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1. Oma puhkuste vaatamine 

Oma puhkuse kohta käivat infot saad vaadata menüüpunktist “Puhkus”  >  “Minu puhkused”.  

 

Sulle avaneb Sinu puhkuste loetelu, kus iga puhkuse kohta on kuvatud puhkuseliik [1], periood [2], 
puhkusepäevade arv [3] ja asendaja [4] (kui on valitud). Iga puhkuse küljes on ka staatuse lipik, mis näitab, 
kas puhkusetaotlus on koostamisel, kooskõlastamisel, kinnitamisel või kinnitatud [5]. Mineviku puhkused on 
hallid ja nendega mingeid tegevusi enam teha ei saa. Tuleviku puhkuseid saab muuta ja tühistada.  

Kui Sa ei ole veel ühtegi puhkusetaotlust teinud, on “Minu puhkused” ala tühi. Paremal pool on info Sinu 
saadaolevate puhkusepäevade kohta [6]. Reeglina on Sul saada põhipuhkuse päevi, aga lisaks võib seal olla ka 
õppepuhkuse, lapsepuhkuse ja staažipuhkuse päevi. Saadaolevate päevadena näed Sa tänase päeva seisuga 
oma kasutamata puhkusepäevade jääki. 
Nupp "Vaata täpsemalt" [7] viib Sind põhjalikuma tabeli juurde. 
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2. Saadaolevad puhkusepäevad  

Saadaolevate puhkusepäevade tabelis kuvatakse andmeid Sinu puhkusepäevade arvestuse kohta jooksval 
aastal. Iga saadaoleva puhkuseliigi kohta on näha:  

- Kui palju on puhkusepäevi arvestud [1] ja kui palju nendest on juba kasutatud [2]. 

- Portaalis pooleliolevates ehk veel kinnitamata taotlustes broneeritud puhkusepäevade arv [3]. 

- Saadaolevate päevade arv ehk puhkusepäevade jääk [4]. 

- Puhkuse kasutamise periood [5] näitab, millal saab arvestatud päevi puhkusena välja võtta. 

Tabeli saab nurgast [6] või lihtsalt mujal klikkides sulgeda. 
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3. Uue puhkusetaotluse koostamine 

Olles sisenenud iseteenindusportaali, vali menüüst "Puhkus" > "Minu puhkused" ja seejärel kliki nupul “Lisa 
ajakavaväline puhkus”.  

 

 

Sulle avaneb puhkusetaotluse vorm.  

 

- Vali vormilt esmalt puhkuseliik [1]. Sulle kuvatakse valitud puhkuseliigi selgitus, kus antakse infot 
seadusest tulenevate õiguste või piirangute kohta.  

- ALATES väljale [2] sisesta, mis kuupäevast alates soovid puhkama hakata.   
Kui asutus on kehtestanud puhkuse etteteatamise ajaks mingi kindla arvu päevi, siis on kalender 
nende päevade ulatuses lukustatud. 
Näiteks kui töötaja teeb puhkusetaotlust 12. aprillil ja asutuses on 14-päevane etteteatamise reegel, 
siis on kalender lukus 14 päeva ulatuses ja puhkust saab taotleda alates 26. aprillist. 

http://www.rtk.ee/
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Kalendris on kollasega märgistatud kuupäevad, kus Sul on mõni muu puudumine, näiteks lähetus või 
koolitus või muu varem sisestatud puhkus. Samuti on kollasega märgistatud kuupäevad, kui Sa pead 
kedagi teist asendama. Neid päevi valida ei saa ja need ei tohi ka jääda puhkuseperioodi sisse. 
 

 

- KUNI väljale [3] sisesta puhkuse lõpu kuupäev aga võid ka sisestada kõrvalolevasse lahtrisse soovitud 
puhkusepäevade arvu [4]. Vorm korrigeerib "kuni"-kuupäeva lahtri sisestust ise. 

- Juhul kui valitud puhkuseliigil rakendub päevade arvestus ehk näha on ka jääk, siis lukustuvad 
kalendris päevad, mis jäävad kaugemale kui vaba jäägi järgi võtta saab. 

- Jäägi väli näitab, kui palju on alles jäänud saadaolevaid päevi [5]. See väli on nähtav ainult nendel 
puhkuseliikidel, mis on näha ka saadaolevate puhkusepäevade plokis. 

- Kui asutuses on nõutud, et Sinu puhkuseperioodil oleks Sul asendaja, pead järgmisena valima 
asendaja.  Enne aga on soovitav vaadata "Töötajate puhkuste ja osalemiste graafikut" [6], et näha, 
kas asendaja on soovitud perioodil vaba. 

- Asendaja lisamiseks kliki nuppu "Lisa asendaja".  

 

http://www.rtk.ee/
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- Töötaja lahtris [7] saad otsida isikuid kogu asutusest, nii eesnime kui perenime järgi. 
Sisesta paar tähte ja oota veidi...  vorm pakub leitud isikud.  Kliki sobiva isiku nimel ja see ilmub 
lahtrisse. 

- Väljad "Asendab alates" [8] ja "kuni" [9] on juba eelnevalt täidetud puhkuse enda alguse ja lõpu 
kuupäevadega. Neid kuupäevi saad soovi korral muuta. 

