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EESTI HARIDUSVALDKONNA VÄLJAKUTSED

II Õpetajate järelkasvu trend on negatiivne

Graafik 1. Õpetajate järelkasv klassiõpetajate ja aineõpetajate õppekavade statistika alusel
(allikas: HaridusSilm14)

I Eesti üldhariduskooli õpetajaskond on kiiresti 
vananev

2018. aasta kevadel asus Haridus- ja Teadusministeerium koostama haridus- ja teadusstrateegiat aastateks 2021-2035. Senise 

strateegia lähtealused pärinevad dokumendist “Eesti hariduse viis väljakutset – haridusstrateegia 2012–2020“1. Mitmed uuringud 

näitavad Eesti õpilaste head teadmiste taset, aga ka tagasihoidlikku loovust, ettevõtlikkust, probleemilahendamisoskust – just neid 

omadusi ootab tänapäeva ühiskond2. Probleeme saab üldistada nii: haridussüsteemi poolne väärtuspakkumine ei täida ühiskonna oo-

tuseid ning ühiskond ei täida koolipersonali ootuseid. Probleemid on aktuaalsed ka aastal 2018. Kuna koolipersonali ootuste täitmata 

jätmine mõjub negatiivselt ka ühiskondlike ootuste täitmisele, keskendume järgnevalt just koolipersonali hetkeolukorra kirjeldusele 

võrdluses teiste OECD riikidega.

Statistikaameti3 andmetel töötas 2017-18 õppeaastal üldharidus-

koolides 14 905 õpetajat: 86% naised ja 14% mehed. Soosima peab 

meesõpetajate arvu kasvatamist koolides, sest see mõjutab sood-

salt õpikeskkonda4 ja aitab parandada õpetajahariduse mainet5. 

Eesti üldhariduskoolide õpetajad kuuluvad OECD riikide vanima-

te hulka6 ja trend liigub negatiivses suunas. Kui 2007. a oli 38% 

üldhariduskoolide õpetajatest üle 50-aastased, siis 2017. a seisuga 

on 49% õpetajatest üle 50-aastased6. 20% Eesti õpetajaskonnast on 

üle 65-aastased8. Eesti õpetajaskond on jätkuvalt vananev. Itaalia 

on ainus OECD riik, kus on Eestist vanem õpetajaskond9. 

Vaatamata palgatõusu trendile viimastel aastatel, teenib Eesti 

õpetaja kaks korda vähem kui OECD riikides keskmiselt. Ostujõu 

pariteeti kohaselt teenivad Eesti alg-, põhi- ja keskkooliõpetajad

23 584$ aastas, OECD keskmine on 43 202$10.

2016. a andmete põhjal oli klassiõpetajate ja aineõpetajate õppekavade konkurss keskmisest konkursist väiksem – kui võrdsustada 

keskmine konkurss ühega, siis kokku oli konkurss 0,9 inimest kohale11. Seega tegu pole populaarse erialaga, mistõttu ei saa ühiskond 

valida õpetajateks parimate eeldustega noori. Enam kui 40% õpetajakoolitusse astunutest katkestavad õpingud, mis on sarnane 

suurusjärk teistel õppekavadel õppijatega. Kui kogu kogu kõrghariduses katkestamine väheneb, siis murettekitavalt õpetajakoolitu-

ses katkestamine kasvab. 2006/07.-2016/17. õppeaastal aineõpetajate ja klassiõpetajate koolituse läbinutest pole enam kui veerand 

vaatlusalusel perioodil õpetajana töötanud12. Suurt osa õpetajaskonnast iseloomustab pettumus karjäärivalikus. 2016. aastal ütles vaid 

55% õpetajaskonnast, et kui peaksid täna uuesti elukutset valima, siis valiksid õpetajatöö13.
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III Koolipersonali tasustamisest Eestis ja mujal OECD liikmesriikides

