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Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend

Vastu võetud 12.06.2014 nr 18
jõustumine 01.08.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22lg 1 p 36 ning avaliku teenistuse seaduse§
14 lg 3 ja § 63 lg 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisalaja eesmärk

 (1) Palgajuhend on Tallinna linnaametiasutuste (edaspidi ametiasutus) ametnikele palga ja töötajatele
töötasumääramise ja maksmise kord, milles nähakse ette põhipalga vahemikud, samutipalga ja töötasu
maksmise aeg ja viis, muutuvpalga ning muude lisatasude jahüvitiste maksmise tingimused ja kord.
Palgajuhendis kirjeldatakse teenistujateenistusülesannete täitmiseks vajalikud nõuded haridusele,
töökogemusele,teadmistele ja oskustele.

 (2) Palgajuhendi eesmärk on kujundadalinnateenistust väärtustav läbipaistev palgasüsteem, tagada teenistujatele
konkurentsivõimelisetasu maksmine ja luua selgus, millistest komponentidest teenistuja palk võitöötasu
koosneb, et tagada teenistujate võrdsetel alustel ja teenistuskoha strateegilist mõju ningteenistuja töö
tulemuslikkust arvestavkohtlemine.

 (3) Palgajuhendi lisa on �Põhipalgavahemikud".

 (4) Palgajuhendi täitmine on ametiasutuseleja teenistujale kohustuslik.

§ 2. Mõisted

 Palgajuhendis kasutatakse mõisteidjärgmises tähenduses:
 1)  ametiasutus - linnavolikogukantselei, linnakantselei, linnaarhiiv, linnavalitsuse ametid ja
linnaosadevalitsused;
 2)  ametijuhend - ameti- või töökoha juhend;
 3)  ametnik - ametiasutusegaavalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev isik, kes teostab avalikkuvõimu.
Ametnik nimetatakse ametikohale ja vabastatakse teenistusest avalikuteenistuse seaduse alusel. Ametniku
teenistuskohta nimetatakse ametikohaks;
 4)  asendustasu - puuduva teenistujaülesannete täitmise eest määratav ja makstav lisatasu, mida määratakse
ajutiseltäraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannetetäitmise eest, kui asendamine
ei ole ette nähtud teenistuja ametijuhendis võitöölepingus;
 5)  kauaaegne linnateenistus -summeeritud töötamine ametiasutustes alates kümnest töötatud aastast;
 6)  lisatasu täiendavateteenistusülesannete täitmise eest - ametijuhendis või töölepingus
sätestamatateenistusülesannete täitmise eest makstav täiendav tasu;
 7)  muutuvpalk - teenistuja palga võitöötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana,
lisatasunatäiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordseteteenistusalaste saavutuste eest;
 8)  palk - ametnikule makstav põhipalk,muutuvpalk, eritingimustes töötamise lisatasu, valveaja lisatasu
ningasendustasu;
 9)  preemia - erakordseteteenistusalaste saavutuste eest määratav ja makstav täiendav tasu;
 10)  põhipalk - teenistuja palga võitöötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete,
teenistuskohanõuete, vastutuse ulatuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste,kogemuste ja
võimekuse põhjal;
 11)  põhipalga vahemik - põhipalgamiinimum- ja maksimummäära vahemik;
 12)  teenistuja - ametiasutusega avalik-õiguslikusteenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus
töösuhtes olevtöötaja;
 13)  teenistuskoht - ametiasutuseteenistuskohtade koosseisus ette nähtud ameti- või töökoht;
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 14)  tulemuspalk - poolaasta või aastatöötulemuste hindamise alusel kokkulepitud eesmärkide saavutamise või
perioodierakordse tulemuse või ametiasutusele olulise projekti tulemusliku lõpetamiseeest määratav ja makstav
täiendav tasu;
 15)  töötaja - ametiasutusegaeraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teebavaliku
võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ningtema teenistuskohta nimetatakse
töökohaks;
 16)  töötasu - töötajale makstav tasu,mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise
lisatasust,valveaja lisatasust ja asendustasust.

2. peatükk
TÖÖ TASUSTAMINE 

§ 3. Üldsätted

 (1) Ametiasutuse teenistuskohtadekoosseisus määratakse kindlaks teenistuskohtade nimetus, jaotus ameti-
jatöökohaks, teenistuskoha tähtaegsus ja koormus.

 (2) Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu)kinnitab otsusega ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisujärgnevaks aastaks üldjuhul enne linnaeelarve vastuvõtmist.

 (3) Tallinna Linnavalitsusel (edaspidi linnavalitsus)on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi
ametiasutuse, v.a linnavolikogu kantseleistruktuuris ja teenistuskohtade koosseisus linnavolikogu poolt
ametiasutuselekinnitatud töötasukulude piires.

 (4) Lähtudes linnavolikogu kinnitatudametiasutuse struktuurist ja teenistuskohtade koosseisust ning
teenistuskohtadegruppidele kehtestatud põhipalga vahemikest, kinnitab linnavolikogu esimeeslinnavolikogu
kantselei ning linnavalitsus teiste ametiasutustekoosseisunimestikud koos teenistuskohtade põhipalga
vahemikega.

 (5) Ametiasutuse personalikuludeplaneerimise alused järgmiseks eelarveaastaks kinnitatakse
linnavalitsusekorraldusega.

 (6) Teenistujale palga määramisel jatöötasu kokkuleppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse
seadusestja töölepingu seadusest. Põhipalga määramise alus on ametiasutusele linnaeelarves kinnitatud
töötasukulud, ametiasutuse teenistuskohtade koosseis koospõhipalga vahemikega ja palgajuhend.

 (7) Ametiasutus maksab ametnikele palkaja töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (8) Ametniku teenistusest vabastamiselja töötajaga töölepingu lõpetamisel lähtutakse hüvitiste maksmisel riigi
jalinna õigusaktidest.

