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Sissejuhatus
Selle infomaterjali eesmärgiks on pakkuda praktilist tuge koolijuhtidele õpetajate töötasu
süsteemi välja arendamiseks või olemasolevasse süsteemi muudatuste planeerimiseks.
Töötajate panusest sõltub iga organisatsiooni hea käekäik ning õiglaseks tasustamiseks on
paljud organisatsioonid, sõltumata tegevusvaldkonnast,

sidunud tasu suuruse ja töötaja

panuse. Üldhariduskoolid pole erandiks. Levinud on erinevad õpetajatöö tulemuslikkust ning
erialale ja organisatsioonile pühendumust eristavad tasustamise praktikad.
Vajadus üldistest valikutest koosneva infodokumendi järgi tekkis seetõttu, et aastal 2013
toimusid õpetajate tööaja ja -tasu arvestuses muudatused, millega loobuti riiklikult
kehtestatud kontakttundide arvust õpetajate töökoormuse arvestamisel ning riiklikult
kehtestatud diferentseerimisest atesteerimisega omistatud järkude alusel. See on andnud
koolidele paindlikkuse õpetajate tasusüsteemide sõnastamisel.
Kehtiva lähenemise kohaselt on 20% riigi eraldatavast haridustoetusest, mille üks komponent
on õpetaja töötasu toetus, ette nähtud töötasude diferentseerimiseks ning see dokument
tutvustab viise selle tegemiseks. Oluline on rõhutada, et infomaterjali eesmärgiks on koondada
alternatiive õpetajate töötasu diferentseerimiseks. Mitmed praktikad, mis võivad ühes koolis
olla levinud, ei sobi teise kooli organisatsioonikultuuri ega tasustamispõhimõtetega.
Dokumendi loomisesse panustanud töögrupi liikmete seisukohad erinesid mõnes küsimuses
märkimisväärselt, kuid nii palju kui on erinevaid koole ja koolijuhte, võib olla ka erinevaid
tasustamise praktikaid. Siia dokumenti on koondatud need alternatiivid, mis erinevatele
koolidele tänases Eestis võiksid sobida. Kindlasti võiks diferentseerimise võimaluste nimekiri
olla veelgi pikem.
Dokumendi esimeses osas on tutvustatud põgusalt tasustamisega seotud põhimõisteid ja
üldpõhimõtteid, teine osa annab ülevaate õpetajate töötasu diferentseerimise alternatiividest
ning kolmas käsitleb töötasude muutmise ja administreerimise protsessi koolides. Enamik
infomaterjalis toodud võimalustest sobivad kasutamiseks ka üldhariduskooli teistele
ametikohtadele makstava töötasu kujundamiseks. Dokumendi lõpus toodud mahukas lisas
jagavad töögruppi kuulunud koolijuhid oma põhimõtteid ja kogemusi tasustamise
funktsioonist kui ühest juhtimistööriistast ning tasustamispraktikatest konkreetsete koolide
näitel.
Töögrupp loodab, et see dokument, mille kasutamine ja arvesse võtmine on igale koolijuhile
vabatahtlik võimalus, on toetavaks ja suunavaks materjaliks, sisaldades palgasüsteemiga
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seonduvate mõistete definitsioone, kirjeldusi õpetajate töötasu diferentseerimise võimalustest
ning anonüümseid näiteid koolide palgasüsteemidest ja tasustamispraktikatest.
Dokument on esmajoones suunatud koolijuhtidele. Kuid õpetajate ja teiste üldhariduskooli
töötajate tasusüsteemi üle vaatama või analüüsima asudes on mõistlik lähtuda heast tavast ja
kaasata tasusüsteemi loomisesse või kaasajastamisse teisi olulisi osapooli (usaldusisik ja/või
õpetajad jt). Seega on dokument informatiivseks materjaliks ka kõigile teistele kooli
tasusüsteemiga seotud huvigruppidele.
Informatiivse abimaterjali koostamisse panustanud töögrupis osalesid: Kristi Mikiver ja Raivo
Trummal – haridus- ja teadusministeeriumi esindajad, Margit Timakov – Õpetajate Liidu
esindaja, Reemo Voltri – Haridustöötajate Liidu esindaja, Aivar Soe – kohalike omavalitsuste
esindaja, Alo Savi – riigigümnaasiumi esindaja, Helmer Jõgi – Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja
gümnaasiumi esindaja, Margus Veri ja Raivo Tamm – Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja
põhikooli esindajad, Anne Nõgu – erakoolide esindaja ning Marju Aolaid – Innove esindaja.
Töögrupi liikmed jagasid oma kogemusi palgasüsteemi loomisel ja rakendamisel ning hindasid
erinevate alternatiivide adekvaatsust kaasaegses koolikeskkonnas. Töörühma juhtisid ja
nõustasid Irja Rae ja Kristina Udras konsultatsioonifirmast Fontes Palgakonsultatsioonid OÜ.

Jõudu ja jaksu palgasüsteemide üle vaatamisel ja muudatuste elluviimisel!
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1. Palgasüsteem kui organisatsiooni eesmärkide täitmise
toetaja
Iga palgasüsteem on omanäoline, väljendades organisatsiooni väärtuseid, majanduslikke
võimalusi ja vajadust häid töötajaid värvata, hoida ja motiveerida. Ka samas valdkonnas
tegutsevad organisatsioonid on tasustamispõhimõtetelt erinevad, sest organisatsiooni asukoht
ja suurus väliste teguritena ning juhtimiskultuur ja töökorraldus sisemiste teguritena
mõjutavad organisatsiooni vajadust ja võimekust töö tasustamisega seotud otsuseid langetada.
Organisatsioonid saavad jagada parimat praktikat ja kogemusi, kuid vähetõenäoline on
edukalt kopeerida teises organisatsioonis hästi töötavat süsteemi. Seda silmas pidades on
dokumendis kirjeldatud erinevaid tasustamispõhimõtteid.

1.1. Tasustamise seotus organisatsiooni strateegiaga
Igal organisatsioonil on kaugemate eesmärkide saavutamiseks koostatud arengukava ehk
strateegia,

mida

ellu

viies

eesmärke

saavutatakse.

Strateegia

elluviimine

eeldab

organisatsiooni töötajatelt teostuseks vajalikke teadmisi, oskusi ning tegutsemistahet,
tegutsemisviisi. Personalistrateegia ja selle elluviimiseks välja töötatud valdkondlikud
poliitikad kirjeldavad seda, kuidas organisatsioon värbab, hoiab ja motiveerib vajalike oskuste
ja teadmistega inimesi. Organisatsiooni personalistrateegia ei sõltu ainult organisatsioonist ja
selle vajadustest, vaid arvestab ka organisatsiooniväliste teguritega, nagu tööjõuturg,
seadusandlus ja turupraktikad.
Personalistrateegia üheks oluliseks osaks on tasustamine. Tasustamine mõjutab väga oluliselt
töötajate motivatsiooni ja tööalast käitumist ehk siis eesmärkide elluviimist. Iga
organisatsioon peab kokku viima oma vajadused ja võimalused, ehk lähtuvalt oma
eesmärkidest vastama kolmele küsimusele:
●

mida me peame tasustama ja miks?

●

kuidas me seda teeme – millised on meie võimalused, kuidas me neid kasutame, kas
meie tasud on ühesugused või diferentseeritud, kas me maksame tulemustasu jne?

●

millisel tasemel peaks olema meie tasu tase?

Eelarvelised organisatsioonid jäävad tihti viimasesse punkti kinni – kuna raha on ette antud
ja seda on alati vähe, siis tasu taset justkui mõjutada ei saa ning palgafond jagatakse kõigi
töötajate arvu arvestades solidaarselt. Kuid just piiratud rahaliste ressurssidega tuleb olla eriti
nutikas ja läbi mõelda oma tasustamisega seotud praktikad ja otsused.
Tasustamine on tundlik ja oluline teema. Töötajad ootavad selles selgust ja läbipaistvust.
Näiteks, juhi peas olevast informatsioonist ei piisa läbipaistvuse ja selguse saavutamiseks.
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Seetõttu tuleb igal organisatsioonil sõnastada tasustamispõhimõtted ja neist otsustamisel
kinni pidada. Kehtivaid põhimõtteid saab muuta ja peabki muutma, kui muutub
organisatsiooni eesmärk, võimalused, tegevusmudelid jmt.

1.2. Põhimõisted
Kogutasu – kõik rahalised ja mitterahalised hüved, mida töötajad saavad oma tööaja ja panuse eest.
Kvalifikatsioon – tööks vajalike kompetentside olemasolu. Käesolevas dokumendis on
õpetajatöö tegevuste ja nendeks tegevusteks vajaliku kvalifikatsiooni kirjeldamisel tuginetud
õpetaja

kutsestandardile

(https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/

valdkond/10521633).
Lisatasu – summa, mida tööandja maksab töötajale lisaks põhipalgale täiendavate
tööülesannete täitmise eest, töökoormuse suurenemise (töö intensiivsuse) eest, mis on töötaja
ja tööandja vahel eelnevalt konkreetseks perioodiks kokku lepitud.
Muutuvpalk – tingimuslik palgaosa, mida makstakse töö tulemuslikkuse eest. Muutuvpalga
osad on tulemustasu, preemia, mõnel juhul ka lisatasu.
Palgaaste – näitarv, mis seostab ametikoha sellele vastava palgamääraga. Ühele ametikohale
võib olla ette nähtud üks või mitu palgaastet. Töötaja palga liikumine ühelt astmelt teisele võib
sõltuda töö tegija oskustest, töö tulemuslikkusest või kogemusest.
Palgajuhend – töötajatele töötasu määramise ja maksmise alused, kus on määratletud
palgaastmed või palgavahemikud, töötasu maksmise aeg ja viis, muutuvpalga ning muude
lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord.
Palgavahemik – ametikohale ette nähtud palga alam- ja ülemmäär. Töötaja palga liikumine
palgavahemikus võib sõltuda töö tegija oskustest, töö tulemuslikkusest ja/või kogemusest.
Preemia – summa, mida tööandja maksab töötajale või kollektiivselt kõigile töötajatele lisaks
põhipalgale, tunnustamiseks silmapaistvate tulemuste eest. Preemiat eristab tulemustasust
asjaolu, et preemia maksmise põhimõtted ja kriteeriumid (mõõdikud jmt) ei ole perioodi
alguses kindlalt paigas.
Põhipalk – töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud tunni-, päeva-, nädala- või
kuupalgamäära alusel arvutatud rahaline tasu, mida makstakse töölepingus ettenähtud
ülesannete täitmise eest. Õpetaja põhipalk täistööajaga töötamisel on vähemalt õpetaja riiklik
töötasu alammäär.
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Soodustused – organisatsiooni eesmärke ja kultuuri toetavad hüved, mida tööandja pakub
lisaks palgale.
Summeeritud tööaeg – töölepingu seaduse § 6 lõike 6 kohaselt on summeeritud tööajaga
tegu juhul, kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et tööaeg jaguneb arvestusperioodi jooksul
ebaühtlaselt. Summeeritud tööaja arvestus tähendab seda, et kõik töötaja vabad päevad ei ole
puhkusepäevad ning kõik pikad tööpäevad ei ole ületunnid. Tööaja summeerimine tuleb
töölepingus eelnevalt kokku leppida vastavalt töölepingu seaduses ettenähtud tingimusele.
Tulemustasu – täiendav tasu, mida makstakse eelnevalt kokkulepitud tulemuse saavutamise
eest.
Töötasu alammäär – kehtivas Vabariigi Valitsuse määruses „Põhikooli ja gümnaasiumi
õpetaja töötasu alammäär“ sätestatud täiskohaga töötavate õpetajate töötasu alammäär.
Töötasu diferentseerimine – heade ja suurepäraste töötajate eristamine töötasu alusel.
Eristada saab alammäärast kõrgema põhipalga, tulemustasu ja/või soodustustega.
Õiglane tasu – õiglane tasu võib tähendada organisatsioonisisest õiglust või turuõiglust või
kombinatsiooni neist kahest:
Sisemine õiglus – sisemise õigluse puhul on oluline määratleda organisatsioonis
olevate

ametikohtade

omavaheline

hierarhia,

teisisõnu

luua

ametikohtade

omavaheline struktuur, millele tuginedes saab luua diferentseeritud palgastruktuure.
Turuõiglus – arvestab palkade kujundamisel palgaturu trendidega, arvestatakse
sellega, milliseid tasusid maksavad teised koolid ja organisatsioonid sarnastele
ametikohtadele.
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1.3. Kogutasu
Tänapäeva töömaailmas ei räägita ainult rahalisest tasust, vaid kogutasust.
Kogutasu on töötajale makstav rahaline ja mitterahaline tasu töötaja aja, oskuste, teadmiste,
pingutuse ja tulemuste eest. Iga organisatsiooni kogutasu lähtub konkreetse organisatsiooni
eesmärkidest, vajadustest ja võimalustest.
Kogutasu koosneb viiest komponendist:
●

töötasu (põhipalk, muutuvpalk, lisatasud);

●

soodustused;

●

töö ja eraelu tasakaal;

●

töötulemuste ja soorituse hindamine ning tunnustamine;

●

arengu- ja karjäärivõimalused.

Joonis 1. Kogutasu komponendid

Põhipalga eesmärgiks on tasustada tööülesannete täitmist, muutuvpalgaga tasustatakse
väljapaistvaid tulemusi ja täiendavat pingutust lühiajalises perspektiivis, lisatasuga
tasustatakse lisaülesannete täitmist. Preemiaga tunnustatakse üksikuid töötajaid erakorralise
panuse eest või kõiki töötajaid kollektiivselt saavutatud heade tulemuste eest.
Eesti seadustes on kasutusel mõiste töötasu, mis hõlmab kõiki töötajale töö eest makstavaid
rahalisi tasusid. Selles dokumendis käsitleme järgmisi õpetajatele rahaliselt väljamakstavaid
töötasu osi: põhipalk, muutuvpalk (tulemustasu ja preemia) ning lisatasu. Töötasu on
katusmõiste, mis võib koosneda eelpool nimetatud tasu osadest.
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2. Õpetaja töö tasustamine
Üldhariduskoolide strateegiadokumendiks on arengukava ning kõik õpetajatesse ja kooli
teistesse töötajatesse puutuvad otsused on joondatud kooli arengukavas sõnastatud
eesmärkide teenistusse.
Õpetaja tööd saab üldhariduskoolis tasustada mitut moodi. Milline lahendus valitakse, sõltub
ennekõike kooli vajadustest ja võimalustest. Üldhariduskoolides on lisaks põhipalgale ka teisi
hüvesid, millega õpetaja ametikohal töötavate inimeste tööd tasustatakse. Joonis 2 kujutab
erinevaid kogutasu komponente ühe üldhariduskooli näitel.
Joonis 2. Kooli kogutasu komponendid ühe kooli näitel
Põhipalk

Alammäär +
alammäära
suurendus

Lähtetoetus*

Alustavale õpetajale
väljaspool Tallinna ja
Tartut

Rahalised tasud

Lisatasu

Uurimistööde ja
loovtööde
juhendamine
Klassijuhatamine
Edukas projekti
juhtimine

Preemia
Heade tulemuste eest
õpilasvõistlustel
Koolitused

Tasuta parkimine
Kogutasu

Kaudselt rahalised
tasud

Kooli vara (sülearvuti,
telefon) kasutamine
isiklikuks otstarbeks

Koolibussi
kasutamise võimalus
Pikk puhkus**

Tööaja paindlikkus

Mitterahalised tasud

Karjääri-võimalused
Mitterahalised
tunnustused
Võimalus osaleda
rahvusvahelises
koostöös

* Lähtetoetust makstakse kõikjal mujal kui Tallinnas ja Tartus.
** Võrdluses teiste samaväärsete töödega tööjõuturul.
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2.1. Põhipalk üldhariduskoolis
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär on kõigile täiskoormusega töötavatele
üldhariduskoolide õpetajatele kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.
Põhipalgaga tasustatakse töölepingus ettenähtud ülesannete täitmist. Iga kool saab tööd
jaotada oma organisatsiooni vajaduste põhiselt ning erinevate üldhariduskoolide ja töötajate
töölepingud võivad seega olla erineva sisuga. Siiski on suurem osa õpetajatööst selline, mis on
ühesugune kõigile õpetajatele, sõltumata üldhariduskoolist. Selle osa määratlemisel tugineme
õpetaja kutsestandardile (tase 7 ja 8 kehtivad alates 25.04.2013 kuni 26.11.2018, SA Kutsekoda
veebilehel http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid), kus on õpetajatöö
eesmärgid defineeritud järgmiselt: „Õpetaja tööks on toetada õppijate arengut, lähtudes
õppijate tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes õppekavades seatud
eesmärkidega ja arendada oma kutseoskusi.“ Õpetaja ametikoha puhul on oluline selgeks
mõelda ja arutada, kas kõik õpetajad teevad koolis sama tööd, või on nende töö keerukus ja
vastutus erinev.

