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1 Mõisted 

Käesolevas juhendis kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

Portaal on Linna Töötaja Portaali majanduskulude mooduli keskkond. 

Asutuse haldur on asutuse töötaja, kelle ülesandeks on asutuse andmete haldamine ning vajadusel  
töötajate abistamine. 

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

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.  

Linna 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 majandusinfotunnuste 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 (võib olla aga ei pea olema, sh 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. 



3 
Juhend täiendatud 08.08.2022 

2 Portaali sisenemine ja kasutajatugi 

Linna Töötaja Portaali (LTP) sisse logimine käib ID kaardiga või Mobiili ID-ga vastava nupu alt siseveebis. 

Samuti on võimalik keskkonda siseneda aadressil https://linnatootaja.tallinn.ee/ltp-client/login. 

 

Majanduskulusid on mugavam alustada ja menetleda arvutis, kuna puudub nutiseadmes kasutamise 
vaade. 

Majanduskulude moodulisse sisenemiseks vali vastav nupp. 

 

 

Majanduskulude mooduli kasutamise osas tekkivate küsimuste korral pöördu abi saamiseks oma 
asutuse majanduskulude mooduli halduri poole.  
 
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-client/login
mailto:juno.raba@tallinnlv.ee
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3 Maksekorralduse koostamine 

Maksekorraldus on LTP mõistes dokumendivorm, mida kasutatakse sellistel juhtudel, kus makse 
saajaks ei ole asutuse töötaja, vaid kolmas isik, kas siis juriidiline isik või eraisik. Maksekorraldust 
kasutatakse, kui makse saaja ei väljasta makse tegemiseks asutusele arvet (vastasel juhul toimuks selle 
menetlus Arvekeskuses). Maksekorraldus koostatakse algandmete alusel, mille makse saaja on 
asutusele esitanud makse teostamiseks. 
 
NB! 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. 

NB! Ettemaksu korral toimub maksedokumendi esitamine Arvekeskuses, st LTP kaudu selliseid 
tehinguid ei menetleta. 

NB! Põhivara soetuse ja väheväärtusliku vara soetuse korral toimub maksedokumendi esitamine 
Arvekeskuses, st LTP kaudu selliseid tehinguid ei menetleta. 

NB! Juhul, kui asutuse haldur koostab ja esitab maksekorralduse teise isiku eest, on vajalik see teine 
isik lisada kooskõlastajana kooskõlastusringi. 

Uue maksekorralduse koostamist saad algatada “Minu majanduskulud” vaatest, vahelehelt 
“Maksekorraldused”. 
 
„Uus dokument” nupust saab alustada uue dokumendi koostamist ning sealt avanevad asutuses 
aktiveeritud maksekorralduse dokumendiliigid. Näiteks: 

• Maksekorraldus 

• Riigilõiv 

• Liikluskahju 

• Krediitkaardi aruanne 

• jne. 
 

 
 

NB! Dokumendiliikide valik sõltub asutuse halduri poolt tehtud seadistustest, st asutuse haldur peab 
vajalikud dokumendiliigid administreerimise moodulis aktiveerima. 

Valides dokumendiliigi, satud maksekorralduse vormile: 
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3.1 Kulude tabel 

Maksekorralduse loomist alusta kulude tabeli täitmisest. Kulurea lisamiseks vajuta nuppu “Lisa 
kulurida”. 

 

Avanevas aknas vali rippmenüüst kululiik [1]. Kui asutuses on kasutuses palju kululiike, siis on õiget 
kululiiki lihtsam otsida vastavat väärtust sisestama hakates. Süsteem pakub vasteid vastavalt 
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sisestatud tähemärkidele. Kululiigi all kuvatakse täiendavat selgitust, mis kulusid selle kululiigi all 
kajastada tuleks [2]. Sisesta summa (brutosumma, st summa koos käibemaksuga) [3]. Valuuta [4] on 
vaikimisi EUR, selle muutmine pole vajalik. 

NB! Lisa kindlasti ka selgitus [5] maksmisele minevate kulude kohta. Selgitusena on vajalik märkida 
selline info, mis on makse saaja poolt nõutud (nt riigilõivu puhul toimingu nimetus). Siia märgitud tekst 
kuvatakse hiljem ka panga makse selgituses. 

 

Salvesta kulurida ja näed nüüd sisestatud andmeid kulude tabelis. “Lisa kulurida” nupust saad 
maksekorraldusele sisestada täiendavaid kulusid. Pliiatsi nupust [6] saad sisestatud kuluridu 
muuta/korrigeerida. Risti nupust [7] saada sisestatud kulurida kustutada. 

 

3.2 Finantsdimensioonid 

Kuluaruannetes õigete finantsdimensioonide määramise (või määramise tagamise) kohustus on 
asutuse finantstöötajal, seega käesolevas peatükis kirjutatu ei puuduta üldjuhul kuluaruande esitajat, 
kellel soovitame käesoleva juhendi lugemist jätkata punktist 3.3. 
 
Finantsdimensioonid võivad olla eeldefineeritud LTP administreerimise moodulis asutuse kululiigi 
seadistustes.  

