
 Ühinemiste infopäev 
  
 
 



Päevakava  
11.00 - 11.30 Sissejuhatus 
11.30 - 12.45 Ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu täitmine, Liis 

Lepik, Lääne-Saare vald 
• Toimingud enne ühinemist (personalivaldkonna alase komisjoni moodustamine, 

värbamise ja valiku korra, ametnikele esitatavate nõuete ja ametijuhendid ja 
tööülesannete kirjelduste ettevalmistamine, ametnike koolitamine ja töötajate 
täiendõpe) 

• Toimingud peale ühinemist (ametiasutuste tegevuse ümber korraldamine, uue 
ametiasutuse ameti- ja töökohtade täitmine, üleviimised, ümberpaigutamised, 
koondamised, konkursid) 

12.45 - 13.30 Olulised küsimused ATSiga seoses, Kaidi Meristo, 
Rahandusministeerium 
13.30 - 14.00 Küsimused & vastused 



Preemiad ja lisatasud 
• Preemia koos muu aasta jooksul makstud muutuvpalgaga ei tohi ületada 20% 

ametniku aastasest põhipalgast 

• Ametiasutusete tegevuse ümberkorraldamisega kaasnevad kulud, sh hüvitiste 
maksmine on abikõlbulikud kulud ühinemistoetusest rahastamiseks. 

• Kui ühinemislepingutes on kokku lepitud, võib preemiat maksta (ja see on ka 
ühinemistoetusest rahastatav) ka pärast 01.01.2018 toimuval koondamisel, 
kuid koondamine peab olema tingitud ühinemisest.  

• VV algatatud ühinemistel: 

• Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine, sealhulgas hüvitiste maksmine, 
otseselt ühinemisega kaasnev kulu, mis kompenseeritakse KOV-idele 
kuludokumentide alusel riigieelarvest. 

• VV poolt algatatud ühinemistel kuuluvad riigieelarvest kompenseerimisele 
ainult 01.01.2018 läbiviidud koondamised, st kui ühinemisest tulenevalt 
muudetakse ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu pärast 
01.01.2018, siis neid ei kompenseerita riigieelarvest.  

 



Preemiad ja lisatasud 
• Kavandatav KOKS muudatus 

“§ 543. Ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid  

 

• Valla või linna ametiasutuses töötavale ametnikule või töötajale võib volikogu 
otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitist või preemiat pikaajalise ja 
eeskujuliku teenistus- või tööülesannete täitmise eest kuni kolme kuu 
ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue 
kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vastaval ametikohal rohkem kui 
kaheksa aastat, kui vabastamine toimub seoses haldusterritoriaalse korralduse 
muutmisest tuleneva ameti- või töökoha koondamisega.“;  

 

 

 
 



Sisekonkursid 
• Ametnikule, kelle töökoht koondatakse, pakutakse võimalusel tema oskustele, 

kogemusele ja teadmisele vastavat ametikohta, millel on sarnased 
teenistusülesanded ja: 

• Viiakse üle muudetud ülesannetega ametikohale 

• Viiakse üle teisele ametikohale 

• Paigutatakse ümber teisele ametikohale 

• Sisekonkursid viiakse läbi uuetele ametikohtadele, millele leidub täitjaid 
ühinenud KOV-ides. 

• Eelkõige ametnike/ töötajate seas, kellele ei ole neid kohti pakutud koondamise 
käigus, kuna teenistusülesanded erinevad nende praegustest 
teenistusülesannetest.  

 

 

 
 



Erinevused seni toimunud ühinemistega 
• Ametiasutuse struktuur jõustumine 1.01.18 

• Kõik koondamised jõustuvad ametiasutuse struktuuri 
jõustumisest 

• Sellest tulenevate koondamistähtaegade (sh nende rikkumisega) 
tuleb arvestada toimingute ja ka eelarve planeerimisel 

• Kohustuslikust etteteatamisest lühemal etteteatamisel tuleb 
puudu jäävate päevade eest maksta lisaks kompensatsioonile ka 
töötasu! 

• Kõikide kohustuslike toimingud tuleb teha esimesel võimalusel 
mitte jääda ootama uue KOV juhi ametissenimetamist! 
 

 

 
 



SF karjäärinõustamine Töötukassas 
• Karjäärinõustamine on tegevus, mis võimaldab inimesel teha ja 

ellu viia teadlikke otsuseid, mis on seotud tema tööalaste 
valikutega (pika- ja lühiajaliste karjäärieesmärkide valikuid, samuti 
haridustee ja väljaõppe valikuid, tööalaste eesmärkide 
saavutamiseks). 

• Kõigile täiskasvanutele, välja arvatud töötukassas töötuna või 
koondamisteatega tööotsijana registreeritud inimesed. 

• Nõustamine on vabatahtlik 
• Nõustamisel käimisega ei kaasne kliendile kohustusi 

• Täiendav info: www.minukarjäär.ee, vahur.kask@tootukassa.ee, 
telefon: 634 8000 

 
 

http://www.minukarjäär.ee/
mailto:vahur.kask@tootukassa.ee


Tänan! Küsimused? 
http://haldusreform.fin.ee 
haldusreform@fin.ee 
   
 