- Sul on võimalus lisada mitu asendajat. 
- Puhkusetaotlusele saad vajadusel lisada manusena [10] ka mõnda dokumenti või faili oma arvutist. 

Näiteks õppepuhkuse puhul on vajalik kooli tõendi olemasolu. 
- Märkuste lahtrisse [11] saad kirjutada lisainfot oma puhkusesoovi kohta. Märkuste sisu on alati 

nähtav kõigile, kes sinu puhkusetaotlust vaatavad, näiteks kooskõlastajad. 
- Nüüd salvesta! 

Portaal kontrollib üle, kas kõik sai õigesti ja teavitab kui midagi läks valesti või kui miski ei klappinud 
asutuses kehtestatud puhkuse taotlemise reeglitega. 

Pärast salvestamist on Sul võimalik samale puhkusetaotlusele lisada veel üks puhkuseperiood [12], jätta 
taotlus ootele ja saata see kooskõlastamisele millalgi hiljem [13] või minna kohe esitamise juurde [14]. Alati 
on ka võimalus terve taotlus kustutada [15].  
Iga taotluse puhul on Sul võimalik “Muuda” [16] nupust lahti klikkida puhkusetasu maksmise eelistus ja 
valida, kas soovid puhkusetasu palgapäeval või enne puhkusele jäämist. Puhkusetasu maksmise eelistust 
muuta ei saa kui puhkuse alguseni on jäänud vähem kui 6 tööpäeva. Sel juhul makstakse puhkusetasu alati 
palgapäeval. 
Olemasolevas puhkuseperioodis on võimalik teha korrektiive avades konkreetse puhkusesoovi  “Muuda” [17] 
nupu abil. Seejärel muutuvad kõik eelnevalt täidetud väljad taas muudetavaks. 

 

http://www.rtk.ee/


 

    7 
Riigi Tugiteenuste Keskus 

Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee 

4. Puhkusetaotluse esitamine 
Kui klikid puhkusetaotlusel “Edasi esitamisele …” nuppu, viiakse Sind edasi kooskõlastamiste lehele. 
Sulle avaneb eeltäidetud kooskõlastusring, kus menetlusrollid on asutuse administraatori poolt juba paika 
pandud [1]. Saad vajadusel lisada täiendavat kooskõlastajat [2]. 
Kui Sa määrasid puhkusele ka asendaja [3] ning asutuses on asendajalt nõusoleku küsimine kohustuslik, siis 
esmalt küsitakse nõusolekut temalt. Asendajale on nõusoleku andmiseks arvestatud 1 tööpäev [4]. 
 
Esitamiseks peavad olema kõik kooskõlastajad nimeliselt määratud. Juhul kui see nii ei ole, kuvatakse ka 
vastav teade [5]. 
 
Sul on võimalus kooskõlastaja isikut muuta, kui automaatselt pakutav isik on näiteks puhkusel või haige [6]. 
Igal kooskõlastajal on oma toiminguks vaikimisi ette nähtud teatud aeg [7]. 
Aja järgi arvutatakse eeldatav toimingu tähtaeg [8]. Nii saad vaadata, mis ajaks võiks olla sinu taotlus 
kinnitatud. 
Vajadusel saad aegu muuta. Kui muudad päevade arvu, siis muutub ka järgnevatel kooskõlastajatel 
arvestuslik tähtaeg. 
Nupp "Fikseeri tähtaeg" [9] võimaldab valida kindla kuupäeva, mis ajaks puhkusetaotlus peaks kinnitatud 
saama. Fikseeritud kuupäev muudab automaatselt kõikide kooskõlastajate toiminguks ettenähtud aega.  
 
Kui kõik kooskõlastajad ja kinnitaja on valitud, saad puhkusetaotluse menetlusse saata [10]. 
 

 
 
Näed nüüd oma puhkuste loetelus äsja esitatud taotlust, mis on staatuses "Kooskõlastamisel". 

http://www.rtk.ee/
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5. Asendamisega nõustumine ja mittenõustumine 

Juhul kui keegi asutuse töötajatest on oma puhkuseperioodi ajaks valinud Sind enda asendajaks, siis taotluse 
esitamisel loob portaal Sulle tööülesande, mille kaudu saad anda oma nõusoleku või lükata asendamise 
ettepaneku tagasi. Tööülesande kohta saad Sa ka teavituse oma e-posti aadressile. 

Olles sisenenud iseteenindusportaali, näed sellisel juhul oma töölaual ka vastavat tööülesannet.  

 

Tööülesande täitmiseks kliki ülesandel. Avaneb lisaaken.  

Kui oled kolleegi asendamisega nõus, kliki nuppu "Nõustun" [1].  
Juhul kui Sa ei saa mingil põhjusel asendada, tuleb siia lisada põhjus [2] ja vajutada nuppu "Lükkan tagasi" [3]. 

 
 
Sellega on tööülesanne täidetud ja asendamise ettepaneku tegija saab teate oma töölauale. 
Juhul kui Sa ei nõustunud asendamisega, saab taotleja sellekohase teate koos Sinu poolt lisatud põhjusega ja 
ta peab asuma oma puhkusetaotlust korrigeerima ning valima uue asendaja. 

