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Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri
ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku
teenistuse seaduse § 11 lõike 5 alusel.
1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2020 Põltsamaa valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade
koosseis vastavalt otsuse lisale.
2. Tunnistada 1. jaanuarist 2020 kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 31. jaanuari 2019 otsus nr 3
„Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees

Seletuskiri otsuse eelnõule „Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu kehtestamine ”

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 kohaselt kuulub valla ametiasutuse
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine volikogu ainupädevusse.
Avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5 kohaselt kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse
ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu. Sama seaduse § 11
lõike 1 järgi määratakse ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus kindlaks vähemalt ametiasutuse
teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks, nimetused, teenistuskoha tähtaegsus ja koormus.
Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 otsusega nr 21 kehtestati Põltsamaa valla ametiasutuse struktuur
ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2018. Struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu on
muudetud Põltsamaa Vallavolikogu 21.12.2017 otsusega nr 29, 28. juuni 2018 otsusega nr 13/2018/55, 18. oktoobri 2018 otsusega nr 1-3/2018/71 ja 31. jaanuari 2019 otsusega nr 3.
Käesoleva otsuse eelnõuga ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade uue koosseisu kehtestamise
aluseks on Põltsamaa Vallavalitsuse teenistujate tööde täpsustamine tulenevalt läbi viidud
arenguvestlustest ja asutuse rahuloluküsitlusest. Rahuloluküsitluse kohaselt hindab 20% vastanutest
oma töö intensiivsuseks, et töötavad võimete piiril ning tunnevad sageli ülekoormust/läbipõlemise
ohtu. Seega on ühinemisjärgse ligi kahe tegevusaasta jooksul mitmed tööülesanded, tööde jaotused ja
-koormused rohkem paika saanud ning tänaseks teatud muudatused vajalikud, et tagada igapäevaste
tööülesannete tõhusam ja parem täitmine.
Arengu- ja planeerimisosakonnas muudetaks finantsanalüütiku ametikoht arenguspetsialisti
ametikohaks, kelle ülesanneteks saaks olema mitmed seni katmata valdkonnad, sh
ettevõtlusvaldkonna arendamisega tegelemine (sh kohalik toit, ettevõtete sihtotsing ning
võrgustikkude loomine), korteriühistud, linnaruumi areng, elukeskkonna arendus, lisaks erinevad
arendusprojektid (sh sotsiaalvaldkonna projektid, käimasolevad ja uued arendused) ja tervisedendus.
Sellest tulenevalt kaotada ära spordi- ja tervisedenduse spetsialisti koht, kus sport on tänaseks üle
antud Sihtasutuse Põltsamaa Sport alla ning tervisedenduse töö on killustatud erinevate töötajate
vahel.
Sotsiaalosakonnas luuakse sotsiaaltööspetsialisti kolmas ametikoht, kelle ülesandeks saab olema
tegelemine NEET noortega (noored vanuses 16-26, kes ei tööta ega õpi), vaimse tervise
probleemidega inimestega, puudega inimestega, ennetustegevusega. Vajalik on ka ümber jagada
praeguste spetsialistide töökoormust, et vältida tänaste töötajate ülekoormust ja nende võimalikku
läbipõlemist. Kuna eakate ja puudega isikute arv aasta-aastalt suureneb, suureneb ka nende isikute
arv, kes pöörduvad KOV poole abi saamiseks. Seetõttu on vajalik suurendada ka nendega tegelevate
töötajate arvu. Kogu sotsiaalabi andmine toimub juhtumipõhiselt, st iga taotlust hinnatakse eraldi,
selgitatakse välja isiku abivajadus, isiku enda ja tema ülalpidamiskohustusega isikute võimalused
olukorra lahendamiseks ning otsustama sobiva abi andmise. See kõik on väga aeganõudev, kuid otsus
tuleb teha 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest. Üldjuhul tehakse enne otsuse langetamist
kodukülastus (seda teevad üldjuhul kaks spetsialisti koos), palju aeganõudev on suhtlemine

ülapidamiskohustusega inimestega. Seda kõike on raske teha 10 tööpäeva jooksul, kui juhtumeid ühe
töötaja laual on liiga palju.
Majandusosakonnast kaotatakse haljastus- ja heakorraspetsialist, sest ametikoha tööülesanded on
jaotatud teiste ametnike vahel ning suurem osa tööst on delegeeritud Põltsamaa Haldusele.
Lähtuvalt läbi viidud arenguvestlustest ning selle raames täpsustatud ja lisandunud tööülesannetest,
muutuksid osad ametikohad keskastme spetsialistist tippspetsialistiks. Rahandusosakonnas
muudetakse üks raamatupidaja töökoht vanemraamatupidaja töökohaks, kelle vastutusvaldkond
suureneb, sh läbi aastaaruande koostamise. Arenguspetsialisti ametikoht on teiste sarnaste
ametikohtadega muudetud keskastme spetsialistist tippspetsialistiks, sh lisandunud on hanked.
Puurmani teenuskeskuse juhi ülesannete hulka on lisandunud korraldatud jäätmeveoga seonduv
(varem haljastus- ja heakorraspetsialisti ülesanne), sh aitab koostada projektitaotlusi.
Järelevalvespetsialisti kõik teenistusülesanded viitavad sellele, et tegemist on ja peab olema oma ala
tippspetsialistiga. Ametnik peab valdama tugevalt seadusi, olema pädev igas valdkonnas kus on
omavalitsusele antud riikliku järelevalve erisused, teeb koostööd ametiasutustega, koostab oma
vastutusvaldkonna õigusakte, lisaks teostab järelevalvet varem haljastus- ja heakorraspetsialisti
vastutusvaldkonnas olevate teemade üle.
Õigusselguse huvides tunnistatakse otsuse vastuvõtmisel kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu
31.01.2019 otsus nr 3 ja selle lisa. Pärast ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade uue koosseisu
kinnitamist väheneb teenistuskohtade arv – kokku 45, millest ametikohti 32 ja töökohti 13.
Koostas: abivallavanem Karro Külanurm
Kooskõlastasid: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, arengu- ja planeerimisosakonna
juhataja Kristi Klaos, sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla, majandusosakonna juhtaja Mark
Liivamägi, rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, vallasekretär Janne Veski
Eelnõu esitaja: vallavanem Margus Möldri
Ettekandja: vallavanem Margus Möldri

