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Ülikoolide kõrgharidusõppe läbiviimise toetamiseks eraldatakse igal aastal institutsioonile 

tegevustoetus. Tegevustoetuse eraldamise raames ei lepita kokku eraldi kuluridades vaid 

eraldatakse ülikooli õppetegevuse läbiviimiseks üks summa. See annab ülikoolidele suurema 

vabaduse oma eelarvet suunata vastavalt sisemistele vajadustele ning riigiga kokku lepitud 

eesmärkide täitmisele.  

 

Nii haridus- ja teadusministeeriumi kui avalik-õiguslike ülikoolide rektorite jaoks on ühiseks 

eesmärgiks, et eelarve ühe üliõpilase kohta peab järk-järgult suurenema. Peame 

märkimisväärseks, et aastatel 2010-2015 on kõrgharidusõppe tegevustoetus riigieelarves 

tõusnud märgatavalt (vt Tabel 1) ning see aitab kaasa soovitud suunas liikumisele.  

 

TABEL 1. 

2010. a 

eelarve 

(EUR) 

2011. a 

eelarve 

(EUR) 

2012. a 

eelarve 

(EUR) 

2013. a 

eelarve 

(EUR)  

2014. a kinnitatud 

eelarve  (EUR) 

2015. a 

eelarve 

prognoos 

(EUR) 

94 943 493 96 909 092 103 135 715 113 725 352 130 624 702 145 265831 

 

Märgatav tõus saabus kõrgharidusõppe eelarves peale 2013. aasta kõrgharidusreformi 

jõustumist, kus mh kompenseeritakse riigi poolt eraraha vähenemine kõrgharidusõppes. 

Ülikoolidele on jäetud siiski teatud määral alles ka eraraha küsimise võimalus nii õppe kui 

ettevõtete koostöö osas (nii osakoormusega õppe, muukeelsete õppekavade, korduvalt õppima 

astujate, õppekoormust mittetäitvate tudengite, aga ka rakendusuuringute jm 

ettevõtluslepingute kaasamise näol). Riik kompenseerib õppeasutustele tegelikkuses suurema 

summa, kui riigieelarveväliste tudengite kadumine ehk eraraha voogude piiramine seda 

eeldanud oleks. See omakorda võimaldab maksta ka õppejõudude (eelkõige õpetaja, assistent, 

lektor) tasemel senisest väärilisemat palka.  

 

Analüüsides teie ettepanekut sätestada tulemuslepingu tasandil palgavahendite suurus ning 

selle arvestamise alused, ei ole meie hinnangul võimalik. Arvestades ülikoolidele Eesti 

Vabariigi Põhiseadusega pandud autonoomiat ei ole õppejõudude palgaarvestuse 

kokkuleppimine tulemuslepingute tasandil võimalik. Institutsionaalne autonoomia tähendab 

piisavat iseseisvust osas, mis puudutab sisemist organisatsiooni ja juhtimisstruktuuri, 
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ressursside asutusesisest jagamist ja hankimist erasektorist, oma töötajaskonna värbamist ning 

tingimuste seadmist õppetööks, eriti aga teadus- ja õpetustegevuse vabadust. Õppejõudude 

palgakorralduse regulatsiooniks saab siinkohal olla näiteks palga alamäärade sätestamine, 

kuid see tuleks reguleerida vähemal ülikooliseaduse tasandil. Oma kirjas viitate, et teadustöö 

rahastamisel on teadlaste töötasuvahendite arvestamisel võetud kasutusele niinimetatud 

pearaha ehk arvestuslik aasta töötasu koos maksudega. Eesti Teadusagentuur (edaspidi ETA) 

võtab tõepoolest institutsionaalsete ja personaalsete uurimistoetuste määramisel 

personalikulude osas aluseks ETAg-i hindamisnõukogu poolt kehtestatud arvestuslikud 

täiskohaga töötajate personalikulu määrad. Tegemist on arvestusliku summaga, mille järgi 

eraldatakse raha, aga mis ei ole asutustele siduv teadlastele töötasu määramisel. Ka siin oleks 

sellisel juhul vajalik seaduse tasandil sekkumine ning palga- ja töötingimused on tööandja 

ning töövõtja vaheline küsimus.  

 

Oluline on antud diskussioonis arvestada ka ülikoolide poolse vastutusega. Ülikooli ülesanne 

on tagada parim võimalik õppe- ja teadustöö kvaliteet ning maht, mis arvestab olemasolevat 

vajadust ning ühiskonna ootusi. Täna ei ole tulnud ülikoolid toime dubleerimise 

vähendamisega ega oma tegevusfookuse piisava määratlemisega. On näiteid, kus õppekavu 

ning valdkondi avatakse vaatamata sellele, et tööjõuturul puudub vajadus antud spetsialistide 

järgi või dubleeritakse olemasolevat viisil, mis ei aita kaasa ühiskonnas oluliste erialade 

arengule vaid pigem pärsib seda. Üliõpilaste arvu pidev vähenemine võib aga tähendada ka 

õppejõudude arvu vähendamise vajadust. Seega ei saa olla võimalik palgafondi sidumine või 

maatriksi tekitamine juba olemasolevate õppejõudude pinnalt.  

 

Sama kehtib ka infrastruktuuri rajamise ning sellele järgneva ülalpidamise kohta. Juhul kui on 

tehtud finantseerimisotsus teatud ehitiste, energiakandjate, laborite jms rajamiseks, on alati 

juhitud ülikoolide tähelepanu asjaolule, et tegemist peab olema aastate lõikes jätkusuutliku 

projektiga, ehk edaspidine ülalpidamiskulu peab olema kaetud. Kohati ebamõistlikult suurte 

ehitiste/rajatiste ülalpidamist ei pea riik edaspidi eraldi kulupõhiselt kompenseerima.  

 

Juhul kui teil on ettepanekuid õppejõudude palga alammäära kehtestamise osas 

ülikooliseadusesse, siis oleme antud diskussiooni osas avatud.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Indrek Reimand  

kõrghariduse ja teaduse asekantsler  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Helen Põllo 735 0162 

helen.pollo@hm.ee 

mailto:helen.pollo@hm.ee

