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Raamatupidamine on ettevõttes väga tähtis protsess ja on oluline, et seda teostatakse 
efektiivselt. Üheks efektiivsuse tõstmise võimaluseks on paberivaba raamatupidamise 
rakendamine. Paberivaba raamatupidamist on võimalik teostada tänu 
raamatupidamiskohustuslase erinevate arvestuslõikude automatiseerimisega. Uuritava 
ettevõtte soov on üle minna paberivabale raamatupidamisele. Bakalaureuse töö eesmärk 
on välja selgitada uuritava ettevõtte vajalikud tegevused paberivabale raamatupidamisele 
üleminekuks. Bakalaureuse töö eesmärgi saavutamiseks kasutatakse kombineeritud 
andmekogumise- ja analüüsimeetodit. Teoreetilises osas kasutatakse erinevaid 
teemakohaseid allikaid. Tuuakse välja erinevate autorite selgitatud paberivaba 
raamatupidamise olemus, vajalikud tegevused paberivabale raamatupidamisele 
üleminekuks ja paberivaba raamatupidamise eelised ja puudused. Töö teine osa on 
empiiriline ja andmete kogumiseks kasutatakse kvalitatiivseid andmekogumismeetodeid. 
Personaalne intervjuu viiakse läbi uuritava ettevõtte juhiga ja ankeetküsitlus viiakse läbi 
uuritava ettevõtte klientide seas. Intervjuu eesmärk on välja selgitada paberivaba 
raamatupidamise hetkeseis uuritavas ettevõttes ja ankeetküsitluse eesmärk on uurida 
klientide valmisolekut üleminekuks paberivabale raamatupidamisele. Teoreetilises osas 
uuritule ja empiirilises osas välja selgitatud andmete põhjal saavutati töö eesmärk. 
Selgitati välja vajalikud tegevused Sillakese OÜ-s paberivabale raamatupidamisele 
üleminekuks. Sillakese OÜ rakendab paberivaba raamatupidamist ja pakub edaspidi 
klientidele paberivaba raamatupidamisteenust. 
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switch to paperless accounting. The bachelor’s thesis aims to find out the necessary 
activities of the company for the transition to paperless accounting. The aim of the 
bachelor's research is combined with methods of data collection and analysis method. 
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SISSEJUHATUS 

 

Raamatupidamiskohustuslaseks Eestis on riik ühe avalik-õigusliku juriidilise isikuna, 

kohaliku omavalitsuse üksused, kõik Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidilised 

isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaalid 

(Raamatupidamise seadus §2). Raamatupidamine on väga tähtis osa ettevõtte toimimisest 

ning seega on väga oluline, et  seda teostatakse väga efektiivselt. Üks võimalus efektiivsuse 

kasvuks on rakendada paberivaba raamatupidamist, kus ei kasutata paberit ja kõik 

dokumendid ja registrid on digitaalsed. Kiire tehnoloogia areng on sundinud 

raamatupidajaid ajaga kaasas käima ning tänu sellele on nende tehtavad tööprotsessid ajaga 

palju muutunud. Paberivaba raamatupidamise rakendamisega on paljud raamatupidaja 

tööprotsessid automatiseeritud ja puudub vajadus andmeid käsitsi sisestada ning seega on 

tänapäeval raamatupidaja tegevus  nõustada klienti, kontrollida automatiseeritud tegevusi ja 

vajadusel suunata erinevaid protsesse.  

Raamatupidamise teostamine on väga paberikulukas ja algdokumentide säilitamine on väga 

ruuminõudev. Täielikult paberist loobumine ning andmevahetuse ja -säilitamise 

elektrooniliseks muutmisel võidetakse aega, väheneksid paberi- ja ajakulu, väheneks 

eksimuste arv ning kiireneks info vahetus.  

Uuritav ettevõte, Sillakese OÜ, pakub raamatupidamisteenust mikro- ja väikeettevõtetele. 

Ettevõtte juhi soov on pakkuda ettevõtte klientidele edaspidi paberivaba 

raamatupidamisteenust, seetõttu on oluline selgitada milles seisneb paberivaba 

raamatupidamine ja millised on tegevused paberivaba raamatupidamise rakendamiseks. 

Bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada uuritava ettevõtte vajalikud tegevused 

paberivabale raamatupidamisele üleminekuks.  

Bakalaureusetöö eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded: 

1) anda ülevaade paberivaba raamatupidamise olemusest; 

2) selgitada tegevused paberivabale raamatupidamisele üleminekul; 

3) tuua välja paberivaba raamatupidamise eelised ja puudused, 

4) selgitada tegevused üleminekuks paberivabale raamatupidamisele uuritavas ettevõttes.  
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Töö eesmärgi saavutamiseks kasutas autor kvalitatiivset uurimismeetodit. Empiirilise 

materjali kogumiseks kasutati uuritava ettevõtte juhiga tehtud personaalset intervjuud, mille 

käigus selgitati välja Sillakese OÜ paberivaba raamatupidamise hetkeseis. Teine meetod 

empiirilise materjali kogumiseks oli ankeetküsitlus, mida viis töö autor läbi Sillakese OÜ 

klientide seas, et uurida nende valmisolekut paberivabale raamatupidamisele üleminekuks. 

Autor tugines töös peamiselt intervjuust ja ankeetküsitlusest saadud infole ning 

erialakirjandusele.  

Bakalaureusetöö koosneb kahest osast. Töö esimeses, teoreetilises, osas selgitatakse 

paberivaba raamatupidamise olemust,  tegevusi paberivabale raamatupidamisele üleminekul 

ning paberivaba raamatupidamise eeliseid ja puudusi. 

Töö teises, empiirilises, osas tutvustatakse uuritavat ettevõtet, analüüsitakse 

raamatupidamise, sh paberivaba raamatupidamise, hetkeseisu ettevõttes. Selgitatakse 

uuritava ettevõtte omanike ja klientide teadlikkus ja valmisolek paberivabale 

raamatupidamisele üleminekuks ning tegevused paberivaba raamatupidamise 

rakendamiseks ettevõttes.   
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PABERIVABA RAAMATUPIDAMISE KÄSITLEMINE 

 

1.1. Paberivaba raamatupidamise olemuse selgitus 

 

Tänapäeval kasutatakse paberit kõikjal meie ümber ja mitte ainult sellele kirjutamiseks vaid 

ka laialdasemalt mitmekülgse materjalina, mida saab kasutada peaaegu kõikjal. Tänapäeval 

toodavad Ameerika Ühendriigid ja Hiina suurema osa kasutatavast paberist. Hetkel on 

pigem soov paberitootmist vähendada, et väheneks metsade hävimine, reostus ja muud 

tööstusliku paberitootmisega kaasnevate keskkonnaohtude mõjud (History of Paper). 

Üheks valdkonnaks kus kasutatakse siiani paberit on arvestusala. Iga kord kui ettevõtte 

osaleb finantstehingus, tekib „paberijälg“, mida nimetatakse raamatupidamise 

algdokumendiks. Algdokumendid on olulised raamatupidamisprotsessis, kuna need on 

tõendid finantstehingute tegeliku toimumise kohta. Tänapäeval ei pea need olema tingimata 

füüsiliselt paberkandjal (Corporate Finance Institute). 

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud dokumenteerima kõik oma majandustehingud. 

(Raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) § 4 lg 2 ja § 6 lg 2). Raamatupidamise 

algdokument on tõend, mille sisu ja vorm peavad vajaduse korral võimaldama 

kompetentsele ja sõltumatule osapoolele tõendada majandustehingu toimumise asjaolusid ja 

tõepärasust (RPS § 7 lg 1).  

Algdokument peab olema masintöödeldav. Algdokument võib olla muus püsivat kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis, kui see tuleneb õigusaktist või kui tehingupoolel ei ole 

masintöödeldavaid algdokumendi käsitlemise võimalust ja selle võimaluse loomine nõuab 

temalt ebaproportsionaalselt suuri kulutusi või pingutust (RPS § 7 lg 5). Algdokumenti on 

lubatud üle viia teise vormingusse või teisele teabekandjale, kui üleviimise käigus ei 

muudeta majandustehingut puudutavaid algdokumendi andmeid ning tagatakse 

algdokumendi vastavus seaduses sätestatud nõuetele (RPS § 7 lg 9). 

Viimastel aastakümnetel on väga populaarseks saanud paberivaba raamatupidamine ja tänu 

sellele on raamatupidamise valdkonnas paberi kasutamine siiski pigem vähenenud. 
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Paberivaba raamatupidamine on raamatupidamine, kus tehingute töötlemine on täielikult 

elektrooniline, ilma paberita üheski äriprotsessis. Paberivaba raamatupidamise eesmärk on 

kiirendada protsesse, vähendada tehingute vigade arvu ja kõrvaldada dokumentide füüsiline 

säilitamine ruumides (Paperless accounting 2021). 

Paberivaba raamatupidamist võib nimetada väga erinevalt: 

1. Paberivaba kontor. 

Business Week 30. juuni 1975. aastal ilmus artikkel kus räägiti paberivabast kontorist. 

Paberivaba kontori idee on üleminek paberdokumentatsiooni kasutamisest digitaalsete 

vormide poole, milles kaudu saab teavet luua, salvestada ja edastada. Paberivaba kontor 

eeldab, et ettevõtted täiendavad ja investeerivad enda IT-lahendustesse. Paberivaba kontor 

kiirendab ja lihtsustab juurdepääsu teabele ja teenustele ning vähendab oote- ja 

reageerimisaega. Paberivaba kontor on töökeskkond, mille eesmärk on vähendada füüsiliste 

dokumentide arvu või üldse kaotada füüsilised dokumendid -mida inimesed ruumides 

säilitavad ja kasutavad. Paberivabad kontorid teevad teadlikke jõupingutusi kasutatava 

paberi hulga vähendamisekstavaliselt digiteerides oma dokumendid ja protsessid (Juro 

2022). 

2. Online-raamatupidamine. 

Online-raamatupidamise eesmärk on tegeleda võimalikult vähe paberkandjal 

dokumentidega, st kasutada igal võimalusel digitaalseid kanaleid ja andmetöötlust. Kõige 

tähtsamaks võib pidada, et  online raamatupidamise kasutamisel on  ettevõtetel jooksev 

ülevaade finantsidest igal ajahetkel. Seoses digitaalsete dokumentide leviku ja 

raamatupidamise automatiseerimisega on muutunud ka raamatupidaja töömaht, väiksemad 

on aja- ja materjalikulud ning laiemas plaanis tähendab see loodussõbralikumat 

töökorraldust (Eesti Finantsteenuste Agentuur 2018). 

3. E-raamatupidamine. 

E-raamatupidamine on tehniline lahendus ehk tarkvara, mille abil saab ettevõtte juht otsese 

juurdepääsu ettevõtte finantsandmetele ja -aruannetele operatiivselt ning vähese ajakuluga. 

Tänu e-raamatupidamise lahendustele saab samas tarkvaras korraga töötada mitu inimest. 