 (9) Linna personaliteenistus arendab personalijuhtimiseja -arvestuse, palgakorralduse ja töötasustamise
valdkonda ning kontrollibtöötasustamise vastavust seadusele ning palgajuhendile.

§ 4. Teenistuskohtadegrupid

 Teenistuskohale esitatavate hariduse jatöökogemuse nõuete alusel ning vastutusest ja teenistusülesande
täitmiseiseloomust lähtuvalt määratakse teenistuskohad gruppidesse järgmiselt:
 1)  linna juhid;
 2)  struktuuriüksuste juhid jatippspetsialistid;
 3)  nõunikud;
 4)  muud teenistujad;
 5)  töölised.

§ 5. Palga jatöötasu komponendid

 (1) Palk ja töötasu võivad lisakspõhipalgale sisaldada eritingimustes töötamise lisatasu, valveaja
lisatasu,muutuvpalka ja asendustasu.

 (2) Eritingimustes töötamise lisatasu makstakse:
 1)  öötöö eest juhul, kui see ei sisaldupõhipalgas;
 2)  riigipühal töötamise eest;
 3)  ületunnitöö eest.

 (3) Muutuvpalka makstakse:
 1)  tulemuspalgana;
 2)  lisatasuna täiendavateteenistusülesannete täitmise eest (sh lisatasu välisprojektitöö eest);
 3)  preemiana;
 4)  põhipalga suurendusena.

Leht 2 / 11 Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend



§ 6. Põhipalk

 (1) Teenistuskohtade gruppide kaupa onpalgajuhendi lisas kehtestatud põhipalga vahemikud.

 (2) Teenistuja põhipalk määratakseteenistuskohale kehtestatud põhipalga miinimum- ja maksimummäära
vahemikupiires, lähtudes teenistuskoha mõjust linna ja ametiasutuse strateegiliste eesmärkide täitmisele
jaelluviimisele, teenistuskohale esitatavatest nõuetest, töö reguleeritusest,ülesannete keerukusest, juhtimise,
vastutuse ja koostöö ulatusest, teenistuja võimekusestja töösooritusest ning vastutusest tööprotsesside eest.

 (3) Ametniku põhipalga määrabkäskkirjaga tema ametisse nimetamise õigust omav isik. Töötaja
põhipalklepitakse kokku töölepingus. Ettepaneku põhipalga määramiseks või kokkuleppimiseks teeb
struktuuriüksuse juht.

 (4) Põhjendatud juhtudel on erandina lubatudlinna juhtidele, struktuuriüksuste juhtidele ja tippspetsialistidele
määratavastava teenistuskohtade grupi põhipalga maksimummäärast kuni 20 protsentisuurem põhipalk.

 (5) Teenistuja põhipalk vaadatakseüldjuhul läbi üks kord aastas, ametiasutuse järgmise aasta eelarve
projektikoostamise ajal. Põhipalga ülevaatamise eeldus on üldjuhul teenistuja ja temavahetu juhi arenguvestluse
tulemus. Selle alusel võib teenistuja vahetu juhtesitada ametiasutuse juhile ettepaneku suurendada teenistuja
põhipalka.

§ 7. Muutuvpalk

 (1) Muutuvpalka makstakse ametiasutuselelinna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt nende vahendite
olemasolul.

 (2) Muutuvpalka võib kalendriaastajooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti
teenistujaaastasest põhipalgast.

§ 8. Tulemuspalk

 (1) Tulemuspalga võib teenistujalemäärata poolaasta või aasta töötulemuste hindamise alusel.

 (2) Eesmärgid, nendetäitmise ajakava ja soovitava tulemuse lepivad teenistuja ja vahetu juht
kokkuarenguvestlusel ning need fikseeritakse ametiasutuse või struktuuriüksusetööplaanis ja teenistuja
arenguvestluse kokkuvõttes.

 (3) Kui tulemuspalga maksmise aluseks onametiasutuse kollektiivne tulemus, makstakse tulemuspalka
kõikideleteenistujatele võrdsetel alustel.

 (4) Tulemuspalga määramise ettepanekuesitab teenistuja vahetu juht struktuuriüksuse juhile.
Struktuuriüksusetulemuspalga ettepanekud esitab struktuuriüksuse juht. Otsuse teenistujaletulemuspalga
määramise kohta teeb ametiasutuse juht.

 (5) Tulemuspalga määramisel tulebkäskkirjas näidata põhjendus, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikest 2
ningajavahemik, mille eest tulemuspalk määratakse.

 (6) Tulemuspalka ei maksta:
 1)  teenistujale katseajal;
 2)  teenistujale, kelle teenistussuheoli tulemuspalga maksmise aluseks oleva hindamisperioodi jooksul peatunud
ülepoole hindamisperioodist;
 3)  ametnikule distsiplinaarkaristusekehtivuse ajal;
 4)  töölepingu seaduse paragrahvi 88lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul
hoiatusetegemisest;
 5)  vähem kui neljakuulise töötamisekorral.

 (7) Tulemuspalk määratakse linna eelarvesametiasutusele töötasu kuludes selleks ette nähtud vahenditest.

 (8) Tulemuspalk makstakse teenistujalevälja poolaasta töötulemuste eest koos juunikuu palga või töötasuga ja
aastatöötulemuste eest koos detsembrikuu palga või töötasuga.

§ 9. Lisatasutäiendavate teenistusülesannete täitmise eest

 (1) Teenistujale võib maksta lisatasutäiendavate teenistusülesannete täitmise eest, mis ei tulene
ametijuhendist,töölepingust ega õigusaktidest.
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 (2) Teenistujale lisatasu määramiseettepaneku teeb ametiasutuse juhile struktuuriüksuse juht. Ettepanekus
peavadolema kindlaks määratud teenistusülesanded ja ajavahemik, mille jooksulülesannet täidetakse. Lisatasu
määratakse ametiasutuse juhi käskkirjaga või vormistataksetöölepingus.