2.2. Lisatasu üldhariduskoolis
Üldhariduskoolides on kasutusel ka lisatasude maksmise praktika täiendavate tööülesannete
eest, mida ei ole töölepingus kokku lepitud. Enim on levinud lisatasu maksmine
klassijuhatamise ehk kodu ja kooli koostöö arendamise ning õpilase arengu toetamise eest.
Selle praktika oponendid väidavad, et klassijuhatamine on õpilase nõustamine ehk õpetaja
põhitöö hulka kuuluv tegevus.
Üldjuhul on nii, et klassijuhatamise eest lisatasu maksmine või mittemaksmine sõltub ühelt
poolt kooli võimalustest ning teiselt poolt õpetaja koormusest. Ühe kooli sees võib olla
kasutusel mitu lisatasu maksmisega seotud mudelit, sõltuvalt kokkuleppest koolijuhi või
juhtkonna ja õpetajate vahel. Erisuste põhjused ja eristamise alused vajavad iga-aastast
selgitamist, selleks et tagada tasustamise läbipaistvus ja sisemine õiglus.
Kui lisatasu makstakse ühesuguse summana pikemalt kui aasta vältel, on lisatasu käsitletav
põhipalga osana, kui lisatasu kestvuse täpsustust ei lisata kokkuleppesse. Tähtajalise lisatasu
puhul, näiteks klassijuhatamise eest, võib kasutada järgnevat sõnastust: „Klassijuhatamise
eest on töötajale ette nähtud täiendavat tähtajalist põhipalgale lisanduvat töötasu XXX eurot
kuus

kuni

vastav

klass

kooli

lõpetab

ehk

ajavahemikus

päev/kuu/aasta

kuni

päev2/kuu2/aasta2.“
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2.3. Tulemustasu üldhariduskoolis
Töötaja panust ja töö tulemuslikkust saab lisaks põhipalgale tasustada koolides
tulemustasuga, mille maksmise alused on kokku lepitud. Enamasti eeldab tulemustasude
süsteem, et koolis seatakse eesmärke ja hinnatakse tulemuste saavutamist. Eesmärgid võivad
olla nii kvantitatiivsed, kvalitatiivsed kui ka kombineeritud variandid kahest eeltoodust.
Üldhariduskoolis on kvantitatiivseid eesmärke keeruline seada ja mõtekate eesmärkide
püstitamine eeldab kooli juhtkonnalt tegevuste planeerimise ja eesmärgistamise oskust,
eesmärkide kokkuleppimist, tulemuste ülevaatamist ja hindamist ning sidumist tasuotsustega.
Üldhariduskoolid võivad ühendada eesmärgistamise ning tulemuste saavutamise ja mõõtmise
perioodi õppeaastaga.

2.4.Preemia üldhariduskoolis
Mitmetes koolides on tavaks rahaliste võimaluste olemasolul tunnustada head tööd preemiaga.
Preemia maksmise või mittemaksmise otsustab kooli juhtkond. Preemiat võib maksta mõne
ootamatu erakorralise saavutuse korral (reeglina varasemalt kokku leppimata tegevus), kuid
levinum praktika koolides on siiski tunnustada kõiki õpetajaid ühesuguse summaga. Kooli
praktikas ei ole välistatud, et ka emapuhkusel olevatele töötajatele makstakse solidaarset
preemiat, kui kooli vahendid seda võimaldavad ja koolijuht on sellise otsuse teinud.

2.5. Soodustused
Koolides pakutakse hüvesid ja soodustusi enamasti kõigile õpetajatele võrdselt. Kui
üldhariduskool on otsustanud pakkuda õpetajatele soodustusi, siis on oluline lisada
soodustuste nimekiri palgakorraldusjuhendisse, see on abiks õpetajatele informeerimisel
pakutavatest soodustustest.
Töögrupi koostatud nimekiri koolides pakutavatest tüüpilistest soodustustest
(loetelu ei ole ammendav, vaid näitlikustav):
•

täiendavad tasustatud puhkusepäevad (näiteks perekondlike sündmuste puhul);

•

paindlik tööaeg (tunniplaani koostamisel võimaluste piires õpetajate vajadustega
arvestamine);

•

psühholoogiline nõustamine;

•

haigusepäevade tasustamine varem, kui seadus seda nõuab (esimene haiguspäev
tasustatud või alates teisest haiguspäevast maksmine);

•

vaktsineerimine;

•

ühisüritused (näiteks jõululõuna);

•

tunnustuskord (mõnikord mitterahaline, näiteks aukiri vms);
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•

tähtpäevade meelespidamine (näiteks kingitused oluliste sündmuste puhul);

•

toetused (matusetoetus, lapse sünd, abiellumine);

•

tööruumide kasutamine vabal ajal (näiteks sportimisvõimalus kooli võimlas);

•

töövahendite kasutamine isiklikul otstarbel (sülearvuti, telefon jt töövahendid);

•

täienduskoolitused, õppe-väljasõidud;

•

projektide raames välisreisid;

•

osaliselt kompenseeritud toitlustus;

•

ametipind (elamispind);

•

osaliselt

või

täielikult

kompenseeritud

kultuuriüritused

(teatrikülastus,

kontserdikülastus, muuseumikülastus);
•

perioodika tellimine kooli;

•

tasuta parkimine;

•

transpordikompensatsioon või tasuta koolibuss;

•

üks tasuta koolivorm õpetajale.

Näide praktikast: eragümnaasiumi (300 õpilast) õpetajatele pakutavad
hüved.
Motiveerimiseks on
• ühised väljasõidud,
• üritused,
• koolitused.
Lisaks pakutakse järgnevaid soodustusi:
• tööriietus,
• sõidukompensatsioon,
• õppeaasta jooksul kolm vaba päeva perekondlikel põhjustel (laps läheb kooli,
pulmad, matused jne).

2.6. Õpetaja töötasu kujundamine
Õpetaja töötasu kujundamine eeldab vastuse leidmist järgmistele küsimustele:
1. Millest koosneb õpetaja tasupakett ehk töötasu?
On erinevaid võimalusi. Kas õpetaja tasu moodustab
●

ainult põhipalk;

●

põhipalk ja lisatasu;

●

põhipalk ja tulemustasu;

●

põhipalk ja preemia;

●

põhipalk, lisatasu ja tulemustasu;
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●

põhipalk, lisatasu, preemia;

●

põhipalk, lisatasu, tulemustasu, preemia?

2. Mille eest makstakse põhipalka ja mida tasustatakse ülejäänud tasupaketi
osadega?
Sellele küsimusele vastamiseks vaadeldakse õpetaja põhitööd ja lisategevusi. Mõnikord
tuleb uuesti analüüsida ka koormust ja kõige eeltoodu põhjal kokku leppida töötasu.
Silmas tuleb pidada, et põhipalga taset üldjuhul muuta ei saa. Perioodiks kokkulepitud
lisategevusi, mis võivad olla ajutised või väga selge tähtajaga, saab tasustada muutuva
palgaosaga, olenevalt kokkuleppest tööandja ja töötaja vahel.
3. Kas kõik õpetajad teevad sama tööd või erinevat tööd?
Õpetaja töö on kirjeldatud kehtivas õpetaja kutsestandardis kolmel erineval tasemel:
õpetaja, vanemõpetaja ning meisterõpetaja. Suur osa kutsetegevustest kattub,
vanemõpetaja ning meisterõpetaja tasemetel lisanduvad kutsetegevustena kolleegide
nõustamine ja juhendamine, ainevaldkonna juhtimine jmt. Seega, tulenevalt
töökorraldusest on õpetaja tööd võimalik teha ühel või mitmel keerukuse tasemel.
4. Kas põhipalk on kõigil sama tööd tegevatel õpetajatel sama või erinev?
Kui põhipalk on erinev, siis mille alusel palka eristatakse?
Koolis

võidakse

otsustada,

et

soovitakse

põhipalga

taset

mingitel

alustel

diferentseerida – olgu selleks siis õpetaja töö tulemuslikkus, kompetentsid, tehtava töö
maht ja eripära vmt. Üldjuhul ei soovitata eristada töötasu aine, kooliastme, õpirühma
suuruse alusel. Samas tuleb tunnistada, et praktikas leidub näiteid selle kohta, kus
teatud aine õpetaja töötasu on suurem turusurve tõttu. Seega, ka sama keerukusega
tööd tegevad õpetajad võivad, kuid ei pruugi saada ühesugust põhipalka.
5. Kas ja kuidas töötaja põhipalka muudetakse?
Hea tava näeb ette, et töö tasustamise korda reguleerivas juhendis kirjeldatakse
põhipalga muutmise aluseid. Sõltuvalt iga kooli tasustamise korrast võib palgamuutuse
aluseks olla üks või mitu järgmist aspekti:
●

õpetaja töö keerukuse suurenemine sama töörolli piires (näiteks HEV
õpilastega klasside õpetamine);

●

õpetaja edutamine vanem- või meisterõpetaja ametikohale (kui koolis on
loodud sellised ametikohad);

●

õpetaja oskuste ja teadmiste areng:
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●

püsivalt kõrge tulemuslikkus ning pühendumine organisatsiooni ja valdkonna
arendamisele;

●

riiklikult reguleeritud töötasu miinimumi suurenemine;

●

töötasu muutmist kirjeldavas punktis tuuakse välja, millal õpetaja töötasu üle
vaadatakse ja millal muudatus jõustub.

Põhipalga muutmist puudutavale küsimusele vastuse otsimisel põrkutakse tihti
palgafondi võimaluste või nende puudumisega – kui palgafond ei suurene, siis
palgamuutused pole võimalikud ilma töötajate arvu vähendamata. Siinjuures on
oluline rõhutada, et keskmistes ja suuremates üldhariduskoolides võivad olla põhipalga
muutused võimalikud ka olemasoleva palgafondi raames, kui organisatsioonis on
palkade muutmise põhimõtted kokku lepitud ja palgamuutuseid ei soovita teha
ühetaoliselt kõigile töötajatele.
Kuigi üldjuhul on palgafondi jagamine juhtkonna otsus, siis leidub häid näiteid
kollektiivsest rahajaotamisest, mille käigus koostöös kõigi kooli õpetajatega vaadatakse
fond üle ning otsustatakse, kuidas raha jagama peaks. Selline lähenemine julgustab
õpetajaid veelgi enam kooli juhtimises kaasa rääkima ning suurendab mõistmist ja
läbipaistvust.

2.7. Töötasu diferentseerimine
Paljudes tänapäevastes organisatsioonides ei saa kõik inimesed ühesugust töötasu. Töötasu
diferentseerimine saab olla ametikohapõhine või isikupõhine. On arusaadav, et erinevat tööd
tegevaid inimesi tasustatakse erinevalt (ametikohapõhine diferentseerimine), kuid ka sama
tööd tegevaid inimesi võidakse tasustada erinevalt (isikupõhine diferentseerimine), kui
organisatsioon on nii otsustanud ja kriteeriumid, mille alusel tasu eristatakse, on kokku
lepitud. Väga üldistatult on isikupõhiseks diferentseerimiseks oluline kahe tingimuse
olemasolu.
1. Erinevused individuaalses tulemuslikkuses on olemas ning
2. erinevused individuaalses tulemuslikkuses on olulised ja mõõdetavad.
Kõige lihtsam ja arusaadavam on see, et eristatakse n-ö hea töö alusel. Sama tööd võib teha nii,
et kellelgi pole midagi ette heita, kuid ka nii, et töö on tehtud väga hästi. Hea töö kriteeriumide
kokku leppimine ei pruugi olla kõige keerulisem, kuid nõuab süsteemset lähenemist, aega,
kokkulepete tegemist ja selget kommunikatsiooni selleks, et kõik asjast ühtmoodi aru saaksid.
Eristamise eesmärgiks pole eristamine kui tegevus, vaid õiglane töö tasustamine ehk ühelt
poolt parema töö eest parem palk ning teiselt poolt kõigi organisatsiooni töötajate
motiveerimine enam panustama.
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Eristamise kriteeriume võib olla erinevaid.
•

Oskused;

•

hea töö ehk tulemuslikkus, mis võib väljenduda töö kvaliteedis;

•

organisatsiooni jaoks oluliste projektide algatamine ja lõpule viimine;

•

töövaldkonda panustamine laiemalt ja enda otsestest kohustustest rohkem;

•

sisuline ja arendav koostöö kolleegidega;

•

jmt.

Eristamise aluseks valitud kriteeriumid peaksid mõjutama organisatsiooni tulemuslikkust. See
tähendab, et kui näiteks käitumises väljenduvate kompetentside (koostöö, tulemuste
saavutamine) või oskuste ja teadmiste olemasolu ja rakendamise eest makstakse töötajale
suuremat töötasu, siis peaks olema selge seos, et nende rakendamise olemasolul
organisatsioon areneb ja tulemused paranevad. Näiteks kui organisatsioon on otsustanud
töötasu diferentseerida pika valdkondliku töökogemuse alusel, siis peaks olema positiivne seos
pikema töökogemuse ja tulemuslikuma töö vahel ehk pikemaajalise valdkondliku kogemusega
töötajad panustavad sel juhul organisatsiooni tulemustesse enam kui vähemkogenud töötajad
samal ametikohal. Siinjuures on oluline märkida, et kogemuse pikkusel on tulemuslikkusele
positiivne mõju teatud ajaperioodi vältel. Sõltuvalt erialast kasvab töötaja pädevus ja
tulemuslikkus esimese viie kuni seitsme tööaasta jooksul, peale seda kogemuse pikkus
üldjuhul enam töö tulemuslikkust ei mõjuta.
Inimesed peavad teadma, milline tasusüsteem organisatsioonis kehtib, mida neilt oodatakse
ning kas ja kuidas nemad saavad oma töötasu mõjutada.
Üks levinud võimalus tasu diferentseerimiseks on ületundide tegemine, kuid see pole
jätkusuutlik lahendus ja kõik selles juhendis välja pakutud kirjeldused jäävad täistööaja sisse
ega sisalda ületundide tasustamist.
Kui organisatsioon on otsustanud, et ta diferentseerib töötasu ning on välja töötanud ja kokku
leppinud diferentseerimise alused, on järgmine küsimus, millise tasu osaga töötasu
diferentseeritakse. Üldlevinud põhimõte on, et igal tasu osal on oma eesmärk ning pole
mõistlik tasustada erinevate osadega sama tulemust.
Kokkuvõtvalt – diferentseerida on mõtet seal, kus
1. on erinevused töö tulemuslikkuses;
2. erinevused on eesmärgistatavad ja mõõdetavad, kokku lepitud ja arusaadavad
organisatsiooni töötajatele ning
3. määratletud on see, kuidas diferentseeritakse.
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Õpetaja töötasu on võimalik diferentseerida erinevate tasu osadega: põhipalgaga, lisatasuga,
tulemustasuga ning kombinatsioonidega nendest.