Näiteks saavad  samal ajal klient ja raamatupidaja teha tarkvaras tööd. E-raamatupidamist 



9 

 

saab rakendada lao-, finants- kui ka palgaarvestuses. E-raamatupidamine on operatiivne, 

automatiseeritud ja usaldusväärne (Hea Tava 2019).  

4. Keskkonnasäästlik raamatupidamine. 

Paberivaba raamatupidamine on  tee rohelise raamatupidamise suunas, mille eesmärk on 

keskkonnaressursside ja -emissioonide arvestus (rohemajandus) ning keskkonnahoidliku 

arvepidamise korraldamine. Keskkonnahoidliku arvepidamise korraldamine ettevõttes aitab 

kaasa ka efektiivsuse suurenemisele. Väljend „Roheline raamatupidamine“ on 

keskkonnakulude või ka -tulude jälgimine paralleelselt finantsarvestusega ja ettevõtte 

tegevustega. See tähendab keskkonnahoidliku mõtteviisi rakendamist finantsarvestuses 

(Grenman, H. 2012). 

5. Digiraamatupidamine. 

Digiraamatupidamine on finantsteabe loomine, esitamine ja edastamine elektroonilisel kuju. 

Paberite kasutamise asemel tehakse kõik raamatupidamistoimingud elektroonilises 

keskkonnas. Digiraamatupidamise rakendamine minimeerib raamatupidamises töötavate 

inimeste mõju ja kohalolekut. Digiraamatupidamise eeldus on infotehnoloogia olemasolu, 

nimelt tarkvarad ja rakendused, mis võimaldavad protsesse automaatselt juhtida (IGI Global 

Publisher of Timely Knowledge). 

2019. aasta 1. juulist võtab avalik sektor vastu ainult e-arveid. E-arve on masinloetav arve, 

mis sisestatakse süsteemi üks kord ja milles olevad andmed on arvutite vahel masinloetavad. 

Ainult e-arvetele ülemineku põhjendusena tõi Rahandusministeerium välja, et selline 

üleminek lihtsustab oluliselt nende tööd. Seni oli avalikus sektoris kolm eri tüüpi arve 

töötlemise süsteemi. Ainult e-arvete vastuvõtt vähendaks arvete töötlemiseks kuluvat töö 

hulka ja -aega, tõstaks andmete kvaliteeti ja säästaks maksumaksja raha. E-arvete kasutamise 

võimalus on ka erasektoris. Aastal 2021 tellisid Rahandusministeerium ning Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium uuringu, mille viis läbi Ernst & Young Baltic AS. Uuringu 

eesmärk oli uurida e-arvete kasutamist avalikus ja erasektoris, kaardistada hetkeolukord e-

arvete turul turuosaliste lõikes, tuua välja takistused e-arvete laiemal kasutusel ning pakkuda 

välja ettepanekud ja toetusmeetmed e-arvete kasutamise suurendamiseks erasektoris. 

Uuringust selgus, et e-arvete maht on küll kasvanud, kuid pigem uusi ettevõtteid, kes seda 

võimalust kasutavad lisandub vähe. E-arvete saatmine on suurenenud kuna 

telekommunikatsiooniettevõtete ja infrastruktuuriettevõtete edastatud arved liiguvad otse 
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internetipanka e-arve maksekorraldusena. E-arvete osakaal mikro- ja väikeettevõtete seas on 

kõigest 5% (E-arvete kasutamine avalikus sektoris ja ettevõtluses). Seega edastatakse erasektoris 

endiselt arveid enamasti pdf kujul e-maili teel, mis tegelikult kuulub ka paberivaba 

raamatupidamisel alla kui seda välja ei prindita ja säilitatakse digitaalselt. 

Olulist mõju paberivaba raamatupidamise kasutuselevõtul omab digiallkiri. 

Digiallkirjastamine aitab vältida aja raiskamist. Eriti mõistlik on kasutada digiallkirjastamise 

võimalust üle Baltikumi äriprotsessides, kus see lisaks aja säästmisele, aitab kokku hoida ka 

raha. Muidu kuluks paberi printimisele ja kullrteenusele hinnanguliselt 7 eurot dokumendi 

kohta (DigiPro Geenius 2021). Digiallkirja andmine on ka raamatupidamisteenust osutava 

ettevõtte ja tema klientide omanikele peaaegu igapäevane tegevus. Näiteks edastatakse 

kõikvõimalikud lepingud ja avaldused e-maili teel ja allkirjastatakse digiallkirjaga. Puudub 

vajadus lepingut välja printida, edastada paberkandjal teisele osapoolele ja see arhiveerida 

paberkandjal kaustas. 

Raamatupidamise algdokumente peab raamatupidamiskohustuslane säilitama seitse aastat 

alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel 

raamatupidamisregistris kirjendati (RPS §12 lg 1). Raamatupidamisregistreid, lepinguid, 

raamatupidamise aruandeid ja muid äridokumente, mis on vajalikud majandustehingute 

arusaadavaks kirjeldamiseks revideerimise käigus peab raamatupidamiskohustuslane 

säilitama seitse aastat, alates vastava majandusaasta lõpust (RPS §12 lg 2). Pikaajaliste 

kohustiste või õigustega seotud äridokumente tuleb säilitada seitse aastat pärast 

kehtimistähtaja möödumist (RPS §12 lg 3). 

Seitse aastat on väga pikk aeg ja selle ajaga koguneb palju dokumente. Kõiki neid dokumente 

säilitada on väga ruumi- ja ajarohke. Paberivaba raamatupidamine hõlmab ka dokumentide 

digiteerimist, Digiteerimine on protsess, mida saab teha interneti-ühenduse olemasolul 

digitaalse meedia kaudu, arvutite või nutitelefoni abil. Digiteerimine tähendab füüsiliste 

objektide digitaalse esituse loomist. Kõige lihtsam näide on paberdokumendi skaneerimine 

ja selle salvestamine digitaalse dokumendina, näiteks PDF vormingus (ARC Advisory Group 

2020).  Raamatupidamise seadus sätestab võimaluse dokumentide ja andmete säilitamise 

masintöödeldavalt, tagatud peab olema säilitatavate dokumentide ja andmete taasesitatavus 

kirjalikus vormis, lihttekstis loetav ja tõendusväärtus kogu säilitustähtaja jooksul. Samuti 

võib dokumente ja andmeid säilitada muus püsivat kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
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vormis, kui raamatupidamiskohustuslane ei ole dokumentide ja andmete masintöödeldavalt 

säilitamise võimalust ning selle võimaluse loomine nõuab temalt ebaproportsionaalselt suuri 

kulutusi või pingutusi (RPS §12 lg 5). 

Paberivaba raamatupidamise teostamiseks on väga palju erinevaid lahendusi. Kokkuvõtvalt 

saab paberivaba raamatupidamist selgitada kui raamatupidamist, mis toimub veebi 

vahendusel ehk kogu tarkvara asub veebis ning tööd saab teha igal pool ja igal ajal, kus 

eksisteerib internetiühendus. Kõik tehtud toimingud dokumentidega peavad olema algusest 

lõpuni tehtavad paberivabalt. See tähendab, et dokumendi loomine, edastamine ja ka lõpuks 

dokumendi arhiveerimine toimub veebi vahendusel. Puudub igasugune vajadus vahepeal 

dokumenti paberkandjale printida.  

Põhjused raamatupidamise paberivabaks muutmiseks (Jotform 2021). 

 Rohelisem. Paberi mitte kasutamisel väheneks energiatarbimine, kuna väheneks 

vajadus paberit toota ja transportida. Võib osutuda ka heaks müügiargumendiks; 

 Parandab tootlikkust. Digilahendused võimaldavad sujuvamat töövoogu, mis 

suurendab tootlikkust; 

 Parandab klienditeenindust. Parem juurdepääs andmetele ja tänu sellele on andmetele 

ligipääs kiirem ja see kiirendab protsesse; 

 Kontoritarvete kulutuste vähenemine. Paberikasutuse vähendamine käigus 

vähenevad printimis-, paberi- ja tarnimiskulud; 

 Kaitseb dokumente katastroofi eest. Paberkujul olevaid dokumente peab säilitama 

füüsiliselt ruumides. Võimaliku katastroofi korral (nt tulekahju, rööv ja 

looduskatastroofid) hävivad need täielikult. Digiteerimisega kaasneb „kontrolljälg“ ja 

tänu sellele on võimalik andmeid taastada; 

 Digiteerimine on turvalisem. Pilveteenusel on küll küberrünnakute oht aga 

„kontrolljälje“ olemasolul on võimalik andmeid taastada; 

 Parandab kontorikorraldust ja vähendab segadust. Üleminek paberivabadele 

lahendustele võimaldab vabaneda paberkujul dokumentidest, mis võtavad füüsilist 

ruumi. 
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1.2. Tegevused paberivabale raamatupidamisele üleminekuks 
 

Paberivaba raamatupidamist saab teostada suuresti tänu infotehnoloogia arengule. 

Infotehnoloogia areng on teinud võimalikuks majandustehingute andmete detailsema ja 

operatiivsema kogumise, töötlemise ja jagamise. Kiire areng on toimunud just viimase paari 

kümnendi jooksul. Maailmas üks tunnustatud valdkondi innovaatilisuse poolest ongi 

arvestusala. Eestiski on põlvkond raamatupidajaid, kes on oma ametiaja jooksul läinud üle 

paberipõhiselt raamatupidamiselt infotehnoloogiapõhisele raamatupidamisele. Eesti e-

äriregistri lahendus on väga kiiresti arenenud ja kõik andmed Eestis registreeritud juriidiliste 

isikute kohta on lihtsasti leitavad infosüsteemist. Lisaks toimub seal keskkonnas ka  

majandusaasta aruande esitamine, mida saab teha täiesti paberivabalt ehk elektrooniliselt. 

Infotehnoloogia areng ja uued e-lahendused on loonud väga soodsa keskkonna uuenduste 

kasutuselevõtule (Tulevikuvaade tööjõu ja oskuste vajadusele: arvestusala 2016).  

Eesti on tunnustatud e-riik. E-riigis elades ja e-teenuseid kasutades ei panda tähele, mis toob 

ellu mugavuse ja tohutu aja kokkuhoiu asjaajamisel. Kogu e-riigi taga on suur süsteem, mis 

eeldab pilveteenuste kasutamist, ühtset riigi infosüsteemi ja korralikke andmebaase. Eesti e-

riigi lahendused on loonud väga head eeldused paberivabaks keskkonnaks (Digi Geenius. 

2019). 

Tegevused paberivabale raamatupidamisele üleminekuks(DocuWare): 

1. Olukorra kaardistamine. Tuleb analüüsida, kuidas praegu ettevõte töötab ja millistes 

protsessides kaasneb füüsiline paberikasutus. Põhilised protsessid mille peale mõelda on 

müügi-, ostu- ja pangatehingud.  

2. Sobiva tarkvara ja dokumendihaldussüsteemi leidmine ja nende analüüsimine. 

Tarkvarad peavad vastama eelmises etapis kaardistatud vajadustele ja soovidele. 

