muuta menetlussamme; 

• muuta menetlussammude täitjaid; 

NB! Kooskõlastusringe ei saa kustutada! Neid saab muuta üksnes kehtetuks, määrates neile kehtivuse 
lõppkuupäeva. 

7.1 Uue kooskõlastusringi loomine 

Uut kooskõlastusringi saab luua menüüst Majanduskulud -> Kooskõlastusringid. Selleks vali esmalt 
dokumendiliik, millele soovid kooskõlastusringi luua. 
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Uue kooskõlastusringi loomiseks vajuta nupule „+ Lisa kooskõlastusring“. 

Avaneb kooskõlastusringi seadistamise vaheleht: 

 

 

Avanenud aknas on vajalik teha järgmised seadistused: 

• määrata kooskõlastusringi sihtrühm; 

• määrata kooskõlastusringi liikmed; 

• määrata dokumendivormi reeglid; 

• määrata kooskõlastusringi kehtivuse aeg. 
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7.1.1 Kooskõlastusringi sihtrühma valimine 

Kooskõlastusringi loomist tuleb alustada sihtrühma valimisest, ilma selleta kooskõlastusringi salvestada ei 
saa. Sihtrühm tähendab töötajaid, kellele antud kooskõlastusring rakendub. 

Täida väli „Sihtrühma nimetus“ - sihtrühma nimetus kuvatakse limiitide loetelus, seega peaks nimetus viitama 
sihtrühmale: 

• juhul, kui kooskõlastusring määratakse kõigile asutuse töötajatele, siis on sihtrühma nimetuseks 

asutuse nimi; 

• juhul, kui kooskõlastusring määratakse eraldi asutuse osakonnale, siis on sihtrühma nimetuseks 

osakonna nimi; 

• juhul, kui kooskõlastusring määratakse ainult töötajale, siis on sihtrühma nimetuseks töötaja nimi. 

Kui sihtrühma nimetus on märgitud, siis vajutada nupule „Vaata/muuda sihtrühma“. 

Seejärel avaneb kooskõlastusringi sihtrühma koostamise vaheleht: 

 

Avanenud vahelehel ava asutuse nime ees olevast sinisest noolekesest asutuse struktuur. Tee asutuse 
struktuuris valik, kellele kooskõlastusring kehtima hakkab – kas kogu asutus, mõni osakond, mõni töötaja 
nimeliselt (vastavalt sellele, nagu vaja on). 

NB! Töötaja kuuluvus kooskõlastusringi määratakse läbi tema ametikoha. Kui töötaja lahkub töölt ning 
samale ametikohale määratakse SAP-s uus isik, siis kuulub uus isik automaatselt kooskõlastusringi sihtrühma. 
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NB! Üks töötaja saab nimeliselt kuuluda vaid ühte kooskõlastusringi. Osakonna või asutuse koosseisus võib 
ta kuuluda mitmesse kooskõlastusringi. Juhul, kui töötaja kuulub mitmesse kooskõlastusringi (nt ühes on 
nimeliselt ja teises on osakonna koosseisus), siis rakendub talle nimeline kooskõlastusring. 

NB! Töötaja(d) ja/või struktuuriüksus(ed), mis on varasemalt juba märgitud sama dokumendiliigi 
kooskõlastusringi sihtrühma, kuvatakse halli taustavärviga ning neid uuesti märkida ei saa. 

Seejärel vajuta parempoolsele noolele, et asutus/struktuuriüksus/asutus vasakpoolsesse tulpa, st sihtrühma 
koosseisu liiguks. Nüüd vajutada nupule „Salvesta“. Satud tagasi kooskõlastusringi koostamise lehele. 

7.1.2 Kooskõlastusringi liikmete määramine 

Kooskõlastusring koosneb menetlussammudest. Igas kooskõlastusringis on alati kooskõlastaja(te) 
menetlussamm(ud) (võib olla mitu) ja kinnitaja menetlussamm (alati üks). Kooskõlastaja(d) ei pea, aga võib 
olla menetlussammuna lisatud, seevastu kinnitaja menetlussamm on kohustuslik. 