2.8. Õpetaja töötasu diferentseerimine põhipalga abil
Järgnevalt toome välja mõned võimalused põhipalga diferentseerimiseks.
1. Põhipalga

diferentseerimine töö sisu ja selleks vajamineva kvalifikatsiooni alusel

(näide 2.8.1).
a. põhipalga tasemed
2. Põhipalga diferentseerimine töö sisu ja selleks vajamineva kvalifikatsiooni ning töö
tulemuslikkuse, töö mastaabi või muu sarnase alusel (näide 2.8.2).
a. palgaastmed
b. trepiastme mudel
3. Kõigile õpetajatele sama põhipalga maksmine ja tööülesannete diferentseerimine
(näide 2.8.3.).

Näide 2.8.1: põhipalga diferentseerimine töö sisu ja selleks vajamineva
kvalifikatsiooni alusel
Õpetaja töö keerukuse hindamise aluseks on infomaterjali näidetes võetud kutsestandard.
Õpetaja tööga seotud ülesanded (õpetaja põhitöö) on kirjeldatud õpetaja kutsestandardis.
Õpetaja võib täita lisaülesandeid, mis ei ole otseselt/kitsalt seotud õpetaja tööga õpetaja kutse
mõttes. Tööülesannete täitmise eest saadakse põhipalka, mille tase on seotud töö keerukusega.
Kutsestandardi õpetajate tegevuste kirjelduste põhjal on infomaterjali koostamisega tegelev
töörühm loonud kasvava töökeerukusega ametikohtade kirjeldused (õpetaja, vanemõpetaja ja
meisterõpetaja) ning tööperede süsteemi, mis selgitab erineva keerukusega tööde tasemeid
põhjalikumalt lahti. Oma edasistes näidetes oleme tuginenud kutsestandardi vastavatele
erineva töökeerukusega ametikohtadele (vt „Lisa 1 – Õpetaja ametikohtade tasemed lähtuvalt
kutsestandardi kirjeldustest“, lk 33), kuid täiendava materjalina on võimalik tutvuda ka
analoogse tööperede süsteemiga (vt „Lisa 2. Õpetajate ametikohtade keerukust peegeldavad
tööpere tasemed“, lk 34). Igal koolil on võimalus luua oma ametikohtade diferentseerimise
süsteem, kuid soovi korral on võimalik rakendada ka selles infomaterjalis välja toodud
võimalusi.
Ametikoha keerukusega seotud palgasüsteemi korral on kõik õpetaja tööga seotud ülesanded
tasustatud põhipalgaga. Kooli juhtkonnal puudub vajadus kokku leppida nt vanem- või
meisterõpetaja ametikohal töötava õpetajaga teiste kolleegide nõustamist või arendamist,
õpetatava valdkonna arendamist, kuna see on vastaval ametikohal töötava õpetaja
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tööülesannete loetelus juba kirjas. Kooli juhtkonnal on võimalus ja kohustus anda tagasisidet
sellele, kui hästi õpetaja oma tööülesandeid täidab. Sõltuvalt kooli võimalustest ja vajadustest
võib heade tulemuste jms eest maksta muutuvpalka (tulemustasu või preemiat).
Silmas tuleb pidada, et kutsestandardi põhjal loodud ametikohad on selles näites kohaldatud
kajastama töö keerukust, mis eeldab teatavat kvalifikatsiooni, mitte vastupidi. Teisisõnu, kui
õpetajale antakse kutseeksamil kutsekomisjoni poolt kõrgeim tase, kuid koolil pole võimalik
kõrgeima kvalifikatsiooniga õpetajale sellise keerukusega tööd pakkuda (sellist vakantset
ametikohta pole loodud), või õpetaja ise soovib täita ainult neid tööülesandeid, mis vastavad
õpetaja ametikoha tasemele (kutsestandardis põhineb õpetaja tasemele 7), siis õpetaja reaalne
palgatase on seotud selle tööga, mida ta tegelikult teeb, mitte sellega, mida tal kutsestandardi
järgi oleks võimalik teha.
Kui kool soovib tööülesannete kasvava keerukuse alusel nn kõik-ühes-lähenemist siduda
põhipalga tasemega, siis on kutsestandard täies mahus või kohaldatult hea alusmaterjal
kasvava keerukusega ametikohtade loomiseks. Kooli juhtkonnal on võimalik lisada
vanemõpetaja, meisterõpetaja ametikohtadele õpetaja tööga seotud kohustusi, mis oma
keerukuselt või haardelt on just neile tasemetele sobivad, tõsta teatud tööosad õpetaja tasemelt
vanemõpetaja tasemele jne.
Kuigi infomaterjali mõlemas näites (kutsestandardi põhjal loodud ametikohad ja tööpere) on
välja toodud ametikohad kolme keerukuse astmega, on siiski igal koolil õigus ja võimalus
otsustada ise erineva keerukusega ametikohtade arv, neid võib olla nii vähem kui ka rohkem.
Selle lähenemise puhul on tähtis, et ametikohad eristuksid omavahel tööülesannete keerukuse
ja laiema vastutuse alusel.
Põhipalga kujundamisel ja diferentseerimisel töö keerukuse alusel tuleb silmas pidada
järgmist:
1.

Õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja on tinglikud ametikohtade nimetused, et
eristada erineva keerukuse ja vastutusega õpetajate töid (näiteks nõustamise,
valdkonna arendamise ja teiste juhtimisfunktsiooniga töö on keerulisem).

2. Ametikohad on seotud tööülesannete ja sellest tuleneva keerukusega.
3. Süsteem on mõeldud kasutamiseks ühe kooli siseselt – see ei ole üleriigiline süsteem.

St kui õpetaja, kellele on antud meisterõpetaja kutse, töötab ühes koolis ametikohal,
mille ülesanded on kirjeldatud meisterõpetaja kutsetasemel ning ta läheb teise kooli,
kus talle ei ole meisterõpetaja ametikohaga seotud tööülesandeid pakkuda, siis ei tööta
ta uues organisatsioonis meisterõpetaja ametikohal, vaid reaalsele rollile vastaval
ametikohal, kuigi kvalifikatsiooni järgi on ta meisterõpetaja.
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4. Kui õpetaja keeldub keerukamaid ülesandeid täitmast, siis sellise lahenduse puhul

keeldub ta täitmast oma lepingus ettenähtud tööülesandeid. Tema leping tuleb uuesti
läbi rääkida ja õpetaja tasu paigutub tasemele, mis on ette nähtud vastava ametikoha
töö eest.
5. Kooli juhtkond ise otsustab, millisel tasemel õpetamise tööd tal õpetajatele pakkuda on
ja kuidas on ametikohti mõistlik iga kooli sees eristada. Juht võib otsustada, kas ta
määrab koolisisese süsteemi kasutamiseks õpetajate kvalifikatsiooni ise või soovitab
õpetajatel endale üleriigiliselt kehtivad kutsed taotleda, et otsustada, milline õpetaja
sobib keerulisemat ametikohta täitma. Sellisel juhul on tegemist sobivushindamisega
teatud rolli ehk siis ametikoht on olemas, kuid koolijuht soovib, et õpetaja taotleks
pädevuse kinnitamiseks vastava taseme kutse.
6. Seda süsteemi ei ole soovitatav kanda üle koolitasemetele (algklassid, põhikool,

gümnaasium vms eristus), õpetajad ei jagune rühmadesse selle alusel, millises
kooliastmes nad õpetavad.
7.

Süsteem sobib paremini suuremale koolile, alates 20 õpetajast. Väikses koolis võib,
kuid ei pruugi olla võimalik meisterõpetaja ametikoha keerukusega tööd pakkuda.

Põhipalga tasemed
Illustratsioonil 1 on välja toodud üks võimalik viis põhipalga tasemete sidumiseks ametikohast
tuleneva keerukusega. Sobib kasutamiseks näites 2.8.1 rakendatud ametikohtade keerukuse
diferentseerimise korral.

Illustratsioon 1. Põhipalgaga diferentseerimine töö sisu ja selleks vajamineva
kvalifikatsiooni alusel

Põhipalga tase

Ametikoha keerukus (sõltuvalt
reaalsetest tööülesannetest)

1500

Meisterõpetaja

1300

Vanemõpetaja

1150

Õpetaja

Siin ja edaspidi on aluseks võetud õpetaja töötasu riigipoolne alammäär aastal 2018, milleks
on 1150 eurot (täiskohaga töötava õpetaja tasu). Kui riigipoolne toetus tõuseb või kohalik
omavalitsus panustab lisaks, on vajalik ka palgatasemed üle vaadata.
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Näide 2.8.2: põhipalga diferentseerimine töö sisu ja selleks vajamineva
kvalifikatsiooni ning töö tulemuslikkuse, töö mastaabi või muu sarnase alusel
Põhipalga kujundamisel ja diferentseerimisel töö keerukuse alusel ning lisaks tulemuslikkuse,
töö ulatuse, kogemuse vms alusel tuleb silmas pidada järgmist:
1. Kõik näite 2.8.1 põhimõtted kehtivad siingi, ning sarnaselt eelnevalt kirjeldatuga on
põhipalga

kujunemine

seotud

töö

keerukusega,

kuid

võimaldab

edasist

diferentseerimist erinevate kriteeriumide alusel (tulemuslikkus, oskused jms).
2. Kui seni väga tulemuslikult töötanud vanemõpetaja mingil põhjusel enam nii suures
mahus ei panusta ja tema kehtivaks töötasuks on 1300 eurot, siis vastavalt kehtivale
tööseadusandlusele ei saa tema töötasu langetada tasemele 1200 eurot, ilma
töötajapoolse nõusolekuta. See kehtib ka olukorras, kus töötaja asub tegema väiksema
keerukusega tööd ehk sisuliselt asub teisele ametikohale (nt ei täida enam
meisterõpetaja ametikohal kirjeldatud ülesandeid ja keskendub vaid õpetaja
ametikohal kirjeldatud ülesannete täitmisele). Ka sellisel juhul on vajalik poolte
omavaheline kokkulepe ning töötajapoolne nõusolek teisele tööle viimiseks. Kui töötaja
pole muutusega nõus, on tal õigus lahkuda ning saada hüvitist. Ühepoolselt tööandja
töötaja palka muuta ei tohi. Nendel kaalutlustel on põhipalga diferentseerimisest
tulemuse põhiselt loobutud ning täiendavat pingutust ja tulemuslikkust tasustatud
tulemustasu või preemiaga.
Erandiks on vastavalt töölepingu seadusele tähtajaliselt kokku lepitud ajutised
ülesanded ja nendega kaasnev ajutine kõrgem töötasu, mis tähtaja täitumisel enam ei
kehti, st õpetaja asub taas täitma oma endiseid ülesandeid ning saab selle eest vastavat
töötasu.
3. Koolijuhi

ülesanne

selle

lähenemise

puhul

on

tagada

lepingujärgne

ning

ametikohapõhine tööülesannete täitmine. Rakendades dokumentatsioonis toodud
tööpere tasemete näidet (vt Lisa 1. Õpetaja ametikohtade tasemed lähtuvalt
kutsestandardi kirjeldustest, lk 33) tekib üldhariduskoolis kolm erineva tasemega
õpetaja

ametikohta

(õpetaja,

vanemõpetaja

ja

meisterõpetaja),

kusjuures

vanemõpetaja ning meisterõpetaja ametikohal töötav õpetaja peab lisaks õpetaja
ametikoha ülesannetele täitma ka muid standardis kirjeldatud arengu- ja
nõustamisalaseid tegevusi.
4. Astmetel põhineva süsteemi puhul tuleb silmas pidada muu hulgas seda, et astmete
korrigeerimisel – nt õpetaja töötasu alammäär tõuseb 1150 eurolt 1250 eurole – tuleb
korrigeerida kõikide neil astmetel töötavate inimeste töötasu, hoolimata sellest, kas
ametikoha keerukus muutub või mitte.
18

Palgaastmed
Näites 2.8.1 diferentseeriti õpetaja palka tulenevalt töö sisust ja keerukusest nii nagu see
tuleneb kutsestandardi kolmele tasemele tuginedes kirjeldatud ametikohtadest: õpetaja (7),
vanemõpetaja (7), meisterõpetaja (8). Õpetaja tööd ühe või teise keerukusega ametikohal võib
teha erineva tulemuslikkuse, kogemuse või ulatusega. Illustratsioonil 2 on õpetaja töötasu
diferentseeritud lisaks töö sisule ja keerukusele (õpetaja, vanemõpetaja, meisterõpetaja) ka
tulemuslikkuse, töö ulatuse, kogemuse või muu taolise alusel.
Sellisel juhul ei saa kõik õpetajad, kes töötavad näiteks vanemõpetaja (7) tasemel ühesugust
töötasu, vaid nende tasu erineb tulenevalt sellest, kui hästi ja/või millise ulatusega nad
vanemõpetaja ametikohal kirjeldatud tegevusi ellu viivad.
Illustratsioonil 2 on igale kutsestandardi alusel kirjeldatud ametikoha tasemele loodud 3 astet,
mis võimaldab erineva tulemuslikkuse, ulatuse, kogemuse või muu sarnase, kuid sama sisu ja
keerukusega tööd tasustada erinevalt. Nagu näitab illustratsioon 2, võib vanemõpetaja palk
olla tasemel 1400 eurot ning suurepärase, kogenud, või ulatuslikult kooli arengukavasse
panustava meisterõpetaja töötasu tasemel 1550 eurot jne. Sama süsteemi edasiarendusena
võib astmete asemel kasutada näiteks palgavahemikke, toodud illustratsiooni puhul oleks
vanemõpetaja tasemel tööd tegeva õpetaja palgavahemik 1300–1400 eurot.