Kontrollida tuleks ka kas juba kasutuses olevast tarkvarast on võetud maksimum või on 

võimalik kasutuses olevat tarkvara efektiivsemalt seadistada.  

3. Uue töökorraldusega seotud Teiste osaliste kaasamine. Kaasamise all on mõeldud 

informeerimist ja uurimist kui vastuvõtlikud ollakse muutuste suhtes.  

4. Prooviperiood. Võimalusel katsetada osaliselt mõne vähem töömahukama protsessiga. 
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5. Paberivaba raamatupidamise rakendamine. Kui prooviperiood on olnud edukas siis 

tuleb rakendada paberivaba raamatupidamist kõigis protsessides. 

Loetletud tegevused hõlmavad endas väga palju erinevaid protsesse, tarkvarasid ja süsteeme. 

Raamatupidaja põhiline tööriist on raamatupidamistarkvara. Erinevaid tarkvarasid, mille 

abil teostada raamatupidamist paberivabalt on juba väga palju. Väga oluline on, et juba 

olemasoleva majandustarkvara võimalused oleks maksimaalselt ära kasutatud ja turul 

toimuvate uuendustega kaasa mindud. Raamatupidamistarkvara valikul lähtutakse ettevõtte 

protsessidest ja vajadustest. Paberivaba raamatupidamise rakendamise jaoks on pigem 

mõeldud veebipõhised raamatupidamistarkvarad, mis muudavad töövoo oluliselt 

efektiivsemaks. Veebipõhine raamatupidamistarkvara vastab paberivaba raamatupidamise 

nõuetele, kuna puuduvad kasutajate ja töökohtade piirangud. Raamatupidaja ja klient 

pääsevad samal ajal ligi ettevõtte finantsandmetele erinevatest seadmetest ning seega on info 

liikumine kiirem. Veebipõhisele raamatupidamistarkvarale on ligipääs interneti olemasolul 

ükskõik kus kohast ja millisest seadmest. Andmete salvestamiseks kasutavad veebipõhised 

raamatupidamistarkvarad pilve ning tänu sellele ei ole vaja paberkandjal dokumente 

säilitada (SimpleBooks 2011). 

Raamatupidaja töö on teostada raamatupidamisarvestust aga selleks on vajalikud 

algdokumendid. Algdokumente saab käsitleda väga erinevatel viisidel. Põhilised teenused 

raamatupidamistarkvarades, mis võimaldavad paberivaba raamatupidamist rakendada on 

müügiarvete väljasaatmine, ostuarvete digitaalne vastuvõtmine, pangatehingute 

automatiseerimine, automaatne palgaarvestus, aruannete ning deklaratsioonide koostamine 

(Merit Tarkvara Juhend). Järgnevalt on selgitatud missugused on võimalused erinevate 

arvestuslõikude paberivabaks korralduseks.  

Müügitulu teenimine on ettevõtte prioriteet ja sellega kaasnevad müügitehingud ja 

müügiarved. Müügiarvete automatiseerimine on tänapäeval väga populaarne, kuna 

müügiarveid enam paberkujul pigem ei saadeta. Raamatupidamistarkvara olemasolul 

koostatakse müügiarved programmis olevas müügimoodulis ja edastatakse otse tarkvarast 

pdf kujul kliendile. Paberivaba raamatupidamise kasutuselevõttu toetab ka arvete 

automatiseerimine, mis tähendab, et raamatupidamistarkvara koostab raamatupidaja poolt 

paika pandud graafiku alusel arved ja saadab need välja automaatselt etteantud kuupäeval. 

Arvete automatiseerimine säästab edaspidi palju aega. Müügiarveid on võimalik edastada ka 
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e-arve kujul. E-arvete saatmise võimekuse saab kindlaks teha uurides kasutatavat 

raamatupidamistarkvara. Enamik raamatupidamistarkvarasid võimalda sellist tegevust ilma 

täiendavat lepingut sõlmimata. E-arve lahendust soovitakse juurutada ka erasektoris kuna 

see lihtsustaks oluliselt raamatupidaja tööd ja muudaks arvete edastamise süsteemi üle riigi 

ühtlasemaks (Robby & Bobby 2019). 

Kõige mahukam osa aga ettevõtte raamatupidamises on ostudokumendid, millede 

töötlemine on raamatupidaja tegevuses kõige aeganõudvam protsess, kuna need vajavad 

eraldi käsitsi sisestamist. Paberdokumentide olemasolu eeldab ka nende säilitamist. 

Paberkandjal ostudokumentidega seondub nende raamatupidajale kätte toimetamise vajadus. 

Paberivaba raamatupidamise rakendamine selles arvestuslõigus hoiaks kokku aega, kulusid 

ja vähendaks vigade arvu.   

Lahenduseks oleks mõlema arvestuslõigu puhul e-arvete kasutuselevõtt. E-arvete 

vastuvõtjaks märgitud ettevõttele saab ostuarved edastada e-arve kujul. E-arve operaatoreid 

Eestis on palju ja nemad tagavad e-arvete ringluse. CostPocket on üks e-arve operaatoritest 

ja ka paberdokumentide digiteerimisrakenduse pakkuja. E-arve lahendus toimib seotud 

operaatoritel vastastikustel siduvatel rändluskokkulepetel, mis võimaldavad 

masintöödeldavaid arveid saata ühe operaatori võrgust teise operaatori võrku. Paberkujul 

olevaid ostudokumente on võimalik digiteerida spetsiaalse rakenduse abil (E-kviitungi 

teenuse toimimismudeli analüüs). 

 

 

 

Joonis 1. Ostudokumendi digiteerimislahenduste toimemudel CostPocketi näitel (E-

kviitungi teenuse toimimismudeli analüüs.). 
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CostPocketi kasutamine on väga lihtne ja mugav lahendus.  Ostusooritaja teeb spetsiaalse 

rakenduse kaudu telefoni abil pildi ostu tõendavast dokumendist ning märgib juurde, et kas 

tasutud on ettevõtte rahaliste vahenditega või kuulub hüvitamisele töötajale, ning saadab 

digiteerimisse. Rakendus digiteerib automaatselt dokumendi ja lisab juurde ka pildi 

originaaldokumendist. Seejärel jõuab digiteeritud ostudokument koos pildiga automaatselt 

raamatupidamistarkvarasse ja raamatupidaja töö on dokument üle kontrollida ja seejärel 

kinnitada. E-mailile saabunud arved on võimalik väga lihtsasti saata automaatselt 

digiteerimisse edastades need e-maili kaudu otse CostPocketi rakendusse. CostPocket 

võimaldab hoida kuludokumente ühes kohas ja seda digiteeritud kujul. Sisuliselt säilitatakse 

dokumente lausa kahes kohas - raamatupidamistarkvaras ja CostPocketi rakenduses. 

CostPocketil on ühendus levinumate raamatupidamistarkvaradega nt Merit Aktiva, Directo, 

Standard Books, jne (Robby & Bobby 2019). 

Paberkujul ostuarvete digiteerimisteenust pakub ka EnVoice. EnVoice´i lahendus on väga 

sarnane CostPocketi lahendusega. Sarnaselt nagu CostPocketis toimib rakendus pilvepõhise 

süsteemina. EnVoice pakub liidestust paljude raamatupidamistarkvaradega - Directo, 

Standard Books, Merit Aktiva, Smart Accounts, SimpleBooks (EnVoice). 

Ostuarvete digiteerimisvõimalust pakkuvate CostPocketi ja EnVoice`i teenusepakettide ja -

hindade võrdlus on esitatud tabelis 1. 
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Tabel 1. CostPocketi ja EnVoice teenusepakettide ja -hindade võrdlustabel (CostPocket: 
EnVoice) 

 

Teenuse-
pakkuja 

Tasuta demo 
5 eurot 
maksev 
paket 

7 eurot  
maksev 
paket 

10 eurot 
maksev 
paket 

Täpse arvu 
ostuarvete 

digiteerimine 

CostPocket 
5 dokumenti 

kuus piiramatu 
aeg 

100 
dokumenti 
kuus (robot 

digiteerib)+lä
hetusaruande

d 

30 dokumenti 
kuus 

(CostPocketi 
inimeste 

poolt 
kontrollitud 

digiteerimine 

X 

0,40€ 
dokumendi 

kohta, 
inimeste 

poolt 
kontrollitud 

digiteerimine 

EnVoice 14 päeva 

30 dokumenti 
kuus+0,15€ 
iga järgnev 
dokument 

(robot 
digiteerib) 

X 

30 dokumenti 
kuus+0,15€ 
iga järgnev 
document 

(robot 
digiteerib) 

+lähetusaruan
ded 

0,20€ iga 
digiteeritud 
dokument, 
inimeste 

poolt 
kontrollitud 

digiteerimine 

 

Võrreldud on kahe erineva digiteerimisrakenduse, CostPocketi ja EnVoice´i, teenusepakette 

ja -hindasid. Kõigile tabelis toodud hindadele lisandub käibemaks. Mõlemad pakuvad 

digiteerimiseks kahte teenust; robotdigiteerimist ja inimdigiteerimist. Robotdigiteerimise 

puhul teostab digiteerimise rakenduse arendatud tarkvara. Inimdigiteerimise teenuse 

kasutamisel vaadatakse rakendusse saadetud dokument enne töötaja poolt üle ning 

parandatakse võimalusel vead ja alles seejärel suunatakse raamatupidamistarkvarasse. 

Vigade parandamise võimalus on ka siis kui see on jõudnud juba raamatupidamisprogrammi. 

Tegelikult kontrollib raamatupidaja kõik ostudokumendid üle enne kui need kinnitab ja selle 

tõttu inimdigiteerimise teenuse vajadust tegelikult ei ole. Kõige olulisem sobiva rakenduse 

valiku tegemiseks on dokumentide digiteerimise maht ühes kuus ja hind. CostPocketiga on 

võimalik digiteerida ühes kuus kuni sada ostudokumenti ja hind seejuures on kindel. 

EnVoice võimaldab kindla hinna eest digiteerida kuni kolmkümmend ostudokumenti ja 

ülejäänutele rakendub lisatasu. Sellise teenusega puudub täpne ülevaade kuludest ja lisaks 

on see lahendus ka kulukam kui CostPocketi oma. 
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Pangatehingute import raamatupidamistarkvarasse on üks viis kuidas automatiseerida 

raamatupidaja tööd ja muuta raamatupidamist paberivabaks. Pangakontoväljavõtte 

automatiseerimiseks on vajalik aktiveerida teenus raamatupidamistarkvaras (Merit Tarkvara 

Juhend). Automatiseerimise võimaluse olemasoluga tuleks tutvuda kasutatava 

raamatupidamistarkvara seadistustes. Selle aktiveerimine toimub ettevõtte omaniku loal.  

Seejärel on kõik rahalised liikumised, mis pangakontol kajastuvad näha 

raamatupidamisprogrammis maksete nimekirjas ning raamatupidajal on võimalik need 

siduda juba digiteeritud kujul müügi- või ostuarvega. Tänu automatiseerimisele ei ole enam 

vajalik kliendil tuua igakuist pangakonto väljavõtet paberkujul või saata e-mailile ja 

raamatupidaja ei pea igat tehingut eraldi käsitsi sisestama ja kontrollima.  

