
 

Puhkuste ja puhkusetasu arvutamine 

Majandustarkvara RAPID PALK juhend 

Korralise puhkuse saadaolevate päevade arvutamine 

Põhipuhkust antakse töötatud aja eest (TLS §68).  TÖÖAEG on aeg, mil töötaja: 

 on kohustatud täitma oma tööülesandeid, mis on kindlaks määratud TL, ametijuhendiga 

 allub TA juhtimisele ja kontrollile 

 see aeg on kindlaks määratud kas seadusega, TL-ga või tuleneb töökorralduse reeglitest 

Töötatud aja hulka arvestatakse ka haiguse ja puhkuse aeg (välja arvatud lapsehoolduspuhkus ja poolte kokkuleppel 

antud tasustamata puhkus). 

Korralise puhkuse päevi ei teeni periood, kui töötaja viibis: 

 lapsehoolduspuhkusel, 

 ajateenistuses, 

 poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkusel, 

 tööluus. 

 
Puhkusetasu arvutamine 

Puhkusetasu arvutamiseks on 2 meetodit: säilitatakse puhkuse ajaks kokkulepitud kuupalk  või  arvutatakse kuue 

eelneva kuu kalendripäeva keskmine töötasu. Puhkusetasu arvutusmeetodid kehtestab Valitsuse 11. juuni 2009. a 

määrus „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord”.  

Puhkusetasu arvutamisel tuleb aluskuudeks valida arvutamise vajaduse tekke kuule eelnevad viimased 6 kuud, mille 

töötasu on töötajale sissenõutavaks muutunud ehk mille kokkulepitud palgapäevad on möödunud. Arvutamise 

vajaduse tekke kuuks on kuu, millal algas arvutamise vajaduse tekitanud sündmus. Puhkusetasu arvutamisel on 

arvutamise vajaduse tekke kuuks kuu, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust. 

I  Puhkusetasu arvutamine 6 kuu keskmise töötasu alusel (keskmine kalendripäevatasu) 

Kui puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelneval 6 kuul oli töötajal kokkulepitud töötasu määras suurenemisi 

või vähenemisi ja/või maksti muutuva suurusega lisatasusid, tuleb puhkusetasu arvutada keskmise kalendripäevatasu 

alusel. Keskmise kalendripäevatasu arvutamine: 

Päevade arv = 6 kuu kalendripäevade arv, millest lahutatakse maha:  

            - riigipühad, näiteks 2014 juunis oli 3 riigipüha. 

            - haiguspäevad, 

            - puhkusepäevad, sealhulgas ka lapsehoolduspuhkus, 

            - kordusõppuse  või  ajateenistuse päevad,  

           - muud erandlikud puudumised vastavalt TLS §19. 

Maha ei lahutata tööluusi päevi.  

Poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkuse päevi - vastavalt 

kokkuleppele. 

Summasse liidetakse 6 kuu töötasuna teenitud summad. Seega 

jäävad välja haigushüvitis, puhkusetasu, lähetuse päevaraha jmt. 

Kui töötaja on tööandja juures töötanud vähem kui 6 kalendrikuud, 

võetakse keskmise töötasu arvutamisel aluseks kalendrikuud, mille 

eest on töötajale töötasu sissenõutavaks muutunud. Kui keskmise 

töötasu arvutamise vajadus tekib enne esimest palgapäeva, siis 

keskmist töötasu ei arvutata ja töötajale makstakse kokkulepitud 

töötasu. 

 

II  Puhkusetasu arvutamine kokkulepitud töötasu säilitamisega  

Kui puhkusetasu arvestamise vajaduse tekke momendile  eelnenud 6 kalendrikuu eest sai töötaja ainult muutumatu 

suurusega töötasu, siis puhkuse perioodiks makstakse sedasama kuupalka (sisaldab ka kokkulepitud lisatasusid). Samuti 

juhul, kui töötaja oli viimasel kuue kuu jooksul mõned päevad puhkusel ja/või haige, kuid temaga kokkulepitud töötasus 

muudatusi ei tehtud ning talle ei makstud varieeruva suurusega lisatasusid, säilitatakse töötajale puhkuse ajaks 

kokkulepitud töötasu. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014146#para68
https://www.riigiteataja.ee/akt/111102011008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014146#para19
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SEADISTAMINE 
 
Käivitage RAPID PALK. 

1. Isikute andmed   
esimese töötaja isikukaart ekraanile  
tööleht Tööleping  Uus väli  

Puhkusetasu  - puhkusetasu arvutamise 
meetod. 
 
Valige sellele töötajale sobiv meetod. 

 
 

 Kui on valitud puhkusetasu arvutamise meetod Kuue kuu keskmise alusel, siis arvutatakse alati isiku 

puhkusetasu 6 kuu keskmise alusel. Sobiv valik töötajatele, kes ei saa püsivat kuupalka. 

Kui valite meetodiks Kokkulepitud töötasu säilitamine lisatasude kontrolliga, siis saate valida enne 

puhkustasu arvutamist sobiva meetodi või mooduli PUHKUSED kasutamisel valib programm meetodi ise. Sobiv 

meetod kuupalgalisele isikule, kes võib saada ka ühekordseid lisatasusid ja enne puhkusetasu arvutamist 

vajalik meetodi valimine. 