Illustratsioon 2. Põhipalgaga diferentseerimine palgaastmetega töö sisu ja selleks
vajamineva kvalifikatsiooni ning töö tulemuslikkuse alusel
Palgaaste

Ametikoha keerukus (sõltuvalt
reaalsetest tööülesannetest)

1550
1500

Meisterõpetaja

1450
1400
1350

Vanemõpetaja

1300
1250
1200

Õpetaja

1150
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Trepiastme mudel
Näiteid 2.8.1 ja 2.8.2 aitab illustreerida trepiastme mudel (Illustratsioon 3), kus on näha,
kuidas erineva keerukusega oskused tööülesannete täitmiseks on koondatud üheks astmeks.
Järgmisele astmele jõudmiseks on vajalik saavutada meisterlikkus eelmisel tasemel, st et iga
järgnev aste sisaldab endas kõiki eelmise astme oskuseid ja ülesandeid, kõrgemal astmel
peavad lisanduma uued pädevused ja ülesanded. Eelmise astme pädevuste saavutamata
jätmine piirab edenemist palgastruktuuri kõrgema taseme poole.
Kogemusteta õpetaja alustab siseneja tasemest, kust tal on võimalik piisava kogemuse ja
praktika järel astuda õpetajatöö esimesel trepiastmel asuvale õpetaja ametikohale (vt
Illustratsioon 3). Näites toodud õpetaja taseme ametikoht sisaldab õpetajatööks vajalikke
baasoskuseid, mis on tarvilikud õpetajatöö põhiülesannete iseseisvaks ja ootuspäraseks
täitmiseks, et saavutada tööga seotud põhieesmärke. Õpetaja taseme palk võib olla
defineeritud astmega (nagu Illustratsioonil 2 on 1. tase 1 150 EUR), kuid ka vahemikuna, nagu
Illustratsioonil 3 (1 151 – 1299 EUR). Palgavahemiku kasutamine palgaastmel võimaldab
eristada õpetajat, kes teeb samu ülesandeid täites head tööd, sellest, kes teeb väga head tööd.
Illustratsioonil 3 toodud vanemõpetaja ametikohal on lisandunud lisaks oma töö hästi
tegemisele ka teiste õpetajate juhendamine, koolitamine või mentoriks oleks, mis ei oleks
võimalik, kui õpetaja poleks meisterlikult õpetaja ametikoha oskuseid juba omandanud.
Meisterõpetaja ametikohal lisandub eelmistele oskustele ja ülesannetele juhtimine, mis on
vastutusrikkam ja keerukam, sest nõuab lisaks oma töö eest ka teiste tulemuste eest
vastutamist.
Lisaks oskuste olemasolule on oluline, et koolil oleks pakkuda vastavaid ülesandeid. Kui
õpetaja küll oskab, kuid ei täida kõrgema taseme ülesandeid, siis peaks ta saama põhipalka,
mis vastab tema reaalsele tööle.
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Illustratsioon 3. Trepiastme mudel - põhipalgaga diferentseerimine töö sisu ja selleks
vajamineva kvalifikatsiooni alusel palgavahemikuga

Näide 2.8.3: tööülesannete diferentseerimine ja ühesugune töötasu
Illustratsioonil 4 on töötasu õpetajatel ühesugune, kuid sellega tasustatakse erinevate
ülesannete täitmist, mis iga kooliaasta alguses õpetajaga kokku lepitakse. Järgitakse 35 tunni
printsiipi ning iga õppeaasta alguses lepitakse põhitööga seotud tegevuste maht ja aasta peale
kavandatavad lisaülesanded individuaalselt kokku.
Õpetajate kõik erineva keerukuse ja iseloomuga ülesanded on töötasus sees ning tükitööpõhine
lähenemine on sellega ära hoitud.

Illustratsioon 4. Ühesugune töötasu, millega tasustatakse põhitööd ning
kokkulepitud lisategevusi

Õpetaja 1, palk 1250 EUR

Õpetamine
20 tundi

Valdkonna
arendamine
5 tundi

Klassijuhatamine
10 tundi

Õpetaja 2, palk 1250 EUR
Õpetamine
15 tundi

Projektide
kirjutamine
5 tundi

Valdkonna
arendamine
10 tundi
Kolleegide
juhendamine
5 tundi
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Näide
praktikast:
diferentseerimine

linna

põhikooli

(800

õpilast)

tööülesannete

Töö tasustamisel lähtun õpetajaametist kui tervikust ja õpetaja ametikoha suurusest.
Tahan, et koolis töötavad head õpetajad, seega ei ole võimalik teha erisusi töö tasustamisel
õpetaja professionaalsust silmas pidades. Ma ei saa lubada, et koolis töötab vähem
võimekas õpetaja, kellele maksan väiksemat palka. Vähem võimekas peab muutuma
võimekaks või siis lahkuma. Koolis on 1,0 AK õpetaja töötasu 1250 eurot.

2.9. Õpetaja töötasu diferentseerimine lisatasude abil
Õpetajate töötasu diferentseerimisel lisatasudega tuleb silmas pidada järgmist:
1. Selle süsteemi rakendamise puhul on oluline defineerida põhitöö, mida tasustatakse
põhipalgaga, ning lisatasuga tasustatavad tegevused ja nende hinnad.
Ühesuguse põhipalgaga tasustatava töö osa peaks olema mahu ja keerukuse poolest
võrreldav ja see eeldab juhtidelt head tööaja ja -ülesannete planeerimist.
Kontakttundide arv nädalas eesmärgina pole oluline, kuid olukord, kus ühel õpetajal
on neid 15 ja teisel 25 ning tundide ettevalmistamisest ja läbiviimisest üle jäävat tööd
tasustatakse lisatasuga, pole õiglane.
2. Lisatasude süsteemil on oht muuta õpetajad „tükitöölisteks“, kus iga tegevus on
hinnastatud. Samuti on ohuks, et lisatasu saamiseks võib õpetaja koormata end
lisaülesannetega, mistõttu jääb aega põhiülesannete kvaliteetseks täitmiseks
vähemaks.
3. Lisatasu ei peaks olema mitte palga, vaid töö diferentseerimiseks ja lisatasu peaks
maksma vaid täiendavate ülesannete täitmise eest, mis pole ametijuhendis kirjeldatud.

Näide 2.9.1: töötasu diferentseerimine lisatasude abil, makstes ühesugust
põhipalka kõigile õpetajatele
Üldhariduskooli juhtkond võib otsustada, et koolil pole mõistlik diferentseerida õpetaja
töötasu ülesannete keerukuse alusel, kuna töö keerukus võib aastate lõikes erineda, ühel aastal
nõustamise ja kolleegide arendamise fookusega õpetaja võib teisel aastal keskenduda ainult
oma ainetundide andmisele või otsustada tööaega jagada mitme kooli vahel. Nii võidakse
koolis otsustada, et õpetajate põhipalk on kõigi õpetajatöö põhiülesannete täitmise eest
ühesugune ja selleks võib olla näiteks õpetaja töötasu alammäär. Üldjuhul täidetakse sellise
lahenduse korral ülesandeid, mis on toodud kutsestandardi tasemel 7 ehk õpetaja tasemel.
Tegevused, mis on lisaks põhitööle (kõige üldisemalt sõnastades ainevaldkonna ja/või
organisatsiooni arendamine, teiste nõustamine ja koolitamine jms) on tasustatud lisatasuga.
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Tihedamini on direktorid lisatasuga tasustanud näiteks klassijuhatamist, asendustundide
andmist ja uurimistööde/loovtööde juhendamist või retsenseerimist (vt „Lisa 3 - Direktorite
vastused õpetajate lisaülesannete ja lisatasu maksmise teemal“, lk 38). Eelnevalt kokkulepitud
lisatasuga võib tasustada ka ajutise iseloomuga töid, näiteks kuni aastaseks perioodiks jagatav
koosolekute protokollimise roll või maakoolides ahjude kütmine või valikkursused, mida igal
aastal anda ei saa.
Lisatasu võib olla kokku lepitud ühe summana, lisatasu võib olla seotud ka tegevuse ja selleks
vajamineva aja põhjal kujundatava koefitsiendiga.
Illustratsioon 5. Sama põhipalk ning lisategevuste diferentseerimine lisatasude alusel

Näide praktikast: linnagümnaasiumi (500 õpilast) lisatasudega tasustatud
tööülesanded
Lisatasu makstakse

•
•
•
•
•
•

klassijuhatamise eest vastavalt Tartu kollektiivlepingule 130 eurot igakuiselt;
uurimistööde juhatamise eest vastavalt nende arvule kogu õppeaasta vältel
igakuiselt;
valdkonna juhtidele igakuiselt;
igakuiselt uurimistööde koordinaatorile;
igakuiselt õppenõukogu protokollijale;
sünni ja lähedase kaotuse korral.

2.10. Õpetajate töötasu diferentseerimine tulemustasude abil
Töötaja panust ja töö tulemuslikkust saab lisaks põhipalgale tasustada tulemustasuga.
Tulemustasu eristab preemiast see, et tulemustasu maksmise alused on kokku lepitud.
Kui tegemist pole tüki- või mahupõhise tulemustasusüsteemiga, kuid väga sageli ka siis, on
tulemustasusüsteemi juurutamise eelduseks organisatsioonis tulemusjuhtimise süsteemi
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olemasolu. See tähendab, et organisatsioonis seatakse eesmärke ja hinnatakse tulemuste
saavutamist. Eesmärgid võivad olla nii kvantitatiivsed, kvalitatiivsed kui ka kombineeritud
variandid kahest eeltoodust. Üldhariduskoolis on kvantitatiivseid eesmärke keeruline seada ja
mõtekate eesmärkide püstitamine eeldab kooli juhtkonnalt tegevuste planeerimise ja
eesmärgistamise oskust, eesmärkide kokkuleppimist, tulemuste ülevaatamist ja hindamist
ning sidumist tasuotsustega.
Organisatsioonid võivad ühendada eesmärgistamise ning tulemuste saavutamise ja mõõtmise
perioodi majandusaastaga. Üldhariduskoolidel võiks olla loogiline periood seotud
õppeaastaga.
Kuidas eesmärke seada ja kokku leppida?
Planeerimine ehk eesmärgistamine toimub nii pikaajaliste (üldhariduskooli arengukavasse
kirja pandavate strateegiliste eesmärkide) kui ka lühiajaliste (1–2 aastat, reeglina kooli
arengukavas kirjas olevate) eesmärkide seadmisega. Pikaajalised ja lühiajalised eesmärgid on
omavahel joondatud nii, et ühed tulenevad teisest. Väga sageli kasutatakse eesmärgina töö
tegevust või isegi tööülesannet, näiteks „koordineerib arengukava koostamist“. Eesmärk peaks
siiski olema tulemus, mitte tegevus – millist muutust või väärtust selle tegevusega luuakse.
Planeerimise etapis lepitakse kokku tulemusnäitajad ehk mõõdikud ning nende olemasolu
annab võimaluse tegevuste elluviimise jälgimiseks ja hindamiseks.
Eesmärkide elluviimine toimub arengukava alusel. Arengukava on detailsem dokument, kus
üldjuhul on määratletud protsessid, ressursid, vastutajad jne. Arengukava koos tegevuskavaga
viib eesmärgid töötaja tasandile ja seob töötaja individuaalsete eesmärkidega. Suuremate
projektide puhul lepitakse kokku ka vahetulemuste üle vaatamine ja hindamine.
Tulemuste ülevaatus ja hindamine on tegevuste analüüs, hinnangute andmine peab tuginema
planeerimisprotsessis seatud mõõdikutele. Eesmärkide seadmine ja tegevustele hinnangu
andmine toimub arenguvestluse või tulemusvestluse käigus.

On organisatsioone, kus

tegevustele ja töötajale nende tegevuste elluviijana antud hinnang on sisendiks töötaja arengu
planeerimisele ja tasuga seotud otsuseid nende hinnangute pinnalt ei langetata. Kuid rohkem
on neid organisatsioone, kus väärtustatakse kõrgelt töötajale tagasiside andmist ja arengu
planeerimist, ning lisaks sellele on antud hinnang sisendiks tasuotsuste langetamisele. Antud
hinnang võib töötasuga seotud olla nii põhipalga kui ka tulemustasu kaudu.
Enne tulemustasu süsteemi kasutuselevõttu mõeldakse läbi järgmine:
1. Millised on tulemustasu mõõdikud?
Osadest on juba juttu olnud. Iga üldhariduskool peaks lähtuvalt oma vajadustest,
arengukavast ja hetkeseisust eesmärgid ja eesmärgi täitmisega seotud mõõdikud
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määratlema. Kui mõõdetavad tegevused pole seotud nn lisategevustega (projektid,
aastaraamat ja nende edukas lõpule viimine), vaid õppetöö tulemuslikkusega, siis tuleb
selle mõõtmise kriteeriumid kokku leppida. Mõistlik oleks seda teha koos õpetajate
endiga, kaasatus süsteemi planeerimise etapis aitab hiljem süsteemi juurutada.
2. Milline on periood?
Periood ühildatakse tavaliselt planeerimise ja eesmärgistamise ning tulemuste üle
vaatamise ja hindamisega ning hinnangute vormistamisega.
3. Kui suur on tulemustasu osakaal ja kuidas seda arvestatakse?
Tulemustasu on kõige sagedamini määratletav summana või protsendina põhipalgast.
Viimasel juhul tuleb arvestada sellega, et palkade tõstmisel suureneb ka kogu palgakulu
tulemustasude osakaalu võrra. Kindla summa puhul on oluline jälgida, et põhipalkade
tõstmisel summa väga kokku ei kuivaks. Tulemustasu peab olema piisavalt suur selleks,
et olla motiveeriv ja tajutav. Mida pikem on arvestusperiood, seda suurem see summa
peaks olema. Piisavalt suur on ebamäärane mõiste, Eesti tööjõuturul peetakse piisavalt
suureks kord aastas väljamakstava tulemustasu puhul summasid alates poolest töötaja
põhipalgast. Kooli praktikas makstakse tulemustasusid üks kord või kaks korda aastas
(september ja detsember) ning tulemustasu suurus jääb 0,2–2,0 palgamäära vahele.
Näiteks võiksid tulemustasu mõõdikud olla järgmised:
4. Kokkulepitavad, hinnatavad ja mõõdetavad tulemused:
a. olümpiaadid, õpilasvõistlused, konkursid vms,
b. lisandväärtuse loomine (paranenud tulemused klassis, vähenenud puudumiste
määr),
c. panustamise ja pühendumise määr (aktiivne osalemine kooli töös),
d. koostöö kolleegidega,
e. innovatsioon, uuenduste elluviimine,
f.

nominatsioonid (aasta kolleeg, aasta õpetaja),

g. kooli maine positiivne kujundamine,
h. 360 tagasiside (õpilased, vanemad, kolleegid, juhid).
Näide 2.10.1: tulemustasu punktikogumise süsteemi alusel
Kool on kaardistanud oma pikaajalistest eesmärkidest tulenevalt fookusvaldkonnad.
Fookusvaldkonnad on lahti kirjutatud tegevusteks ning igale tegevusele on määratud
punktiväärtus. Erinevatel tegevustel on erinev kaal, sõltuvalt valdkonna strateegilisusest ja
tegevuse mahukusest.
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Tegevuste nimekiri ja punktiväärtused (vt Illustratsioon 6) on eelnevalt kokku lepitud ning
õpetajatele edastatud ja avalikud. Õpetajal on võimalus aasta jooksul koguda punkte, et
kvalifitseeruda hindamisperioodi lõpuks tulemustasule. Põhipalk on õpetajale garanteeritud
põhitöö tegemise eest.
Illustratsioon 6. Näide võimaliku punktitabeli väljavõttest
Strateegiline valdkond
Kooli- või aineülesed
projektid

Punktid
Eduka
juhtimine

projektigrupi
5p

Projektigrupis aktiivselt ja
konstruktiivselt
panustamine
2p

Avatud tunnid

Uuendusliku
tunni
korraldamine
ja
teiste
õpetajate kutsumine tundi

Teise õpetaja korraldatud
avatud tunnis osalemine ja
õpetajale tagasiside andmine