Maksu- ja Tolliametile saab deklaratsioone esitada Eestis paberivabalt aastast 2001. Veel 

2019. aastal arvati, et selline tegevus paneb kadedust tundma kõigi suurriikide kohanikke, 

kes mõnikord peavad veel endiselt maksuametisse minema ja mahukaid paberankeete täitma 

(Digi Geenius 2019). Enamikes raamatupidamistarkvarades on võimalus koostada aruandeid 

ja maksudeklaratsioone automaatselt. Raamatupidamistarkvara genereerib sisestatud 

andmete põhjal automaatselt aruandeid ja deklaratsioone. Sellised teenused võimaldavad 

raamatupidamist teostada paberivabalt kuna kõik tegevused on võimalik ära teha 

raamatupidamistarkvara, Maksu ja Tolliameti e-teenuste ja e-äriregistri teenuste abil.  

Aruannete ja deklaratsioonide välja printimise vajadus puudub kuna need säilivad 

digitaalselt. 

Palgaarvestuse hulka kuulub töökatkestuste, põhipalga, lisatasude, puhkuste, kinnipidamiste 

ja väljamaksete arvestust. Palgaarvestusega seotud tegevused nõuavad palju tööaega ja 

suuremate ettevõtete puhul investeeringuid tehnoloogiasse. Palgaarvestuse teostamiseks on 

erinevaid paberivabu viise. Paljud ettevõtted kasutavad oma palgaarvestuse haldamiseks 

tarkvaralahendusi (Investopedia. 2021). Palgaarvestust saab teostada erinevate Microsoft 

Office tarkvaras koostatud tabelite abil aga see eeldab töö teostaja teadlikkust seadustest ja 

maksumääradest. Microsoft Office tarkvara abil saab teostada palgaarvestust paberivabalt 

aga mitte automatiseeritult. Palju on turul palgaarvestustarkvarasid, milles maksumäärad 

uuenevad automaatselt ja võimaldab ka automatiseerimist, et aega kokku hoida. Üks 

sellistest lahendutest on Merit Palk. Merit Palk on kaasaegne pilvetehnoloogial põhinev 

palgaprogramm. Lisaks ühildub Merit Palk ka kõigi finantsprogrammidega tänu millele 

toimub soovi korral automaatne andmete import. Tänu sellistele pilvetehnoloogiale 
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põhinevatele tarkvaradele on võimalik palgaarvestust algusest lõpuni teostada paberivabalt 

ja lisaks automatiseerida (Merit Tarkvara Palgaprogramm). 

Digiteeritud algdokumentide säilitamine toimub automaatselt paberivabalt. 

Raamatupidamistarkvaras säilitatakse ka raamatupidamisregistrid ja raamatupidamise 

aruanded, mille koostamise kohustus tuleneb raamatupidamise seadusest. Lisaks tekib 

ettevõtte tegutsemise ajal muid dokumente näiteks lepingud, avaldused, pikaajaliste 

kohustistega seotud dokumendid, raamatupidamise sise-eeskiri ja muud äridokumendid, mis 

on seotud tehingutega, mille toimumist peab tõendama. Üheks kõige lihtsamaks võimaluseks 

niisuguste dokumentide säilitamiseks on ettevõtte arvuti püsimälus või välise kõvaketta 

püsimälus. Infotehnoloogia areng on olnud kiire ja edukas ja on ka teisi  turvalisi ja mugavaid 

lahendusi. Üheks selliseks on dokumentide hoiustamiseks mõeldud pilveteenused.  

Pilveteenuse mudeleid on erinevaid: avalik-, privaat- ja hübriidpilv. Väikeettevõtjaid 

puudutab pigem privaatpilve olemasolu, kuna ettevõtte dokumendid ei tohiks olla avalikult 

kättesaadavad. Privaatpilve näol ongi tegemist üheainsa organisatsiooni tarbeks mõeldud 

toimiva infrastruktuuriga, mida haldab organisatsioon ise või teenusepakkuja. Väiksemad 

ettevõtted eelistavad pigem teenusepakkujat, kuna nende andmemaht ei ole nii suur ja 

üldjuhul puudub ettevõttes IT-spetsialist, kes ettevõttele spetsiaalse andmebaasi loob (Digi 

Geenius). 

Veebipõhise raamatupidamisprogrammi olemasolu, e-arvete saatmise ja vastu võtmise 

võimaluse olemasolu, kuludokumentide edastamine digiteerimisrakenduse kaudu, 

pangatehingute automaatne import, deklaratsioonide ja aruanne esitamine erinevate e-

teenuste kaudu, palgaarvestustarkvarade kasutamine ja muude äridokumentide säilitamine 

paberivabalt on põhilised lahendused tänu millele efektiivselt teostada täielikku paberivaba 

raamatupidamist.  

 

 

1.3. Paberivaba raamatupidamise eelised ja puudused 

 

Paberivaba raamatupidamise rakendamisega on palju eeliseid ettevõtete sisemise toimimise 

vaatenurgast (Orantes-Jiménez jt 2015). Näiteks vähenevad dokumentide digiteerimise 

rakendamisel tegevuskulud. 
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Peamised tegevuskulud, mis vähenevad kui minna üle paberivabale süsteemile (DocuWare):  

 Kopeerimis- ja printimiskulud. Digitaliseerimise kasutuselevõtuga ei pea enam 

dokumentidest koopiaid tegema ja neid printima.  

 Säilituskulud-  Ei pea ostma arhiveerimiseks kaustikuid ja kasutama väärtuslikku 

kontoripinda paberite ladustamiseks. 

 Protsesside kulud-  Kui töövood on automatiseeritud siis väheneb raamatupidaja 

ajakulu dokumentide käsitsi sisestamisel. 

 Turva- ja andmete taastamise kulud- Digitaalselt on andmed turvatud mitmesse 

kohta ja nende taastamine on lihtsam. 

Erinevate paberivaba raamatupidamise süsteeme rakendades on võimalik tootlikkust 

suurendada kuna väheneb protsesside ajakulu. Dokumentide digiteerimisel on andmetele 

juurdepääs  lihtsam ja see kiirendab dokumentide jagamist ning seega on protsess vähem 

ajakulukam. Kõikide arvete töötlemise ja säilitamise digiteerimine kiirendab raamatupidaja 

tööd ning üle jäänud aja arvelt on võimalik värvata uusi kliente (DocuWare). 

Dokumentide digitaalselt säilitamine on turvalisem kuna digitaaldokumendil käib sageli 

kaasas kontrolljälg, mis lukustatakse turvamehhanismi taha. Tänu sellele saab dokumenti 

alati taastada ja väheneb andmete võltsimise võimalus (Juro 2022). Digitaalselt on alati 

varukoopia. Paberkandjal dokumentide säilitamisel on oht nende hävimisele suurem (nt 

põlengud, uputused) (DocuWare). 

Paberivaba raamatupidamist nimetatakse ka roheliseks raamatupidamiseks. Paberivaba 

raamatupidamise rakendamisega väheneb süsiniku jalajälg. Paberi mitte kasutamisel 

väheneb raiutavate puude arv ja see säästab energiat. Energiat ei pea kulutama puude 

paberiks töötlemisele ja füüsiliste toodete transportimisele. Paberi valmistamine kahjustab 

keskkonda, kuna see tegevus tekitab aineid, mis soodustavad kasvuhoonegaaside ja saaste 

tekkimist. Samad ained eralduvad ka paberi utiliseerimisel, kuna mädanev paber tekitab 

metaani, mis on keskkonnale mürgine. Paberivaba raamatupidamise rakendamisega 

muutuks keskkond tervislikumaks elukohaks (Juro 2022). 

Paberivaba raamatupidamist asutakse rakendama järk-järgult ja sellega seoses võivad esile 

kerkida mõned probleemid. Üheks peamiseks barjääriks võib kindlasti lugeda põlvkondade 

vahelisi eripärasid. Tihti on just kogenud raamatupidajatel hirm digitaliseerimise ees ning 
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nad ei ole nii vastuvõtlikud suurteks tehnoloogilisteks muudatusteks võrreldes noorematega 

(Orantes-Jiménez jt 2015).  

Puuduseks paberivaba raamatupidamise rakendamisel on suur ajakulu selle rakendamisel. 

Esiteks kulutatakse aega, et välja selgitada millised tegevused tuleb ette võtta, et saavutada 

paberivaba raamatupidamine. Teiseks peab leidma enda ettevõtte jaoks sobivaima 

rakendamise võimaluse lähtudes vajadustest. Pärast seda peab valitut juurutama, mis võib 

olla ka väga aeganõudev. Seepärast ei ole ka paljud ettevõtted läinud üle paberivabale 

kontorile. Esialgne ajaline panus tundub paljudele ettevõtetele liiga suur (Juro 2022).  

Beagle Legal blogis on välja toodud, et turvalisus on paberivaba kontori suurim murekoht. 

Andmete pilve kaudu jagamine suurendab turvariskide ohtu ja see tekitab ettevõtjates 

ebakindlust. Suuremad ettevõtted peavad tegema suuremaid kulutusi, et omada privaatseid 

andmeturbe- ja salvestusplatvorme ja see nõuab omakorda IT-spetsialisti konsultatsiooni. 

Teiseks murekohaks on terviseprobleemide tekkimine. Kasutajad vaatavad arvutiekraani ja 

see tekitab silmadele ülekoormust ja nägemine halveneb (Beagle Legal 2017). 

Tänu paberivabale raamatupidamisele on võimalik saavutada tootlikkuse suurenemist, 

ressursside optimeerimist, lihtsat ja kiiret ligipääsu teabele ning teabevahetuse kiirenemist. 

Kuid selle rakendamine hõlmab ettevõttes suuri muutusi ja struktuuri pidevat kohandamist 

innovatsiooniga ning tehnoloogia arendustega (Orantes-Jiménez jt 2015).  
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TÄIELIKU PABERIVABA RAAMATUPIDAMISE 

RAKENDAMINE SILLAKESE OÜ-S 

 

2.1. Paberivaba raamatupidamise hetkeseis Sillakese OÜ-s 

 

Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada tegevused paberivabale raamatupidamisele 

üleminekule. Uurimistöö käiku on kirjeldatud autori koostatud püramiidjoonise abil (joonis 

2). 

 

 

 

Joonis 2. Töö autori koostatud joonis, mis kirjeldab uurimistöö käiku. 

 

Töö koostamisel kasutatakse kvalitatiivset uurimismeetodit. Empiirilise materjali 

kogumiseks oli intervjuu kvalitatiivse meetodi peamine meetod. Teine meetod, et soovitud 

eesmärki täita oli ankeetküsitlus. 

Paberivaba raamatupidamise olemuse 
uurimine ja selle rakendamiseks 

vajalike tegevuste väljaselgitamine.

Kvalitatiivne uurimismeetod 
personaalne intervjuu Sillakese OÜ 

juhiga.

Intervjuu tulemuste analüüs ja sobiva 
lahenduse leidmine.