IV Eesti üldharidusvaldkonna kulud, õpetajate 
palgakulud ning kulude jaotus

Eesti erineb teistest OECD riikidest, kuna Eesti õpetajatel ja koolijuhtidel on 

piiratud võimalused oma sissetulekut karjääri vältel kasvatada15. Eesti paistab 

OECD riikide hulgas silma selle poolest, et õpetaja ja koolijuhi palgataseme eri-

nevus on väike (vt. Graafik 2), mis on omane vaid osadele Ida- ja Kagu-Euroopa 

riikidele. Võrdlusena, kui õpetaja vastutab vaid enda õpetatavate laste ja nende 

perekondade ees, siis koolijuht võib vastutust kanda kuni 1500 lapse ning 

nende perekondade ees. Koolijuhtidel on võimalus kasvatada palka sõltuvalt 

õpilaste arvust koolis, kuid see on ka ainus ametlikult kasutatav eristus ning 

kasutatav vaid osade omavalitsuste poolt. Näiteks 1500 õpilasega Tallinna 

koolijuhi töötasu alammäär on vaid 25%  kõrgem pealinna koolijuhi palgast, 

kelle käe all õpib alla 300 õpilase16. 

Praegune süsteem ei võta arvesse õpitulemusi. Näiteks on kaks 500 õpilasega 

gümnaasiumi: 1) gümnaasium A vilistlastest läheb 85% noortest kõrgkooli, 10% 

alustab kutsehariduse õpinguid keskhariduse alusel ning 5% jätab haridus-

tee pooleli; 2) gümnaasium B vilistlastest läheb 35% noortest kõrgkooli, 10% 

alustab kutsehariduse õpinguid keskhariduse alusel ning 55% jätab haridus-

tee pooleli. Koolipersonal on mõlemal juhul tasustatud samaväärselt. Tekib 

küsimus, kas tänane süsteem motiveerib saavutama parimaid tulemusi ja ellu 

viima muutuseid. 

 

Lisaks väärib tähelepanu, et näiteks Sloveenia koolijuhi ostujõud on pea kaks 

korda kõrgem kui Eesti koolijuhil ning Portugali õpetaja ostujõud pea kaks 

korda kõrgem kui Eesti õpetajal. 

Eesti üldharidusvaldkonna kulutused SKT-st on madalamad kui OECD riikides 

keskmiselt. Eesti panustab alusharidusse SKT-st rohkem kui OECD riikides 

keskmiselt, kuid kulutused põhi- ja keskharidusele on sellest madalamad18. 

Näiteks 2015. aastal moodustasid Eesti kulutused põhi- ja keskharidusele 4,7% 

SKT-st (OECD keskmine 5%19). Samas on Eestis kulutuste osakaal õpetajate 

töötasule kogu hariduskuludest üks OECD madalamaid20. 2016. a seisuga 

moodustavad üldhariduskoolide ja kutseõppe õpetajate palgad 47% haridus-

valdkonna tegevuskuludest, see näitaja on madalam vaid Tšehhis21. 2016. a 

seisuga on personali kogukulu 60% haridusvaldkonna tegevuskuludest. Üldha-

ridusvaldkonna kulud SKT-st on langenud alates 2009. aastast.

Graafik 2. Õpetajate ja direktorite palgad OECD riiki-
des arvestades ostujõu pariteeti (allikas: OECD17, 2018)

Graafik 3. Eesti valitsussektori kulutused üldharidusele SKT-
st ja kulude jaotus. (allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem)
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NÄIDE VABAÜHENDUSE TEGEVUSEST EESTI ÜLDHARIDUSVALDKONNAS

2006. aastal loodud vabaühendus Noored Kooli toob haridusse teistelt erialadelt võimekaid ja motiveeritud inimesi ning parandab ja 

mitmekesistab seeläbi Eesti koolides antavat haridust. Enam kui 10 aasta jooksul on nad toonud Eesti haridussüsteemi pea 200 moti-

veeritud ja tegusat inimest. 

Kui riiklikele klassiõpetaja ja aineõpetaja õppekavadele kandideeris 2018. aastal 514 inimest – võrdsustades keskmine konkurss ühe-

ga, siis kokku oli konkurss 0,9 inimest kohale – siis Noored Kooli programmi kandideeris 2018. aastal 327 inimest. Neist valiti välja 28 

osalejat, konkurss oli 11,7 inimest kohale. Neist valdav enamus ehk 80% töötab jätkuvalt haridusvaldkonnas, 59% programmi läbinutest 

töötab õpetajana või kooli juhtkonnas22. 17% programmi läbinutest suundusid teistesse valdkondadesse, neist enamik toetab Noored 

Kooli tegevust jätkuvalt vabatahtlikuna23. 

Graafik 4. Ülevaade konkurentsist kandideerimaks Noored Kooli programmi
(allikas: Noored Kooli24)
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