 (3) Lisatasu määratakse sõltuvaltlisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu maksmine otsustatakse
javormistatakse üldjuhul enne lisaülesannete täitma asumist ametiasutuse juhikäskkirja või töölepinguga, milles
fikseeritakse lisaülesanded, lisatasu suurusja ajavahemik, mille jooksul ülesannet täidetakse.

 (4) Lisatasu täiendavateteenistusülesannete täitmise eest on lubatud ühele teenistujale kuus makstakuni 20
protsenti teenistuja kuu põhipalgast, arvestades paragrahvi 7 lõikes 2sätestatut.

 (5) Lisatasu määratakse ühekordse võiperioodilise lisatasuna. Kui on alust eeldada, et lisaülesanded
muutuvadalaliseks, muudetakse teenistuja ametijuhendit ning vaadatakse üle temapõhipalk.

§ 10. Preemia

 (1) Teenistujale, kellel täitub 10, 15,20 jne aastat teenistust ametiasutustes, avaldatakse tänu
kauaaegselinnateenistuse eest, antakse rinnamärk ja määratakse ametiasutuse juhikäskkirjaga preemia.

 (2) Kauaaegse linnateenistuse eest määratakseametiasutusele linna eelarves töötasu kuludes selleks ette nähtud
vahenditestpreemiat järgmiselt: 10-aastase teenistuse eest 260 eurot, 15-aastaseteenistuse eest 325 eurot, 20-
aastase teenistuse eest 390 eurot, 25-aastaseteenistuse eest 455 eurot, 30-aastase teenistuse eest 520 eurot, 35-
aastaseteenistuse eest 585 eurot, 40-aastase teenistuse eest 650 eurot, 45-aastase japikema teenistuse (viie aasta
kaupa) eest 715 eurot.

 (3) Teenistuskohustuste silmapaistvalthea täitmise eest on ametiasutuse juhil õigus määrata teenistujale
preemiat.Preemia määramise ettepaneku koos põhjendustega esitab ametiasutuse juhile struktuuriüksusejuht.

 (4) Käesolevas paragrahvis sätestatudpreemiat ei maksta ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal
jatöölepingu seaduse paragrahvi 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanudtöötajale aasta jooksul hoiatuse
tegemisest.

§ 11. Asendustasu

 (1) Teenistujale puuduva teenistujaülesannete andmisel ja lisatasu maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse
seaduseparagrahvist 57.

 (2) Puuduva teenistujateenistusülesannete täitmise eest juhul, kui teenistuja ei ole asendamise ajalvabastatud
oma ülesannete täitmisest, määratakse asendamise ajal ühele teenistujalelisatasu maksimaalselt 20 protsenti
asendatava teenistuja põhipalgast. Kuipuuduva teenistuja ülesanded jagatakse mitme teenistuja vahel, on
lubatudasendajatele määrata kokku kuni 60 protsenti asendatava põhipalgast.

§ 12. Välisprojektisosalemise tasu

 (1) Välisprojektis palga või töötasuarvestamise ja maksmise tingimuseks on, et palk või töötasu on
käsitletav kasrahalise või mitterahalise abikõlbliku kuluna või on ette nähtud linna eelarvesprojektiga seotud
lisafinantseeringu vahenditest.

 (2) Põhikohal täistööajaga töötavalteenistujal, kes teeb välisprojekti raames lisatööd, on välisprojekti
raamestöötamise ajal lubatud kas:
 1)  suurendada põhipalka;
 2)  saada lisatasu projekti heakstöötatud tundide eest;
 3)  saada töötasu töö- või võlaõiguslikulepingu alusel.

 (3) Välisprojekti raames tehtava lisatöötasustamine teenistujale, kes töötab põhikohal täistööajaga, on lubatud
lõikes 2loetletud tasustamise liikide rakendamisel ja järgmistel tingimustel:
 1)  põhipalga suurendamine, lisatasu võitöö- või võlaõigusliku lepinguga kokkulepitud töötasu ühes kuus kokku
võibmoodustada kuni 20 protsenti teenistuja põhipalgast;
 2)  teenistuja tööaeg erinevatesvälisprojektides võib moodustada kokku kuni 20 protsenti seaduses
sätestatudkuu täistööajast.

 (4) Välisprojekti meeskonna koosseis(projekti eest vastutava isiku ja meeskonnaliikmete nimed),
projektijärgsedülesanded, projektis töötamise periood ja projekti töö tasustaminevormistatakse ametiasutuse juhi
käskkirjaga ja töötaja puhul lepitakse kokku katema töölepingus.

 (5) Välisprojekti raames töötatud ajakohta on kohustus pidada välisprogrammiga ette nähtud tööajatabelit.
Kuivälisprojekti rahastaja ei ole tööajatabeli vormi ette andnud, peetaksetöötatud aja kohta tööajatabelit.

 (6) Lõikes 2 ettenähtud tasud kaetaksevälisprojekti eelarves töötasudeks ettenähtud vahenditest.

 (7) Põhipalga suurendamisel arvutataksevälisprojekti raames tehtud töö eest makstav tasu kuu töötundide ja
projektitööajatabelis kajastatud töötundide alusel.
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 (8) Lisatasu välisprojekti raamestöötatud lisatundide eest arvutatakse projekti tööajatabelis kajastatudtöötundide
ning projektis lubatud abikõlbliku tunnitasu alusel.

 (9) Töö- või võlaõigusliku lepingualusel saadud tasu arvutatakse välisprojekti töös osaletud päevade või
tundidening lepingus kokkulepitud töötasu ja projektis lubatud abikõlblike kuludealusel.

