
LUUNJA VALD
NÕO VALD

HILLE LUTS 
 PILLE SÜGIS
20.04.2017



LUUNJA JA NÕO VALD
•Asukoht – Tartumaa
•Kiiresti kasvav elanikkkond 



LUUNJA VALD 
Luunja vallavalitsus 
ametiasutusena ja

12 hallatavat asutust

Valitseva mõju all:

SA Luunja Jõesadam

Luunja Varahalduse SA



NÕO VALD 
Nõo vallavalitsus

 ametiasutusena ja

14 hallatavat asutust 

Valitseva mõju all:

 SA Nõo 
Hooldekodu



RAAMATUPIDAMINE VALLAS
Luunja Nõo

Kasutusel olev tarkvara Pmen Pmen

Raamatupidamisosakond Pearaamatupidaja ja 
raamatupidaja

Finantsjuht ja 
2 raamatupidajat

Ostuarvete maht 2016 5 650 4 600

Müügiarvete maht 2016 4 600 5 350



E-ARVETELE ÜLEMINEK

•Eesmärk - viia kuluarvete käsitlemine digitaalseks
•Olles võrrelnud omavahel erinevate operaatorite 
testversioone, tundus Telema meie jaoks kõige lihtsam ja 
arusaadavam 

•Luunja ja Nõo olid esimesed vallad, kes võtsid kasutusele 
Telema lahendused ostuarvete menetlemiseks ja müügiarvete 
saatmiseks



E-ARVETELE ÜLEMINEK

•Ettevalmistused algasid 2016 kevadel
•Alates 01.juulist 2016 olime valmis vastu võtma e-arveid
•Lisateenusena ostame sisse digiteerimisteenust Fitekist



E-ARVETELE ÜLEMINEK

Mured Rõõmud

Telema ja Pmen esmane 
omavaheline liidestamine oli 
aeganõudev 

Telema meeskonna ja Pmeni 
arendaja tegid omavahel tihedat 
koostööd, Nõo kohapealne IT tugi

E-arvetele ülemineku 
koolituspäev toimus vahetult 
enne suvepuhkusi, mõtted 
mujal, oht unustada

Koolitusel osalejate tagasiside oli 
positiivne, tekkis tahe Telema 
eFlowi lahendust koheselt 
kasutama hakata



Mured Rõõmud

Digiteerimisel esines vigu Klienditugi õpetas süsteemi

Kulureeglite tegemine vajas 
läbimõtlemist

Puhkuste ajal oli vähem arveid, 
alustamiseks suurepärane aeg

Süsteemi juurutamiseks kulus 
nii meie kui  arendajate aega 

Lõpptulemus oli kasulik kõigile 
osapooltele

E-ARVETELE ÜLEMINEK



MIS ON HÄSTI

•E-arved ei kao, ei jää seisma kellegi lauale
• Jääb ära käsitsi tehtav töö andmete sisestamisel, vähenevad 
eksimisvõimalused

•Võimalus lisada lisamaterjali (aktid, lepingud jne)
•Võimalik genereerida automaatselt rakenduvaid kulureegleid 
•Oluline aja sääst arvete kinnitamisel ja töötlemisel
•Lihtne, läbipaistev ja ülevaatlik kinnitusring



MIS ON HÄSTI

•Kontrolli moment
•Digitaalne arhiiv
•Kiire ja mugav info ja andmete kättesaadavus
•Toimub automaatne konteerimine, kooskõlastamine, 
automaatne arhiivindus, andmete edastus Pmen programmi

•Puhtam töökeskkond
•Kaugtöö võimalus



KASUTAJATE KOMMENTAARID

•Positiivne – arvetega ei pea valda jooksma; mugav – istud 
laua taga ja klõpsad; ülevaade kuludest – arved on 
kättesaadavad

•Tore, et selline süsteem on loodud ja meil kasutusele võetud, 
on kadunud paberitega jändamine

•Programm räägib minuga muhedate kommentaaride läbi
•Tarnijate arved jõuavad minuni e-arvetena kiiremini kui 
paberarvetena



KASUTAJATE KOMMENTAARID

•Kiire arvete menetlemine säästab aega
•Hea meeldetuletussüsteem, kui midagi on maksmata või ootab 
kinnitamist

• Antud keskkond on loogiline ja kasutajasõbralik
• Telema kasutus on olnud mugav ja sujuv. Funktsioonid, mida 
asutuse juhina pean sisestama ja haldama on lihtsalt ülesehitatud 

• Loodust ja keskkonda säästev süsteem



SOOVITUSED

•PDF arvete suurema mahu puhul tasub kaaluda 
digiteerimisteenuse sisseostmist

•Paluda korduvalt hankijatel saata e-arveid
•Oluliseks abiks on kaks kuvarit raamatupidaja töölaual
•Automatiseerida finantstehingud, koostada võimalikult 
palju kulureegleid ja siduda arved kinnitusringidega



KOKKUVÕTTEKS

•E-arvete kastuselevõtt on lihtne
•Ümberkorraldused on tehnilised
•Kaob arhiveerimine – ajaline võit
•Raamatupidaja vaatab üle saabunud e-arved, veendub nende 
õigsuses, aktsepteerib; arve jääb ootama tasumist



               SAIME UUE SÕBRA – TELEMA!

TÄNAME KUULAMAST! 

Hille ja Pille ☺