Kooskõlastusringi kooskõlastaja menetlussammu lisamiseks vajuta rea lisamiseks nupule „+“: 

 
 
Kooskõlastusringi lisatakse kooskõlastaja menetlussammu rida: 

 
 
Sisesta menetlusrollide nimetused, need kuvatakse portaalis dokumendi kooskõlastusringis - „Kooskõlastaja“ 

ja  „Kinnitaja“. 
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Järgmisena määra menetlusrollide täitjad. 

Kooskõlastaja menetlusrolli täitjaks saab valida kas töötajat nimeliselt asutuse töötajate hulgast või märkida, 
et rolli täidab SAP struktuuriüksuse juht („SAP juht“).  

Juhul, kui menetlusrolli tunnuseks on määratud „SAP juht“ (st vastava kastikeses sisse on „linnuke“ 
märgitud), siis on oluline teada järgmist: 

• tunnust „SAP juht“ saab märkida vaid ühe kooskõlastaja menetlusrolli täitjaks; 

• süsteem määrab dokumendi esitamisel menetlusrolli täitjaks töötaja struktuuriüksuse vahetu juhi; 

• kui töötaja ise on mõne struktuuriüksuse juht, määratakse menetlusrolli täitjaks temale hierarhiliselt 

üks aste kõrgemal tasemel oleva struktuuriüksuse juht; 

• kui asutuse struktuuris on struktuuriüksuse vahetu juhi ametikoht täitmata või täidab seda mitu 

isikut, jätab süsteem täitja määramata ning töötaja peab menetlusrolli täitja ise valima. 

 
Kui kooskõlastusringi on lisatud mitu kooskõlastajat, siis saab muuta menetlussammude järjekorda, selleks 
vajuta kooskõlastaja real noolenuppu (üles või alla). 

Kinnitaja menetlusrolli täitjaks peab valima kas asutuse juhi või eelarve volitatud täitja.  

NB! Kinnitaja menetlussammu juures märgi kindlasti ära, et kinnitaja samm on lukustatud (st märgi vastava 
kastikese sisse „linnuke“) – sellisel juhul ei saa dokumendi esitamisel töötaja ise kinnitaja rolli täitjat muuta.  

 

Salvestamiseks vajuta „Salvesta“. 
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Nüüd näed, et sinu poolt loodud kooskõlastusring kuvatakse dokumendiliigi kooskõlastusringide loetelus: 

 

NB! Isikliku sõiduauto kulude hüvitamise taotluse kooskõlastusringis peab olema kindlasti ühe 
kooskõlastajana asutuse/ametiasutuse majanduskulude haldur ja kinnitajana asutuse juht. Juhul, kui kulude 
hüvitamist taotleb allasutuse juht, siis kinnitab tema taotluse ametiasutuse juht. 

NB! Raamatupidaja lisamine kinnitusringi pole vajalik, see on asutusele lisatud administreerimise keskkonnas 
linna halduri poolt. 

7.1.3 Kooskõlastusringi dokumendivormi reeglite määramine ja kehtivuse aeg 

Töötaja saab menetlusrolli täitjat valida ka väljastpoolt asutust 

NB! Siia ära „linnukest“ märgi! 

Siin saab määrata, kas töötaja saab portaalis menetlusrolli täitjat (kooskõlastajat/kinnitajat) valida 
väljastpoolt asutust. See tähendab, et kui töötaja tahab kooskõlastusringi kedagi täiendavalt lisada, siis 
portaalis toimub isikuotsing ainult töötaja asutuse piires. 

Iseenda taotluse kinnitamine lubatud 

NB! Siia ära „linnukest“ märgi! 

Siin saab määrata, kas sihtrühma kuuluval töötajal on iseenda taotluse kinnitamine lubatud.  

Kooskõlastusringi kehtivuse aeg 

Määra kooskõlastusringi kehtivuse aeg:  

• väli „Alates“ näitab kooskõlastusringi kehtivust tänasest, aga kooskõlastusringi saab luua ka „ette“ 

ehk valida tuleviku kuupäeva; 

• väli „Kuni“ näitab kooskõlastusringi kehtivusaja lõppu ja see võib jääda määramata - sellisel juhul 

kehtib kooskõlastusring igavesti.  