3p

2p

Näide 2.10.2: tulemustasu eesmärgistamine ja mõõtmine
Illustratsioonil 7 on defineeritud kooli viis fookusvaldkonda, mis on kirjeldatud viiel erineval
tasemel alustades tasemest, mis ei vasta ootustele ning liikudes edasi laiema ja sügavama
mõjuga tulemuste kirjeldusteni. Põhipalk on garanteeritud baastaseme saavutamise eest,
sellest enama tegemisega võib teenida tulemustasu. Pidevalt tasemel null sooritav õpetaja
tuleks koolist välja juhtida.
Mudel on koostatud piisavalt väljakutsuvalt, see ei võimalda igas valdkonnas tasemele 4 jõuda,
mis tähendab, et õpetaja peab endale valima fookusvaldkonnad, millele keskenduda. Õpetaja
individuaalsete eesmärkide täitmine peab toetama kooli eesmärkide täitmist.
Kokkulepitud

fookusvaldkondade

tulemuslikkust

hinnatakse

juhi

läbiviidaval

aastavestlusel/tulemusvestlusel/arenguvestlusel. Vastavalt vestluse käigus kokkulepitud
hinnangutele makstakse õpetajatele tulemustasusid. Kõik õpetajad ei pea saama tulemustasu
– kui saavutatakse ootuspärane tase (tase 1), siis saab õpetaja ainult põhipalga.
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Illustratsioon 7. Tulemustasu eesmärgistamise ja mõõtmise tööriist
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Näide praktikast: valla põhikooli (90 õpilast) tunnustamise kord
Tulemustasu makstakse eelarveliste vahendite olemasolul õpetajatele, kes on aasta jooksul
vastanud edukate tööülesannete täitmise nõuetele. Tulemustasu suurus sõltub tasandist,
mille õpetaja on saavutanud.
Edukaks tööülesannete täitmiseks lugeda:
A-tasand*
• Õppetöö tulemuslikkuse tagamine
- põhikooli lõpu- ja koolieksamite ning riiklike tasemetööde vabariiklikust
kõrgem keskmine hinne,
- õpilaste jõudmine esimese ¼ hulka maakondlikel üritustel,
- õpilaste jõudmine esimese ½ hulka vabariiklikel üritustel.
• Kooli positiivse maine kujundamine väljaspool kooli (töö muudes
haridusinstitutsioonides, maakondlike ürituste korraldamine, esinemine
koolitustel jm).
• Ülekooliliste ürituste õnnestunud ettevalmistamine ja läbiviimine (õpilasüritused,
noorte õpetajate juhendamine jm).
• Koolile materiaalse lisavahendite leidmine (projektid, sponsorlus).
• Ainekomisjonide tulemuslik juhtimine.
• Klassi või huviringi veebilehe haldamine.
• Projektides osalemine.
B-tasand*
• Ülekooliliste ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine.
• Põhikooli lõpu- ja koolieksamiteks ning riiklikeks tasemetöödeks õpilaste
ettevalmistamine.
• Õpilaste uurimistööde ja teaduskonverentsiks juhendamine.
• Üleminekueksamiks õpilaste ettevalmistamine.
• Vabariiklikeks ja maakondlikeks konkurssideks õpilaste ettevalmistamine.
• Töökogemuste tutvustamine (tunnid külalistele, õpetajate koolitamine, tööalased
ühisüritused kolleegidele jm).
• Lõpuklasside (3. ja. 9. klassid) klassijuhatamine.
• Individuaalõppe läbiviimine.
• Õpilasele tugiisikuks olemine (haiguse korral).
C-tasand
• Töösisekorra eeskirjade korrektne täitmine.
• Õppeprotsessi ja aja planeerimine, õpitulemuste saavutamine, distsipliini
tagamine, hindamispõhimõtete järgimine.
• Dokumentatsiooni korrektne täitmine ja õigeaegne esitamine.
• Täiendkoolitusest osavõtmine.
• Koosolekutel (õppenõukogu, ainekomisjonide koosolekud, töökoosolekud jne)
osalemine.
• Ühiskondlike ja lisaülesannete korrektne täitmine.
• Aineõpetajana või klassijuhatajana tulemuslik töötamine.
* Kõrgem tasand eeldab eelmis(t)e taseme nõuete täitmist.
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3. Töötasude administreerimine koolis
Loodud tasusüsteemi tuleb organisatsioonis rakendada ning töös hoida. Teatud perioodide
järel vajab süsteem üle vaatamist ja hindamist, sest ükski süsteem ei sobi kasutamiseks
muutumatul kujul pika aja jooksul. Tasusüsteemi toimimise ja tulemuslikkuse auditeerimine
lähtub mõõdikutest, mille

valik tuleneb kooli eesmärkidest, hetkeolukorrast ning

väliskeskkonnast. Näiteks kui kooli eesmärgiks on pädevate õpetajate leidmine ja hoidmine,
siis tuleks hinnata, kas kehtiv kogutasusüsteem aitab seda saavutada või mitte; mõõdikuks võib
olla vabade õpetaja ametikohtade täitmise keerukus palgataseme tõttu või vabatahtliku
tööjõuvoolavuse protsent. Mõlemad mõõdikud võivad, kuid ei pruugi olla seotud ainult
tasusüsteemiga. Väga oluline on mõista, et suurepärane tasusüsteem ei asenda kehva
juhtimiskvaliteeti ning väga sageli on kõrge voolavus või soovimatus ühte või teise kooli tööle
tulla seotud hoopis juhtimiskvaliteedi ning koolis valitseva õhkkonnaga.
Lähtuvalt tasusüsteemi hindamistulemusest, tuleks otsustada, kas jätkata olemasoleva
tasusüsteemiga või viia sisse muudatused. Enne muudatuste tegemist tuleb aga analüüsida,
millised on muudatuste tegemise võimalused, kas on olemas vajalik ressurss, et muudatusi läbi
viia ja juurutada.
Iga koolijuhi esmaseks ülesandeks on enne tasustamise teemadega tegelema hakkamist teha
endale selgeks kooli palgafondi kujunemise üldised põhimõtted. Iga-aastane tasustamise üle
vaatamise protsess (vt Illustratsioon 8) algab koolides koolipidajaga palgakulude eelarve
kokku leppimisest. Kõigepealt hindab kool oma tööjõuvajadusi (planeeritud õpetajate arv jms),
õpetajate palkadega seotud erivajadusi (erialaspetsialistide puudus, edutamine vms) jne.
Tuginedes kooli seesmisele analüüsile, peaks kool esitama koolipidajale erinevaid andmeid,
mis selgitavad ja põhjendavad kooli palgafondi vajadusi. Läbirääkimiste tulemusel
koolipidajaga kinnitatakse kooli eelarve.
Kinnitatud eelarvelistele võimalustele tuginedes analüüsib koolijuht põhi- ja kogupalkasid, et
kaaluda eri võimalusi õpetajate palgafondi jaotamiseks, näiteks tuleb otsustada, millistele
õpetajatele eelkõige on palgafondi kasv suunatud. Mõned võimalikud punktid, mida võiks
kaaluda, langetades palgamuutmise otsuseid, on järgnevad:
•

juba koolipidajaga läbirääkimiste etapis tuleks teha võrdlused tööturu andmetega ja
vaadata üle riikliku alammäära muutused;

•

palgasüsteemist tulenevate muudatusvajaduste analüüsimine;

•

palgamuutusete ajaloo üle vaatamine (kellel, millal töötasu muudeti ja miks);

•

õpetaja asjatundlikkuse kasv;
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•

tulemuslikkuse kasv;

•

edutamine (eeldusel, et koolis on suurema keerukuse ja vastutusega tööd võimalik
õpetajatele pakkuda);

•

teatud erialaspetsialistide puudus (näiteks võib olla puudus konkreetse kooli
piirkonnas füüsikaõpetajatest ning ainus võimalus nende värbamiseks on maksta neile
võrreldes kooli teiste erialade õpetajatega kõrgemat tasu);

•

Töö intensiivsus ja maht, mis mahub 35 töötundi nädalas (näiteks jõuab mõni õpetaja
sama aja sees teha rohkem kui teine või saab rohkem lisaülesandeid).

Väga oluline on igasuguse tasustamise teema juures suhtlemine. Töötasu puudutab igat
õpetajat isiklikult ja huvi tasustamisega seotud info vastu on enamasti kõrge. Väga oluline on
süsteemi, otsuste ja muutuste tagamaade selgitamine ja põhjendamine, mitte ainult otsuste
teatavaks tegemine. Info jagamise kaudu saavad töötajad teada tasusüsteemi alused,
muudatused ja juhtimissõnumi koolijuhilt. Suhtlus võib toimuda nii laias ringis kui ka
individuaalselt, koosolekul, e-kirja teel ja/või dokumentatsiooni abil – kommunikatsiooni
vorm sõltub nii eesmärgist kui ka organisatsiooni kultuurist. Oluliselt lihtsam on, kui juba
süsteemi kujundamisse on õpetajad või nende esindajad olnud kaasatud, kuid ka koos loodud
süsteemi põhjal erinevate otsuste langetamist on vajalik põhjendada ning selgitada. Tõhusaim
viis tagamaks, et sõnumi sisu ja mõte jõuab kohale, on koolijuhi isiklik ja suuline selgitus, mida
paralleelselt võib hiljem toestada e-kirja ja viidetega kehtivatele kirjalikele dokumentidele.

Ametiühingu kui õpetajate esindaja soovitused seoses tasuotsuste ja
kommunikatsiooniga.
1.

Töötasustamise aluste väljatöötamisel ja töötajate informeerimisel kaasa õpetajate
ametiühing ja/või usaldusisik – hästi töötab süsteem, mis on koos loodud.

2. Töötasu on üks olulisemaid töösuhte komponente ja mida ühesemalt arusaadav on süsteem,
seda rohkem on organisatsioon rahul.
3. Töötasustamise süsteem ei tohiks olla direktori, vaid organisatsiooni süsteem.
4. Ära karda sõlmida kokkuleppeid, ka kollektiivlepingut, kus saab olulised tööd, tööaega ja
töötasu puudutavad punktid kokku leppida.
5.

Kui asutuses ei ole ametiühingut või selle liikmeid, siis kaasa töötajate usaldusisik.

Töötasudega seonduva dokumentatsiooni osas on oluline rõhutada, et seadus nõuab koolis
palgajuhendi olemasolu. Palgajuhendi koostamisel võib tugineda näiteks haridus- ja
teadusministeeriumi üldhariduskoolide palgakorralduse raamjuhendile, mis on leitav haridus30

ja

teadusministeeriumi

kodulehelt

asutuste_palgakorralduse_raamjuhend.pdf).

(www.hm.ee/sites/default/files/hallatavate_
Palgajuhend

peaks

sisaldama

piisava

detailsusega infot, et mitte jääda liialt üldsõnaliseks. Kui tasusüsteemis on varieeruva
suurusega tasusid, siis võibki palgajuhendisse lisada märkuse, et täpsed rahalised summad ja
määrad otsustatakse igal aastal uuesti vastavalt kooli eelarvelistele võimalustele.
Kooli töötasudega seonduvad teised olulised dokumendid on erinevad lisad, juhendid ja
käskkirjad, mis võimaldavad ühekordsete või ajutiste tasude kokkuleppimist ja väljamaksmist.
Ideaalis võiks toimuda enne lõplike palgamuutuste otsuste langetamist individuaalne vestlus
iga õpetajaga: kui kool kasutab tulemushindamist, siis võiks vestluse vormiks olla
arenguvestlus; kuid võimalikud on ka lihtsalt töökoormuste ja/või palkade läbirääkimised
vms. Individuaalne vestlus annab õpetajale võimaluse oma soovide väljendamiseks ning
koolijuhile võimaluse selgitada tasusüsteemi põhimõtteid ja muudatuste tagamaid.
Tuginedes palgafondi eelarvelistele võimalustele ning individuaalsetele vestlustele, langetab
koolijuht

palgamuutuse

otsused

(alammäärade

suurendamised,

tulemustasude

väljamaksmised, lisatasude maksmised jne), mis kommunikeeritakse õpetajatele.
Kindlasti ei piisa ühest korrast, info jagamine peab olema järjepidev ja regulaarne. Ebapiisav
kommunikatsioon võib kahjustada õpetajate motivatsiooni ja isegi kooli mainet. Üldiselt on
suhtlus tasustamise teemal osa kooli kultuurist ning oleneb sellest, kui avatud ja läbipaistev
kool on. Väga salastatud süsteem võib viia selleni, et õpetajad hakkavad arutama
palgateemasid isekeskis ning võivad kallutatud info põhjal teha ekslikke järeldusi.

Näide praktikast: suur linnagümnaasium (500 õpilast)
Kool on seadnud eesmärgiks kollegiaalsuse ning selle eesmärgi täitmiseks on rakendatud ka
tasusüsteemi: tulemustasu ja preemiaid saavad vaid need õpetajad, kes kooliasjades kaasa
räägivad ja panustavad kooli arengusse üldisemalt. See info on avalikult kommunikeritud ja kõigile
õpetajatele teada. Süsteem on edukas, paljud õpetajad löövad koolielus kaasa tänu kooli hästi
edastatud väärtustele ja tasustamispõhimõtetele, mida toetab õige juhtimisstiil.
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Illustratsioon 8. Töötasude muutmise protsess

1. Sisend
palgakulude
eelarve
kujundamiseks,
palgafondi
kokkulepe

Kooli eelarve
kinnitatud

2. Palgafondi
jagamise
ettevalmistamin
e

• Oluliste andmete esitamine
koolipidajale (õpetajate arv,
tugispetsialistide vajadus,
ajutised ametikohad jne).
• Koolipidajaga palgaeelarve
läbirääkimine (haridusjuhtide
koosolekud, individuaalsed
läbirääkimised kooli eelarve
kehtestamiseks jne).

• Koolijuhil teada
palgamuutuste
eelarve.

• Ametikohtade põhi- ja kogupalga
analüüs.
• Võimaluste kaalumine palgafondi
erinevaks jaotamiseks õpetajate
vahel.
• Ametiühingu, usaldusisiku ja/või
õpetajate kaasamine.

3.
Individuaalsete
vestluste
läbiviimine
õpetajatega

4. Palgamuutusotsuste tegemine

5. Kommunikatsioon

1. Uue aasta
sisend
palgakulude
eelarve
kujundamiseks,
palgafondi
kokkulepe

• Tulenevalt palgafondi võimalustest,
kollektiivlepingu läbirääkimistest
ja/või individuaalsete vestluste
tulemustest palgamuudatuste
otsused (alammäära suurendused,
tulemustasud, lisatasud jms).
• Koolidirektor põhjendab
õpetajatele tehtud otsuseid.
• Üldiste põhimõtete
edastamine.
• Ühiste arusaamade
kujundamine.
• Sh dokumentatsiooni
loomine ja uuendamine
(palgajuhend jms).
• Protsess toimib
ringselt, algab taas
ettevalmistumine
uue aasta
palgafondi
kokkulepeteks.
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Lisad
Lisa 1. Õpetaja
kirjeldustest

ametikohtade

Õpetaja, tase 7

tasemed

lähtuvalt

kutsestandardi

Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine (planeerimine)
Õpikeskkonna kujundamine (füüsiline ja sotsiaalne
keskkond)
Õppimise ja arengu toetamine (õpetamine)
Refleksioon ja professionaalne enesearendamine (kuidas
mul läheb ja mida saan veel teha)
Nõustamine (laps ja lapsevanem)
Arendus-, loome- ja teadustegevus
Valitavad tööosad:
Hariduslike erivajadustega õppija toetamine

Vanemõpetaja, tase 7

Õpetaja taseme ülesannetele lisanduvad
Valitavad tööosad:
Juhtimine ja mentorlus, nõustamine (kolleegid)
Õpetajate juhendamine ja koolitamine
Hariduslike erivajadustega õppija toetamine

Meisterõpetaja, tase 8

Vanemõpetaja tasemele lisanduvad
Juhtimine ja mentorlus, nõustamine (kolleegid)
Valitavad tööosad:
Õpetajate juhendamine ja koolitamine
Metoodika ja õpivara arendamine
Hariduslike erivajadustega õppija toetamine
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Lisa 2. Õpetajate ametikohtade keerukust peegeldavad tööpere tasemed

Tööpere tasemed on välja töötatud spetsiaalselt selle infodokumendi tarbeks, et illustreerida
üht võimalust õpetaja töö eristamiseks keerukuse alusel. Tööpere tasemete kirjeldused
tõukuvad kutsestandardi tasemete kirjeldustest, kuid erinevad neist. Näiteks erinevalt
kutsestandardist sisaldavad tööperede tasemed töökogemuse nõuet.