Kui finantsdimensioone ei ole vaikimisi määratud LTP administreerimise moodulis, saab kõikidele 
kuluridadele laienevaid finantsdimensioone jooksvalt määrata, vajutades kuluaruandes nupule 

„Seadista finantseerimise vaikeväärtused“ [10].  
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Vaikeväärtuste valimisel avaneb aken, kus vaikevalikuks on 100% ning „Fin.dim.“ [9] „Lisa rida“ nupust 
[11] saad lisada mitu % rida (näites 85% ja 15%) ning iga % korral oma dimensioonid – nupp 
„Finantsdimensioonid“ [12]. Ridade summa protsentides peab kokku võrduma 100. 
 
Kõikidele kuludele kokku saab määrata ühe käibemaksukoodi (valik etteantud SAP käibemaksu 
koodide loetelust) [13]. 

 

Salvestamisel rakenduvad määratud finantsdimensioonid ning valitud käibemaksukood igale 
kulureale.  
 
Finantsdimensioone saab sisestada/muuta ka iga kulurea korral eraldi. Selleks on kulurea lõpus nupp 
„Fin.dim“ [9].  
 
Avanevas aknas on vaikimisi valitud 100% [14] ja kuvatud vastava kulurea summa [15] ning töötaja 
põhised finantsdimensioonid [16] (kui ei ole eelnevalt määratud finantsdimensioone üle terve 
aruande). Etteantud protsenti ja summat saab muuta. Saab lisada mitu rida ning iga rea korral oma 
dimensioonid. Ridade protsent kokku peab võrduma 100. 
 
Käibemaksukood - rippmenüüst saab valida kulule sobiva käibemaksukoodi (valik etteantud SAP 
käibemaksu koodide loetelust). 
 
Juhul, kui kuluridu on vajalik jagada, et lisada erinevaid käibemaksukoode (erisoodustus, 
proportsionaalne käibemaks), siis selleks vali kululiigi real nupp „Fin.dim“ ning avanevas 
finantseerimise jaotuse aknas on võimalik määrata summa jaotuse osakaal („Lisa rida“ nupu abil) ning 
vajalik käibemaksu kood. 

Peale jaotust vajuta nuppu „Salvesta“. 
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Finantdimensioone saad lisada nupu alt „Finantsdimensioonid“. 
 

 
 
NB! Juhul, kui tegemist on koolituse kuluga, siis finantsdimensiooni väljale „Koolitus“ märgi koolituse 
ID ilma „K“ täheta seal ees, st ainult numbrid. 

3.3 Lisadokumendid 

“Lisa manus” nupu abil saad üles laadida kulusid tõendavaid dokumente. Risti nupu abil saad manust 
eemaldada. 

3.4 Lisainfo 

Lisainfosse võid sisestada täiendavaid kommentaare ja selgitusi. Need kommentaarid jäävad portaali 
ega jõua SAP süsteemi. 
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3.5 Kokkuvõte 

Kokkuvõtte tabelis arvutab süsteem aruande kulud kokku. 

 

3.6 Finantseerimine 

Finantseerimise plokis valib asutuse finantstöötaja (tema puudumisel raamatupidaja) makse tähtaja 
[18] ja kande kuupäeva [19].  
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3.7 Makse andmed 

Järgnevalt on vajalik sisestada makse saaja andmed makse andmete plokki. Esmalt tuleb valida makse 

saaja. Selleks tuleb teha järgmine valik: 

• „Olemasolev hankija“ [19] - hankija on juba SAP süsteemi loodud 

või 

• „Ühekordne hankija“ [20] - hankijat pole veel SAP süsteemi loodud. 

 

NB! 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. 

NB! Juhul, kui makse saajaks on eraisik, siis vali alati „Ühekordne hankija“ ning sisesta kõik makseks 
nõutud andmed (vt allpool p 3.7.2). See on vajalik seetõttu, et süsteemide vahelise liidese kontroll on 
registrikoodi põhine. 

3.7.1 Olemasolev hankija 

Valides “Olemasolev hankija” avaneb rippmenüüst loetelu SAP süsteemist imporditud ettevõtetest ja 
asutustest [21]. Kui hankijaid on palju, siis on õiget hankijat lihtsam otsida vastavat nime sisestama 
hakates.  
 
NB! Süsteem pakub vasteid vastavalt sisestatud tähemärkidele alates 4-ndast esimesest tähemärgist. 
 
Pärast hankija valimist käivitub hankija pangakontode [22] import SAP süsteemist. Kui pangakontosid 
on mitu, siis on vajalik valida vastav konto kuhu soovid makset teha.  
 
Kui maksekorraldusel on nõutud viitenumber [23], siis sisesta kindlasti ka see.  
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3.7.2 Ühekordne hankija 

Valides “Ühekordne hankija” [20] on vajalik makse andmete plokis sisestada makse saaja kohta 
järgmised andmed: 
 

• registrikood / isikukood; 

• hankija nimi; 

• pangakonto (IBAN); 

• makse saaja; 

• viitenumber (vajadusel); 

• kommentaar makse saaja kohta (vajadusel). 
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NB! Registrikoodi või isikukoodi alusel teeb süsteem päringu vastavasse riiklikusse registrisse ning loob 

registris oleva ning makse andmete plokis oleva info põhjal SAP süsteemi uue hankija. 