Märkige kõigile oma ettevõtte kuupalgalistele töötajatele puhkusetasu arvutamise meetodiks 

Kokkulepitud töötasu säilitamine lisatasude kontrolliga. 

 
2. Arvestuste liigid  

Põhipuhkus II 
 
Liikuge tabelis kõige viimasele 
reale. Versiooniuuendus lisas 

uue arvestusliigi 
„Põhipuhkus II“, mis on 
vajalik puhkusetasu 
arvutamiseks II meetodi - 
töötasu säilitamine, järgi.  
Hinna asukoht = „Eelmisel 
kuul kehtinud püsitasude 
summa“;  
Algoritm = „Tasu 
normtundide alusel“; 
Kulukonto = valige sama 
kulukonto, mis on 
põhipuhkuse tasul; 
 

 

Arvestusliigi maksustamine = kontrollige üle, et kõik maksud oleks märgitud, va „Puhkusefond“; 
Tululiik TSDs = 01 . 
 

 

3. Arvestuste liigid  
Põhipuhkus 
Versiooniuuenduse protseduur 
lisas siia juurde uue 
parameetri: 
Kuupalgalisel puhkuse 
arvestusliik, mille väärtuseks 
on arvestusliigi „Põhipuhkus II“ 
kood. 
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4. Seaded  Üldparameetrid  

Versiooniuuendus lisas uue parameetri Lubatud palga erinevus puhkusetasu meetodi määramisel , 
mille väärtuseks pandi 2 eurot. 
Põhjendatud vajadusel muutke seda. 

 

 

 
PUHKUSETASU ARVUTAMINE KUUPALGALISELE TÖÖTAJALE  

 
Igakuine tegevus töötajale puhkusetasu arvutamiseks II meetodil. Kui töötaja puhkusetasu arvestatakse eelneva  

6 kuu keskmise alusel, siis toimub kõik vanaviisi ja muudatusi ei ole. Järgnevas selgitused kuidas arvestatakse 

puhkusetasu kuupalgalisele töötajale alates 1.jaanuarist 2012.  

Klikkige nuppu Töökäsud   

 
A. Puhkusetasude arvestamine lisamooduliga PUHKUSED. 

Klikkige nuppu Arvestused püsiandmetelt, edasi valige Puhkusetasud ja periood.  
Protseduur valib automaatselt vajaliku puhkusetasu arvestusmeetodi ja arvutab puhkusetasud kõigile 
isikutele, kes märgitud selles perioodis puhkusele.  
NB! Kui Teie firmas on osalise koormusega töötajaid ja 6 eelneva kuu jooksul oli pühade-eelseid lühendatud 
tööpäevi, siis kontrollige üle osalise koormusega isikutele arvutatud puhkusetasud, sest programmis puudub 
info osalise koormusega töötaja normtundidest. 
 

B. Ilma moodulita PUHKUSED. 
Lisa uus töökäsk 
Valige töökäsu reale isik, kellele soovite puhkusetasu arvestada. Koodi tulpa valige Põhipuhkus.  
Avaneb tabel töötaja eelneva 6 kuu (mille kokkulepitud palgapäev on möödunud) tegelike töötasudega ja 
arvutusliku täistasuga (tasu juhul kui töötaja oleks kuu jooksul normajaga töötanud). 

 

 

Selle tabeli abil saate valida 

isikule sobiva puhkusetasu 

arvutamise meetodi. 

Kui olulisi erinevusi ei ole, 

siis valige Kuupalga alusel 

arvutamine. Töötajale säilib 

puhkuse ajaks eelneval 6 

kuul kehtinud kuupalk koos 

lisatasudega. 

 
NB! Kui sellel isikul on osaline töökoormus ja eelneva 6 kuu jooksul oli pühade-eelseid lühendatud tööpäevi, 

siis võib erinevus olla tingitud osalise koormusega töötaja tegelike normtundide info puudumisest. 

Kui töötajal on eelneva 6 kuu jooksul toiminud kokkulepitud töötasu määras suurenemisi või vähenemisi 

ja/või maksti muutuva suurusega lisatasusid, siis tuleb puhkusetasu arvutada keskmise kalendripäevatasu 

alusel ning valige meetodiks Kuue kuu keskmise arvutamine. 

Kui Te valisite puhkusetasu meetodiks Kuupalga alusel arvutamine, siis nüüd avaneb töökäsk, kus programm 

on automaatselt vahetanud puhkuse arvestusliigiks Põhipuhkus II . 
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Sisestage puhkuse 

algus- ja lõpp-

kuupäev. Programm 

arvutab mahu ja 

summa. Mahuks on 

puhkuse-perioodi 

jäävad töö normtunnid 

(või normpäevad).   

Salvestage töökäsk. Väljamaksed arvutage tavapäraselt.   

Juhend on koostatud: jaanuar 2012 

Täiendatud; jaanuar 2014 