7.2 Kooskõlastusringi muutmine 

Kehtivat kooskõlastusringi saab muuta menüüst Majanduskulud -> Kooskõlastusringid. Selleks vali esmalt 
dokumendiliik ning seejärel dokumendiliigi kooskõlastusringide loetelust kooskõlastusring, mida muuta 
soovid. 

Avaneb kooskõlastusringi seadistamise vaheleht: 
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Kooskõlastusringi kõik andmed on muudetavad, va kehtivuse alguskuupäev, kui see on minevikus. 

Tee vajalikel väljadel soovitud muudatused, salvestamiseks vajuta „Salvesta“. 

NB! Kehtiva kooskõlastusringi muudatused rakenduvad portaalis uutele dokumentidele ning dokumentidele, 
mis on staatuses „Koostamisel“ või „Korrigeerimisel“. 

7.3 Kooskõlastusringi kopeerimine 

Ühe dokumendiliigi alla loodud kooskõlastusringe on võimalik kopeerida teistele dokumendiliikidele, kui 
neile sobivad täpselt samasugused ringid. 

NB! Kooskõlastusringe saab kopeerida ainult terve komplektina korraga, st kopeerimise kinnitamisel tekivad 
valitud siht-dokumendiliikide alla täpselt samasugused kooskõlastusringid, nagu oli seadistatud algse 
dokumendiliigi juures (kopeerimine hõlmab kõiki algse dokumendiliigi kooskõlastusringe).  

NB! Kui siht-dokumendiliigi all (dokumendiliik, kuhu mujal kasutatava kooskõlastusringi kopeerisid) oli 
eelnevalt juba seadistatud kooskõlastusringe, siis need muutuvad automaatselt kehtetuks, st süsteem kaotab 
eelmiste kooskõlastusringide kehtivuse ja aktiivsete kooskõlastusringidena jäävad kehtima vaid need, mida 
äsja kopeeriti. 
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Kehtivat kooskõlastusringi saab kopeerida menüüst Majanduskulud -> Kooskõlastusringid. Selleks vali 
dokumendiliik, mille kooskõlastusringi sa kopeerida soovid. Kliki nupul „Kopeeri kooskõlastusringid“. 

 

Avanevas aknas tuleb valida siht-dokumendiliigid ehk need dokumendid, millele soovid samasuguseid 
kooskõlastusringe lisada. Vajadusel saad valida mitu siht-dokumendiliiki, klikates mitu korda. Seejärel 
vajutada nupule „Kinnita“. 

 

Siht-dokumendiliikide hulka ei tohi valida algset dokumendiliiki, mille pealt kopeerimist alustati. Seda tehes 
kuvatakse vastavat veateadet: 

 

7.4 Kooskõlastusringi kehtetuks muutmine 

Kooskõlastusringi kehtivuse lõpetamiseks vajuta dokumendiliigi kooskõlastusringide loetelus 
kooskõlastusringi nimetusele. 

Avaneb kooskõlastusringi seadistamise vaheleht. Määra kooskõlastusringile kehtivuse lõppkuupäev. 
Varaseim lõppkuupäev saab olla tänane kuupäev. Kasutaja jaoks tähendab see, et vastav kooskõlastusring 
kehtib tänase päeva lõpuni ja lakkab kehtimast homsest alates. Muudatuste salvestamiseks vajuta „Salvesta“. 