Kui puhkusetaotlusel oli määratud rohkem kui üks asendaja, edastab süsteem dokumendi esimesele 
kooskõlastajale kooskõlastamiseks alles siis, kui kõikide asendajate nõusolek on olemas. 
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6. Puhkusetaotluse kooskõlastamine 

Juhul kui Sulle on loodud tööülesanne puhkusetaotluse kooskõlastamiseks, saadab portaal vastava teavituse 
Sinu e-posti aadressile. Olles sisenenud iseteenindusportaali, näed sellisel juhul oma töölaual ka vastavat 
tööülesannet koos tähtajaga. 

 

Ülesande avamiseks kliki ülesandel ja Sulle avaneb töötaja puhkusetaotlus. 

 

Näha on tööülesanne koos nuppudega "Kooskõlastan" [1] ja "Lükkan tagasi" [2]. 

Lehel on näha ka kogu taotluse info, mida Sa kooskõlastama pead: taotleja nimi koos ametikohaga [3], 
puhkuseliigi nimetus ja periood [4], asendaja [5] ja puhkusetasu maksmise eelistus [6]. Vajadusel saad 
kooskõlastamisele saadetud taotluse andmeid muuta klikkides nupul „Avan muutmiseks“.  

Paremal ülal on nupp "Töötajate puhkused ja osalused" [7], millel klikkides avaneb eraldi aknas asutuse teiste 
töötajate puhkuste, lähetuste ja muude puudumiste graafik. 

http://www.rtk.ee/
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Eraldi lingilt saab vaadata kooskõlastuste infot [8].  

 

Kooskõlastuste lehel on näha ka Sinu enda rida koos vastava märkega [9]. 
Koos oma kooskõlastuse andmisega, on sul võimalus endale järgnevaid menetlussamme muuta. Saad muuta 
endale järgnevate menetlussammude täitjaid [10].  Samuti saad vajadusel lisada täiendavat kooskõlastajat 
[11] või kooskõlastussammu sootuks eemaldada [12]. 

Kui kõik andmed sobivad, saad puhkusetaotluse ära kooskõlastada vajutades nuppu „Kooskõlastan“ [12]. 

Portaal suunab Sind lehele "Puhkused kooskõlastamiseks" ja ülal kuvatakse ka väike teade  kooskõlastamise 
õnnestumise kohta. 

 
  

http://www.rtk.ee/
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7. Mitme puhkusetaotluse korraga kooskõlastamine 

Kui Sul on töölaual kooskõlastamise ülesandeid palju, siis võid taotlused korraga kooskõlastada tabeli vaatest. 
Tabeli vaade avaneb menüüst "Puhkus" - "Kooskõlastamine". 

 

Taotlused on jaotatud kolme liiki: puhkusetaotlused [1], ajakava puhkusetaotlused [2] ja puhkuse muutmise 
taotlused [3].  
Tabelis saab kirjeid sorteerida töötaja nime [4] järgi ja struktuurüksuse [5] järgi. 

Lisaks on filter [6], mis võimaldab sisestatud sõna järgi ridu kiiresti välja filtreerida. Filtri tühistamiseks tuleb 
väli tühjaks teha. 

 

Tabelis töötaja nimel klikkides avaneb tema taotlus koos Sinu tööülesandega. 

Tabelis on võimalik märgistada mitu taotlust [7] ja need korraga kooskõlastada. 
Vasakul ülanurgas on ka nupp [8], millel klikkides saab kõik nähtavad read ära märgistada või siis märgistuse 
eemaldada. 

http://www.rtk.ee/


 

    13 
Riigi Tugiteenuste Keskus 

Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee 

Kui oled märgistanud mitu taotlust, vajuta nuppu "Kooskõlastan märgitud puhkused" [9 ] ja kõik taotlused 
saavad korraga kooskõlastatud. Sulle kuvatakse väike teade toimingu õnnestumise kohta. 

Kui soovid taotluseid tagasi lükata, siis seda tuleb teha ükshaaval. Ava töötaja puhkusetaotlus ja kliki nupul  
„Lükkan tagasi“. 

 

Avaneb aken, kuhu tuleb sisestada tagasilükkamise põhjus [1] ja vajutada  
nuppu „Lükkan taotluse tagasi“ [2]. 
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8. Puhkusetaotluse kinnitamine 

Juhul kui Sulle on loodud tööülesanne puhkusetaotluse kinnitamiseks, saadab portaal vastava teavituse Sinu 
e-posti aadressile. Olles sisenenud iseteenindusportaali, on Sinu töölaual kinnitamise tööülesanne [1] koos 
tähtajaga [2]. Tööülesande saab avada sellel klikkides. 

 

Siin on näha tööülesanne koos nuppudega "Kinnitan" [3] ja "Lükkan tagasi" [4]. Lisaks on veel nupp 
"Puhkusekorraldus (PDF)" [5], millel klikkides avatakse loodava kinnitusdokumendi eelvaade PDF-ina. 