ÜLDHARIDUSE ANDMINE
Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on õpilaste
juhendamine, õppekavade koostamine ja arendamine ning õppealase töö juhtimine asutuses.
Üldhariduse andmine I
Õpetaja
(1) Kavandab õpi- ja õpetamistegevusi õppijate ainealast taset ja vajadusi arvestavalt ning

valides õpetamiseks sobivad meetodid, sh IKT lahendused ja hindamismudelid.
(2) Kasutab olemasolevat füüsilist õpikeskkonda; loob vaimselt ja emotsionaalselt

turvalise, arengut ja loovust toetava koostöise ja üksteist arvestava õpikeskkonna.
(3) Viib läbi õppetööd lähtuvalt õppekavast, toetab õppijate õppimist ja arengut.
(4) Täidab õppetegevusega seotud dokumentatsiooni.
(5) Nõustab lapsi ja lapsevanemaid.
(6) Kogub tagasisidet õppijate õpitegevuste ning -tulemuste kohta; kavandab muudatusi

õpetamis- ja kasvatusprotsessis; määratleb enda koolitusvajaduse ning koostab
enesearenduskava kooli arengukava ja riiklikke prioriteete arvestavalt.
(7) Osaleb organisatsiooni töö põhimõtete ja reeglite väljatöötamisel, arengut suunavate

dokumentide koostamisel, valdkonna ühenduste ja ekspertgruppide töös; annab
sisendit ja tagasisidet eelnõudele, ettepanekutele, jmt.
(8) Teeb ettepanekuid õpivara kohandamiseks ja koostamiseks, võtab osa õpivara

kohandamisest.
(9) Planeerib, jälgib ja hindab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist.
(10)Töö tegemise eelduseks on teise astme kõrgharidus, pedagoogiline täienduskoolitus.

Töö tegemiseks vajalikud kompetentsid on kirjeldatud kutsestandardis tasemel 7.
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Üldhariduse andmine II
Vanemõpetaja
(1) Kavandab õpi- ja õpetamistegevusi õppijate ainealast taset ja vajadusi arvestavalt ning

valides õpetamiseks sobivad meetodid, sh IKT lahendused ja hindamismudelid.
(2) Loob

füüsilise õppekeskkonna; osaleb meeskonnas ja juhendab selle tööd

organisatsiooni õpikeskkonna kujundamisel.
(3) Viib läbi õppetööd lähtuvalt õppekavast, toetab õppijate õppimist ja arengut.
(4) Täidab õppetegevusega seotud dokumentatsiooni.
(5) Nõustab lapsi ja lapsevanemaid; nõustab, juhendab ja koolitab kolleege õppevara ja

IKT valimisel, õpi- ja õpetamistegevuste läbiviimisel ja õppijate arengu toetamisel,
erinevate probleemide lahendamisel jne. Loob võimalusi parima praktika jagamiseks.
(6) Toetab hariduslike erivajadustega õppijaid.
(7) Kogub tagasisidet õppijate õpitegevuste ning -tulemuste kohta; kavandab muudatusi

õpetamis- ja kasvatusprotsessis; määratleb enda koolitusvajaduse ning koostab
enesearenduskava kooli arengukava ja riiklikke prioriteete arvestavalt.
(8) Juhib organisatsiooni tööpõhimõtete ja reeglite väljatöötamist.
(9) Osaleb organisatsiooni, piirkonna arengut suunavate dokumentide koostamisel;

kavandab ja juhib protsessi; osaleb valdkonna ühenduste ja ekspertgruppide töös;
annab sisendit ja tagasisidet eelnõudele, ettepanekutele jms.
(10) Algatab projekte ja arendustegevusi; loob projekti või arendusmeeskonna, juhib selle

tööd organisatsioonis.
(11) Juhib aine- kutse- ja/või erialaühendust organisatsioonis või piirkonnas, lähtudes

haridusvaldkonna arengusuundadest.
(12) Planeerib, jälgib ja hindab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist.
(13) Töö tegemise eelduseks on teise astme kõrgharidus, pedagoogiline või eripedagoogiline

täienduskoolitus ning vähemalt 2-aastane töökogemus. Töö tegemiseks vajaminevad
kompetentsid on kirjeldatud kutsestandardis tasemel 7.
Üldhariduse andmine III
Meisterõpetaja, õppesuuna juht
(1) Kavandab õpi- ja õpetamistegevusi õppijate ainealast taset ja vajadusi arvestavalt ning

valides õpetamiseks sobivad meetodid, sh IKT lahendused ja hindamismudelid.
(2) Koostab uut õppevara, toetudes kaasaja pedagoogilisele teadmusele ja parimale

praktikale.
(3) Loob

füüsilise õppekeskkonna; osaleb meeskonnas ja juhendab selle tööd

organisatsiooni õpikeskkonna kujundamisel.
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(4) Viib läbi õppetööd lähtuvalt õppekavast, toetab õppijate õppimist ja arengut.
(5) Täidab õppetegevusega seotud dokumentatsiooni.
(6) Nõustab lapsi ja lapsevanemaid.
(7) Toetab hariduslike erivajadustega õppijaid.
(8) Kogub tagasisidet õppijate õpitegevuste ning -tulemuste kohta; kavandab muudatusi

õpetamis- ja kasvatusprotsessis; määratleb enda koolitusvajaduse ning koostab
enesearenduskava kooli arengukava ja riiklikke prioriteete arvestavalt.
(9) Juhib organisatsiooni tööpõhimõtete ja reeglite väljatöötamist.
(10)Osaleb organisatsiooni, piirkonna, riigi arengut suunavate dokumentide koostamisel,

kavandab ja juhib protsessi; osaleb valdkonna ühenduste ja ekspertgruppide töös;
annab sisendit ja tagasisidet eelnõudele, ettepanekutele, jmt.
(11) Osaleb õpetajahariduse valdkonna teadus- ja arendustöö töörühmades, annab

eksperthinnanguid, teeb ettepanekuid õpetajahariduse valdkonna arendustegevuste ja
teadusuuringute algatamiseks riiklikul tasandil või ülikoolides; viib läbi ja juhendab
uurimistöid (nt tegevus-, arendusuuringud) organisatsioonis; osaleb ja esineb
haridusvaldkonna seminaridel, konverentsidel vm.
(12) Algatab projekte ja arendustegevusi, loob projekti või arendusmeeskonna, juhib selle

tööd organisatsioonis.
(13) Juhib aine-, kutse- ja/või erialaühendust organisatsioonis, piirkonnas või riiklikul

tasandil, kaasab liikmeid ühenduse tegevusse (sh seisukohtade kujundamine ja otsuste
langetamine) ja delegeerib ülesandeid, arvestades liikmete pädevust ja oodatavat
tulemust; vastutab ühenduse seisukohtade eest.
(14) Algatab, kavandab, valmistab ette ja viib läbi organisatsioonisiseseid ja -väliseid

koolitusi; koostab õpetajate koolituskavasid ja -programme; osaleb koostöös ülikooli
õppejõududega õpetajahariduse õppekavade ja ainekursuste sisu kavandamisel; viib
õpetajakoolituse esmaõppes läbi loenguid, seminare ja/või praktikume, arvestades
teaduspõhisust ja parimaid praktikaid; juhib ja/või juhendab pedagoogilist praktikat
organisatsiooni tasandil; nõustab vajadusel üliõpilasi ja kolleege praktika läbiviimisel
ja juhendamisel; osaleb praktikaprogrammide väljatöötamisel; nõustab õppejõude
praktika läbiviimisel ja juhendamisel, koordineerib praktikajuhendajate ja õpetajate
koostööd organisatsioonis; toetab organisatsioonidevahelist koostööd, tagades ühise
õppimise ja õpetamise kogukonna; toetab, annab tagasisidet ja vajadusel nõustab
ülikooli õppejõude nende professionaalses arengus, tõhustamaks õpetajakoolituses
teooria ja praktika sidusust; juhendab või retsenseerib üliõpilaste kursuse- või
lõputöid, osaleb kaitsmiskomisjonides; osaleb hariduse valdkonna uuringutes.
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(15) Töötab välja meetodikaid ja mudeleid, koostab uut õppevara; viib läbi ja juhendab

uuringuid metoodikate ja õppevara arendamiseks.
(16) Planeerib, jälgib ja hindab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist.
(17) Töö tegemise eelduseks on teise astme kõrgharidus, pedagoogiline või eripedagoogiline

täienduskoolitus ning vähemalt 3-aastane töökogemus. Töö tegemiseks vajaminevad
kompetentsid on kirjeldatud kutsestandardis tasemel 8.
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Lisa 3. Direktorite vastused õpetajate lisaülesannete ja lisatasu maksmise
teemal

Tabelis on toodud 239 direktori vastused (n = vastanute arv, % vastanute osakaal).
Allikas: „Õpetajate tööaja kasutuse ja töö lisatasustamise praktikate uuring“ E&Y 2016
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Lisa 4. Näiteid Eesti koolide tasustamispõhimõtetest
4.1. Tasustamispõhimõtted väikelinna riigigümnaasiumi (200 õpilast) näitel
Kontekst - tööjõuturg Põlvas
Lõuna-Eesti tööjõuturg on õpetajate osas huvitav ja mitmekülgne: on aineid, kus väga häid,
huvitavaid ning koolielu rikastavaid õpetajaid on jalaga segada, ning on aineid, kuhu ei olegi
võimalik rahuldaval tasemel õpetajat leida. Praegu, st 2013–2017 on väga lihtne leida kehalise
kasvatuse, inglise keele, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ja bioloogia õpetajat. Väga keeruline on
leida füüsikaõpetajat, samuti õpetajaid osakoormusega kohtadele, nt kunsti, muusika ja veel
mõnda aineõpetajat.
Koole on hajaasustusega piirkonna kohta palju, ainuüksi Põlva vallas on kaheksa
üldhariduskooli (munitsipaalpõhikoolid, Waldorfi kool, riigigümnaasium), tihe koolivõrk on
ka naabervaldades ja -maakondades. On Põlva õpetajaid, kes käivad tööl Tartus, Võrus,
Räpinas, Moostes jne, ning on Räpina, Mooste, Võru, Tartu jne õpetajaid, kes käivad tööl
Põlvas. Tööjõuturu mõttes on meie koolil kolm suurt väljakutset. Esiteks leida tasakaal
kohalike ja mujalt (st Tartust) käivate õpetajate osakaalus, ehk leida rohkem piirkonnas
elavaid ja kogukonnas aktiivseid õpetajaid. Teine väljakutse on üle-eestiline: püüd saavutada
õpetajaskonnas suurem sooline ja vanuseline tasakaal. Kolmas väljakutse on tööturvalisuse
pakkumine õpetajale, st pakkuda piisavalt koormust ja tagada teatav palgatase iga-aastaselt,
hoolimata kursuste arvu kõikumisest aastati.

Õpetajate töötasu põhimõtted
Minu tasustamise põhimõtted lähtuvad koolide rahastamise alustest ja põhimõttest, et õpetaja
on koolis võtmeisik, kelle võimuses on õpilane hävitada või aidata tal tõusta kujuteldamatute
kõrgusteni. Parimat tööd teeb õpetaja, kes on motiveeritud, kelle töö on mõtestatud, kes on
oma kasvatus- ja õpetamisvalikutes vaba ning kellel on tagatud töökindlus. Ülioluline on
seejuures õpetaja töö ja töövälise elu tasakaal. Selleks, et õpetaja toimiks eeltoodud tingimuste
juures efektiivselt, peab õpetaja olema puhanud, st õpetaja kursuste hulk aastas (tundide arv
nädalas) peab olema mõistlikus suuruses ning võimalusel pigem väiksem kui suurem.
Tasustamise osas pean oluliseks, et õpetaja põhipalk oleks tema põhikoormusele vastav ning
läbi aastate stabiilne, st väldin töölepingu lisades koormuse kõikumist (poolte kokkuleppel)
allapoole (nt 2018. aastal töötab õpetaja koormusega 0.992, ehkki 2017. aastal oli see 1.0). Kui
olude sunnil tuleb õpetajaga kokku leppida intensiivsem töötamine, st kursuseid on aastas
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rohkem kui 21 või juhendab õpetaja lisaks 21 kursusele ka õpilasrühma (nn klassijuhatamine)
või mitmeid uurimis- või praktilisi töösid, siis maksab kool õpetajale selle eest kokku lepitud
täiendavat töötasu rahalise lisatasuna fikseeritud ajaks (reeglina 1. septembrist XX aastal kuni
30. juunini YY aastal).
Juhtimistegevuses ei ole peamiseks instrumendiks rahalised tasud, sest need on reeglina üsna
paindumatud: valitsuse kinnitatud õpetaja palga alammäär ning sellele lisanduv 20%
palgafondi, mis kulub peamiselt asendustasudeks ja töötasudeks täiendavate tööülesannete
eest.

Õpetaja töötasu osad
Põhipalka maksan selle eest, et õpetaja töötab normkoormusega, st kas
●

annab aastas 21 kursust (vanas terminoloogias 21 tundi nädalas) või

●

annab 10-20 kursust aastas ning täidab kooli jaoks olulisi lisaülesandeid (huviringide
juhendamine (koor, mälumäng, kunstiring jne); aktuste korraldamine; projektide
kirjutamine, taotlemine, läbi viimine; sündmusteks aula/koolimaja korda seadmine ja
dekoreerimine, esinejate otsimine kooli; töögruppide juhtimine ja neis osalemine;
tunnustusdokumentide loomine ja printimine; on välisõpilaste mentor,
järelevastamiste koordinaator, järelevastamiste läbiviija, laborant jne).

Viimastel aastatel on põhipalk olnud kõigil ühesugune riiklik miinimummäär + 50 eurot, st
praegu (sügisel 2017) on selleks 1100 eurot bruto. Põhipalka muudan siis, kui muutub kooli
rahastus (st õpetaja alampalga määr).

