
TARTU ÜLIKOOL 
Õigusteaduskond 

Avaliku õiguse instituut 
Riigi- ja haldusõiguse õppetool 

 
 
 
 
 
 

Monika Tõniste 
 

 

 

PALGAKORRALDUS EESTI AVALIKUS TEENISTUSES JA SELLE 

VÕIMALIKUD ALTERNATIIVID 

 

Magistritöö 

 

 

 

 

 

Juhendaja Urmas Volens, LL.M 

 

 

 

 

Tallinn 2008 



2 
 

 
 
Sisukord 

SISSEJUHATUS ............................................................................................................... 3 

1. AVALIKU TEENISTUSE PALGAKORRALDUSE ALUSED ...... ....................... 10 

1.1 PÕHISEADUSEST TULENEVAD PRINTSIIBID ................................................................ 10 

1.2 RAHVUSVAHELISELT TUNNUSTATUD AVALIKU TEENISTUSE PÕHIMÕTTED ............... 16 

2. LÄBIPAISTEV JA ÕIGLANE PALGAKORRALDUS .......... ............................... 21 

2.1 PALGAANDMETE AVALIKUSTAMINE  ......................................................................... 21 

2.2 ÕIGLASTE PALKADE KEHTESTAMINE ........................................................................ 27 

2.2.1 Õigluse põhimõte ............................................................................................. 27 
2.2.2 Ametikohtade hindamine õiglase palgakorralduse tagamise võimalusena ...... 31 

3. LIHTNE JA SELGE PALGASTRUKTUUR ........................................................... 36 

3.1 PALGAKORRALDUSE REGULEERIMINE ERINEVATE ÕIGUSAKTIDEGA ......................... 36 

3.2 PÕHIPALGA OSAKAAL LÕPP-PALGAS ........................................................................ 40 

3.3 ALTERNATIIVID KEHTIVALE PALGAASTMESTIKULE  .................................................. 47 

3.4 LISATASUDE VÄHENDAMINE .................................................................................... 52 

4. VASTUTUST JA SOORITUST ARVESTAV PALGAKORRALDUS . ................ 61 

4.1 TRENDID OECD RIIKIDE AVALIKU TEENISTUSE PALGAKORRALDUSES ..................... 61 

4.2 TULEMUSTASU EESTIS ............................................................................................. 68 

KOKKUVÕTE ................................................................................................................ 73 

SUMMARY ..................................................................................................................... 78 

KASUTATUD KIRJANDUS ......................................................................................... 82 

KASUTATUD ÕIGUSAKTID ..................................................................................... 88 

KASUTATUD KOHTULAHENDID ........................................................................... 90 

 

 



3 
 

 

 

SISSEJUHATUS 
 

 

Käesolev magistritöö on kirjutatud palgakorraldusest Eesti avalikus teenistuses ja selle 

reguleerimise võimalikest alternatiividest.  

 

Eestile on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni1 (edaspidi OECD) raportites 

ette heidetud eelkõige läbipaistmatut palgakorraldust. Ka riigieelarvestrateegias 2007-

2010 on toodud välja, et riigiasutuste palgatasemed ja palga maksmise aluseks olevad 

reeglid on väga erinevad ja sageli läbipaistmatud.2 Seadusega sätestatu ja rakendatava 

palgakorralduse vahel on suur erinevus. Samuti tuleb jälgida, et tasustamine peab 

kindlustama, et ametnikud ei tegeleks korruptsiooniga ega tegevustega, mis ei sobi kokku 

avalike ülesannete täitmisega.3 

 

Magistritöös analüüsitakse Eesti avaliku teenistuse palgakorralduse kitsaskohti ning 

lähtuvalt põhiseadusest, rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku teenistuse üldpõhimõtetest 

ning teiste riikide avaliku teenistuse palgakorralduse pinnalt esitatakse ettepanekuid Eesti 

avaliku teenistuse palgakorralduse muutmiseks. Magistritöö põhieesmärgiks on muuta 

tulenevalt põhiseadusest, rahvusvahelistest soovitustest ja teiste riikide avaliku teenistuse 

palgaregulatsioonist Eesti avaliku teenistuse palgakorraldus selgeks, õiglaseks ja 

läbipaistvaks ehk teisisõnu lahendada seni tõusetunud peamised probleemid avaliku 

teenistuse palgakorralduses. Seega eesmärgiks on esmalt välja selgitada, milline on „hea” 

avaliku teenistuse palgakorraldus, seejärel analüüsida, kas Eesti avaliku teenistuse 

palgakorraldus vastab neile soovitustele ning teha ettepanekud kehtiva avaliku teenistuse 

palgakorralduse muutmiseks.  

                                                 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development ehk OECD. 
2  Riigieelarvestrateegia 2007-2010. Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 31. mai 2006. a korraldusega nr 322. 
– RTL 2006,46,829, jõustunud 31.05.2006. 
3 E.Sarapuu, M.Tõniste. Avaliku teenistuse seaduse peamised probleemid ja tulevikuväljavaated. Eesti 
Majanduse Teataja 6 (205) 2008, OÜ Teataja Kirjastus, lk 32. 



4 
 

 

Käesolevas magistritöös on vaatluse all avaliku teenistuse seaduse §-s 6 ettenähtud 

riigiametnike tasustamine. Töös ei analüüsita kohalike omavalitsuste teenistujate ning 

riigiteenistuses töölepingu alusel töötavate isikute tasustamist. Samuti ei ole süvendatult 

tähelepanu pööratud teatud spetsiifilistes valdkondades teenivate riigiametnike 

tasustamisele, kelleks on näiteks kohtunikud, prokurörid, politseinikud, välisteenistujad ja 

kaitseväelased.  