Valmisoleku küsitluse läbiviimine 
klientide seas.

Prooviperiood ja paberivaba 
raamatupidamise rakendamine.
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Intervjuu koosnes avatud ehk lahtistest küsimustest ja vastaja sai vastata küsimustele vabas 

vormis. Uurimistöö autor lähtus küsimuste koostamisel teoreetilises osas uuritust, milledeks 

on paberivaba raamatupidamise olemus ja vajalikud tegevused paberivabale 

raamatupidamisele üleminekuks. Intervjuu küsimustik on esitatud bakalaureusetöö lisana. 

Intervjuu käigus oli töö autoril võimalik andmekogumist vastavalt olukorrale reguleerida ja 

seetõttu koostati osad küsimused intervjuu käigus.   Käesoleva uurimistöö käigus viidi läbi 

personaalne intervjuu uuritava ettevõtte juhiga (lisa 1), et välja selgitada paberivaba 

raamatupidamise hetkeseis. Küsimusi ja vastuseid kajastatakse käesolevas peatükis  ja 

kirjeldamiseks kasutatakse intervjueeritava tsitaate kursiivkirjas.  

Töö autor analüüsis intervjuu käigus saadud infot ja selgitas välja parima lahenduse 

paberivabaks raamatupidamise rakendamiseks. Sobiva lahenduse leidmisel võeti arvesse 

teoreetilises osas kirjeldatud erinevate arvestuslõikude olemasolu ja nendele pakutavaid 

lahendusi.  

Intervjuust saadud andmetele põhinevalt koostatakse ankeetküsitlus, mis oli töö teine 

kvalitatiivne uurimismeetod. Küsimustik on esitatud bakalaureusetöö lisana 2. Küsitlus oli 

suunatud uuritava ettevõtte klientidele, eesmärgiga välja selgitada klientide paberivabale 

raamatupidamisele ülemineku valmisolek (lisa 2).  Küsimustik koostati Microsoft Word 

tarkvaras ja viidi läbi elektroonilises vormis, kasutades selleks e-maili. Küsitlus edastati 

autori e-maililt ja vajalikud kontaktandmed saadi uuritavalt ettevõttelt. Uuritava ettevõtte 

kliendid olid selleks eelnevalt loa andnud. Küsitluses olevad küsimused on koostatud 

põhinedes intervjuu käigus saadud infole. Vastused saadi kõigilt kümnelt kliendilt. Küsitlust 

käsitletakse osas 2.1. Sillakese OÜ klientide valmisolek ja paberivabale raamatupidamisele 

üleminek. 

Käesoleva uurimistöö keskmes on mikroettevõte Sillakese OÜ. Ettevõte on asutatud üheksa 

aastat tagasi, ettevõtte tegevusvaldkond on mikro- ja väikeettevõtetele 

raamatupidamisteenuse ja maksualase nõustamisteenuse pakkumine. Ettevõtte juht, ametilt 

raamatupidaja, on ise ainuke töölepinguga töötaja. 

Ettevõttest põhjalikuma ülevaate saamiseks viidi läbi personaalne intervjuu Sillakese OÜ 

kontoris ettevõtte juhatuse liikme, raamatupidaja Ille Blaubrükiga (lisa 1). Autor soovis 

saada põhjalikumat ülevaadet Sillakese OÜ paberivaba raamatupidamise hetkeseisust. 

Hetkesisust ülevaate saamine on esimene vajalik tegevus paberivaba raamatupidamise 
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rakendamiseks (DocuWare). Küsimused koostati lähtudes paberivaba raamatupidamise 

olemusest ja vajalikest tegevustest paberivabale raamatupidamisele üleminekuks. 

Küsimustele vastas intervjueeritav vabas vormis ja töö autoril oli võimalus andmekogumist 

reguleerida koostades intervjuu käigus küsimusi juurde või muuta nende sõnastust.  

Intervjuu algas töö autori sissejuhatusega, et kindlaks teha intervjuu eesmärk. Seejärel uuris 

töö autor põhjuseid, miks on Sillakese OÜ soov rakendada paberivaba raamatupidamist. 

Millistel põhjustel otsustasite minna üle täielikult paberivabale raamatupidamisele? 

Olen seda juba pikalt kaalunud. Peamine põhjus on senine tülikas ostuarvete edastamis ja 

arhiveerimisviis. Kliendid toovad kõik ostuarved paberkandjal, kaasaarvatud ka need, mis 

on e-maili peale tarnijate poolt saadetud. Lisaks on soov teha ettevõttele reklaami ja leida 

seeläbi uusi kliente. Arvan, et ajaga kaasas käimine aitab sellele kaasa. Muudaks ka minu 

töö ilmselt palju lihtsamaks.  

Vastusest selgub, et paberivabale raamatupidamisele üleminekut on kaalutud ka varem ja 

peamine soov on ostuarvete digiteerimine. Ostuarvete digiteerimisega ei peaks klientide 

juhid ostuarveid printima ja kopeerima ning lihtsustuks ka raamatupidaja töö. Lisaks oleks 

võimalik kaasaegse reklaami abil värvata uusi kliente. 

Järgnevalt uuris töö autor, mis põhjustel ei ole üle mindud paberivabale raamatupidamisele, 

kui selle rakendamise peale on juba varem mõeldud. 

Millised teguris on siiani saanud takistuseks, et minna üle täielikult paberivabale 

raamatupidamisele? 

Teadmatus ja tundub keeruline  Ei tea millisest otsast alustada ja tundub, et võimalusi selleks 

on liiga palju.   

Siinkohal tuleb ka välja üks paberivaba raamatupidamise rakendamise puudustest, milleks 

on esialgne suur ajakulu. Lisaks on raamatupidajale tundunud see üleminek liiga keerukas, 

kuna paberivaba raamatupidamise rakendamise võimalusi tundub liiga palju.  

Järgnevalt küsiti kui palju on Sillakese OÜ-l kliente, et selgitada ankeetküsitluste maht. 

Teiseks pidas autor vajadust täpsustada raamatupidamise teostamise protsessi, et aru saada 
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kuivõrd on hetkel rakendatud paberivaba raamatupidamist ja kas kõigile klientidele 

osutatakse teenust samadel põhimõttele.  

Kui palju on Teie ettevõttel kliente? 

Hetkel pakun raamatupidamisteenust kümnele ettevõttele ja lisaks teen ise  Sillakese OÜ 

raamatupidamise. 

Kas Teie töökulg on kõigi klientide puhul samasugune? 

Jah, kõikide klientide raamatupidamist teostan samas programmis ja kõikide klientide 

ostuarvete dokumentide edastamisviis on sama, samuti on kõik sarnane arhiveerimise 

kohapealt. 

Vastusest selgub, et kõigi klientide raamatupidamine teostatakse erinevates arvestuslõikudes 

samade protsessidega, seega on paberivaba raamatupidamise hetkeseis kõigil samal tasemel 

ja kõigile klientidele saab saata samade küsimustega küsitluse. 

Järgnevalt on koostatud küsimused lähtudes tegevustest paberivabale raamatupidamisele 

üleminekuks. Esmalt oli vaja välja selgitada, et millises raamatupidamistarkvaras tööd 

teostatakse, kuna see on raamatupidaja põhiline tööriist paberivaba raamatupidamise 

rakendamise poole.  

Kas Te teostate tööd mõnes raamatupidamistarkvaras? 

Jah, raamatupidamistarkvara on Merit Aktiva ja kõigi klientide ettevõtete andmed on seal. 

Vastusest selgub, et tööd teostatakse pilvepõhises Merit Aktiva raamatupidamistarkvaras. 

Kasutatav raamatupidamistarkvara vastab paberivaba raamatupidamise nõudmistele. Merit 

Aktivasse on võimalik sisse logida igal pool ja igal ajal, kus on interneti ühendus. Kõik 

sisestatud andmed hoiustatakse pilves. 

Autor pidi välja selgitama kas raamatupidaja on teadlik kõigist Merit Aktiva 

raamatupidamistarkvara poolt pakutavatest teenustest, mille abil saab rakendada paberivaba 

raamatupidamist ja vajadusel muuta raamatupidamisprotsessi automatiseeritumaks. 

Kas Te olete olemasolevast raamatupidamisprogrammis kasutusele võtnud kõik 

pakutavad teenused, mis lihtsustaks Teie tööd? 
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Ei ole kindlasti. Näen, et on palju lisafunktsioone, et automatiseerida enda tööd. Näiteks 

pangakonto väljavõtte automaatne import aga pole seda rakendanud. 

Sellest vastusest selgub, et lisaks ostuarvetele ei ole paberivaba ka pangakonto väljavõtte 

käsitlemine. Raamatupidaja on teadlik, et on palju lisafunktsioone, näiteks pangakonto 

väljavõtte import, mis tööd lihtsustaks aga pole veel rakendanud. 

Ettevõtte toimimise tähtsaim arvestuslõik on müügitulu ja sellega kaasnevad müügiarved. 

Töö autor uuris kui paberivaba on müügiarvete koostamine, edastamine ja säilitamine. 

Kuidas toimub müügiarvete koostamine, edastamine ja hoiustamine? 

Müügiarveid üldiselt koostavad kliendid ise. Paaril ettevõttel koostan ise aga see toimub 

kõik paberivabalt. Müügiarveid välja ei prindita. Need on igal ajal Meritist kättesaadavad.  

Müügiarvete koostamine ja edastamine toimub kliendiga kokkuleppel. Säilitamine toimub 

iseenesest digitaalselt, kuna arved koostatakse Merit Aktiva raamatupidamistarkvaras. 

Selgitamist vajas ka kõikide raamatupidamistarkvara teenuste ära kasutamise hetkeseis. 

Üheks võimalikuks paberivabaks müügiarve edastamise viisiks on e-arve. Merit Aktiva 

raamatupidamistarkvara toetab paljusid e-arvete operaatoreid, sh CostPocket.  

Kas Teie ettevõttes on kasutuses e-arvete edastamise ja vastu võtmise võimalus? 

Paaril kliendil oleme seda rakendanud, kuna esitatakse arveid ka avalikule sektorile ja siis 

olime selleks tegevuseks sunnitud. 

E-arvete olemuse ja rakendamisega ollakse kursis ja e-arvete saatmise võimalust kasutatakse 

osade klientide puhul. Põhjuseks on kohustus, mitte soov liikuda paberivaba 

raamatupidamise poole. Avalik sektor käitleb ainult masinloetavad e-arved ja sellest 

tulenevalt tekkis kohustus. E-arvete laialdasemat kasutuselevõttu aga ei soovita.  

Kas soovite e-arvete kasutust kõigil klientidel rakendada? 

Hetkel ei näe selleks vajadust. Eks kui oleme sunnitud siis võtame töösse. 
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Oluline ja kõige mahukam arvestuslõik raamatupidamises on ostudokumendid. Intervjuu 

alguses selgus, et see on uuritava ettevõtte arvestuslõik, mis ei ole paberivaba. Töö autor 

soovis protsessiga rohkem kursis olla, et leida sobiv digiteerimislahendus. 