Kooskõlastusringid, mille kehtivuse lõppkuupäev on möödunud, kuvatakse kooskõlastusringide loetelus 
eraldi plokis „Kehtetud kooskõlastusringid“. Kehtetu kooskõlastusringi andmeid muuta ei saa.  
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NB! Peale kooskõlastusringi kehtetuks muutmist veendu, et dokumendiliigile jäi kehtima vähemalt üks 
kooskõlastusring (kui neid oli algselt mitu) või dokumendiliigile sai loodud uus kooskõlastusring (kui oli algselt 
üks). Kui dokumendiliigil puudub vähemalt üks kehtiv kooskõlastusring, siis portaalis dokumendiliigile 
vastavat dokumenti töötaja esitada ei saa! 
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8 Teise isiku eest sisenemine 

Asutuse halduril on võimalik vajadusel teise isiku eest portaali siseneda ning tema eest luua ja esitada 
taotlusi, avaldusi ning aruandeid. Sisenedes portaali teise isiku eest, saad teostada kõiki toiminguid, mida 
valitud isikul seoses tema ametikohaga on portaalis võimaldatud. Kõikide teise isiku eest tehtud tegevuste 
juurde salvestatakse halduri nimi ja kuvatakse vastavates andmetes ka välja. 

NB! Juhul, kui asutuse haldur koostab ja esitab isikliku sõiduauto kulude hüvitamise aruande, majanduskulu 
aruande, avansiavalduse, taotluse kulutuste tegemiseks või maksekorralduse teise isiku eest, on vajalik see 
teine isik lisada kooskõlastajana kooskõlastusringi. 
 
Teise isiku eest sisenemine käib kasutajate keskkonnas menüüs Töölaud -> Teise isikuna sisenemine. 

 

Seejärel saad valida, kelle nimel siseneda soovid: 

 

Vali töötaja nimi ning vajuta „Sisenen“ nuppu. 

Sulle avaneb portaali vaade ning kuvatakse ka teade, et oled sisenenud teise isiku eest: 
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Kui oled teise isiku eest vajalikud toimingud ära teinud ning soovid väljuda, siis selleks vajuta teatel olevat 

nuppu „Välju“.  
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9 Toimingud kirjendatud dokumendiga 

Juhul, kui SAP-s juba kirjendatud dokumenti on vaja LTP-s muuta, siis selleks tuleb teha järgmised tegevused: 

1. SAP-s kanne storneerida; 

2. LTP-s dokument muutmiseks avada. 

NB! Kande storneerimisel SAP-s ei juhtu portaali poole peal midagi, st SAP-i ja LTP vahel vastav andmevahetus 
puudub. 

Leia üles muutmist vajav dokument menüüs Majanduskulud -> Kontrollimine kinnitatud dokumentide 
nimekirjast ning dokumendi põhiandmete vaates vajuta nuppu “Avan muutmiseks”. 

 

NB! SAP-s juba kirjendatud dokumenti saab esmakordselt muutmiseks avada ainult raamatpidaja! 

Nupp „Avan muutmiseks“ avab vahelehe, kus raamatupidajal on kolm võimalikku tegutsemisviisi. 

 

1. Juhul, kui on vajalik parandada dokumendi andmeid raamatupidaja poolt (nt kande kuupäev), siis 
raamatpidaja teeb vajalikud parandused ning saadab parandatud dokumendi uuesti SAP-i: nupp 
“Andmed korras, saadan SAPi”; 

2. Juhul, kui on vajalik parandada dokumendi andmeid asutuse poolt (nt eelarve fond) ja dokument 
asutusse parandamiseks suunata: nupp “Ei ole korras, edastan kontrollimiseks”;  

3. Juhul, kui on vajalik dokument selle esitajale tagasi saata, mille käigus luuakse dokumendist uus 
versioon ning peale dokumendi muutmist alustatakse dokumendi menetlemist otsast peale: nupp 
“Ei ole korras, avan muutmiseks”. 

 
NB! Dokumendist uue versiooni loomist kasutada ainult erandlikes olukordades, kuna uut versiooni enam 
tühistada ei saa ning läbida tuleb kogu dokumendi kooskõlastusring otsast peale. 
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9.1 Kirjendatud dokumendi kontrollimisele saatmine (raamatupidaja tegevusena) 

Juhul, kui selgub, et SAP-s kirjendatud dokument vajab asutuse poolset andmete korrigeerimist, saab 
raamatupidaja selle saata asutusse tagasi kontrollimisele. Selleks tuleb avatud dokumendi päises vajutada 
nuppu “Ei ole korras, edastan kontrollimiseks”. 