 (10) Tulemuspalka võib välisprojektitulemuste saavutamise eest teenistujale määrata välisprojekti lõppedes,
tulemuspalkapõhikohal täidetavate teenistusülesannete täitmise eest võib määrata üldistel alustel.

§ 13. Tasustaminetööalasel koolitusel osalemise ja teenistusülesannete täitmise takistuse korral

 (1) Teenistujale säilitatakse tööalaselkoolitusel osalemise ajal palk või töötasu.

 (2) Teenistujale säilitatakse palk võitöötasu mõistliku aja eest, kui teenistusülesandeid ei täideta
lühiajaliseisikliku või perekondliku takistuse korral.

§ 14. Palga jatöötasu arvestamine ja maksmine

 (1) Palga ja töötasu arvestusperiood onkalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil
teenistujatäitis talle pandud ülesandeid. Kui teenistujale on kehtestatud täistööajastlühem tööaeg, arvestatakse
palka ja töötasu proportsionaalselt tööl oldud ajaeest. Palgast ja töötasust arvestab tööandja maha seadusega ette
nähtud maksudja maksed.

 (2) Palga ja töötasu arvutamise alusekson ametiasutuse juhi kinnitatud tööajatabel.

 (3) Palka ja töötasu makstakse üks kordkuus ametiasutuse töökorralduse reeglites ja/või töölepingus sätestatud
palgamaksmise tähtajal teenistuja poolt kirjalikult teatatud pangakontole. Kui palgaja töötasu maksmise päev
on puhkepäev, makstakse palk või töötasu selleleeelneval tööpäeval. Pangakonto muutmisest teavitab teenistuja
palgaarvestajatkirjalikult.

 (4) Teenistuja kirjalikul nõusolekulvõib ametiasutus tema palgast või töötasust kinni pidada ametiasutuse
arveltehtavatele kuludele kehtestatud limiiti ületavate kulude summa.

 (5) Teenistujale väljastatakse teatisarvestatud ning makstud palga või töötasu, puhkusetasu, neist
tehtudkinnipidamiste, muude arvestatud tasude ja hüvitiste ning teenistuja eestarvestatud sotsiaalmaksu ja
töötuskindlustusmakse kohta. Teenistujal on õigussaada selgitusi talle palga või töötasu määranud isikult ja
palgaarvestajalt.

3. peatükk
HÜVITISED 

§ 15. Side- jatranspordikulude hüvitamine

 (1) Linna juhile hüvitataksemobiiltelefoni kulud ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud
võivõimaldatakse kasutada ametiautot. Kulude hüvitamise piirmäärad kehtestatakselinnapea käskkirjaga (v.a
linnavolikogu kantselei teenistujad).

 (2) Teistele teenistujatele võibhüvitada mobiiltelefoni kulud ja isikliku sõiduauto töö- või
ametisõitudekskasutamise kulud või vajadusel võimaldada kasutada ametiautot. Kuludehüvitamise ja ametiauto
kasutamise vajaduse üle otsustab ja hüvitise määrabametiasutuse juht käskkirjaga.

§ 16. Hüvitisteenistuja töövõime säilitamiseks ja tervise taastamiseks

 Teenistujale võib töövõime säilitamiseksja tervise taastamiseks maksta üks kord kalendriaastas hüvitist kuni
teenistujakuu põhipalga ulatuses linnapea käskkirja ning linna personaliteenistuse pooltantud põhimõtete alusel.
Alla aasta linna ametiasutuses pideva töötamise korralmakstakse hüvitist proportsionaalselt töötatud ajaga.
Vähem kui neljakuulisetöötamise korral hüvitist ei maksta. Hüvitis makstakse välja koos juunikuupalga või
töötasuga.

§ 17. Hüvitistöötaja töövõime kaotuse või hukkumise korral

 (1) Töötaja tunnistamisel püsivalttöövõimetuks või hukkumisel seoses teenistusülesannete
täitmisegaõnnetusjuhtumi või tema vastu toimepandud ründe või tema poolt kuriteotõkestamise tagajärjel
makstakse hüvitisi järgmiselt:
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 1)  töötaja tunnistamisel püsivalttöövõimetuks makstakse talle hüvitist, lähtudes
Sotsiaalkindlustusametiesmakordse püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsusest töövõime osalise kaotusekorral
töötaja ühe kuu põhipalga ulatuses ja töövõime täieliku kaotuse korralkolme kuu põhipalga ulatuses;
 2)  töötaja hukkumisel makstakse temalapsele, vanemale ja lesele ning perekonnaseaduse tähenduses tema
ülalpidamiselolnud teisele isikule ühekordset hüvitist kuni hukkunud töötaja kuue kuupõhipalga ulatuses.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatudhüvitiste maksmiseks eraldatakse vahendid linnavalitsuse
reservfondist.

4. peatükk
PUHKUS JA PUHKUSETASU 

§ 18. Teenistujapuhkus

 (1) Teenistujale kohaldatakse töölepinguseaduse paragrahvides 54-71 sätestatud puhkuseregulatsiooni.

 (2) Ametniku ja töötaja (v.a töölise)põhipuhkuse kestus on 35 kalendripäeva.

 (3) Kui teenistuja teenistussuhe jätkubteises ametiasutuses, siis teenistuja avalduse alusel ei maksta
kasutamatajäänud aegumata puhkuse eest hüvitist ning puhkuse arvestus jätkub teisesametiasutuses.

§ 19. Puhkusetasuarvutamine ja maksmine

 (1) Puhkusetasu arvutamise algdokumenton ametiasutuse juhi kinnitatud puhkuse ajakava ja/või ametiasutuse
juhikäskkiri.