Kuidas toimub protsess ostuarvetega? 

See on kõige keerulisem ja selles on ka probleem, et miks tahan minna täielikult üle 

paberivabale raamatupidamisele. Hetkel ongi see ainukene valdkond, mis on täielikult 

füüsilise paberiga seotud. Kliendid toovad mulle ostuarved ja pabertšekid paberkujul iga 

kuu viiendaks kuupäevaks. Nad on tarnijate e-maili teel arved ka välja printinud ja 

pabertšekkidest ise koopiad juba teinud. Selle hunniku dokumentide sisestamine võtab palju 

aega ja lisaks ka arhiveerimine. Panen kõik kuupäevaliselt järjekorda ja kausta. Kaustasid 

on juba väga palju kogunenud ja riiuleid jääb väheks. Mina hoian enda juures jooksva 

majandusaasta dokumente ja annan need klientidele üle kui majandusaastaaruanne on 

esitatud.  

Vastusest selgub, ostuarvete käitlemine on töömahukas mõlemale osapoolele- 

raamatupidajale ja ka kliendile. Kliendid toovad kuludokumendid paberkandjal 

raamatupidajale ja eelnevalt on nad need kas printinud või kopeerinud. Raamatupidaja 

sisestab need käsitsi ja arhiveerib paberkandjal kuupäevalises järjestuses. Hoiustamine 

toimib kuni majandusaasta aruande esitamiseni. Edasine hoiustamine kuni nõutud aja lõpuni 

toimub iga kliendi valdustes. 

Järgnev küsimus koostati põhjusel, et saaks selgitada võimalikud kulud, mis kaasnevad 

ostudokumentide digiteerimisega. Töö autor oli uurinud kahte digiteerimisteenuse pakkujat. 

Teoreetilises osas oli välja toodud, CostPocketi ja EnVoice teenusepakettide ja -hindade 

võrdlus (tabel 1).  

Kas Teie ettevõtte klientidel on palju ostudokumente ja pabertšekke? 

Jah, pigem on palju. Pooltel jääb see arv viiekümne ostuarve kanti ja pooltel umbes saja 

ostuarve kanti.   

Vastusest saab järeldada, milline kuludokumentide digiteerimisrakendus on sobilik Sillakese 

OÜ-le. Raamatupidaja on ise teadlik, et ostudokumente on võimalik digiteerida vastava 
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rakenduse abil ja need saadetakse automaatselt raamatupidamistarkvarasse. Erinevate 

rakenduste kohta puudub info, et milline oleks sobivaid. 

Kas olete kuulnud lahendusest, et kõik kuludokumendid saab digiteerida ja 

automaatselt saata raamatupidamistarkvarasse? 

Jah, olen kuulnud aga ei tea täpselt milline lahendus on sobivaim ja kuidas see üldse töötab 

Müügi- ja ostuarvetega kaasnevad ka pangakonto väljavõtte olemasolu, et kajastada 

raamatupidamises nende täpne toimumine. Raamatupidaja oli eelnevalt teadlik 

raamatupidamistarkvaras pakutavas konto väljavõtte automatiseerimise lahenduses. Töö 

autor pidas vajalikuks uurida hetkel toimuvat protsessi, et kaardistada hetkeseis. 

Mis kujul saate klientide konto väljavõtte? 

Osad saadavad e-maili peale ja ma ise prindin välja kuna paberkandjal on lihtsam jälgida. 

Ja osad on ka ise välja printinud ja siis mulle koos ostuarvetega toonud.  

Siinkohal tuleb sisse väike erinevus. Osad kliendid küll saadavad konto väljavõtte e-maili 

teel paberivabalt aga raamatupidaja prindib need välja, et maksed oleks mugavamalt 

jälgitavad. Uuritava ettevõtte juhil on kindel soov konto väljavõtte töötlemine edaspidi 

automatiseerida.. 

Kas soovite edaspidi konto väljavõtet automatiseerida? 

Jah, sooviksin küll, olen Meritis näinud, et selline tegevus on täitsa võimalik aga pole 

jõudnud sellesse süveneda. 

Eelnevalt küsitu põhjal tuli välja, et pangakonto väljavõttega ja ostuarvetega seonduvad 

protsessid ei ole ainukesena paberivabad ja autor arvas, et palgaarvestuse, deklaratsioonide 

ja majandusaasa aruannetega seonduv ei vaja pikemalt käsitlemist. Seda ka seetõttu, et Eestis 

on Maksu- ja Tolliametil ning e-äriregistril väga kaasaegsed paberivabad teenused. Lisaks 

on Merit Aktiva raamatupidamistarkvaral kõrvaltarkvara Merit Palk, mille abil saab 

palgaarvestust teostada. 

Kuidas teostate palgaarvestust ja edastate deklaratsioone ja majandusaasta aruande? 
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Palgaarvestust teostan Merit Palk tarkvara abil ja on täielikult paberivaba. Palgalehed 

edastatakse ka e-maili teel. Deklaratsioonide esitamine toimub Maksu- ja Tolliameti e-

teenuste abil ja majandusaasta aruanne esitatakse e-äriregistri abil. 

Palgaarvestuse teostamine toimub Merit Palk tarkvara abil ja on täielikult paberivaba, kuna 

ka palgalehtede edastamine toimub e-maili teel. Deklaratsioonide ja majandusaasta aruande 

esitamistel on kasutuses Maksu- ja Tolliameti e-lahendused ja e-äriregistri digitaalne 

aruande esitamise võimalus.  

Lisaks tekib äritegevuse käigus hulk muid dokumente, mida oleks vaja koostada, edastada 

ja hoiustada paberivabalt. 

Kuidas Te koostate, edastate ja säilitate ülejäänud äridokumendid? Näiteks lepingud, 

avaldused, kohustiste dokumendid. 

Koostamine toimub erinevate tarkvarade abil, edastamine e-maili teel. Säilitamine toimub 

välisel kõvaketta püsimälus. Kõigil on eraldi kaustad ja kaustad on väga süstematiseeritud 

ja kõik vajalik on siiani kiirelt leitav. Klientidega on kokkulepe, et nad ise ka veel lisaks 

hoiustavad siis endale sobival viisil.  Siinkohal ma pigem ei sooviks midagi muuta. 

Muude äridokumentidega on protsess algusest lõpuni paberivaba ja raamatupidajal puudub 

soov teha siinkohal muutusi ja ei soovi rakendada pilveteenust muude dokumentide 

säilitamisel.  

Kas pilveteenust muude äridokumentide arhiveerimisel ei soovi rakendada? 

Nagu ütlesin, siis jätkaks enda välisel kõvakettal arhiveerimist ja siinkohal midagi ei 

muudaks. 

Järgnevalt tegi autor järeldused intervjuu põhjal, et kinnitada paberivaba raamatupidamise 

hetkeseis. Sillakese OÜ-s ei olnud ostuarvete käitlemine ja pangakonto väljavõtte 

edastusviis paberivabad.  

Saan aru, et täieliku paberivaba raamatupidamise rakendamiseks on Teie ettevõttele 

vaja leida sobivat ostuarvete ja pabertšekkide edastamise- ja arhiveerimisviisi ning 

automatiseerida pangakonto väljavõtted.  
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Jah, soov on leida sobiv rakendus, millega saaks kliendid ostuarveid paberivabalt esitada 

ja siis ei peaks neid paberkujul säilitama.  

Töö autor lähtus paika pandud vajalikest tegevustest paberivabale raamatupidamisele 

üleminekuks, mille hulka kuulub prooviperiood enne kui hakatakse rakendama täielikku 

paberivaba raamatupidamist. Järgnevalt esitati küsimus, et kas prooviperioodi rakendamine 

ühe kliendi peal oleks teostatav. 

Kas olete nõus ka ühe kliendi peal katsetama enne kui lähete üle täielikule paberivabale 

raamatupidamisele? 

Jah, see oleks hea, siis saaks teistele klientidele paremini seletada uut töökäiku kui endal on 

juba kõik selge. 

Esimene vajalik tegevus paberivaba raamatupidamise rakendamiseks on olukorra 

kaardistamine ja selleks viidi läbi intervjuu Sillakese OÜ juhatuse liikme, raamatupidajaga. 

Intervjuu tulemusena analüüsis töö autor, millised arvestusalad hõlmavad paberikasutust, et   

välja selgitada paberivaba raamatupidamise hetkeseis Sillakese OÜ-s. Intervjuu kestis 

umbes 15 minutit ja selle aja jooksul sai töö autor põhjaliku ülevaate paberivaba 

raamatupidamise hetkeseisust. Selgus, et Sillakese OÜ on küll teel paberivaba 

raamatupidamise rakendamise suunas aga pole seda veel täielikult rakendanud, kuna puudub 

teadlikkus kuidas ja mille abil ostuarveid digiteerida.  

Töö autori teoreetilises osas uuritu ja intervjuu käigus selgunud info põhjal sai võtta käiku 

teise vajaliku tegevuse paberivaba raamatupidamise rakendamiseks. Selleks tegevuseks on 

sobiva tarkvara ja dokumendihaldussüsteemi leidmine ja nende analüüsimine 

(DocuWare).Raamatupidamistarkvarana on kasutuses Merit Aktiva pilveversioon, mis 

vastab paberivaba raamatupidamise nõudmistele. Koostöös raamatupidajaga selgitati kas 

Merit Aktiva pakutavad teenused on maksimaalselt ära kasutatud. CostPocketi rakendus oli 

võimalik raamatupidamistarkvaras aktiveerida ühe nupu vajutusega. Lisaks märkis uuritava 

ettevõtte juht, et CostPocketil tundub väga hea eestikeelne klienditoe lahendus ning paljud 

korduma kippuvad küsimused on neil kodulehel juba ette vastatud. 

Kuna raamatupidaja on teadlik palju tema klientidel on vaja dokumente ühes kuus 

digiteerida, valis ta CostPocketi rakenduse, kuna sellega on võimalik soodsama hinna eest 

rohkem dokumente digiteerida.  
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Teine võimalik lahendus, et maksimaalselt kasutada Merit Aktiva teenuseid on pangakonto 

väljavõtte automaatne import. Merit Aktiva raamatupidamistarkvaraga on võimalik 

automatiseerida kõigi Eestis tegutsevate pankade konto väljavõtteid. 

 

 

2.2. Sillakese OÜ klientide valmisoleku uuring ja paberivabale 
raamatupidamisele üleminek 

 

Bakalaureuse töö eesmärgini jõudmiseks koostas autor ja viis läbi küsitluse Sillakese OÜ 

klientide seas (lisa 2), et uurida klientide valmisolekut üleminekuks paberivabale 

raamatupidamisele. Küsitluse läbiviimine klientide seas on vajalik, et läbida järgmine 

tegevus üleminekuks paberivabale raamatupidamisele. Selleks tegevuseks on uue 

töökorraldusega seotud teiste osaliste kaasamine. See tähendab uurimist kui vastuvõtlik 

ollakse muutuste suhtes ja informeerimist uuest töökorraldusest (DocuWare). 