 

Avaneb aken, kuhu tuleb sisestada töötaja nimi, kellele dokumenti soovitakse kontrollimisele saata, ning 
lisada põhjendus. Seejärel vajutada nuppu “Saada dokument kontrollimiseks”. 

 

9.2 Kirjendatud dokumendi kontrollimine (asutuse töötaja tegevusena) 

Kui raamatupidaja saadab kirjendatud dokumendi kontrollimiseks, siis saadetakse kontrollijale 
vastavasisuline tööülesanne e-mailile ning see tuleb tööülesandena töölauale. Tööülesandes kajastub 
raamatupidaja nimi ja tema poolt lisatud selgitus. 

 

Tööülesandest dokumendi avamisel on töötajal kolm võimalikku tegutsemisviisi: 

1. Võimalik on kõiki andmevälju korrigeerida ning parandatud dokumendi uuesti raamatupidajale 
saata: nupp “Andmed korras, saadan raamatupidajale”.  

2. Võimalik on dokumendist luua uus versioon ja alustada dokumendi menetlemist otsast peale: nupp 
“Ei ole korras, avan muutmiseks”.  
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NB! Dokumendist uue versiooni loomist kasutada ainult erandlikes olukordades, kuna uut versiooni enam 
tühistada ei saa ning läbida tuleb kogu dokumendi kooskõlastusring otsast peale. 

 
3. Võimalik on dokumendi tühistamine: nupp „Tühistan dokumendi“. Selle valiku korral tuleb sisestada 

tühistamise põhjendus ning tühistamine kinnitada. Tühistamine menetlust ei läbi. Dokumendi 
koostajale ja raamatupidajale saadetakse teavitus vastava dokumendi tühistamise kohta. 

 

 

9.3 Kirjendatud dokumendi avamine muutmiseks, st uue versiooni loomine (asutuse töötaja 
tegevusena) 

Kirjendatud dokumenti saab avada muutmiseks kas raamatupidaja või dokumendi kontrollija, kui 
raamatupidaja on dokumendi talle edastanud. 

Dokumendi päises olev nupp “Ei ole korras, avan muutmiseks” avab vahelehe, kus juhitakse tähelepanu, et 
dokumendist luuakse uus versioon ning kogu menetlus algab otsast peale. Tuleb sisestada põhjendus ning 
vajutada nuppu “Ava dokument muutmiseks”. 

 

Dokumendi koostajale saadetakse teavitus, et tema dokumendist loodi uus versioon. Teade sisaldab 
dokumendist uue versiooni loonud töötaja nime, viidet dokumendiliigile ja kommentaari. 
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Töötaja leiab talle saadetud dokumendi “Minu majanduskulud” vaatest, dokument on staatuses 
“Koostamisel” ning sellel kajastub, et tegemist on uue versiooniga. Näha on ka viide dokumendi eelmisele 
versioonile. 

 

Töötajal tuleb dokument avada ning parandada vastavalt tehtud märkustele. Dokumendil on alati olemas 
seos eelmise versiooniga. 

 

Kui dokumendi uus versioon saab kinnitatud, saab eelmine versioon staatuse “Tühistatud”. 

 

9.4 Kirjendatud dokumendi tühistamine (asutuse töötaja tegevusena) 

Kui tekib vajadus Kirjendatud dokument tühistada, siis selline õigus on ainult dokumendi kontrollijal. 
 
Esmalt tuleb raamatupidajal kirjendatud dokument avada ning suunata see asutusse kontrollimisele. 
 
Seejärel saadetakse kontrollijale vastavasisuline tööülesanne e-mailile ning see tuleb tööülesandena 
töölauale. Tööülesandes kajastub raamatupidaja nimi ja tema poolt lisatud selgitus. 
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Dokument tuleb tööülesandest avada ning tühistamiseks vajutada nuppu „Tühistan dokumendi“. 

 

Avanevasse aknasse tuleb sisestada tühistamise põhjendus ning tühistamine kinnitada. 