 (2) Puhkusetasu arvutatakse VabariigiValitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja
korraalusel. Olenemata puhkusetasu väljamakse hetkest, võetakse keskmise töötasuarvutamisel aluseks puhkuse
algusele eelnevale eelviimasele tööpäevale eelnevalkuuel kalendrikuul teenistuja poolt teenitud palk või töötasu.
Keskmise töötasuarvutamiseks õppepuhkuse, isapuhkuse ja lapsepuhkuse korral võetakse alusekspuhkuse alguse
päevale eelnenud kuuel kalendrikuul teenitud palk või töötasu.

 (3) Puhkusetasu (v.a õppepuhkus,isapuhkus ja lapsepuhkus) arvutatakse kas teenistuja keskmise töötasu
aluselvõi jätkatakse ametnikule määratud palga või töötajaga kokku lepitud töötasumaksmist, juhul kui see on
teenistujale soodsam.

 (4) Puhkusetasu makstakse teenistujapangakontole proportsionaalselt puhatud ajaga üldjuhul puhkuse
kasutamise kuulejärgneva kuu palgapäeval koos vastava arvestuskuu palga või töötasuga võiteenistuja kirjaliku
avalduse alusel eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust,kui teenistuja on sellekohase kirjaliku avalduse
esitanud vähemalt 14kalendripäeva enne puhkuse algust.

 (5) Kui teenistuja puhkus katkestataksepoolte kokkuleppel või katkeb puhkus teenistuja haiguse tõttu ning
teenistujaleon puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enam makstud summapeetakse kinni
järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

5. peatükk
PALGAJUHENDI JA AMETNIKU

PALGA AVALIKUSTAMINE 

§ 20. Palgajuhendiülevaatamine ja avalikustamine

 (1) Palgajuhend vaadatakse üle üldjuhulkord aastas ning vajadusel muudetakse palgajuhendit alates
järgmisekalendriaasta 1. jaanuarist.

 (2) Palgajuhendi muutmisel vormistatakseteenistujate palga ja töötasu muudatused ühe kuu jooksul ning neid
kohaldataksepalgajuhendi muudatuste jõustumisest alates.

 (3) Käesolev palgajuhend avalikustatakseTallinna veebilehel.

§ 21. Ametniku palgaavalikustamine

 (1) Ametniku põhipalk jooksvakalendriaasta seisuga avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel
veebilehelhiljemalt 1. mail.

 (2) Ametniku põhipalk ja muutuvpalk ningtema teenistusülesannetest tulenev muu tulu kogusummana eelmise
kalendriaastakohta avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail.
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 (3) Käesoleva paragrahvi lõikeid 1 ja 2kohaldatakse ka volikogu esimehe, aseesimehe, fraktsiooni või
linnavalitsuseliikme juures abistavaid või nõustavaid ülesandeid täitvate töötajate töötasuning tööülesannetest
tuleneva muu tulu avalikustamisel.

6. peatükk
TEENISTUJA TEENISTUSSE VÕTMINE,

PALGA MÄÄRAMINE VÕI TÖÖTASU
KOKKULEPPIMINE,TEENISTUSKOHALE
ESITATAVAD NÕUDED NING TÖÖTAJALE

KOONDAMISEST ETTETEATAMINE 

§ 22. Linna juhid

 (1) Linna juhtidele rakendatakse palgajuhendilisas teenistuskohtade grupile �Linna juhid" kehtestatud
põhipalga vahemikke.

 (2) Linna juhid on järgmised ametnikud:
 1)  linnasekretär;
 2)  linna direktor ja linnasisekontrolör (edaspidi linna direktor);
 3)  ameti juhataja ja linnaarhiivijuhataja (edaspidi ameti juhataja);
 4)  linnaosa vanem;
 5)  linnavolikogu kantselei juhataja.

§ 23. Linna juhtideametikohale nimetamine ja teenistusest vabastamine

 (1) Linnasekretäri nimetab ametikohaleja vabastab teenistusest seaduses sätestatud korras linnapea. Tööandja
teisiõigusi ja kohustusi teostab linnapea.

 (2) Linna direktor on linna valdkondlikuteenistuse juht, kes sisulistes küsimustes allub linnapeale.
Linnapeaettepanekul vaadatakse linna direktori ametikohale nimetamise või teenistusestvabastamise küsimus
enne läbi linnavalitsuse istungil ja otsus vormistataksekorraldusega, mille alusel nimetab linna direktori ametisse
ja vabastab ametistlinnasekretär.

 (3) Linnavalitsuse liikmete tööjaotuses nimetatudvastava valdkonna linnavalitsuse liige teeb linnapeale
ettepaneku talle alluva ametijuhataja ametikohale nimetamise ja teenistusest vabastamise kohta. Ametijuhataja
nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnavalitsus linnapeaettepanekul. Tööandja teisi õigusi ja
kohustusi teostab linnapea.

 (4) Linnaosa vanema nimetab ametikohaleja vabastab teenistusest linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates
äralinnaosa halduskogu arvamuse. Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületadalinnavolikogu volituste
tähtaega. Tööandja teisi õigusi ja kohustusi teostablinnapea.

 (5) Linnavolikogu kantselei juhatajanimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnavolikogu esimees.
Tööandjateisi õigusi ja kohustusi teostab samuti linnavolikogu esimees.

§ 24. Linna juhtidepalga määramine

 (1) Linna juhile põhipalga määramisellähtutakse ametijuhendis sätestatud ja ametikohal nõutavast teadmiste
jaoskuste tasemest, juhtimise ulatusest ja juhi vastutuse määrast ning arvestadestema individuaalset
tulemuslikkust.

 (2) Linnasekretäri põhipalga määrablinnapea, lähtudes teenistuskohale kinnitatud põhipalga vahemikust.
Põhipalgamääramine vormistatakse linnapea käskkirjaga linnasekretäri ametikohalenimetamisel või põhipalga
muutmisel. Samuti vormistatakse linnapea käskkirjagakõik teised linnasekretäri palgamuudatused.