Lehel on näha ka kogu taotluse info, mida Sa kooskõlastama pead: taotleja nimi koos ametikohaga [6], 
puhkuseliigi nimetus ja periood [7], asendaja [8] ja töötaja puhkusetasu maksmise eelistus [9]. 

Paremal ülal on nupp "Töötajate puhkused ja osalused" [10], millel klikkides avaneb eraldi aknas asutuse 
teiste töötajate puhkuste, lähetuste ja muude puudumiste graafik. 

 

Eraldi lingilt saab vaadata kooskõlastuste infot [11].  

 

 

http://www.rtk.ee/
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Kooskõlastuste lehel on näha seni taotlusele antud kooskõlastused [12] ja ka Sinu enda rida koos märkega 
„Vastuse ootel“ [13].  
Kui kõik andmed sobivad, saad puhkusetaotluse ära kinnitada vajutades nuppu „Kinnitan“ [14]. 

 

 
Portaal suunab Sind lehele "Puhkused kinnitamiseks" ja Sulle kuvatakse ka väike teade  kinnitamise 
õnnestumise kohta [15]. 
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9. Mitme puhkusetaotluse korraga kinnitamine 

Kui Sul on töölaual kinnitamise tööülesandeid palju, siis on mugavam taotlused korraga kinnitada tabeli 
vaatest. Tabeli vaade avaneb menüüst "Puhkus" - "Kinnitamine". 

 

Taotlused on jaotatud kolme liiki: puhkusetaotlused [1], ajakava puhkusetaotlused [2] ja puhkuse muutmise 
taotlused [3]. 

Tabelis saab kirjeid sorteerida töötaja nime järgi [4] ja struktuurüksuse [5] järgi. Lisaks on filter [6], mis 
võimaldab sisestatud sõna järgi ridu kiiresti välja filtreerida.  
Tabelis töötaja nimel klikkides avaneb juba tuttav tööülesande vaade koos töötaja taotluse andmetega.  

Loetelu vaates on kõik taotlused vaikimisi märgistatud ja need saab korraga kinnitada. 

Vasakul ülanurgas on ka nupp [7], millega saab korraga kõik taotlused ära märgistada või siis märgistuse 
eemaldada.  
Vajuta nuppu "Kinnitan tabeli lehel märgistatud puhkused" [8]. Sulle kuvataksetühi tabel ja  väike teade 
toimingu õnnestumise kohta. 

 

 

http://www.rtk.ee/
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Kui soovid taotluseid tagasi lükata, siis seda tuleb teha ükshaaval. Ava töötaja puhkusetaotlus ja tööülesande 
plokis kliki nupul „Lükkan tagasi“. 

 

Kuvatakse aken, kuhu tuleb sisestada tagasilükkamise põhjus [9]. Põhjuse teksti näeb taotleja, kui ta hakkab 
oma puhkust korrigeerima. Vajuta nuppu "Lükkan taotluse tagasi" [10]. 

 

Taotlus saadeti nüüd koos põhjendusega töötajale tagasi. 

http://www.rtk.ee/
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AK  AMETIKOHTI TÄITVATE TÖÖTAJATE PUHK USETAOTLUSTE 

KINNITAMINE  

Kui asutuses on ametikohti, mis on määratletud asutusesiseseks kasutamiseks = AK, siis neid ametikohti 
täitvate töötajate puhkused tuleb kinnitada ülejäänutest eraldi. Puhkuste kinnitamise tabelvaates on selliste 
puhkusetaotluste valimise linnuke eraldi veerus [1]. Kui puhkuste kinnitamise tabelis on korraga AK 
tunnusega ja ilma  AK tunnuseta töötajate taotlusi, siis vaikimisi on valitud (linnukestega markeeritud) ilma  
AK tunnuseta töötajate taotlused [2]. Korraga AK tunnusega ja ilma AK tunnuseta töötajate puhkuseid 
kinnitada ei saa. Tuleb vajutada „Vali kõik“ nuppu [3] emma-kumma veeru päises või markeerida taotluseid 
linnukesega ükshaaval.  

Kui emma-kumma veeru puhkusetaotlused on linnukestega tähistatud, siis tuleb vajutada nuppu „Kinnitan 
tabeli lehel märgistatud taotlused“.  

 

AK tunnusega töötajate puhkused kanduvad eraldi PDF dokumendile, mis saab märke „Asutusesiseseks 
kasutamiseks“ ning vastav dokument avalikus dokumendiregistris ei kajastu.  
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Kinnitatud dokumentide vaates saavad AK tunnusega puhkusekorraldused eraldi tunnuse:  

 
 

10. Puhkuse muutmine  

Oma kinnitatud puhkuse muutmiseks sisene iseteenindusportaali ja vali menüüst "Puhkus" > "Minu 
puhkused". Oma puhkuste loetelust kliki perioodil, mida soovid muuta. 

 

Puhkuse muutmiseks on Sul kolm võimalust: 

 Kui soovid muuta puhkuse kuupäevi ja asendajaid, siis ava puhkus muutmiseks ning esita puhkuse 
muutmise taotlus. Puhkuse liiki muuta ei saa. 