 

Dokument saab staatuse „Tühistatud“ ning dokumendi esitajale ja raamatupidajale saadetakse teavitus 
dokumendi tühistamise kohta. 
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10 Dokumentide otsing 

Asutuse töötajatel on lubatud näha kõiki asutuse majanduskulude mooduli dokumente, välja arvatud 
delikaatsete andmetega dokumendid, nt „Prillihüvitis“. 

Ametiasutuse majanduskulude halduril on võimalik teha otsingut ka oma haldusala piires.  

Portaalis esitatud dokumente saab vaadata portaali kasutajate keskkonnas, menüüs Majanduskulud -> 
Otsing. Avaneb otsinguväljadega dokumentide register. Majanduskulude otsing jaguneb liht- ja 
detailotsinguks. Menüüsse sisenedes avatakse vaikimisi lihtotsing. Detailotsingu välju saab avada, kui 
vajutada linki „Detailne otsing“. 

 

10.1 Lihtotsing 

Lihtotsingus saad majanduskulusid otsida järgnevate kriteeriumite järgi: 

• Töötaja – saad otsida konkreetse töötaja majanduskulusid, sisesta paar tähemärki ja süsteem hakkab 

pakkuma asutuse töötajaid; 

• Struktuuriüksus - kui jääb valimata, siis otsitakse terve asutuse majanduskulusid, saad otsida ka 

konkreetse struktuuriüksuse majanduskulusid; 

• Dokumendi number – dokument saab numbri pärast kinnitamist; 

• Dokumendi kandekuupäev leidub perioodis – saab määrata ajavahemiku; 

• Dokumendi vorm – saad märkida, kas otsid majanduskulude aruandeid, maksekorraldusi, 

avansiavaldusi jne.; 

• Dokumendi staatus – rippmenüü valik dokumendi staatustest (nt koostamisel, kinnitamisel, 

tühistatud jne); kui jääb valimata, siis pakutakse otsingutulemusse kõikide staatustega dokumente.  

 

Kui otsinguparameetrid on paika pandud, tuleb vajutada nuppu „Otsi“.  

Dokumendi loetelu tabelis on võimalik veerge sorteerida. Selleks on tabeli päises veeru nimetuse taga 
nooleke, kuhu peale saad klikkida, et dokumente sorteerida kasvavalt või kahanevalt. 
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Töötaja nimi töötab lingina esitatud dokumendile. 

Otsingutulemust on võimalik salvestada Exceli formaati. Selleks vajutada nuppu “Salvesta Excelisse”. 

10.2 Detailotsing 

Detailotsingu korral saad sisestada lisaks lihtotsingu väljadele järgmiseid otsingukriteeriume: 

• Kululiik – otsing leiab dokumendid, kus valitud kululiiki/SAP kontot on kasutatud; 

• Dokument kinnitatud perioodis - saab määrata ajavahemiku; 

• Dokumendi maksetähtaeg leidub perioodis - saab määrata ajavahemiku;  

• SAP dokumendi number – saab otsida dokumendi SAP numbri järgi; 

• Finantsdimensioonid – saab otsida SAP-st imporditud finantsdimensioonide järgi, mis on määratud 

majanduskulude summale.  

 

Otsimiseks vajuta taas nuppu „Otsi“. 
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11 Limiitide otsing 

Limiite saavad asutuses otsida üksnes majanduskulude halduri rolliga töötajad ja struktuuriüksuste juhid.  

Kululiigile määratud limiite saab vaadata portaali kasutajate keskkonnas, menüüs Majanduskulud -> Limiitide 
otsing. Avaneb otsinguväljadega limiitide otsing. 

 

Limiitide otsingus tuleb valida kas: 

• töötaja, kellele kehtestatud limiite soovitakse leida; 

• kululiik, et näha millised limiidid selle kululiigi lõikes on kehtestatud. 

Otsimiseks vajuta nuppu „Kuva limiidid“. 

Töötajapõhises limiitide otsingu tulemustes kuvatakse kõik kululiigid, mille raames antud töötajale on limiit 
kehtestatud. 

Kululiigipõhises limiitide otsingu tulemustes kuvatakse kõik summad ja sihtrühmad, mille ulatuses antud 
kululiigile on limiite kehtestatud. 

 