 (3) Linna direktori põhipalga määramiseettepaneku teeb linnapea, lähtudes teenistuskohale kinnitatud
põhipalgavahemikust. Põhipalga määramine vormistatakse linnasekretäri käskkirjaga linnadirektori ametikohale
nimetamisel või põhipalga muutmisel. Samuti vormistatakselinnasekretäri käskkirjaga kõik teised linna direktori
palgamuudatused.

 (4) Ameti juhataja põhipalga määrab ametikohalenimetamisel linnavalitsus, lähtudes teenistuskohale
kinnitatud põhipalgavahemikust, ja see vormistatakse linnavalitsuse korraldusega. Edaspidised ametijuhataja
palgamuudatused vormistatakse linnapea käskkirjaga.
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 (5) Linnaosa vanema põhipalga määrab ametikohalenimetamisel linnavalitsus, lähtudes teenistuskohale
kinnitatud põhipalgavahemikust, ja see vormistatakse linnavalitsuse korraldusega. Edaspidisedlinnaosa vanema
palgamuudatused vormistatakse linnapea käskkirjaga.

 (6) Linnavolikogu kantselei juhatajapõhipalga määrab linnavolikogu esimees, lähtudes teenistuskohale
kinnitatudpõhipalga vahemikust. Põhipalga määramine vormistatakse linnavolikogu esimehekäskkirjaga
linnavolikogu kantselei juhataja ametikohale nimetamisel võipõhipalga muutmisel. Samuti vormistatakse
linnavolikogu esimehe käskkirjagakõik teised linnavolikogu kantselei juhataja palgamuudatused.

§ 25. Linnajuhtidele kehtestatud nõuded

 (1) Linna juhina võib teenistusse võttakõrgharidusega isiku, kes valdab eesti keelt C1-tasemel ja omab ühe
võõrkeeleoskust B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega.

 (2) Linnasekretäriks võib nimetadaisiku, kes vastab Tallinna põhimääruse paragrahvi 51 lõikes 2
sätestatudnõuetele.

 (3) Linna juhi ametikohal on soovitavtöökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses.

 (4) Linna juhi ametikohal on nõutav:
 1)  tööks vajalike riigi ja Tallinnaõigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus;
 2)  juhtimisalane oskusteave ja vähemaltkaheaastane juhtimiskogemus struktuuriüksuse või organisatsiooni
juhtimisel;
 3)  majandusalaste teadmiste, sealhulgasavaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtete
tundmine;
 4)  tööks vajalik arvuti kasutamiseoskus.

§ 26. Struktuuriüksustejuhid ja tippspetsialistid

 (1) Struktuuriüksuste juhtidele ja tippspetsialistidelerakendatakse palgajuhendi lisas teenistuskohtade grupile
�Struktuuriüksustejuhid ja tippspetsialistid" kehtestatud põhipalga vahemikke.

 (2) Struktuuriüksuste juhid jatippspetsialistid on järgmised teenistujad:
 1)  linna valdkondliku teenistuseosakonna juhataja;
 2)  linna valdkondliku teenistuseosakonna juhataja asetäitja;
 3)  linna pearaamatupidaja;
 4)  linnavolikogu kantselei osakonnajuhataja;
 5)  linna ombudsman;
 6)  ameti juhataja asetäitja ja linnapeaarhitekt (edaspidi ameti juhataja asetäitja);
 7)  ameti teenistuse direktor;
 8)  ameti osakonna juhataja;
 9)  ameti osakonna juhataja asetäitja;
 10)  linnaosa vanema asetäitja;
 11)  linnaosa valitsuse haldussekretär;
 12)  linnaosa valitsuse osakonnajuhataja;
 13)  linnaosa valitsuse osakonnajuhataja asetäitja;
 14)  tippspetsialist.

§ 27. Struktuuriüksustejuhtide ja tippspetsialistide teenistusse või tööle võtmine ja teenistusest võitöölt
vabastamine

 (1) Struktuuriüksuse juht ja temaasetäitja võib olla ametnik või töötaja. Linnaosa valitsuse haldussekretär
onametnik.

 (2) Linna valdkondliku teenistuseosakonna juhataja ja linna pearaamatupidaja nimetab ametikohale ja
vabastabteenistusest või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu linnasekretär linnadirektori ettepanekul.

 (3) Linna valdkondliku teenistuseosakonna juhataja asetäitja nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest
võisõlmib ja lõpetab temaga töölepingu linnasekretär osakonna juhataja ettepanekulkooskõlastatult linna
direktoriga.

 (4) Linnavolikogu kantselei osakonnajuhataja nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest või sõlmib ja
lõpetabtemaga töölepingu linnavolikogu kantselei juhataja kooskõlastatultlinnavolikogu esimehega.

 (5) Linna ombudsmani nimetab ametikohaleja vabastab teenistusest linnavolikogu heakskiidul linnavolikogu
esimees.Tööandja teisi õigusi ja kohustusi teostab linnavolikogu esimees.

 (6) Ameti juhataja asetäitja, ametiteenistuse direktori ja osakonna juhataja nimetab ametikohale ja
vabastabteenistusest või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu ameti juhataja. Teenistusekoosseisus oleva
osakonna juhataja ametikohale nimetamiseks ja teenistusestvabastamiseks või temaga töölepingu sõlmimiseks
ja lõpetamiseks teeb ettepanekuteenistuse direktor. Osakonna juhataja asetäitja ametikohale nimetamiseks
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jateenistusest vabastamiseks või temaga töölepingu sõlmimiseks ja lõpetamiseksteeb ettepaneku osakonna
juhataja kooskõlastatult teenistuse direktoriga.

 (7) Linnaosa vanema asetäitja jalinnaosa valitsuse osakonna juhataja nimetab ametikohale ja
vabastabteenistusest või temaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnaosa vanem. Osakonnajuhataja asetäitja
nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest või sõlmib jalõpetab temaga töölepingu linnaosa vanem osakonna
juhataja ettepanekul.Linnaosa valitsuse haldussekretäri nimetab ametikohale ja vabastab teenistusestlinnaosa
vanem kooskõlastatult linnasekretäriga.

