
Millal on kasulik puhata 2020. aastal?

Artiklist saate ülevaate analüüsist “Millal on muutuva kuutasuga töötajatel rahaliselt otstarbekas 2020. aastal
puhata?”.

Artiklis analüüsitakse, kui palju kasu või kahju saab töötaja, kelle igakuine töötasu ei ole püsiva suurusega, kes
puhkab järjest 28 või 21, 14 või 7 kalendripäeva ja seda kahel erineval perioodil ehk puhates kuu alguses või lõpus.

Analüüsi eeldused olid:

KOKKUVÕTE
Millal oli/on rahaliselt otstarbekas puhata 2020. aastal, kui töötasu ei ole igakuiselt
sama?

KOKKU kuu eest saadav tasu (puhkusetasu + töötasu)

KUU 28-päevane
puhkus

21-päevane puhkus 14-päevane puhkus 7-päevane puhkus

Kuu I
pooles

Kuu II
pooles

Kuu I
poole

Kuu II
pooles

Kuu I
poole

Kuu II
pooles

Jaanuar 1008,90 1001,70 1001,70 994,50 991,98 987,30 986,04

Veebruar 914,76 892,39 943,97 921,60 975,70 950,81 1003,65

Märts 1008,90 1001,70 1001,70 994,50 999,68 987,30 989,89

Aprill 930,16 930,97 930,97 931,78 975,79 979,26 1024,60

Mai 924,84 938,63 938,63 952,42 960,40 966,21 970,20

Juuni 940,80 950,60 950,60 960,40 963,06 970,20 971,53

Juuli 1073,95 1050,47 1050,47 1026,99 1026,99 1003,51 1003,51

August 995,12 1003,59 954,59 963,06 960,40 971,53 970,20

September 1029,90 1017,45 1017,45 1005,00 999,68 992,55 989,89

Oktoober 1063,81 1009,47 1009,47 999,68 1002,34 945,34 991,22

November 982,15 981,63 981,63 981,11 973,27 980,59 976,67

Detsember 919,80 969,87 923,20 973,27 924,08 976,67 928,74

 

25.03.2020

Juba 01.01.2012 toimusid muudatused keskmise tasu arvutamise korras ja taastati püsiva kuutasuga
töötavatele isikutele nn töötasu säilitamise võimalus (“Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” § 1 lg
1 ). 
Seega, kui isik saab muutumatu suurusega töötasu, siis ei ole vajadust arvutada keskmist töötasu ning
töötajale makstakse sama tasu, mis igakuiselt on makstud.

•
1

Samuti on määruses toodud selgelt välja, millise perioodi tasud tuleb aluseks võtta – sissenõutavaks muutunud
töötasud. Seega sõltuvad paljuski nüüd aluseks võetavad 6 kuud sellest, millal on töötaja palgapäev.
Meie arvutustes on palgapäev 10. kuupäeval. (Kui aga puhkaja palgapäev on muul ajal, siis võib muutuda ka
aluseks võetav periood ja seeläbi ka tasu suurus.)

•

töötaja töötasu on olnud igakuiselt keskmiselt 980 € kuus ja selles sisalduvad ka igasugused lisatasud (summa
on võetud igakuiselt ühesuurune, et tekiks võrreldavus);

•
kuue eelneva kuu töötasud kokku on 5880 €;•
töötaja ei ole viibinud vahepeal ei puhkusel ega töövõimetuslehel;•
kõik puhkused algavad 1. kuupäeval või lõpevad kuu viimasel päeval sõltumata sellest, kas see on püha või
nädalavahetus;

•
puhkusetasu arvestamise vajadus tekib enne puhkust;•
töötaja palgapäev on 10. kuupäeval (ehk töötasu sissenõutavaks muutumise kuupäev on 10. kuupäev);•
töötaja tööpäevad on esmaspäev-reede.•

https://www.riigiteataja.ee/akt/129032013021?leiaKehtiv


KOKKU vahe keskmise töötasuga (980 eurot)

