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TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM TÖÖTASUJUHEND

1. Üldsätted

1.1 Tallinna Lasteaia Pääsusilm (edaspidi lasteaed) töötasustamise alusdokument on direktori
kehtestatud  töötasujuhend,  mis  sisaldab  töötasustamise  põhimõtteid  ja  töötasu  maksmise
korda.

1.2  Töötasujuhendi  väljatöötamisel  on  lähtutud  töölepingu  seadusest,  Vabariigi  valitsuse
kehtestatud  töötasu  alammäärast,  Tallinna  Linnavalitsuse  30.  jaanuari  2019  määrus  nr  9
„Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“, Tallinna linnapea
7.  märtsi  2014  käskkirja  nr  PO-1/51  „Tallinna  linna  ametiasutuste  hallatavate  asutuste
töötajate töö tasustamise põhimõtted“.

1.3  Töötasujuhend  on avalikustatud  lasteaia  veebilehel  ning  on loodud muud võimalused
sellega tutvumiseks.

2. Töötasu

2.1 Töötasu on töötaja töölepingus kokkulepitud töötasumäär, mis hõlmab kõigi töölepingus
ja ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist ja ajakulu. 

2.2 Töötaja tööülesannetes lepivad direktor ja töötaja kokku töölepingus ja selle lisaks olevas
ametijuhendis.  Tööülesannete  kirjeldus  on  piisavalt  selge  ja  arusaadav,  et  töötaja  teaks,
milliste ülesannete täitmist temalt oodatakse. 

2.3 Töötaja töötasu lepitakse töötaja ja direktori vahel kokku töölepingus. Töötajatega töötasu
kokku  leppimisel  arvestab  direktor  tööülesandeid,  töökoormust,  pädevusi,  töötulemusi,
kogemusi ja kvalifikatsiooni.

2.4  Vabariigi  Valitsuse  22.  augusti  2013  määruses  nr  125  „Haridustöötajate  tööaeg“
nimetatud  ametikohtadel  lepitakse  töötasu kokku,  arvestades  täistööaega 35 tundi  nädalas,
teistel töötajatel 40 tundi nädalas.

2.5  Tallinna  Linnavalitsuse  määrusega  kehtestatakse  Tallinna  Haridusameti  hallatavate
asutuste töötajate töötasu alammäärad, teiste töötajate töötasu määrad kehtestatakse asutuse
töötasujuhendis,  arvestades  Vabariigi  valitsuse  kehtestatud  töötasu  alammäära  ja  lähtudes
asutusele kinnitatud töötasu kuludest.

3. Muud tasud 

3.1 Lisatasu täiendava tööülesande täitmise eest makstakse töötajale tööülesannete täitmise
eest,  mis ei  tulene ametijuhendist  ega töölepingust.  Täiendavate tööülesannete täitmises  ja
lisatasu suuruses lepivad lasteaia  direktor  ja  töötaja  kokku enne täiendavate tööülesannete



täitmise algust. Lisatasu täiendavate tööülesannete eest määrab lasteaia direktor kokkuleppel
töötajaga ühekordse või tähtaegse lisatasuna. 

3.2  Individuaalne  lisatasu  on  tasu,  mida  makstakse  töötajale  silmapaistvate  teadmiste,
kogemuste, oskuste või võimekuse eest ehk tasu nõutavast tulemuslikuma töö eest. 

3.3 Asendustasu on ajutiselt äraoleva töötaja asendamise või ajutiselt vaba töökoha ülesannete
täitmise eest makstav tasu, kui asendamine ei ole ettenähtud töölepingus või ametijuhendis.
Asendustasu suuruses lepivad lasteaia direktor ja töötaja kokku enne tööülesannete täitmise
algust.

3.4 Ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku
lepitud  ületunnitöö  hüvitamisel  rahas.  Ületunnitöö  hüvitamisel  rahas  maksab  tööandja
töötajale 1,5-kordset töötasu.

3.5 Preemiat võib maksta tunnustusena töötajale töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise või
kauaaegse  tööpanuse  eest.  Preemia  maksmine  kooskõlastatakse  eelnevalt  Tallinna
Haridusameti juhatajaga.

