
 

 

 
reede, 20. november 2009. a. 

RAPID Plus-i uudiskiri  
Puhkust arvestatakse nüüd kalendriaasta põhiselt 

 

 
 

RP moodulisse PUHKUSED uue põhipuhkuse seadistamine 
 
Uuendage tavapäraselt peamoodulid RP FINANTS ja RP PALK. Vajadusel saate juhendit lugeda TT Tarkvara 
veebist. 
 
Käivitage RP PALK, valige menüüst nupp Kataloogid ja edasi Puhkuseliigid. 
 
1. Lisage puhkuseliigi ’Põhipuhkus’ nimetusele lõppu sõna ’vana’.  

 
 

2. Lisage tabeli lõppu uus puhkuseliik ’Põhipuhkus’ (kalendriaasta põhiselt): 

 
 
Arvestusliik = võite märkida sama arvestusliigi nagu vanal põhipuhkusel, kuna puhkuseraha arvutamise kord ei 
muutu 
Maht = 28 päeva 
Tasuline =  

Välisfinantseerimine = ärge märkige linnukest 
Arvestustüüp = Kalendriaasta eest (aegub häälestuses näidatud aja möödudes) 
 
Puhkuseliikide tabelist väljuge salvestamisega. 
 
3. PALK  Seaded  Üldparameetrid 

Seadistage puhkusenõude aegumise piir aastates = 1 
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Salvestage. 
 
 
4. Korrigeerige kõigi töötajate isikukaartidel puhkuseõigused. 
PALK  Isikute andmed  esimese isiku nimel topeltklikk  avaneb isiku kaart   
valige tööleht ’Puhkused’  tabel ’Õigus puhkust saada’  

a) lisage vanale põhipuhkuse liigile kuni kuupäev 30.06.2009; 
b) lisage teisele reale uus põhipuhkus, mis kehtib alates 01.07.2009. 

 
Liikuge järgmisele isikukaardile (toimub automaatne salvestamine) või väljuge Salvestamisega. 
Täiendage samade andmetega kõikide isikute puhkuseõigused. 
 
 
5. Korrigeerige kõigi töötajate isikukaartidel saadud puhkused. 
PALK  Isikute andmed  esimese isiku nimel topeltklikk  avaneb isiku kaart   
valige tööleht ’Puhkused’  Inventuur 31.12.2009 seisuga: 

 
Näide 
Töötaja Peeter Esimene asus tööle 22.jaanuar 2001; tema tööaasta algab 22.01. 

 
 
Töötaja Peeter Esimene puhkas 1. kuni 28.september 2009, kokku 28 päeva. Varasema Puhkusseaduse alusel oli 
arvestusperioodiks 22.01.09 kuni 21.01.2010. 
 
Uue TLS järgi peab põhipuhkuse kasutama samal kalendriaastal. Seetõttu peaks muutma 2009 aastal saadud 14 
puhkusepäeva puhkuseõiguse perioodiks ’Põhipuhkus 01.07.2009-31.12.2009’. 
Parandage Põhipuhkus_vana 14 päeva võrra lühemaks ja lisage uus saadud põhipuhkus 14 päeva.  
Töötaja puhkas kokku 28 päeva perioodil 1.-28.september, aga puhkuseõiguse arvestusperioodid on nüüd 
teised. 



 

 

 

 
Salvestage ja avage uuesti isiku kaart, tööleht Puhkused. 
 
Inventuur seisuga 31.12.09: 

 
Uue TLS järgi on töötaja põhipuhkuse saanud jooksval aastal.  
 
Kui töötajal oleks vana Puhkuseseaduse järgi väljatöötatud kasutamata puhkust, siis neid päevi võib töötaja 
kasutada järgneva 4 aasta jooksul. 
 
Siin näites ei ole töötajal kasutamata väljatöötatud puhkust, vaid kasutatud puhkust 2 päeva ette. Need 
päevad tuleb tasaarveldada 2010 aasta põhipuhkusega. Seega saab töötaja aastal 2010 26 päeva puhkust. 
Tasaarvlemiseks vähendage vana puhkust 2 päeva võrra ja lisage uus põhipuhkus 2 päeva, mille 
arvestusperiood on 01.01-31.12.2010.  



 

 

 
Töötaja puhkas kokku 28 päeva perioodil 1.-28.september, aga puhkuseõiguse arvestusperioodid on nüüd 
kolmes osas. Salvestage ja avage uuesti isiku kaart, tööleht Puhkused. 
 
Inventuur seisuga 31.12.09: 

 
 
Kontrollige ja korrigeerige samal viisil kõigi töötajate 2009 aasta puhkused. 
 

 
 
Lisainfo saamiseks helistage julgelt telefonil 433 0077 või saatke e-kiri rapid@tttarkvara.ee 
 
Teie tarkvara konsultandid 
 

 
TT Tarkvara OÜ 

Lossi 22 VILJANDI 71003 
Telefon 433 0077 

E-post: rapid@tttarkvara.ee 
www.tttarkvara.ee 

 
Kui Te ei soovi tulevikus enam infokirju saada, palun teatage sellest katre@tttarkvara.ee 
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