KUU
28-

päevane
puhkus

21-päevane puhkus 14-päevane puhkus 7-päevane puhkus

Kuu I
pooles

Kuu II
pooles

Kuu I 
poole

Kuu II
pooles

Kuu I 
poole

Kuu II
pooles

Jaanuar +28,90 +21,70 +21,70 +14,50 +11,98 +7,30 +6,04

Veebruar -65,24 -87,61 -36,03 -58,40 -4,30 -29,19 +23,65

Märts +28,90 +21,70 +21,70 +14,50 +19,68 +7,30 +9,89

Aprill -49,84 -49,03 -49,03 -48,22 -4,21 -0,74 +44,60

Mai -55,16 -41,37 -41,37 -27,58 -19,60 -13,79 -9,80

Juuni -39,20 -29,40 -29,40 -19,60 -16,94 -9,8 -8,47

Juuli +93,95 +70,47 +70,47 +46,99 +46,99 +23,51 +23,51

August +15,12 +23,59 -25,41 -16,94 -19,60 -8,47 -9,80

September +49,90 +37,45 +37,45 +25,00 +19,68 +12,55 +9,89

Oktoober +83,81 +29,47 +29,47 +19,68 +22,34 -34,66 +11,22

November +2,15 +1,63 +1,63 +1,11 -6,73 +0,59 -3,33

Detsember -60,20 -10,13 -56,80 -6,73 -55,92 -3,33 -51,26

 

Kommentaarid kuude lõikes

Jaanuar
Sõltumata sellest, millal ja kui pikalt jaanuaris puhkasite, saite te rahalist kasu. Alati meeldivalt
positiivne kuu.

Veebruar
Veebruarikuusse ei maksnud oma puhkust planeerida, sest rahalist võitu sellest ei tulnud. Kõige
ebamõistlikum oli kasutada 21päevast puhkust kuu esimeses pooles. Siiski vaadakem asja
positiivset külge, võitsite rahvuspüha arvelt tervelt ühe täiendava puhkepäeva.

Märts Puhake, millal tahate ja kui pikalt tahate, rahalises mõttes võitnud olete igal juhul.

Aprill
Aprilli kavandatud puhkuse miinuseks on sel aastal sellesse kuusse langevad ülestõusmispühad.
Ainuke rahaliselt positiivne variant puhkamiseks oleks 7 päeva kuu teises pooles.

Mai Kui olete puhkuse maikuusse plaaninud siis rahalist kasu selles kuus puhates oodata pole.

Juuni
Kuigi juunikuu teevad meeldivaks selles olevad järjestikused riigipühad, siis on rahaliselt ei ole
vahet, mil puhkate, võitu rahas ei ole kuskil.

Juuli

Miks enamik inimesi tahab puhata juulikuus? Enamasti loodetakse, et just siis on suve kõige
ilusamad ilmad. Aga vastus peitub ka üleval olevas tabelis, kust selgub, et rahalises mõttes on see
puhkamiseks parim aeg. Eriti suures võidus olete, kui saate ära kasutada kogu oma aastase
puhkuse ehk 28 kalendripäeva.

August
Sel aastal pole august rahalises mõistes parim kuu. Kasulik ainult juhul, kui puhkuse pikkuseks on
28 päeva või 21 päeva kuu alguses.

September
Rahaliselt suhteliselt mõistlik puhkusekuu. Ilusa kuldse sügise korral võiks see olla puhkajate hea
valik, paraku ei tea keegi aasta alguses oma puhkust planeerides, milliseks ilm parasjagu kujuneb.
Samas miks mitte kasutada puhkust just lapsega koolitee algusesse panustamiseks.

Oktoober

Oktoobrikuus puhkamisel on eeliseks rahaline võit, kui puhata kogu oma 28-päevane puhkus
selles kuus on võit kõige suurem. Rahalise kaotusega peate arvestama vaid juhul, kui planeerite
kuu teise poolde 7-päevase puhkuse. Teiste puhkuse osadeks jaotamise variantide korral olete
rahalises võidus.



puhkusetasu keskmine tasu puhkuse ajakava analüüs

2020

November November seostub meile enamasti pimeduse ja poriga. Kui siis puhata, siis ainult soojal maal,
kuigi saadava puhkusetasu mõttes ei ole kuu ka sel aastal väga märkimisväärne. Pisikese rahalise
kaotusega peate arvestama vaid juhul, kui planeerite kuu teise poolde 14- või 7-päevase puhkuse.

Detsember
Oma puhkust detsembrikuusse planeerida. Rahaliselt kaotate päris palju.
samas kuu lõppu planeeritud puhkus võimaldab pikemalt kodus olla, sest uus aasta ja puhkepäev
on aastal 2021 reedel ja sellele järgneb kohe ka nädalavahetus.

 

Kui Teil on ideid teemadest või küsimustest, mis võiks vajada tõestamist või põhjalikku lahkamist, siis palun andke meile
sellest teada toimetus@rmp.ee
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