Küsimused koostati lähtudes intervjuu käigus saadud infost ja raamatupidaja valitud 

digiteerimisrakendusest. Sillakese OÜ klientide arv on väike ja tänu sellele oli  võimalus 

saata igale kliendile e-maili peale valmisoleku uuringu küsimustik. Küsimustiku koostas töö 

autor Microsoft Word tarkvaras. Küsimustik koosnes kuuest küsimusest, millel olid 

valikuvariandid ja üks lisaküsimus oli avatud, millele sai vastata vabas vormis. Küsitlus 

algas sissejuhatusega, milles töö autor tutvustas ennast ja selgitas vastajatele küsitluse 

eesmärki. Seejärel selgitati paberivaba raamatupidamise olemust. Kõigile küsimustele olid 

valikuvariantideks jah, ei oska öelda ja ei. Sisuliselt oli vaja Sillakese OÜ raamatupidajal 

klientide nõusolekut, et rakendada paberivaba raamatupidamist. 

Küsitlusele sai töö autor vastused kõigilt kümnelt vastajalt. Esimesed viis küsimust olid 

koostatud, et uurida ostudokumentide hetkeseisu ja tulevikuplaane. Esimeses küsimuses 

uuris autor, et kas küsitluses osaleja ettevõttes toimub ostudokumentide edastamine ja 

säilitamine paberkandjal. Kõik uuritava ettevõtte kliendid kinnitasid, et ostudokumentide 

edastamine ja säilitamine ei ole hetkel paberivaba.  

Kas Teie ettevõttes toimub ostudokumentide edastamine ja säilitamine paberkandjal? 
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Teiseks oli vaja teada, kas klientidel endal on soov muuta ettevõtte ostudokumentidega 

seotud protsessi paberivabaks, rakendades digiteerimist. Kõik kümme vastajat avaldasid 

soovi muuta seda protsessi digitaalseks. 

Kas Te soovite muuta enda ettevõtte ostudokumentide edastamist ja säilitamist digitaalseks? 

Järgnev küsimus on seotud raamatupidaja välja valitud digiteerimisrakendusega. Töö autor 

pidas vajalikuks uurida, kas küsitluses osalejad on kuulnud varem CostPocketi rakendusest. 

Vastus saadi kõigil sama ja keegi vastajatest ei olnud kursis CostPocketiga.  

Kas Te olete kuulnud kuludokumentide digiteerimisrakendusest CostPocket? 

Järgevalt oli töö autor koostanud selgitava teksti, mis on CostPocketi rakendus ja kuidas see 

töötab (Lisa 2).Töö autor arvas, et selgitamine võiks aidata teha otsust, kas CostPocketi 

rakenduse kasutamine oleks neile sobiv dokumentide edastusviis. Kõik kliendid olid nõus 

rakendama CostPocketit. 

Kas selline edasine protsess ostuarvete edastamisega oleks Teile sobilik? 

Paberivaba raamatupidamise rakendamise juures on ka tähtis nõuetekohane säilitamine.  

Kas Te olete nõus ettevõtte ostudokumente säilitama digitaalselt? 

Intervjuu käigus raamatupidajaga selgus, et pangakonto väljavõtte edastamine toimub 

paberkandjal. Järgnevalt küsiti, et kas kliendid on nõus ettevõtte pangakonto väljavõtet 

automatiseerima Merit Aktiva raamatupidamistarkvaras. Autor pidas vajalikuks lisada 

lühikese selgituse, et mis on selle tegevuse tagajärjed. Kõik vastajad olid nõus küsimuses 

esitatud protsessi rakendama. 

Kas Te olete nõus rakendama pangakonto väljavõtete automatiseerimist Merit Aktiva 

raamatupidamistarkvaras?  

Seda rakendades ei oleks Teil vaja kontoväljavõtet raamatupidajale esitada paberkujul, vaid 

kõik tehingud on raamatupidajale jooksvalt imporditud. 

Küsitlusse oli lisatud ka üks üldine avatud küsimus. Töö autor arvas, et klientidel võib olla 

ettepanekuid seoses paberivaba raamatupidamise rakendamisega ja siinkohal oleks võimalus 

olnud neil vabas vormis vastata. Vastajatel ettepanekud puudusid vastava tegevuse osas. 
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Kas Teil on veel ettepanekuid seoses pabererivaba raamatupidamise rakendamisega? 

Bakalaureusetöö küsitlus oli edukas ja täitis enda eesmärki. Vastused saadi kõigilt vastajatel 

ja kõik olid valmis üle minema paberivabale raamatupidamisele.  

Neljas vajalik tegevus paberivabale raamatupidamisele üleminekuks on prooviperioodi 

rakendamine. Prooviperioodi rakendatakse mõne vähem mahuka protsessi peal, enne kui 

minnakse täielikult üle paberivabale raamatupidamisele (DocuWare). Sillakese OÜ-l on 

kaks arvestuslõiku, mis ei olnud paberivabad. Töö autori tehtud uurimistöö teoreetilise osa 

ja intervjuu abil on leitud sobivad lahendused, mida edaspidi rakendada ja välja selgitatud 

klientide valmisolek.  

Sillakese OÜ juhi soov oli prooviperiood teha ühe kuu jooksul pigem väiksema kliendiga. 

Prooviperioodi rakendamise põhjus oli soov proovida kuidas edasine protsess välja näeb ja 

kuidas valitud CostPocketi rakendus täpselt töötab. Prooviperioodi rakendati kuu aega. 

Prooviperiood oli edukas ja lihtsustas oluliselt raamatupidaja tööd. Kogu töövoog oli 

sujuvam ja raamatupidajal oli võimalus Maksu- ja Tolliametile igakuised deklaratsioonid 

esitada varem. Kogu töö ostudokumentide, pangakonto sisstulekute ja väljaminekutega olid 

teostatud jooksva arvestuskuu jooksul. Sillakese OÜ juhi sõnul oli kogu tööprotsess vähem 

ajakulukam ja selle läbi saaks ta tõsta tootlikkust ja värvata uusi kliente. 

Bakalaureuse töö käigus selgitas töö autor  teiste autorite uuringute põhjal paberivaba 

raamatupidamise olemust ja vajalikke tegevusi paberivabale raamatupidamisele 

üleminekuks. Seejärel selgitati kvalitatiivsete uurimismeetodite- intervjuu ja ankeetküsitluse 

abil välja paberivaba raamatupidamise hetkeseis. Teoreetilises osas läbitu, intervjuust ja 

küsitlusest saadud vastuste välja leiti parimad lahendused paberivabale raamatupidamisele 

üleminekuks. Töö käigus läbis töö koostaja kõik vajalikud tegevused ja saavutas edukalt 

tööeesmärgi, milleks oli välja selgitada Sillakese OÜ vajalikud tegevused paberivabale 

raamatupidamisele üleminekuks. 
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KOKKUVÕTE 
 

Ettevõtte raamatupidamise teostamise kohustus on kõigil Eestis registreeritud juriidilistel 

isikutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel. Väga oluline on, et ettevõtte raamatupidamine oleks 

üles ehitatud efektiivselt ja üheks selliseks võimaluseks on paberivaba raamatupidamine, kus 

kogu ettevõtte dokumentatsioon on digitaalne ja ühtegi dokumenti ettevõtluses ei ole 

paberkandjal. 

Töö uurimisobjektiks oli ettevõte Sillakese OÜ, kes pakub raamatupidamisteenust ja 

maksualast nõustamisteenust mikro- ja väikeettevõtetele. Töö eesmärk oli välja selgitada 

vajalikud tegevused, et minna üle paberivabale raamatupidamisele. Eesmärgi saavutamiseks 

oli püstitatud neli uurimisülesannet. Uurimisülesannete täitmiseks töötas autor läbi väga 

teemakohaseid artikleid, seadusi, uuringuid ning viis läbi uuritava ettevõtte juhiga 

personaalse intervjuu ja küsitluse Sillakese OÜ klientide seas. Personaalse intervjuu eesmärk 

Sillakese OÜ juhiga oli välja selgitada paberivaba raamatupidamise hetkeseis uuritavas 

ettevõttes ja klientide küsitluse eesmärk oli uurida valmisolekut täielikule paberivabale 

raamatupidamisele üleminekuks.  

Töö esimeses peatükis anti erinevate autorite arvamustele tuginedes ülevaade paberivaba 

raamatupidamise olemusest, selgitati vajalikke tegevusi paberivabale raamatupidamisele 

üleminekuks, toodi välja paberivaba raamatupidamise eelised ja puudused. Selgus, et 

täielikule paberivabale raamatupidamisele ülemineku peamine eelis on raha- ning ajasääst. 

Ajasääst seisneb nii raamatupidaja kui ka klientide aja kokkuhoius. Raamatupidaja ei pea 

ostudokumente enam ise sisestama, klientidel ei ole vaja kulutada aega ostudokumentide 

komplekteerimisele ja nende transportimisele. Üheks puuduseks, mille tõttu pole üle mindud 

paberivabale raamatupidamisele, on suur ajakulu paberivaba raamatupidamise rakendamise.  

Nimel kulub olukorra kaardistamisele, lahenduste otsimisele ja analüüsimisele palju aega ja 

seetõttu ei soovita mugavustsoonist väljuda ja seda pikka protsessi ette võtta.. 

Bakalaureuse töö teises osas selgitas töö autor paberivaba raamatupidamise hetkeseisu 

Sillakese OÜ-s. Selle välja selgitamiseks viis töö autor läbi personaalse intervjuu Sillakese 

OÜ juhiga. Küsimused olid koostatud lähtudes teoreetilises osas uuritule. Intervjuu käigus 

selgitati välja, et Sillakese OÜ rakendab juba paberivaba raamatupidamist aga mitte 
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täielikult. Paberivaba ei ole klientide ostuarvete ja pangakonto väljavõtte käitlemine ja nende 

säilitamine. 

Intervjuust ja ankeetküsitlusest Sillakese OÜ klientidele, selgus, et ettevõtte raamatupidajal 

ja klientidel on valmisolek üle minna paberivabale raamatupidamisele. 

Paberivabale raamatupidamisele üleminekuks läbiti ka prooviperiood. Tänu sellele 

tegevusele sai Sillakese OÜ juht parema ülevaate uutest lahendusest ja jõudis järeldusele, et 

tööle kuluv aeg vähenes oluliselt.  

Uurimistöö käigus selgitati välja vajalikud tegevused Sillakese OÜ-s paberivabale 

raamatupidamisele üleminekuks. Sillakese OÜ rakendab paberivaba raamatupidamist ja 

pakub edaspidi klientidele paberivaba raamatupidamisteenust. 
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Lisa 1.Personaalne intervjuu koos vastustega 

 

Intervjuu küsimused on koostatud Sillakese OÜ juhatuse liikmele, raamatupidajale Ille 

Blaubrükile. Intervjuus on kokku 19 küsimust, mis on koostatud eesmärgiga välja selgitada 

hetkeseis paberivabas raamatupidamises. Töö autori esitatud tekst ja küsimused on paksus 

kirjas ja intervjueeritava vastused on kursiivkirjas. 