 Kui Sa soovid kinnitatud puhkuse juures muuta ka puhkuse liiki, siis tuleb see puhkus kõigepealt 
tühistada ja seejärel esitada uus puhkusetaotlus. 

 Kui puhkuse liik ja periood jäävad samaks, aga soovid vahetada või lisada vaid asendajat, siis ava 
kinnitatud puhkus asendaja muutmise nupust.  

Pane tähele!  
Asendaja muutmise nuppu kuvatakse vaid siis, kui asutuse reeglite järgi on asendaja muutmine ilma 
menetlusprotsessita lubatud. 
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PUHKUSE KUUPÄEVADE MU UTMINE  

Vajuta nuppu "Avan muutmiseks". 

 

 

Sinult küsitakse üle, kas oled kindel, et soovid muuta...  kliki nupul “Avan muutmiseks”. 

Avaneb puhkuse muutmise taotlusvorm. Kõigepealt on näha see puhkuseperiood, mida Sa muuta soovid [1]. 
Selle all kuvatakse uute andmete sisestamise vorm:  

 Kalendrist uut perioodi valides on sinisega tähistatud see periood, mida Sa muuta soovid [2]. 

 Kollasega on märgistatud kuupäevad [3], kus Sul on mõni muu puudumine, näiteks lähetus või 
koolitus või muu varem sisestatud puhkus. Samuti on kollasega märgistatud kuupäevad, kui Sa pead 
kedagi teist asendama. Neid päevi valida ei saa ja need ei tohi ka jääda puhkuseperioodi sisse. 

 Kui asutus on kehtestanud puhkuse etteteatamise ajaks mingi kindla arvu päevi, siis on kalender 
nende päevade ulatuses lukustatud. 
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Saad samale puhkusetaotlusele soovi korral lisada veel ühe perioodi [4], kui Sul puhkuse muutmise 
tulemusena vabanes puhkusepäevi või kui Sul on puhkusepäevi saadaolevana veel järel. 

Seejärel salvesta muudatused ja võid muudetud puhkusetaotluse saata menetlusse vajutades nuppu “Edasi 
esitamisele” [5]. Siin kuvatakse Sinu taotluse kooskõlastajad ja kinnitaja. Kui kõik kooskõlastajad ja kinnitaja 
on valitud, saad puhkusetaotluse menetlusse saata. 

Alati on võimalik ka puhkuse muutmisest loobuda [6].  
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ASENDAJA MUUTMINE  

Kinnitatud puhkusesoovis asendaja vahetamiseks või juurde lisamiseks vajuta nuppu „Muudan/lisan 
asendaja“. 

 

Sulle avaneb asendaja muutmise aken. 
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Asendaja muutmise aknas saad olemasoleva(d) asendaja(d) välja vahetada [1] või eemaldada [2] ning lisada 
juurde uusi või täiendavaid asendajaid [3].  

Lisaks saad muuta iga asendaja asendusperioodi [4]. 

Asendaja muutmise kinnitamisel salvestatakse uu(t)e asendaja(te) andmed. Kui asendaja määramisel on 
vajalik nõusoleku küsimine, siis saab puhkusesoov staatuse „Asendamine kooskõlastamisel“. 
 

 

Puhkusesoov saab uuesti staatuse „Kinnitatud“ kui asendaja(d) on oma nõusoleku(d) andnud. Sulle 
saadetakse sellekohane teade. 

Pane tähele!  
Kui Sinu määratud uus asendaja ei nõustu Sind valitud perioodil asendama, siis jääb kinnitatud puhkusesoovis 
kehtima eelneva asendamise info. 
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11. Puhkuse tühistamine 

Oma kinnitatud puhkuse tühistamiseks sisene iseteenindusportaali ja vali menüüst "Puhkus" > "Minu 
puhkused". Oma puhkuste loetelust kliki perioodil, mida soovid tühistada. 

 

Vajuta nuppu „Tühistan puhkuse“. 

 

Sinult küsitakse üle, kas oled kindel, et soovid tühistada...  kliki nupul "Avan taotluse". Sulle avaneb puhkuse 
tühistamise vorm. 

Tühistamise puhul on kohustuslik sisestada põhjus [1]. Allpool on näha tühistatava puhkuse liik ja periood 
[2]. 
Juhul kui tühistad puhkust, millele rakendub päevade arvestus, siis tuleb arvestada, et tühistatavad päevad 
vabanevad alles peale tüistamise kinnitamist. 
Kui Sinu tühistamise taotlus saab kinnitatud ja Sul oli puhkuseperioodiks määratud asendaja, vabanevad ka 
asendaja kalendris vastavad päevad. 

Võid nüüd tühistamise taotluse saata kooskõlastamisele vajutades nuppu “Edasi esitamisele” [3].   
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Siin kuvatakse Sinu taotluse kooskõlastajad [4] ja kinnitaja [5]. Vajuta nuppu „Estian puhkusetaotluse“ ja Sinu 
puhkuse tühistamise taotlus läheb menetlusse. 