Lisatasusid maksan intensiivsema töö eest, st kui õpetaja annab aastas rohkem kui 21 kursust
või täidab lisaks täiskoormusega töötamisele kooli jaoks olulisi lisaülesandeid (ei ole
ületunnitasu, seda koolis reeglina ei kohta). Lisatasusid maksan õiglase tasustamise
tagamiseks. Kui õpetaja peab tulenevalt õppekavast ja kooli vajadustest töötama sama aja sees
intensiivsemalt ning suurema pingega kui tema kolleeg, siis tuleb seda ka vastavalt tasustada.
Näide intensiivsema töö kohta. Vastavalt koolides kehtestatud üldtööajale on õpetaja tööaeg
35 tundi nädalas, neist võivad kontakttunnid, st tunniplaanijärgsed klassi ees antud tunnid
varieeruda nullist kuni 35-ni. Loomulikult ei ole mõistlik lasta õpetajal olla 35 tundi klassi ees,
sest iga tunni osas on tarvis teha ka eel- ja järeltööd: tunni ettevalmistamine, projektide
hindamine, kirjandite parandamine, tagasiside ettevalmistamine jne. Vastavalt koolide
rahastamisele, varasemale traditsioonile ja mõistlikkusele loetakse 35 tundi nädalas, st
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täiskohaga ehk 1,0 koormusega töötava õpetaja aastas antavate kursuste/nädalatundide
hulgaks sõltuvalt koolist 17-25 kursust aastas / tundi nädalas. 17 ja 25 on äärmuslikud,
tavaliselt jääb see 21–24 kursuse/tunni vahele. Meie koolis on kokku lepitud, et täiskohaga
töötav õpetaja õpetab aastas 21 kursust. Kui on koolipoolne vajadus ja õpetaja nõusolek, siis
juhtub ka seda, et õpetaja õpetab 25 tundi. See jääb tema üldtööaja sisse. Nõnda võib tekkida
olukord, kus meil on kaks õpetajat, kes töötavad üldtööaja põhjal täiskoormusega, aga üks
neist annab 21 kursust aastas (koos iga kursuse ja iga tunni juurde käivate eel- ja
järeltegevustega) ning teine, kes annab 25 kursust aastas. Mõlemad peavad osalema ka
koolielus: käima koosolekutel, pidama arenguvestlusi, osalema koolitustel, täitma siiski ka
teatud dokumentatsiooni jne. Õpetaja, kellel on 25 kursust aastast, töötab üldtööaja sees
intensiivsemalt kui õpetaja, kellel on 21 kursust aastas. Intensiivsema töö eest lepin õpetajaga
töölepingu lisas kokku tähtajalise lisatasu. Lisatasu maksmine toimub seni, kuni õpetajal on
intensiivsem tööperiood, milleks on reeglina üks õppeaasta, st 1. sept – 30. juuni, kuid
siinjuures võib olla ka erandeid.

Tulemustasu maksan siis, kui raha on ja kui õpetaja on olulisel määral kaasa aidanud kooli
eesmärkide saavutamisele. Kooli eesmärgid on kokku lepitud arengukavas ja täiendatud kooli
üldtööplaanis. Tulemustasu maksan töömotivatsiooni säilitamiseks.

Mitterahalised tasud on minu peamine juhtimisinstrument, kasutan kõiki mitterahaliste
tasude osavaldkondi ja teen seda ohtralt:
•

kiidan kõigi ees hästi tehtud töö eest ja panen ka individuaalselt tähele;

•

võimaldan lähetusi ja koolitusi;

•

pakun huvitavaid lisaülesandeid ning lasen inimestel kirepõhiselt toimetada;

•

toetan õpetaja kutsestandardile vastava kutse omandamist;

•

võimaldan paindlikku töökorraldust ning lisapuhkust (nõue piisavaks puhkuseks on
ametijuhendisse sisse kirjutatud);

•

korraldame ühisüritusi;

●

kasutan avatud juhtimismudelit: õpetajatel on võimalus kaasa rääkida kõikides
olulisemates nende tööd ja kooli toimimist mõjutavates küsimustes. Kaasa rääkimise
võimalus on vähemalt kord nädalas suurel tunniajasel koosolekul, kus igaüks võib
tõstatada põhimõttelise küsimuse. Lisaks toimub pidev igapäevane avatud suhtlemine;

●

loon töökeskkonna, kus on olemas vajalikud töövahendid ja mugavus: kohv, sülearvuti
igapäevaseks kasutamiseks, puudub paljunduslimiit; paindlik töökorraldus, st õpetajal
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on oluline olla kohal oma tundide ajal ning teda puudutavatel/kaasavatel koosolekutel
(nt ümarlaud lapsevanemaga, õppenõukogud ja mõned arenduskoosolekud). Võimalus
saada osa kooli korraldatud üritustest (kontserdid, väljasõidud, loengud jne);
●

organisatsioonikultuuri aluspõhimõtteks on aus, viisakas ja otsekohene suhtlemine;

●

organisatsioon on orienteeritud mõistlikule lahendusele.

Mitterahalise tasu mitmed olulised komponendid on meil olnud õpetajate arenduskoosolekul
jutuks. Arutelude tulemusel valisime paljude erinevate variantide hulgast oma koolile ja
koolikultuurile sobivaima lahenduse ning valikus lähtusime vajadusest, mõistlikkusest ja heast
tahtest. Näiteks olid paindliku tööaja puhul laual nii variant, et tööpäev on töökohal kaheksast
neljani kui ka see, et tööpäev on paindlik ja tunniplaanis olevad tunnid on ainsad kindlad
painajad tööajas. Samuti kaalusime paljusid vahepealseid variante.
Koolis räägime palgast eelkõige põhimõtete tasandil: st kuidas kujuneb põhipalk ning mille
eest ja kui palju makstakse lisatasusid. Iga töötajaga räägin personaalselt läbi palga
kujunemise ja selle fikseerimise töölepingu lisas. Iga töötaja saab alati tulla oma palgas osas
läbi rääkima.

Palgaläbirääkimised ja kommunikatsioon
Minu kogemuse ja põhimõtete kohaselt vastutavad edukate, st mõlemale poolele arusaadavate
ja rahuldavate tulemustega palgaläbirääkimiste eest mõlemad pooled. Mina kui direktor
lähtun kooli vajadustest, palgakorralduse põhimõtetest, kooli rahalistest vahenditest ja
õpetajast, kellega ma läbirääkimisi pean, ning õpetaja vastutab läbirääkimistel selle eest, et
kõik tema soovid, tema tööd puudutavad tugevused ja nõrkused ning täiendavad tööülesanded
on välja toodud. Mõlemal poolel on vastutus avatud, paindliku ja mõistva suhtumise ja
suhtlemise tagamiseks palgaläbirääkimistel.
Kooli tasusüsteemi osad on kujunenud erinevalt. Rahaliste tasude, eelkõige põhipalga ja
lisatasude süsteem tuleneb kooli eelarvest ja õpetaja palga miinimummäära nõudest ning on
kehtestatud direktori, st minu poolt. Tulemustasude süsteem tugineb samuti kooli rahalistele
võimalustele, aga selle põhimõtted tulenevad kooli arengukavas toodud eesmärkide
saavutamisest ning selle hindamiseks on välja töötatud ja õppenõukogus kinnitatud tulemuste
hindamise tabel. Tulemusi saab hinnata koostöös õpetajaga (nt aasta-/arenguvestlusel).
Mitterahaliste tasude süsteem tuleneb juba arengukavaeelsetest koolitöötajatega kokku
lepitud põhimõtetest, mis on meie endi jaoks sõnastatud ja kokku lepitud, aga vastavat
käskkirja olemas ei ole ega tule.
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Kokkulepped on meil väga lihtsas vormis pilvedokumendis kirjas, aga me ei kinnita neid
käskkirjaga, kuna sellel ei ole mõtet. Organisatsiooni toimimise alus on suhtlemine ning
suhtlemise kultuur ja organisatsioon kasvab usalduse põhjal. Mida täpsemalt ja detailsemalt
midagi kirja panna, seda rohkem tekitab kirjapandu küsimusi ja võimalusi kirjapandust JOKKskeemiga mööda hiilida. Minu põhimõtteks on juba aastaid, et ennetamine on alati odavam,
kui tagajärgedega tegelemine. Selle asemel, et taanduda lõpututesse küsimustesse ja
vaidlustesse kirjapandud reegli täitmise üle, on lihtsam üheskoos teatud põhimõttes kokku
leppida ning vajadusel enne nõnda kaua vaielda, et tekib konsensus, kui pärast iga kuu ühte
või teist tähte närida.
Direktori allkiri käskkirjas, mis sätestab mingisuguse reeglistiku, kaotab minu hinnangul
reeglite kokkuleppimisel osalenud töötaja omandi reegli üle ja vastutuse sellest kinni pidamise
eest ning reegel muutub mingis mõttes asjaks iseeneses. Meie organisatsioonikultuur hoiab
kokkuleppeid elusate ja paindlikena: kui tekib tarvidus muutuseks, on seda võimalik kõikide
osalusel läbi rääkida ja muutus ellu viia. Käskkirjalise reeglistiku puhul on kerge tekkima soov
ja harjumus ise või äärmisel juhul juhtkonna otsusel reeglistikku muuta ilma õpetajaid
kaasamata. Tulemuseks on klassikaline n-ö kabinetis sündinud dokument, mida inimesed ei
täida, kuna see pole nende oma ja nad ei pruugi sellest isegi teada.

Plaanitud tasusüsteemi muutused
Soovin korralikult tööle rakendada tulemustasude süsteemi, sest see vajab uues koolis uuesti
välja töötamist ning uuesti kokku leppimist.
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4.2. Tasustamispõhimõtted suure linnagümnaasiumi (500 õpilast) näitel
Õpetajate töötasu põhimõtted
Tasustamissüsteem on üks osa õpetajate professionaalse arengu toetamise kompleksist. Tuleb
mõista, et iga inimese professionaalne areng on mitmetahuline protsess, mida mõjutavad kõik
kolleegid ja kooli juhtkond. Kooli areng on mõeldamatu motiveeritud õpetajateta.
Mõned põhimõtted, mida peab direktor jälgima õpetajate motiveerimisel:
1. Kvalifikatsioonide vastavust ametikohtadele. Õpetajate arendamine ja nõutav
kompetentsus on kooli juhtkonna esmane ülasanne, samas iga töötaja personaalne
kohustus. Üldjuhul, kui inimene enesearendusele ei pühendu, siis väljavaated
lisatasudele ja teistega samaväärsetele preemiatele on kordades väiksemad.
2. Kokkuleppimist õpetajaga eesmärkides, mille saavutamine võib mõjutada põhipalka.
3. Vajalike ressursside olemasolu: õppekirjandus, IKT-vahendid, aeg. Kui juhtkond
sellele tähelepanu ei pööra, siis on kompetentsusnõue ja eesmärkides kokkuleppimine
küsitava väärtusega.
4. Kui õpilaste arengus on märgatav edenemine, siis tuleb õpetajat tunnustada ja
võimalusel vääriliselt tasustada.
5. Õpetaja peab saama oma tööle adekvaatset tagasisidet, mis on avatud ja usaldusliku
tööõhkkonna aluseks. Tagasiside sisu on kooliti erinev. Meil on näiteks oluliseks
punktiks digivahendite kasutamine õppetöös, mis on boonuseks tasustamisel.
Innovatsioon ja õpetajate edumeelsus on meie kooli jaoks olulised väärtused.
Oleme teadlikud, et koolis kipuvad sageli numbriliselt mõõdetavad väärtused ülekaalukalt
domineerima: riigieksamite, olümpiaadi tulemused, kõrgkooli astujate arv jne.
Raskesti mõõdetavad väärtused, mis sageli nõuavad sama suurt tööd, jäävad tagaplaanile.
Sellepärast oleme koos otsustanud hoopis keskenduda nendele tingimustele, mis
•

hõlbustaksid kollegiaalsust;

•

julgustaksid töötajaid osalema planeerimises,

•

võimaldaksid intellektuaalset ergutust;

•

võimaldaksid adekvaatset tagasisidet ning kus õpetamine ja juhendamine kulgeksid
loomulikult.

Töölepete aluseks on usaldus ja vabadus, tööaja kasutamist ei reguleerita. Tasustamisel on
mõned lihtsad reeglid.
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Õpetaja töötasu osad
Ühe ametikoha minimaalne kontakttundide arv on 21, mis tagab riiklikult kinnitatud õpetaja
palga alammäära. Kõik, mis on üle, on lisatunnid ja eraldi tasustatud ühe ametikoha sees.
Kuna valikkursuste hulk võib olla aastate lõikes varieeruv, siis õpilaste vabalt valitavad
kursused on ka lisatasu objektiks. Samuti on lisatasustatud klassijuhatamine ning
uurimistööde juhendamine ja retsenseerimine. Meil ei ole teises koolis töötamine soositud,
sest alati on uurimistööde juhendamisega ja valikkursustega võimalus ka väikese tunnimahuga
ainete õpetajatel endale täiskoormus saada. Mõistagi juhul, kui õpilased valivad õpetaja
pakutud kursusi ja uurimistööde teemasid. Need valikud on õpetajale heaks võimaluseks oma
tulemuslikkuse jälgimisel ja tegevuste korrigeerimisel.
Koolis on veel mitmeid kindlaid töid, mis tuleb ära teha, kuid mitte iga „liigutus“ ei
kvalifitseeru eraldi tasustatavaks lisatööks. Näiteks meil on eraldi tasustatud alustavate
kolleegide juhendamine ja mentorlus.
Koolis ühiselt välja töötatud ja kinnitatud palgakorralduse aluste sõnastus võimaldab
paindlikku töötasustamist. Erandiks on vaid konkreetselt fikseeritud preemiate ja toetuste
maksmise kord ning ulatus.
Samas on vaja arvestada, et motivatsiooniga on seotud teatud ootused ja inimeste teadmine,
et suurem jõupingutus viib paremale tulemusele, et parema töö korral on parem tasu, ning
loomulikult on tasu väärtus ja selle meeldivus olulised.
Koolis puudub õppealajuhataja ametikoht. Ametiülesanded on jaotatud kolme valdkonnajuhi
ja ühe õppetöö koordinaatori vahel. Laiapõhjaline juhtimismudel on andnud inimestele
kindlustunnet, et nende pingutusi märgatakse ja nad ei pea oma ootustes pettuma. Pingutused
ei pea alati olema seotud tegevustega, millel väljundiks kvantitatiivsed näitajad. Olulised on
ka pehmed tegevused, millele saab anda kvalitatiivseid hinnanguid. Seega on alati mõistlik
jätta 5–8% palgafondist tulemustasudeks ja preemiateks. Uus tulumaksustamise
regulatsioon tekitab ilmselt vajaduse mõnede põhimõtete ja summade ümbervaatamiseks.
Eitamata tulemustasustamist, olen siiski lähtunud põhimõttest, et õpetajate töösoorituse
hindamine lähtuvalt õpilase arengust on seotud kõigi õpetajate tööga, seega on detailideni
paika pandud tulemustasustamine motivaatorina küsitav. Pigem innustada inimesi koostööle,
et õpilased oleksid koolis rahul ja koolis oleks piisav arv õpilasi, siis on ka lisavahendeid
tunnustamiseks.
Samas võib nõustuda juhtidega, kes ehitavad üles tulemustasustamise süsteemi, lähtudes
põhimõttest, et kui ei saa mõõta, siis ei saa ka juhtida, ja püüavad paljusid õpetaja töösooritusi
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mõõta. Siin peab tähelepanelikult jälgima, et hindamiskriteeriumid oleksid alati
protsessikesksed ning seotud õpilase arengu toetamise ja tööõhkkonnaga koolis.
Kuna meie koolikultuuri keskmes on vabaduse ja vastutuse idee, siis selles raamistikus on
sobiv mainida ka mitterahalisi tasusid:
•

asendustunnid lepivad õpetajad tavaliselt ise kokku, e-kursused suurendavad veelgi
paindlikkust;

•

haiguspäevade korral algab hüvitamine juba alates teisest päevast;

•

tasuta parkimine kesklinna piirkonnas;

•

projektide kaudu pakutavad väliskoolitused ja õppereisid;

•

ühised traditsioonilised üritused ja väljasõidud.