4. Toetused

4.1 Töötajale võib maksta järgmisi toetusi:

4.1.1 lapse sünnitoetus (ühe lapse kohta) kuni 55% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud
kuutasu alammäärast;

4.1.2  matusetoetus  (vanemad,  abikaasa,  lapsed)  kuni  70% Vabariigi  Valitsuse  määrusega
kehtestatud kuutasu alammäärast;

4.1.3 toetus õnnetuse või varguse puhul või muudel erakorralistel juhtudel, kui töötaja vajab
materiaalset abi (töötaja avalduse alusel või vahetu juhi ettepanekul) kuni Vabariigi Valitsuse
määrusega kehtestatud kuutasu alammäära kahekordses ulatuses;

4.1.4 töötaja töösuhte lõppemisel seoses tema surmaga makstakse töötaja lähedasele avalduse
alusel  matuse  korraldamisega  seonduvate  kulude  osaliseks  katmiseks  toetust  (näidates
käskkirjas  isiku  nime  ja  pangaarve  numbri,  kellele  toetus  üle  kantakse) kuni  Vabariigi
Valitsuse määrusega kehtestatud kuutöötasu alammäära kahekordses ulatuses.

5. Töötasu maksmine 

5.1  Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku  eest, millal
töötaja  täitis  kokkulepitud  tööülesandeid.  Kui  töötajal  on  kehtestatud  täistööajast  lühem
tööaeg, arvestatakse töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest. 

5.2  Töötasu  makstakse  üks  kord kalendrikuus  töölepingus  määratud  kuupäeval.  Kui
kokkulepitud  töötasu  väljamaksmise  päev  satub  riigipühale  või  puhkepäevale,  makstakse
töötasu  riigipühale  või  puhkepäevale  eelneval  tööpäeval.  Pangakonto  muutmisest  tuleb
töötajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada tööandjat.

5.3 Töötajale  väljastatakse  tema poolt  esitatud  e-posti  aadressile  teatis  arvestatud  töötasu,
puhkusetasu  ja  neist  tehtud  kinnipidamiste,  samuti  tema  eest  arvestatud  sotsiaalmaksu  ja
töötuskindlustusmakse kohta. Töötaja on teadlik, et tööandja poolt kinnipeetavate ning töötaja



eest makstavate maksude ja maksete suurus ning liik võivad muutuda sellekohaste seaduste
muutumisel. 

5.4 Töötaja kirjalikul nõusolekul võib tööandja tema töötasust kinni pidada tööandja arvel
tehtavate kulude kehtestatud limiiti ületava summa.

6. Puhkusetasu arvestamine ja maksmine

6.1  Puhkusetasu  arvestatakse  Vabariigi  Valitsuse  määrusega  kehtestatud  keskmise  töötasu
maksmise tingimuste ja korra alusel. 

6.2  Puhkusetasu  makstakse  töötajale  proportsionaalselt  puhatud ajaga  puhkuse kasutamise
kuule järgneva kuu töötasu väljamaksmise kuupäeval  koos vastava arvestuskuu töötasuga.
Juhul  kui  töötaja  soovib  saada  puhkusetasu  hiljemalt  eelviimasel  tööpäeval  enne  puhkuse
algust,  esitab  ta  direktorile  vähemalt  14  kalendripäeva  enne  puhkuse  algust  sellekohase
avalduse. 

7. Hüvitiste arvutamine ja kinnipidamised töösuhte lõppemisel

7.1 Haigushüvitise arvutamise aluseks on töötaja töövõimetusleht. Haigushüvitis arvutatakse
Vabariigi  Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra
alusel. Hüvitise arvutamisel võetakse aluseks tööandja poolt hüvitamisele kuuluvale esimesele
haiguspäevale eelneval kuuel kuul töötaja poolt teenitud töötasu.

7.2 Töösuhte lõppemisel kasutamata jäänud aegumata puhkuse hüvitise arvutamisel võetakse
aluseks kalendripäevad päeva täpsusega, kasutades üldisi ümardusreegleid.

7.3 Töösuhte lõppemisel väljatöötamata puhkuse eest töötasust kinnipeetava tasu arvutamisel
võetakse  aluseks  ette  puhatud  kalendripäevad  päeva  täpsusega,  kasutades  üldisi
ümardusreegleid. 