 

Näed nüüd oma puhkuste loetelus äsja esitatud tühistamise taotlust, mis on staatuses "Kooskõlastamisel" või 
„Kinnitamisel“. 
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12. Puhkuse katkestamine 

Juba alanud puhkuse katkestamiseks sisene iseteenindusportaali ja vali menüüst "Puhkus" > "Minu 
puhkused". Oma puhkuste loetelust kliki perioodil, mis on juba alanud.  

 

Puhkuse detailandmete vaates on nüüd nupp “Katkestan”.  Vajuta sellel ja Sinult küsitakse üle, kas oled 
kindel, et soovid katkestada...  kliki nupul "Avan taotluse". 

 

Sulle avaneb puhkuse katkestamise vorm. 

Kalendris pakutakse vaikimisi puhkuse katkestamise kuupäevaks tänast päeva [1].  
Saad seda kuupäeva muuta ja puhkust katkestada nii varasemast kui hilisemast kuupäevast.  
NB! Katkestamise kuupäeva loetakse juba tööpäevaks. 

Kui soovid puhkust katkestada vaid lühikeseks perioodiks ja hiljem puhkusele naasta, kliki nupul “Jätkan 
puhkust alates” [2]. Vali kalendrist, mis kuupäevast alates jätkad puhkamist. 

Lisaks on Sul võimalik märkida linnukesega, kas soovid katkestatud päevade võrra puhkust pikendada [3]. Sel 
juhul arvutab süsteem ise ringi puhkuse lõppkuupäeva. 

Pead lisama ka puhkuse katkestamise põhjuse [4]. 

Vormi all kuvatakse Sulle infoks hetkel katkestatava puhkuse periood [5]. 

Kui oled taotluse andmetes kindel võid minna edasi esitamisele [6].  
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Kontrolli kooskõlastajate andmed ja saada puhkuse katkestamise taotlus kooskõlastusringile. 

Sinu puhkuste loetellu ilmus nüüd puhkuse muutmise taotlus täiendava märkega "katkestamine".  Kui  valisid 
taotlusel puhkuse jätkamise mingist kuupäevast, koosneb Sinu taotlus nüüd kahest eraldiseisvast perioodist. 
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13. Kooskõlastamiselt tagasilükatud puhkusetaotluse 
korrigeerimine 

Kui  mõni kooskõlastaja lükkas Sinu puhkusetaotluse tagasi, saabub Sulle sellekohane e-mail. Olles sisenenud 
iseteenindusportaali, kuvatakse Sulle vastavat teadet ka töölaual. 

Taotluse vaatamiseks ja muutmiseks pead avama oma puhkuste loetelu menüüst "Puhkus"  >  "Minu 
puhkused". 
Siin on näha üks taotlus hüüumärgiga ja staatusega "Korrigeerimisel" [1]. Hiirt hüüumärgil hoides ilmub väike 
selgitus [2]. Ava taotlus puhkuseplokil klikkides [3]. 

 

Sulle avaneb taotluse vorm koos selgitava teatega selle kohta, kes taotluse tagasi lükkas ning mis oli selle 
põhjuseks [4]. Muuda oma puhkuse andmeid vastavalt märkusele ja salvesta [5]. 
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Nüüd "Edasi esitamisele". 
Kuna korrigeerimisel on võimalik, et puhkuse andmed muutuvad olulisel määral, siis on süsteem varasemad 
kooskõlastused eemaldanud ja peale esitamist tuleb kooskõlstused uuesti saada.  
Kui kooskõlastajate andmed sobivad, esita puhkusetaotlus uuesti. 

Sinu muudetud puhkusetaotlus on saanud uuesti staatuse "kooskõlastamisel". 
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14. Puhkusetaotluse menetlusest tagasivõtmine 

Kui Sa soovid oma esitatud taotluses teha muudatusi, siis Sul on võimalik oma kooskõlastamisel olevat, aga 
veel kinnitamata puhkusetaotlust tagasi võtta. 

Olles sisenenud iseteenindusportaali, vali menüüst “Puhkus” – “Minu puhkused”. 
Nüüd ava kooskõlastamisel või kinnitamisel [1] olev puhkusetaotlus sellel klikkides [2]. 

 

Kliki nuppu “Võtan taotluse tagasi” [3]. Sinult küsitakse üle, kas oled kindel. Vajuta “Võtan taotluse tagasi”.  

 

Kui taotlusel on juba olemas vähamelt üks kooskõlastus, pead nüüd sisestama tagasivõtmise  
põhjenduse [4]. Vajuta nuppu „Võtan tagasi“ [5].  
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Sulle kuvatakse taotluse vaade, kus saad muuta seal olevaid puhkuseid [6] või lisada taotlusele veel 
täiendavat puhkuseperioodi [7]. 
Olemasolevate andmete muutmiseks vajuta nuppu “Muuda” [8]. 

 

Sulle avaneb vorm, kus kõikidele väljadele sisestatud info on muudetav. Saad muuta nii liiki [9], perioodi [10], 
kui asendajaid [11], samuti lisada manust [12] ja märkuseid [13].  

Kui muudetaval puhkusel rakendub puhkusepäevade jäägi kontroll ja kalendris on kuupäevad lukustatud, siis 
on soovitav vajutada nuppu "Puhasta väljad" [14].  See vabastab kalendris varem valitud kuupäevad ja Sa 
saad uue perioodi vabalt valida. 