Koolijuht peab hästi teadma õpetaja motivatsioonitegureid ja oskama koos palgakorraldusega
moodustada neist toimiva terviku.
Juhtimisteoreetikud Geary A. Rummler ja Alan P. Brache on öelnud: „Kui võimekad ja
hästikoolitatud inimesed teavad, mida neilt oodatakse, nende tegevust toetatakse, nende
head tööd tasustatakse ja nad saavad adekvaatset tagasisidet, on nad motiveeritud.”
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4.3. Tasustamispõhimõtted valla põhikooli (90 õpilast) näitel
Õpetajate töötasu põhimõtted
Oma koolis olen rakendanud osalemisjuhtimist, st nii palju kui võimalik ja nii vähe kui vajalik
kaasata töötajaid neid puudutavasse küsimustesse. Kõik töötajad on kaasatud nii arengukava
tegemistesse kui ka põhimääruse muutmisesse jms protsessidesse ning sel moel muutuste
juhtimisse. Koolijuhina pean töötajat toetama tema töö kvaliteetsel täitmisel, sh motiveeriva
keskkonna loomisel ja selleks on koolijuhil üheks vahendiks tasusüsteem.
Tasustamisel pean oluliseks selgeid ja lihtsaid kriteeriume igas töötasu osas: põhipalk, lisatasu
ja preemia (tulemuspõhine). Kuna kool on juba aastaid arvult 80–90 õpilase vahel ja töötasu
osas pole koolipidaja pidanud vajalikuks järjepidevalt õpetajaid täiendavalt toetada, siis suuri
muudatusi töötasusüsteemis teha pole saanud.
Juhina toetan pigem tulemuslikkuse alusel tehtavat tööd, kui palgataseme eristamise järgi.
Tulemused on eesmärgist sõltuvad ja on ühiselt võimalik kokku leppida. Tööst kui protsessist
ei saa kõik õpetajad üheselt aru ja kokkuleppeid on raskem sõlmida. Minu juhtimistegevustes
on tasusüsteemil võtmekoht, kuna sellega on seotud iga töötaja kvalitatiivsed töötulemused.
Kooli tasusüsteemi väljatöötamisel olen kaasanud aktiivsemaid kogemustega õpetajaid
(töörühmas ettevalmistamisel) ja hiljem on toimunud arutelud ning seejärel alles kinnitatud
kokkulepe (käskkirjaliselt).

Õpetaja töötasu osad
Põhipalka maksan õpetaja töö eest (35 tundi nädalas, sh 22 õppetundi, õppetundideks
ettevalmistamine ja töökoosolekutel osalemine ning ühekordsed ajutised ülesanded).
Põhipalga muutus toimub alammäära muutmisega.
Lisatasudena on klassijuhataja tasu ja loovtööde juhendamise/retsenseerimise tasu.
13-14 aastat tagasi sai koos läbi arutatud ja kokkuleppele jõutud tulemustasu maksmise
süsteemis (tulemustele rajatud 3 tasemega tunnustuskord: A, B ja C taseme sooritus). Kahjuks
on olnud olukordi (erinevatel aastatel), kus seda pole saanud finantside vähesuse tõttu
rakendada. Senine süsteem on kõigile arusaadav, kuid vajaks üle vaatamist. Tulemustasu
maksan õppeaasta lõppedes 3-tasemelises tunnustamissüsteemis toodud kriteeriumite alusel,
millest kõrgeim (A) tase sisaldab näiteks järgnevaid kriteeriume, mille õpetaja peab aasta
jooksul olema täitnud:
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•

Õppetöö tulemuslikkuse tagamine:
-

põhikooli lõpu- ja koolieksamite ning riiklike tasemetööde vabariiklikust
kõrgem keskmine hinne;

•

-

õpilaste jõudmine esimese ¼ hulka maakondlikel üritustel;

-

õpilaste jõudmine esimese ½ hulka vabariiklikel üritustel.

Kooli

positiivse

maine

kujundamine

väljaspool

kooli

(töö

muudes

haridusinstitutsioonides, maakondlike ürituste korraldamine, esinemine koolitustel
jm).
•

Ülekooliliste ürituste õnnestunud ettevalmistamine ja läbiviimine (õpilasüritused,
noorte õpetajate juhendamine jm).

•

Koolile materiaalsete lisavahendite leidmine (projektid, sponsorlus).

•

Ainekomisjonide tulemuslik juhtimine.

•

Klassi või huviringi veebilehe haldamine.

•

Projektides osalemine.

Mitterahalised tasud
•

3 tasustatud päeva oma tervise, nii füüsilise kui ka vaimse eest hoolitsemiseks.

•

Pakume ka kooliruumide kasutamist isiklike tähtpäevade puhul.

•

Samuti on kollektiivis traditsiooniks vähemalt kaks korda aastas ühised üritused, mis
on tavaliselt väljasõitudega.

Palgaläbirääkimised
Selleks, et palgarääkimised oleksid edukad, peaks õpetajad olema kaasatud (töörühm) ja ka
selgitatud, miks see vajalik on. Ainult läbi mõistmise on võimalik muuta toimivat ja kvaliteedile
suunatud tegevust.
Palgast räägime töökoosolekutel, tavaliselt seonduvalt kooli eelarve kinnitamisel või eelnevalt.
Samuti räägime ka küsimuste tekkimisel aasta jooksul või seaduste/määruste muudatuste
jõustumise eel ja järel.
Edukate palgaläbirääkimiste eest vastutab minu kogemuse ja põhimõtete kohaselt ikkagi
tööandja, kuna tema huvi on hoida/saada töötaja vastaval(e) ametikohal(e). Paraku tundub
hetkel, et tööjõuturul puudub kvaliteetne tööjõud. Seega peab muutma strateegiat ja leidma
järgnevatel aastatel rohkem aega tööjõu otsimisele ja arendamisele.
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Plaanitud tasusüsteemi muutused
Plaanin muuta süsteemi, kus 22 kontaktundi tähendab automaatselt 35-tunnist töönädalat ehk
ühte ametikohta – tegelikkuses võib täistööaeg kokku tulla ka vähema või rohkema kui 22
kontakttunniga. Näiteks pole võrreldav eesti keele õpetaja tehtav töö kehalise kasvatuse
õpetaja omaga, seda just õppetunnivälisel ajal.
Muudatuse läbiviimiseks tuleb kaardistada kõik tööülesanded (ka need, mis on juurde tulnud)
ning leida võimalikud lahendajad/-tegijad (kui neid veel pole). Seejärel vaadata üle praegused
lisatasuga

tasustatavad

ülesanded.

Muudatusprotsessi

tuleks

kaasata

õpetajaid

(ettevalmistamisel moodustada töörühm).
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4.4. Tasustamispõhimõtted eragümnaasiumi (340 õpilast) näitel
Erakoolide rahastamine
Eestis on tänaseks ligi 50 erakooli. Esimesed nendest alustasid 1990. aastal. Seega on
tegutsetud juba üle 25 aasta. Erakooli õppekulu rahastatakse erakooli ning haridus- ja
teadusministeeriumi vahel sõlmitud lepingu alusel. Erakooli pidajal on erakooli kohta eraldi
eelarve ning kulude katmine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses munitsipaalkoolile
sätestatud alustel. Erakool võib saada sihtotstarbelist toetust riigi- ja kohaliku omavalitsuse
eelarvest. Erakoolil on õigus rakendada õppemaksu ning õppemaksu suuruse määrab erakooli
pidaja. Vald või linn osaleb eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises proportsionaalselt
selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle elukoht asub selle valla või linna territooriumil.
Eestis on väga erineva suurusega erakoole. Suuremad neist on koondunud Tallinnasse ja
Tartusse. Erakoolide rahastamine sõltub ka sellest, kas erakool on kohaliku omavalitsuse
haridusvõrgu osa ja kas tehakse head koostööd. On omavalitsusi, kes ei toeta erakoole
tegevuskulude katmisel või toetavad osaliselt. Meie kooli tegevuskulude katmist on 26 aastat
toetatud kõik kohalikud omavalitsused. Erakooli eelarve ja rahastamisvõimalused olenevad
õpilaste arvust, kasutatava pinna tegevuskulude suurusest ja õppemaksu suurusest.
Õppemaksud on kooliti väga erinevad – on koole, kus õppemaksu ei rakendata ning on koole,
kus õppemaks on kõrge. Perede sissetulekud piirkonniti erinevad ja see paneb ka piirangud
õppemaksu rakendamisele. Meie koolis ei ole õppemaksu aastast 2011. Siinkohal rõhutaksin,
et erakoole rahastatakse samadel alustel kui munitsipaalkoole – 10. novembril EHIS-esse
kantud õpilaste arvu alusel. Kõik investeeringud keskkonna parandamiseks ja muuks
arendustegevuseks peavad erakooli omanikud leidma lisaks.
Paljudel erakoolidel, kes on töötanud juba aastaid, on olemas oma koolisisene palgasüsteem ja
ka palgaastmestikud, mis on palgakorraldusjuhendis määratletud. On olemas tunnustamise
kord ja motivatsiooni põhimõtted, mis kindlasti sõltuvad kohalikest võimalustest ja on
piirkonniti erinevad.
Riik ja kohalikud omavalitsused maksavad erakoolidele välja ainult õpetaja palga alammäära
ja erakoolide kohustus riigi ees piirdub alammäära maksmise tagamisega. Õppemaksu tulu ja
kogukonna muude toetuste jagamise õpetajatele palkadeks või muuks motivatsiooniks
otsustavad kooli pidaja ja kooli nõukogu.
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Õpetajate töötasu põhimõtted
Kool on tegutsenud 25 aastat ning selle aja jooksul on tulnud rakendada väga erinevaid
juhtimisstiile ja töötasustamise põhimõtteid. Väikeses Eesti ühiskonnas on erakoolide suhtes
olnud alati eelarvamused, mittemõistmine ja ka riik on oma rahastamise aluseid mitmeid kordi
muutnud. Olen tänaseks oma koolis jõudnud arenguetappi, kus kasutan paindlikku
juhtimisstiili. Tunnen hästi oma õpetajaid ja nende tööd ning lasen õpetajatel üsna iseseisvalt
tegutseda. Tööülesanded on arvestades õpetaja võimeid üsna individuaalselt kohandatud ja
valitud ning see on taganud paremad töötulemused ja professionaalse arengu. Et leppida
õpetajatega kokku nende töökoormuses, -ajas ja palgas, tuleb hinnata nende töömahtu ja tulemusi. Kuna aga motivatsioonitegurid on omavahel seotud, siis ei saa õpetaja töö- ja
palgakorralduse kokkuleppimisel piirduda kitsalt ainuüksi nende kahega, vaid tuleb üle
vaadata ja otsustada kogu motivatsioonisüsteem.
Töömotivatsiooni kujundamise aluseks meie koolis on:
1) vastavus kvalifikatsioonile;
2) oodatavad töötulemused;
3) tööks vajalikud vahendid;
4) töötasu;
5) tagasiside.

Õpetaja töötasu osad
Põhipalk
Töötaja põhipalk on töötasu see osa, mille aluseks on töötajale eelnõuga kehtestatud töötasu.
Meie kooli ühe ametikoha kontakttundide arv on 24, üldtööajaga 35 tundi nädalas, see tagab
riiklikult kinnitatud õpetaja palga alammäära. Põhipalga muutus toimub alammäära
muutusega. Iga õppeaasta kevadel vaatame üle võimalikud koormused ja teeme kokkulepped
järgnevaks õppeaastaks. Lõplik koormus selgub sügisel, sest see sõltub laste arvust koolist ja
gruppide vajadusest.
Klassiõpetajaid (1.–5.klass) tasustatakse täiskoha eest, olenemata kontakttundide arvust – st
et töötavad tööajapõhiselt ehk viibivad koolis 7 tundi päevas viis päeva nädalas. See sisaldab
klassijuhataja tasusid, koosolekuid, vestluseid vanematega, õpiabitunde jm.
Koolis on 340 õpilast ja 12 klassi ning 40 õpetajat. Täiskoormusega tööd saame anda kolmele
aineõpetajale, ülejäänud õpetajad töötavad alla täiskoha ja nendele anname võimaluse saada
lisatasu.
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Lisatasud
•

Võimaldame teha lisatööd ja saada lisatasu nendel õpetajatel, kes töötavad väiksema
koormusega (nt mentorõpetajana, osalise ajaga sotsiaalpedagoogina, väikeklassi
aineõpetajana).

•

Klassijuhataja tasu

•

Loovtööde/uurimustööde juhendamise tasu

•

Retsenseerimise tasu

•

Ringide juhendamise tasu

•

Tundide asendamise tasu

•

Ühekordne lisatasu suuremate tööülesannete ja projektide juhtimise eest

Ületunnitööd me ei tasusta, tulemuspalka ja preemiaid ei rakenda (vahendid puuduvad).
Mitterahalised tasud
•

3 tasustatud päeva oma tervise eest hoolitsemiseks või erakorralisteks sündmusteks
isiklikus elus

•

Lisapuhkus (koolivaheaegadel)

•

Õpetajate koolituste eest tasumine

•

Lähetused teistesse koolidesse kogemuste saamiseks, sh välismaal

•

Õpetajate tööd väärtustatakse ja tunnustatakse vastuvõttude ning erinevate
tänamistega

•

Igal aastal õpetajate päeval tunnustatakse kollektiivi poolt esitatud õpetajat kohaliku
omavalitsuse õpetajate päeva vastuvõtul

•

Traditsioonilised ühised üritused, üldiselt väljasõidud mitu korda aastas

•

Sõidukompensatsioonid

•

Tänapäevased töötingimused

•

Soodsa hinnaga koolilõuna meie koolis

•

Koolivorm/tööriietus kooli poolt

•

Võimaldame kooliruumide kasutamist isiklike tähtpäevade puhul

Palgaläbirääkimised ja kommunikatsioon
Kooli eelarvest, sh töötasustamise põhimõtetest räägime töökoosolekutel vähemalt 2 korda
aastas, sügisel ja jaanuaris, kui oleme saanud uue lepingu HTM-ga. Samuti räägime küsimuste
tekkimisel aasta jooksul või seaduste/määruste muudatuste jõustumise eel ja järel. Lõplikult
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kinnitatakse töötaja koormus, põhipalk ja lisatasud personaalselt direktoriga. Eelarve ning
töötasustamise põhimõtted kinnitab kooli direktor, olles eelnevalt arutanud eelarvet nõukogu
ja kooli pidajaga.

Plaanitud tasusüsteemi muutused
Tahaksin jõuda organisatsiooni arengus selleni, et õpetajad on motiveeritud, töötavad
missioonitundega, armastavad oma ametit ja ütlevad: „Minu töötasu sõltub minu õpilase
arengust. Minu karjäär sõltub õpilase arengust. Mind tunnustatakse õpilase arengu eest.“
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