 (8) Tippspetsialisti nimetab ametikohaleja vabastab teenistusest või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu
ametiasutusejuht struktuuriüksuse juhi ettepanekul.

§ 28. Struktuuriüksustejuhtide ja tippspetsialistide palga või töötasu määramine

 (1) Struktuuriüksuse juhile, temaasetäitjale ja tippspetsialistile põhipalga määramisel lähtutakse
ametijuhendissätestatud ja ameti- või töökohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest ning vastutusemäärast,
arvestades tema individuaalset tulemuslikkust. Struktuuriüksuse juhija tema asetäitja puhul arvestatakse ka
juhtimise ulatust.

 (2) Ametniku ametisse nimetamise võitöötajaga töölepingu sõlmimise õigust omav isik määrab teenistuja
põhipalga,lähtudes teenistuskohale kinnitatud põhipalga vahemikust. Põhipalk määratakseametisse nimetamise
õigust omava isiku käskkirjaga või töölepinguga. Ametissenimetamise õigust omava isiku käskkirjaga või
töölepinguga vormistatakse kakõik teised ametniku palga või töötaja töötasu muudatused.

 (3) Linna ombudsmani põhipalga määrablinnavolikogu esimees, lähtudes teenistuskohale kinnitatud põhipalga
vahemikust.Põhipalga määramine vormistatakse linnavolikogu esimehe käskkirjaga linnaombudsmani
ametikohale nimetamisel või põhipalga muutmisel. Samutivormistatakse linnavolikogu esimehe käskkirjaga
kõik teised linna ombudsmanipalgamuudatused.

§ 29. Struktuuriüksustejuhtidele ja tippspetsialistidele kehtestatud nõuded

 (1) Struktuuriüksuse juhi ja temaasetäitjana võib teenistusse võtta kõrgharidusega isiku, kes valdab eesti
keeltC1-tasemel ja omab ühe võõrkeele oskust B1-tasemel ametialase sõnavaravaldamisega.

 (2) Struktuuriüksuse juhi ja temaasetäitja teenistuskohal on soovitav töökogemus avalikus teenistuses riigi
võikohaliku omavalitsuse ametiasutuses.

 (3) Struktuuriüksuse juhi ja temaasetäitja teenistuskohal on nõutav:
 1)  tööks vajalike riigi ja Tallinnaõigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus;
 2)  tööks vajalik arvuti kasutamiseoskus.

 (4) Linna ombudsmaniks võib nimetadaisiku, kes vastab Tallinna põhimääruse paragrahvi 544lõikes 3sätestatud
nõuetele.

 (5) Tippspetsialisti teenistuskohal onnõutav kõrgharidus ja eesti keele oskus C1-tasemel, arvestatav töökogemus
jasüvateadmised teenistuskoha valdkonnas.

§ 30. Nõunikud

 (1) Nõunikele rakendatakse palgajuhendilisas teenistuskohtade grupile �Nõunikud" kehtestatud põhipalga
vahemikke.

 (2) Nõunikud on järgmised teenistujad:
 1)  linnavolikogu nõunik;
 2)  linna ombudsmani nõunik;
 3)  linnavolikogu esimehe nõunik(tähtajaline);
 4)  linnavolikogu aseesimehe nõunik(tähtajaline);
 5)  linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi(tähtajaline);
 6)  linnavalitsuse nõunik;
 7)  linnapea nõunik (tähtajaline);
 8)  abilinnapea nõunik (tähtajaline);
 9)  linnaosa valitsuse nõunik.

§ 31. Nõuniketeenistusse või tööle võtmine ja teenistusest või töölt vabastamine

 (1) Linnavolikogu nõunikuga sõlmib jalõpetab töölepingu linnavolikogu kantselei juhataja
kooskõlastatultlinnavolikogu esimehega.
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 (2) Linna ombudsmani nõuniku nimetabametikohale ja vabastab teenistusest linnavolikogu kantselei juhataja
linnaombudsmani ettepanekul.

 (3) Linnavolikogu esimehe nõunik jalinnavolikogu aseesimehe nõunik töötavad tähtajalise töölepingu
alusel.Töötajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavolikogu kantselei juhatajalinnavolikogu esimehe või
linnavolikogu aseesimehe ettepanekul. Linnavolikoguesimehe nõunik ja linnavolikogu aseesimehe nõunik
võetakse tööle linnavolikoguvolituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui linnavolikogu esimehe võilinnavolikogu
aseesimehe volituste lõpuni.

 (4) Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abitöötab tähtajalise töölepingu alusel. Töötajaga sõlmib ja lõpetab
töölepingulinnavolikogu kantselei juhataja linnavolikogu fraktsiooni esimehe ettepanekul.Linnavolikogu
fraktsiooni nõunik-abi võetakse tööle linnavolikogu volitusteajaks, kuid mitte kauemaks kui fraktsiooni tegevuse
lõppemiseni.

 (5) Linnavalitsuse nõuniku nimetabametikohale ja vabastab teenistusest või sõlmib ja lõpetab temaga
töölepingulinnasekretär linnapea ettepanekul.

 (6) Linnapea nõunik ja abilinnapeanõunik töötavad tähtajalise töölepingu alusel. Töötajaga sõlmib ja
lõpetabtöölepingu linnasekretär linnapea või abilinnapea ettepanekul. Linnapea nõunikvõetakse tööle
linnavalitsuse volituste ajaks. Abilinnapea nõunik võetaksetööle linnavalitsuse volituste ajaks, kuid mitte
kauemaks kui abilinnapeavolituste lõpuni.