Salvesta [15] muudatused.  
Kui oled nüüd oma puhkusesoovis kindel, võid taotluse uuesti kooskõlastamisele saata vajutades “Edasi 
esitamisele” [16] nuppu. Kui kooskõlastajate andmed sobivad, esita puhkusetaotlus. 
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15. Ajakava puhkusetaotluse koostamine 

Puhkuste ajakava koostamise perioodil saadab iseteenindusportaal Sulle tööülesande ajakava puhkuse 
planeerimiseks. Olles sisenenud iseteenindusportaali, kliki tööülesandel [1]: 

 

Sulle avaneb ajakava puhkusetaotluse vorm, kus saad tutvuda terve tööülesande sisuga. Tööülesande teksti 
saada avada ja sulgeda selle pealkirjal klikkides [2]: 
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- Vali vormilt esmalt puhkuseliik [1]. Sulle kuvatakse valitud puhkuseliigi selgitus, kus antakse infot 
seadusest tulenevate õiguste või piirangute kohta.  

- ALATES väljale [2] sisesta, mis kuupäevast alates soovid puhkama hakata.   
Kalender on lukustatud kuni selle kuupäevani, millest alates asutus on lubanud ajakava puhkust 
alustada. 
 
Kalendris on kollasega märgistatud kuupäevad, kus Sul on mõni muu puudumine, näiteks lähetus või 
koolitus või muu varem sisestatud puhkus. Samuti on kollasega märgistatud kuupäevad, kui Sa pead 
kedagi teist asendama. Neid päevi valida ei saa ja need ei tohi ka jääda puhkuseperioodi sisse. 
 

 

- KUNI väljale [3] sisesta puhkuse lõpu kuupäev, aga võid ka sisestada kõrvalolevasse lahtrisse soovitud 
puhkusepäevade arvu [4]. Vorm korrigeerib "kuni"-kuupäeva lahtri sisestust ise. KUNI väljalt puhkuse 
lõpu kuupäeva valides lukustuvad kalendris päevad, mis jäävad kaugemale kui vaba jäägi järgi võtta 
saab. 

- Näha on ka puhkusepäevade jääk, mis näitab kui palju on alles jäänud saadaolevaid päevi [5].  
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- Kui asutuses on nõutud, et Sinu puhkuseperioodil oleks Sul asendaja, pead järgmisena valima 
asendaja.  Enne aga on soovitav vaadata "Töötajate puhkuste ja osalemiste graafikut" [6], et näha, 
kas asendaja on soovitud perioodil vaba. 

- Asendaja lisamiseks kliki nuppu "Lisa asendaja" [7].  

 
 

- Töötaja lahtris [8] saad otsida isikuid kogu asutusest, nii eesnime kui perenime järgi. 
Sisesta paar tähte ja oota veidi...  vorm pakub leitud isikud.  Kliki sobiva isiku nimel ja see ilmub 
lahtrisse. 

- Väljad "Asendab alates" [9] ja "kuni" [10] on juba eelnevalt täidetud puhkuse enda alguse ja lõpu 
kuupäevadega. Neid kuupäevi saad soovi korral muuta. 

- Sul on võimalus lisada mitu asendajat. 
- Puhkusetaotlusele saad vajadusel lisada manusena [11] ka mõnda dokumenti või faili oma arvutist.  
- Märkuste lahtrisse [12] saad kirjutada lisainfot oma puhkusesoovi kohta. Märkuste sisu on alati 

nähtav kõigile, kes sinu puhkusetaotlust vaatavad, näiteks kooskõlastajad. 
- Nüüd salvesta [13]! 

Portaal kontrollib üle, kas kõik sai õigesti ja teavitab kui midagi läks valesti või kui miski ei klappinud 
asutuses kehtestatud puhkuse taotlemise reeglitega. 

Kui soovid oma saadaolevaid puhkusepäevi kasutada mitme perioodina, pead ajakava koostamisel ühe 
taotluse peal ära valima kõik perioodid. Selleks on Sul pärast esimese puhkuseperioodi  salvestamist võimalik 
samale puhkusetaotlusele lisada veel puhkuseperioode, vajutades nuppu “Lisa uus periood” [14]. 
 

 
 
Sulle avaneb eelpool kirjeldatud puhkusetaotluse vorm, kus tuleb valida puhkuseliik, soovitud periood ja 
määrata asendaja, kui see on asutuses nõutud.  
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Iga taotluse puhul on Sul võimalik “Muuda” [15] nupust lahti klikkida puhkusetasu maksmise eelistus ja 
valida, kas soovid puhkusetasu palgapäeval või enne puhkusele jäämist.  
Olemasolevas puhkuseperioodis on võimalik teha korrektiive avades konkreetse puhkusesoovi  “Muuda” [16] 
nupu abil. Seejärel muutuvad kõik eelnevalt täidetud väljad taas muudetavaks. 
Kui kõik puhkuseperioodid on valitud, võid jätta taotluse ootele ja saata selle kooskõlastamisele hiljem [17] 
või minna kohe esitamise juurde [18]. Alati on ka võimalus terve taotlus kustutada [19].  
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16. Ajakava puhkusetaotluse esitamine 
Kui klikid puhkusetaotlusel “Edasi esitamisele …” nuppu, viiakse Sind edasi kooskõlastamiste lehele. 
Sulle avaneb eeltäidetud kooskõlastusring, kus menetlusrollid on asutuse administraatori poolt juba paika 
pandud [1]. Saad vajadusel lisada täiendavat kooskõlastajat [2]. 
Kui Sa määrasid puhkusele ka asendaja(d) [3] ning asutuses on asendajalt nõusoleku küsimine kohustuslik, siis 
esmalt küsitakse nõusolekut temalt. Asendajale on nõusoleku andmiseks arvestatud 1 tööpäev [4]. 
 
