Volikogu otsuse eelnõu

Jõhvis

20. detsembril 2018 nr 000

Jõhvi Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse
seaduse § 11 lõike 5, vallavolikogu
otsustab:
1. Kehtestada alates 1. veebruarist 2019 Jõhvi Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade
koosseis alljärgnevalt:
Struktuurüksus

ametinimetus

Nõunikud või vallavanema andmekaitsespetsialist
alluvusega spetsialistid
arendusnõunik
haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöö nõunik
majandusnõunik
spordispetsialist
välissuhete spetsialist
õigusnõunik
Kantselei
vallasekretär
administraator
IT spetsialist
perekonnaseisuametnik
personalispetsialist
registripidaja
sekretär-asjaajaja
koristaja
majandustööline
Finantsteenistus
finantsjuht
finantsjuhi asetäitja
raamatupidaja
Majandus- ja majanduse majandusspetsialist (majanduse halduse
arengu teehaldus
juht)
nistus
ehitusspetsialist
hankespetsialist
heakorraspetsialist
järelevalveinspektor
järelevalvespetsialist
keskkonnaspetsialist
vallavara spetsialist

ameti- või
töökoht

koormus

ametikoht
ametikoht
ametikoht
ametikoht
töökoht
töökoht
ametikoht
ametikoht
töökoht
töökoht
ametikoht
töökoht
ametikoht
töökoht
töökoht
töökoht
ametikoht
ametikoht
töökoht

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1,5
1
1
1
4

töökoht

1

ametikoht
ametikoht
ametikoht
ametikoht
ametikoht
ametikoht
ametikoht

1
1
1
1
1
1
1

arengu
haldus

Sotsiaalteenistus

arhitekt (arengu halduse juht)
GIS spetsialist
maakorraldaja
planeerimisspetsialist
projektijuht
sotsiaalteenistuse juht
sotsiaaltoetuste spetsialist
lastekaitse spetsialist
eakate ja puuetega inimeste spetsialist
peresotsiaaltöötaja
koduabitöötaja
bussijuht
eakate päevakeskuse administraator
eakate päevakeskuse koristaja

ametikoht
töökoht
ametikoht
ametikoht
töökoht
ametikoht
ametikoht
ametikoht
ametikoht
ametikoht
töökoht
töökoht
töökoht
töökoht
Kokku

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
4
1
1
0,25
51,75

2. Kõik punktis 1 nimetatud ameti- või töökohad on tähtajatud.
3. Teenistusi ja haldusi juhivad teenistuste või halduse juht, kantseleid vallasekretär.
4. Valitsus võib korralduse andmisega teha muudatusi kehtestatud palgafondi piirides käesoleva
otsusega kehtestatud teenistuskohtade koosseisus
5. Teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks võib kehtestada valitsus korraldusega
6. Tunnistada alates kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 17. novembri 2016 otsus nr 228 “Jõhvi
Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis“.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Eduard East
Volikogu esimees
Selgitus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 11
lõike 5 alusel on valla või linna ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
volikogu ainupädevuses.
17. novembri 2016 otsusega nr 228 kinnitati 44,25 teenistuskohta. Volikogu 14. septembri 2017
otsusega nr 283 lisati vallavalitsuse koosseisu 1. jaanuarist 2018 kolm perekonnaseisuametniku
ametikohta ja 1. aprillist 2018 andmekaitsespetsialisti ametikoht, 12. oktoobri 2017 otsusega nr
289 lisati koosseisu üks lastekaitse spetsialisti ametikoht ning 17. mai 2018 otsusega nr 44 lisati
sisekontrolöri ametikoht. Peale nende otsuste vastuvõtmist on vallavalitsuses kinnitatud 50,25
teenistuskohta.
Peale nimetatud otsuse andmist on valitsus kasutanud oma pädevust ning teinud muudatusi
teenistuskohtade koosseisus palgafondi piires järgmiselt:



6. detsembri 2016 korraldusega nr 2043 nimetati majanduse halduses majandusteenistuse
juhti ametikoht ümber majandusspetsialist (majanduse halduse juht);
 12. detsembri 2017 korraldusega nr 70 moodustati uus struktuuriüksus „Haridusteenistus“
ning haridus-, kultuuri- ja noorsootöö nõuniku ametikoha nimetus muudeti – haridus-,
kultuuri- ja noorsootöö spetsialist, nimetatud korraldus tunnistati kehtetuks valitsuse 4.
detsembri 2018 korraldusega nr 841;
 10. aprilli 2018 korraldusega nr 286 vähendati arhitekti koormust 0,6-le ning arengu
halduse struktuuriüksuse koosseisu loodi 16. aprillist 2018 vallakunstniku töökoht
koormusega 0,4;
 29. mai 2018 korraldusega nr 396 viidi andmekaitsespetsialisti ametikoht kantselei
alluvusest üle vallavanema otsealluvusse (andmekaitse üldmääruse kohaselt allub
andmekaitsespetsialist vastutava töötleja või volitatud töötleja kõrgeimale
juhtimistasandile) ja majandusspetsialisti ametikoht muudeti töökohaks;
 7. augusti 2018 korraldusega nr 567 jäeti koosseisust välja GIS spetsialisti ametikoht ning
lisati vallavanema otsealluvusse spordispetsialisti töökoht;
 21. augusti 2018 korraldusega nr 590jäeti koosseisust välja arendusspetsialisti töökoht ja
loodi arengu halduse koosseisu GIS spetsialisti ametikoht;
 11. septembri 2018 korraldusega nr 614 jäeti koosseisust välja sisekontrolöri ametikoht
ning loodi arengu halduse koosseisu 17. septembrist 2018 peaarhitekti ametikoht;
 25. septembri 2018 korraldusega nr 682 jäeti koosseisust välja üks hankespetsialisti
ametikoht ning loodi nõunike grupi koosseisu majandusnõuniku töökoht;
 25. oktoobri 2018 korraldusega jäeti 1. detsembrist koosseisust välja majandusnõuniku
töökoht ja peaarhitekti ametikoht ning loodi majandusnõuniku ametikoht ja välissuhete
spetsialisti töökoht, haridus-, kultuuri- ja noorsootöö spetsialisti ametinimetus nimetati
ümber haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöö nõunik.
Esitatud eelnõus on kajastatud valitsuse poolt tehtud muudatused.
Täiendavalt teeb valitsus ettepaneku lisada 1. veebruarist 2019 üks IT-spetsialisti ametikoht, kus
põhiülesandeks jääks hallatavate asutuste IT pargi hooldus ning tagatakse Riigikontrolli auditis
„IT-turvameetmete rakendamine kohalikes omavalitsustes” probleemina välja toodud olukord, kus
IT-spetsialistil ei ole asendajat ning nõuded:
 IT-spetsialisti tööülesannete ülevõtmine puhkuse vm eriolukorra ajal peab olema korraldatud;
 süsteemi sujuva töö tagamiseks peab administraatoril olema kogu süsteemist ülevaade;
 IT-spetsialisti asendamine peab olema reguleeritud ning asendajal peab olema piisav väljaõpe,
et süsteemiadministraatori tööülesandeid täita;
 kogu süsteemi haldamine ühe töötajaga on väga suur risk, seega tuleb olukord võimalikult
kiiresti lahendada.
Teise IT-spetsialisti ametikoha loomisega kaasneva kulu katmine nähtaks ettepanekuga nõustumise
korral ette hallatavate asutuste vastavate vahendite vähendamise arvelt üle toomisega
vallavalitsuse eelarvesse.
Samuti soovib valitsus suurendada majandustöölise koormust täiskoormuseni, kuna
majandustöötajat vajatakse mitte vaid 4 tundi päevas, vaid kogu päeva (nt saalis laudade üles
panek, lume rookimine ka peale lõunat, pisiremonditööd hoones jms), lisaks hakkab
majandustööline täitma kantselei spetsialisti arhiiviga (arhivaari tegevus ja arhiivi haldamine)
ülesandeid. Majandustöötaja ametikoha soovib valitsus viia kantselei alluvusse.
Valitsus soovib jätta välja kantselei spetsialisti ametikoha. Kantselei spetsialisti ülesanded
jaotatakse registripidaja, administraatori ja majandustöölise vahel.

Samuti soovib valitsus luua majanduse halduse struktuuris järelevalvespetsialisti ametikoha, kelle
põhiülesanneteks on järelevalve teostamine lepinguliste partnerite tegevuse üle heakorra
valdkonnas, samuti jäätmevaldajate registri pidamine ja ehitisregistri andmete korrastamine.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.