Intervjuu kestvus: 15 minutit 

Teie ettevõttel on soov minna üle täielikule paberivabale raamatupidamisele. Sellega 

seoses küsin mõned küsimused, et saada ülevaade Teie ettevõttes hetkeseisust 

paberivabast raamatupidamisest ja ülevaade teie soovidest. 

1. Millistel põhjustel otsustasite minna üle täielikult paberivabale 

raamatupidamisele? 

Olen seda juba pikalt kaalunud. Peamine põhjus on senine tülikas ostuarvete edastamis ja 

arhiveerimisviis. Kliendid toovad kõik ostuarved paberkandjal, kaasaarvatud ka need, mis 

on e-maili peale tarnijate poolt saadetud. Lisaks on soov teha ettevõttele reklaami ja leida 

seeläbi uusi kliente. Arvan, et ajaga kaasas käimine aitab sellele kaasa. Muudaks ka minu 

töö ilmselt palju lihtsamaks.  

2. Millised teguris on siiani saanud takistuseks, et minna üle täielikult paberivabale 

raamatupidamisele? 

Teadmatus ja tundub keeruline  Ei tea millisest otsast alustada ja tundub, et võimalusi selleks 

on liiga palju.   

3. Kui palju on Teie ettevõttel kliente? 

Hetkel pakun raamatupidamisteenust kümnele ettevõttele ja lisaks ka Sillakese OÜ ise. 

4. Kas Teie töökulg on kõigi klientide puhul samasugune? 

Jah, kõikide klientide raamatupidamist teostan samas programmis ja ostuarvete 

edastamiviis on sama ja ka kõik muud toiminud lepingute, avalduste ja muude 

dokumentidega nii edastamise kui arhiveerimise kohapealt on sama. 

5. Kas Te teostate tööd mõnes raamatupidamistarkvaras? 

Jah, raamatupidamistarkvara on Merit Aktiva ja kõigi klientide ettevõtete andmed on seal. 
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Lisa 1. järg 

 

6. Kas Te olete olemasolevast raamatupidamisprogrammis kasutusele võtnud 

kõik pakutavad teenused, mis lihtsustaks Teie tööd?Ei ole kindlasti. Näen, et on palju 

lisafunktsioone, et automatiseerida enda tööd. Näiteks pangakontoväljavõtte automaatne 

import aga pole seda rakendanud. 

7. Kuidas toimub müügiarvete koostamine, edastamine ja hoiustamine? 

Müügiarveid üldiselt koostavad kliendid ise. Paaril ettevõttel koostan ise aga see toimub 

kõik paberivabalt. Müügiarveid välja ei prindita. Need on igal ajal Meritist kättesaadavad.  

8. Kas Teie ettevõttes on kasutuses e-arvete edastamise ja vastu võtmise võimalus? 

Paaril kliendil oleme seda rakendanud, kuna esitavad arveid ka avalikule sektorile ja siis 

olime selleks tegevuseks sunnitud. 

9. Kas soovite e-arvete kasutust kõigil klientidel rakendanda? 

Hetkel ei näe selleks vajadust. Eks kui oleme sunnitud siis võtame töösse. 

10. Kuidas toimub protsess ostuarvetega? 

See on kõige keerulisem ja selles on ka probleem, et miks tahan minna täielikult üle 

paberivabale raamatupidamisele. Hetkel ongi see ainukene valdkond, mis on täielikult 

füüsilise paberiga seotud. Kliendid toovad mulle ostuarved ja pabertšekid paberkujul iga 

kuu viiendaks kuupäevaks. Nad on tarnijate e-maili teel arved ka välja printinud ja 

pabertšekkidest ise koopiad juba teinud. Selle hunniku paberikoguse sisestamine võtab palju 

aega ja lisaks ka arhiveerimine. Panen kõik kuupäevaliselt järjekorda ja kausta. Kaustasid 

on juba väga palju kogunenud ja riiuleid jääb väheks. Mina hoian enda juures jooksva 

majandusaasta pabereid ja annan need klientidele üle kui majandusaastaaruanne on 

esitatud.  

11. Kas Teie ettevõtte klientidel on palju ostudokumente ja pabertšekke? 

Jah, pigem on palju. Pooltel jääb see arv viiekümne ostuarve kanti ja pooltel umbes saja 

ostuarve kanti.   

12. Kas olete kuulnud lahendusest, et kõik kuludokumendid saab digiteerida ja 

automaatselt saata raamatupidamistarkvarasse? 

Jah, olen kuulnud aga ei tea täpselt milline lahendus on sobivaim ja kuidas see üldse töötab. 

13. Mis kujul saate klientide konto väljavõtte? 

Osad saadavad e-maili peale ja ma ise prindin välja kuna paberkandjal on lihtsam jälgida. 

Ja osad on ka ise välja printinud ja siis mulle koos ostuarvetega toonud.  
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Lisa 1. järg 

 

14. Kas soovite edaspidi konto väljavõtet automatiseerida? 

Jah, sooviksin küll , olen Meritis näinud, et selline tegevus on täitsa võimalik aga pole 

jõudnud sellesse süveneda. 

15. Eelnevalt ütlesite, et ostuarvete käsitlemine on ainukene valdkond mis ei ole 

paberivaba. Kuidas teostate palgaarvestust ja edastate deklaratsioone ja 

majandusaastaaruandet? 

Palgaarvestust teostan Merit Palk tarkvara abil ja on täielikult paberivaba. Palgalehed 

edastatakse ka e-maili teel. Deklaratsioonide esitamine toimub Maksu- ja Tolliameti e-

teenuste abil ja majandusaasta aruanne esitatakse e-äriregistri abil. 

16. Kuidas Te koostate, edastate ja säilitate ülejäänud äridokumendid? Näiteks 

lepingud, avaldused, kohustiste dokumendid. 

Koostamine toimub erinevate tarkvarade abil, edastamine e-maili teel. Säilitamine toimub 

välisel kõvaketta püsimälus. Kõigil on eraldi kaustad ja kaustad on väga süstematiseeritud 

ja kõik vajalik on siiani kiirelt leitav. Klientidega on ka kokkulepe, et nad ise ka veel lisaks 

hoiustavad siis endale sobival viisil.  Siinkohal ma pigem ei sooviks midagi muuta. 

17. Kas pilveteenust muude äridokumentide arhiveerimisel ei soovi rakendada? 

Nagu ütlesin, siis jätkaks enda välisel kõvakettal arhiveerimist ja siinkohal midagi ei 

muudaks. 

18. Saan aru, et täieliku paberivaba raamatupidamise rakendamiseks on Teie 

ettevõttele vaja leida sobivat ostuarvete ja pabertšekkide edastamise- ja 

arhiveerimisviisi ning automatiseerida pangakonto väljavõtted. 

Jah, soov on leida sobiv rakendus, millega saaks kliendid ostuarveid paberivabalt esitada 

ja siis ei peaks neid ka paberkujul säilitama.  

19. Kas olete nõus ka ühe kliendi peal katsetama enne kui lähete üle täielikule 

paberivabale raamatupidamisele? 

Jah, see oleks hea, siis saaks teistele klientidele paremini seletada uut töökäiku kui endal on 

juba kõik selge. 
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Lisa 2. Valmisoleku küsitlus Sillakese OÜ klientidele 

 

Lugupeetud küsitluses osalejad! 

Olen Eesti Maaülikooli üliõpilane Elis Blaubrük ja koostan bakalaureuse lõputööd, mille 
pealkiri on „Paberivaba raamatupidamise rakendamine Sillakese OÜ-s“. Seoses 
bakalaureusetöö eesmärgi saavutamisega vajan Teie abi.   

Küsitlus on koostatud Sillakese OÜ klientidele, et uurida Teie valmisolekut minna üle 
paberivabale raamatupidamisele. Küsimuste koostamisel on lähtutud Sillakese OÜ juhiga 
tehtud intervjuust ja seega oman ülevaadet kui paberivabalt hetkel Teie ettevõtte 
raamatupidamist teostatakse. Küsitluse täitmine võtab aega umbes 5 minutit. Teie vastuseid 
kasutatakse ainult töö eesmärgi saavutamiseks. 

Paberivaba raamatupidamine on raamatupidamine toimub veebi vahendusel ehk kogu 
tarkvara asub veebis ning tööd saab teha igal pool ja igal ajal, kus eksisteerib 
internetiühendus. Kõik tehtud toimingud dokumentidega peavad olema algusest lõpuni 
tehtavad paberivabalt. See tähendab, et dokumendi loomine, edastamine ja ka lõpuks 
dokumendi arhiveerimine toimub veebi vahendusel. Puudub igasugune vajadus vahepeal 
dokumenti paberkandjale printida.  

Palun märkige Teile sobiv vastusevariant endale sobival viisil. 

 

Küsimused ostudokumentide kohta. 

1.  Kas Teie ettevõttes toimub ostudokumentide edastamine ja säilitamine 
paberkandjal? 

o Jah 
o Ei oska öelda 
o Ei  

2. Kas Te soovite muutma enda ettevõtte ostudokumentide edastamist ja säilitamist 
digitaalseks? 

o Jah 
o Ei oska öelda 
o Ei 

3. Kas Te olete kuulnud kuludokumentide digiteerimisrakendusest CostPocket? 
o Jah 
o Ei oka öelda 
o Ei 
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Lisa 2. järg 

 

Selgitan, mis on CostPocket. CostPocket pakub kuludokumentide digiteerimisvõimalust. 
Ostusooritaja teeb spetsiaalse rakenduse kaudu telefoni abil pildi ning märgib juurde, et kas 
tasutud on ettevõtte rahaliste vahenditega või kuulub hüvitamisele töötajale, ning saadab 
digiteerimisse. Ka e-mailile saabunud arved on võimalik väga lihtsasti saata automaatselt 
digiteerimisse edastades need e-maili kaudu otse CostPocketi rakendusse. Kui 
ostudokumendid on digiteeritud võite ostutšeki ära visata ja Teie ettevõtte algdokumendid 
säilivad nõuete kohaselt digitaalselt. Nii oleks ka töökulg jooksev ja iga kuu lõpus Te ei pea 
ostuarveid paberkandjal kokku korjama.  

 

4. Kas selline edasine protsess ostuarvete edastamisega oleks Teile sobilik? 
o Jah 
o Ei oska öelda 
o Ei 

5. Kas Te olete nõus ettevõtte dokumente säilitama digitaalselt? 
o Jah 
o Ei oska öelda 
o Ei 

Küsimused pangakonto väljavõtte kohta. 

6. Kas Te olete nõus rakendama pangakonto väljavõtete automatiseerimist Merit 
Aktiva raamatupidamistarkvaras?  
Seda rakendades ei oleks Teil vaja kontoväljavõtet raamatupidajale esitada 
paberkujul, vaid kõik tehingud on raamatupidajale jooksvalt imporditud. 

o Jah 
o Ei oska öelda 
o Ei 

 
7. Kas Teil on veel ettepanekuid seoses paberivaba raamatupidamise rakendamisega? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

Suured tänud vastamast! 
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