Esitamiseks peavad olema kõik kooskõlastajad nimeliselt määratud. Juhul kui see nii ei ole, kuvatakse ka 
vastav teade. 
 
Sul on võimalus kooskõlastaja isikut muuta, kui automaatselt pakutav isik on näiteks puhkusel või haige [5]. 
Igal kooskõlastajal on oma toiminguks vaikimisi ette nähtud teatud aeg [6]. Aja järgi arvutatakse eeldatav 
toimingu tähtaeg [7].  
 
Kui kõik kooskõlastajad ja kinnitaja on valitud, saad puhkusetaotluse menetlusse saata [8]. Aga võid 
esitamisest ka loobuda [9] – see tähendab, et Sinu puhkusetaotlus jääb KOOSTAMISEL staatusesse ja saad 
hiljem naasta seda muutma või menetlusse saatma. 
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Kui klikkisid nupul “Esitan pukusetaotluse”, näed nüüd oma puhkuste loetelus äsja esitatud taotlust, mis on 
staatuses "Kooskõlastamisel" [1]. 
 

 

 
Kui loobusid taotluse esitamisest, näed oma puhkuste loetelus taotlust, mis on staatuses "Koostamisel" [1]. 
Saad selle taotluse kõiki perioode avada muutmiseks konkreetsel perioodil klikkides [2]. Samuti saad sellelt 
vaatelt lisada taotlusele täiendavat puhkuseperioodi [3], saata taotluse otse menetlusse [4] või taotluse 
tervikuna kustutada [5]. 
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17. Asutuse ajakava puhkusetaotluste kinnitamine 

Töötajate ajakava puhkusetaotluste kinnitamiseks kinnitajale tööülesandeid ei genereerita ja e-mailile ei 
saadeta.  
Et kinnitamisele saabunud puhkusetaotluseid kinnitada, tuleb  valida menüüpunkt "Puhkus" > "Kinnitamine", 
kuhu kuvatakse tabelvaatesse kõik kinnitamisele laekunud puhkusetaotlused.  

 

Taotlused on jaotatud kolme plokki: puhkusetaotlused, ajakava puhkusetaotlused  ja puhkuse muutmise 
taotlused – sulgudes kuvatakse vastavas plokis ootel olevate taotluste arv.  
Kinnitaja peab valima  „Ajakava puhkusetaotlus“: 

 

Avanevas puhkusetaotluste loetelu vaates on nähtavad taotlused vaikimisi märgistatud ja need saab korraga 
kinnitada. Vaikimisi kuvatakse tabelis korraga 10 töötaja taotlused. Kuvatavate taotluste arvu saab 
kinnitaja ise määrata. 
Kui on soov terve asutuse töötajate taotlused korraga kinnitada, tuleb kuvamise rippmenüüst valida KÕIK.  
Sel juhul kantakse kõikide töötajate ajakava puhkused ühele kinnitusdokumendile (PDF). 
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Avanevas tabelis saab kirjeid sorteerida töötaja nime [1] ja struktuurüksuse [2] järgi. Lisaks on filter [3], mis 
võimaldab sisestatud sõna järgi ridu kiiresti välja filtreerida.  
Tabelis töötaja nimel klikkides avaneb töötaja taotluse detailvaade.  
Vasakul ülanurgas on ka nupp [4], millega saab korraga kõik taotlused ära märgistada või siis märgistuse 
eemaldada.  
Kui kinnitamisele minevad taotlused on märgistatud, vajuta nuppu "Kinnitan tabeli lehel märgistatud 
taotlused" [5].  
Sulle kuvatakse väike teade toimingu õnnestumise kohta. 

 

Kinnitatud puhkusetaotlused kannab süsteem PDF-dokumendile. Iga töötaja saab portaalilt teate, et tema 
puhkuste ajakava taotlus on kinnitatud. 

 

Kui soovid taotluseid tagasi lükata, siis seda tuleb teha ükshaaval. Ava töötaja puhkusetaotlus ja tööülesande 
plokis kliki nupul „Lükkan tagasi“. 
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Kuvatakse aken, kuhu tuleb sisestada tagasilükkamise põhjus [1]. Põhjuse teksti näeb taotleja, kui ta hakkab 
oma puhkust korrigeerima. Vajuta nuppu "Lükkan taotluse tagasi" [2]. 

 

Taotlus saadeti nüüd koos põhjendusega töötajale tagasi. 
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