 (7) Linnaosa valitsuse nõuniku nimetabametikohale ja vabastab teenistusest või sõlmib ja lõpetab temaga
töölepingulinnaosa vanem.

§ 32. Nõunike palgavõi töötasu määramine

 (1) Nõunikule põhipalga määramisellähtutakse ametijuhendis sätestatud ja ameti- või töökohal nõutavast
teadmiste jaoskuste tasemest ning teenistuskoha tegevuse ulatusest.

 (2) Ametisse nimetamise või töölepingusõlmimise õigust omav isik määrab nõuniku põhipalga, lähtudes
teenistuskohalekinnitatud põhipalga vahemikust. Põhipalk määratakse ametisse nimetamise õigustomava
isiku käskkirjaga või töölepinguga. Ametisse nimetamise õigust omavaisiku käskkirjaga või töölepinguga
vormistatakse ka kõik teised nõuniku palgavõi töötasu muudatused.

§ 33. Nõunikelekehtestatud nõuded

 (1) Nõunikuna võib teenistusse võttavähemalt keskharidusega isiku, kes valdab eesti keelt C1-tasemel ja omab
ühevõõrkeele oskust B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega.

 (2) Nõuniku teenistuskohal on nõutav:
 1)  tööks vajalike riigi ja Tallinnaõigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus;
 2)  tööks vajalik arvuti kasutamiseoskus.

§ 34. Muud teenistujad

 (1) Muudele teenistujatele rakendatakse palgajuhendilisas teenistuskohtade grupile �Muud teenistujad"
kehtestatud põhipalgavahemikke.

 (2) Muud teenistujad on:
 1)  esmatasandi- ja valdkonnajuht -väikese struktuuriüksuse või allüksuse (talitus, büroo, sektor jms) juht
või alluvategajuhtivspetsialist. Valdkonna asjatundja, kes osaleb valdkonna arendamises ningnõustab juhte
keerukates küsimustes;
 2)  keskastme spetsialist - valdkonnaasjatundja, kes täidab keerukamaid, vähem reguleeritud ülesandeid, töötab
väljaprotseduure ning nõustab spetsiifilises valdkonnas;
 3)  spetsialist - protsesside teostajaetteantud piirides ja assisteeriva töö tegija.

§ 35. Muude teenistujateteenistusse või tööle võtmine ja teenistusest või töölt vabastamine

 Ametniku nimetab ametikohale ja vabastabteenistusest või töötajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu ametiasutuse
juht struktuuriüksusejuhi ettepanekul.

§ 36. Muude teenistujatepalga või töötasu määramine

 (1) Muudele teenistujad põhipalga võitöötasu määramisel lähtutakse ametijuhendis sätestatud ja ameti- või
töökohalnõutavast teadmiste ja oskuste tasemest ning teenistuskoha tegevuse ulatusest.

 (2) Ametisse nimetamise või töölepingusõlmimise õigust omav isik määrab ametniku ja töötaja põhipalga,
lähtudesteenistuskohale kinnitatud põhipalga vahemikust. Põhipalk määratakse ametissenimetamise
õigust omava isiku käskkirjaga või töölepinguga. Ametisse nimetamiseõigust omava isiku käskkirjaga või
töölepinguga vormistatakse ka kõik teisedametniku palga või töötaja töötasu muudatused.
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§ 37. Muudele teenistujatelekehtestatud nõuded

 (1) Ametnikuna võib teenistusse võttavähemalt keskharidusega isiku, kes valdab eesti keelt C1-tasemel ja omab
ühevõõrkeele oskust B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega.

 (2) Töötajana võib tööle võtta isiku,kes valdab eesti keelt B1-tasemel ja omab ühe võõrkeele oskust B1-tasemel
ametialasesõnavara valdamisega.

 (3) Esmatasandi- ja valdkonnajuhi teenistuskohalon nõutav kõrgharidus ja eesti keele oskus C1-tasemel.

 (4) Keskastme spetsialisti teenistuskohteeldab üldjuhul kõrgharidust.

 (5) Spetsialisti teenistuskohal onnõutav vähemalt keskharidus.

 (6) Muu teenistuja teenistuskohal onnõutav:
 1)  tööks vajalike riigi ja Tallinnaõigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus;
 2)  tööks vajalik arvuti kasutamiseoskus.

§ 38. Töölised

 (1) Töölistele rakendatakse palgajuhendilisas teenistuskohtade grupile �Töölised" kehtestatud põhipalga
vahemikku.

 (2) Töölised on kantseleitöötajad,teenindustöötajad, oskustöölised, mehhanismide juhid ja lihttöölised.

§ 39. Töölise töölevõtmine ja töölt vabastamine

 (1) Töölisega sõlmib ja lõpetabtöölepingu ametiasutuse juht töölise vahetu juhi ettepanekul.

 (2) Töölepingu sõlmimise õigust omavisik lepib töölisega tööle asumisel kokku põhipalga, lähtudes
teenistuskohalekinnitatud põhipalga vahemikust. Põhipalk fikseeritakse töölepingus. Teisedtöötaja töötasu
muudatused vormistatakse töölepingu või käskkirjaga.

 (3) Töölisele põhipalga määramisellähtutakse töökohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest ning
töökeerukusest.

§ 40. Töötajalekoondamisest etteteatamine

 Töölepingu erakorralisel ülesütlemiselkoondamise tõttu teatatakse töötajale koondamisest ette sõltuvalt tema
töösuhtekestusest tööandja juures, milleks loetakse summeeritud töötamist linnaametiasutustes.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED 

§ 41. Õigusaktikehtetuks tunnistamine

 Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari2013 määrus nr 11 �Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend"
tunnistataksekehtetuks.

§ 42. Määrusejõustumine

 Määrus jõustub 1. augustil 2014.

Toomas Vitsut
TallinnaLinnavolikogu esimees

Lisa 1 Lisa - Põhipalga vahemikud
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