MEMO
Kellele:

Ministeeriumide, Riigikantselei ja põhiseaduslike institutsioonide personalijuhid

Kuupäev:

15. märts 2019 (uuendatud 1.04.2019 seonduvalt valimistulemuste väljakuulutamisega)

Pealkiri:

Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade indekseerimine alates 1. aprillist 2019

1. Kõrgemate riigiteenijate ametipalga kujunemise alused ja kõrgeima palgamäära indeksi väärtus


Kõrgemate riigiteenijate ametipalga seaduse (edaspidi: KRAPS) § 1 lõike 2 kohaselt on kõrgemate riigiteenijate
ametipalk KRAPS §-s 2 nimetatud kõrgeima palgamäära ja §-s 3 sätestatud koefitsiendi korrutis.



KRAPS § 2 lõike 1 kohaselt on kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär 5200 eurot. KRAPS § 2 lõike 2 kohaselt
loetakse konkreetse aasta kõrgeimaks palgamääraks eelmisel aastal indekseerimise tulemusel saadud kõrgeim
palgamäär, mis alates 1. aprillist 2019. aastal on 5690,32 eurot.1



Kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär indekseeritakse iga kalendriaasta 1. aprilliks kõrgeima palgamäära
indeksiga, mille väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu
pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Indeksit väljendatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.



Kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära indekseerimise kord muutus alates 1. märtsist 2018. a. Kui varem
indekseeriti igal aastal KRAPS § 2 lõikes 1 nimetatud kõrgeimat palgamäära, siis alates 2018. aastast indekseeritakse
eelmise aasta indekseerimise tulemusel saadud kõrgeimat palgamäära. Samuti korrigeeriti indeksi arvutamise
valemit. Erandiks siinkohal olid Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe, aseesimehe, komisjoni ja fraktsiooni
esimehe ja aseesimehe ning liikmete, peaministri ja ministrite (st ka kantslerite) ametipalgad, mille puhul jäi 2018.
aastal endiselt kehtima KRAPSi varasem redaktsioon. Nimetatud kõrgemate riigiteenijate puhul jõustub KRAPSi
muudatus käesoleval aastal alates Riigikogu XIV koosseisu volituste alguspäevast2. Riigikogu liikme volitused
algavad valimistulemuste väljakuulutamise päeval3. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks Vabariigi
Valimiskomisjoni vastava otsuse Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.4 Valimistulemused kuulutati välja 30.
märtsil.5 Seega on Riigikogu uue koosseisu volituste alguspäev enne 1. aprilli 2019, mistõttu rakendatakse KRAPSi
uut redaktsiooni arvestusega, et 30.-31. märts 2019 on ametipalga arvutamise aluseks alates 1. aprillist 2018 kehtinud
kõrgeim palgamäär (5288,40 eurot) ning sealt edasi alates 1. aprillist 2019 kehtima hakkav kõrgeim palgamäär
(5690,32 eurot).

Kõrgeima palgamäära indeks avaldatakse igal aastal Rahandusministeeriumi kodulehel:
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigi-personalipoliitika/palgapoliitika
1. aprillist 2019 kehtima hakkava kõrgeima palgamäära indeksi väärtus on 1,084.
30.-31. märts 2019 kohaldub Vabariigi Presidendile, Riigikogu esimehele, aseesimehele, komisjoni ja fraktsiooni
esimehele ja aseesimehele ning liikmetele, peaministrile ja ministritele 1. aprillist 2018 kehtima hakanud kõrgeima
palgamäära indeksi väärtus 1,076.
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5288,40 (indekseeritud 2017. aasta kõrgeim palgamäär) x 1,076 (kõrgeima palgamäära indeks alates 1. aprill 2018) = 5690,32 eurot
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017001
3
Riigikogu liikme staatuse seadus § 3: https://www.riigiteataja.ee/akt/121062016022
4
Riigikogu valimise seadus § 74 lg 3: https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017017
5
Vabariigi Valimiskomisjoni 28. märtsi 2019 otsus nr 94: https://www.riigiteataja.ee/akt/329032019004
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Alates 2015. aasta 1. aprillist kohaldatakse ametipalkade indekseerimist kõikidele KRAPS §-s 3 loetletud
kõrgematele riigiteenijatele6, kelle hulka lisati 2018. aasta algusest riigi peaprokurör. 2013. ja 2014. aastal
kohaldati indekseerimist ainult riigikogulaste ametipalkadele. Kuna KRAPSi viimase muutmisega muudeti kõrgeima
palgamäära indekseerimine rulluvaks ehk et igal aastal võetakse indekseerimisel aluseks eelmise aasta
indekseeritud kõrgeim palgamäär, suureneb edaspidi igal aastal kõrgemate riigiteenijate ametipalk.
KRAPS §-ga 3 sätestatud kõrgemate riigiteenijate ametipalga koefitsiendid on järgmised:
Kõrgem riigiteenija

Ametipalga
koefitsient
Vabariigi President, Riigikogu esimees, peaminister, Riigikohtu esimees
1,00
Riigikogu aseesimees, riigikontrolör, õiguskantsler, Riigikohtu liige, riigi peaprokurör, 0,85
minister, riigisekretär, Riigikogu komisjoni esimees ja fraktsiooni esimees
Riigikogu komisjoni aseesimees ja fraktsiooni aseesimees, ringkonnakohtu kohtunik
0,75
Riigikogu liige, maa- ja halduskohtu kohtunik
0,65
Riiklik lepitaja, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
0,55
Eesti Panga nõukogu esimees
0,35
Eesti Panga nõukogu liige
0,25
2. Kõrgemate riigiteenijate ametipalga arvutamise näited
Kõrgemate riigiteenijate ametipalk on kõrgeima palgamäära ja ametipalga koefitsiendi korrutis. Ametipalk ümardatakse
üldise ümardamise reegli järgi 1 sendi täpsusega.


Ametipalga arvutamine 1. aprillist 2019. aastal riigikontrolöri näitel (rulluv indekseerimine ja uus indeks kohaldus juba
1. aprillist 2018):
5690,32 (indekseeritud 2018. aasta kõrgeim palgamäär) x 1,084 (kõrgeima palgamäära indeks alates 1. aprill 2019)
x 0,85 (ametipalga koefitsient) = 5243,06 eurot



Ametipalga arvutamine Riigikogu XIV koosseisu volituste alguspäevast ministri näitel (rulluv indekseerimine ja uus
indeks kohalduvad esmakordselt ja rakendatakse alates valimistulemuste väljakuulutamise päevast ehk alates 30.
märtsist 2019):

1) Ametipalk 30.- 31. märts 2019:
5288,40 (indekseeritud 2017. a kõrgeim palgamäär) x 1,076 (kõrgeima palgamäära indeks alates 1. aprill 2018) x
0,85 (ametipalga koefitsient) = 4836,77 eurot
2) Ametipalk alates 1. aprillist 2019:
5690,32 (indekseeritud 2018. a kõrgeim palgamäär) x 1,084 (kõrgeima palgamäära indeks alates 1. aprill 2019) x 0,85
(ametipalga koefitsient) = 5243,06 eurot
3. Kantsleri põhipalga suurus
Kuna avaliku teenistuse seaduse § 61 lg 7 kohaselt on kantsleri põhipalk 90 protsenti ministrile makstavast ametipalgast,
siis tuleb kantsleri põhipalka arvutada Riigikogu XIV koosseisu volituste alguspäevast ehk alates 30. märtsist järgmiselt:
6

Vabariigi President, Riigikogu esimees, peaminister, Riigikohtu esimees, Riigikogu aseesimees, riigikontrolör, õiguskantsler, Riigikohtu
liige, minister, riigisekretär, Riigikogu komisjoni esimees ja fraktsiooni esimees, Riigikogu komisjoni aseesimees ja fraktsiooni
aseesimees, ringkonnakohtu kohtunik, Riigikogu liige, maa- ja halduskohtu kohtunik, riiklik lepitaja, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse
kohtlemise volinik, Eesti Panga nõukogu esimees, Eesti Panga nõukogu liige.

1) Põhipalk 30.- 31. märts 2019:
4836,77 (ministri ametipalk) x 0,9 = 4353,09 eurot
2) Põhipalk alates 1. aprill 2019:
5243,06 (ministri ametipalk) x 0,9 = 4718,75 eurot

Koostajad:
Riina Maat
Nõunik
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond
611 3045
Birgit Hänilane
Analüütik
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond
611 3518