 

Avaliku teenistuse õiguslikku regulatsiooni on püütud muuta peaaegu alates avaliku 

teenistuse seaduse vastu võtmisest. 2002. aastal läbis uue avaliku teenistuse seaduse 

eelnõu Riigikogus esimese lugemise. Seejärel on välja töötatud mitmeid avaliku 

teenistuse kontseptsioone (nt 2004. ja 2006. aastal). 2006. aasta avaliku teenistuse 

arendamise kontseptsioon kiideti sama aasta mais valitsuskabinetis põhimõtteliselt heaks, 

kuid selles ei sisaldunud kõikide probleemide käsitlus ja lahendused.4 Samuti ei 

järgnenud eelpool nimetatud kontseptsioonile uut avaliku teenistuse seaduse eelnõu. 

 

Reformi vajalikkusele viitab ka 2. aprillil 2007 sõlmitud Reformierakonna, Isamaa ja Res 

Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsusliidu programm aastateks 

2007-2011. Programm sätestab valitsusliidu eesmärgiks konkurentsivõimelise 

palgapoliitika juurutamise, mis tagaks töötajate motivatsiooni siseneda ja olla Eesti 

tööturul ning kindlustaks teadmistepõhise majanduse toimimise. Samuti  toetatakse 

töötajate võrdset kohtlemist. Üheks eesmärgiks on ka suurendada avaliku sektori 

palgakulu üksnes samas tempos nominaalse tootlikkuse kasvuga erasektoris, suurendada 

avaliku sektori palgapoliitika läbipaistvust ja avaliku sektori palkade 

konkurentsivõimelisust. Eri haldusalades, kuid samades valdkondades töötavate avalike 

teenistujate palgapoliitika on kavas ühtlustada ning kõigi avaliku sektori töötajate palgad 

avalikustada. Õiguspoliitika valdkonna üheks prioriteediks on seatud uue avaliku 

teenistuse seaduse vastu võtmine.5  

                                                 
4 Valitsuskabineti nõupidamise päevakord 25. mail 2006. – Veebis kättesaadav: 
http://www.valitsus.ee/brf/index.php?id=34060&tpl=1006. 
5 Valitsusliidu programm aastateks 2007-2011. – Veebis kättesaadav: http://www.valitsus.ee/?id=1307, 
16.04.2007. 
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Tulenevalt eelnevast ning üldisest vajadusest reformida avalikku teenistust, valmis 

Justiitsministeeriumis avaliku teenistuse analüüsi6 põhjal uus avaliku teenistuse 

moderniseerimise kontseptsioon 2007. Edasiseks eesmärgiks oli seatud uue avaliku 

teenistuse seaduse välja töötamine.7 13. oktoobril 2008 avalikustas Justiitsministeerium 

uue avaliku teenistuse seaduse eelnõu8, mis esitati kooskõlastamiseks ja arvamuste 

esitamiseks.  

 

Seega valitud magistritöö teema on aktuaalne ning palgakorraldus avalikus teenistuses 

vajab sisulist läbitöötamist, vaatamata sellele, et  magistritöö esitamise hetkeks on juba 

avalikustatud Justiitsministeeriumis valminud uue avaliku teenistuse seaduse eelnõu, mis 

näeb kehtivast palgakorraldusest oluliselt erineva regulatsiooni palkade määramisel. 

Tulenevalt eelnevast, on magistritöös lühidalt kirjeldatud ka eelnõus välja pakutud 

palgakorraldust. 

 

Käesolevas magistritöös on kasutatud eelkõige võrdlevat uurimismeetodi mitmel 

põhjusel. Esiteks on Eestis väga vähe materjale antud teemal avaldatud. Teiseks on töö 

eesmärgiks võrrelda Eestis kehtivat avaliku teenistuse palgakorralduse regulatsiooni 

teiste riikidega tuues alternatiivseid võimalusi Eesti avaliku teenistuse probleemide 

lahendamiseks. Lisaks võrdlevale uurimismeetodile on kasutatud ajaloolist ja analüütilist 

uurimismeetodit. 

 

Teiste riikide kogemuste analüüsimine on vajalik parimate võimaluste leidmiseks Eesti 

avaliku teenistuse palgakorralduse muutmisel läbipaistvaks, motiveerivaks ning 

vastavaks üldistele põhimõtetele ja arengutele Euroopa Liidu liikmesriikide avaliku 

                                                 
6 Avaliku teenistuse moderniseerimine. Õigusvõrdlev analüüs ja ettepanekud kehtiva regulatsiooni 
muutmiseks“.  Justiitsministeerium, avaliku õiguse talitus. Tallinn, 2007. Veebis kättesaadav: 
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35433/Avaliku+teenistuse+anal%FC%FCs%2C+2
007.03.pdf.  
7 Esialgselt oli uue avaliku teenistuse seaduse eelnõu valmimise aeg kavandatud 2008. aasta I kvartalisse, 
kuid tulenevalt sellest, et kontseptsiooni ei kiidetud heaks, lükkusid tähtajad edasi. 
8 Veebis kättesaadav: 
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_ELEHT=233438&did=233432&kkring=233438&ver=
&nr=1 .  
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teenistuse palgakorralduses. Samuti on mitmetes riikides viimasel ajal toimunud avaliku 

teenistuse reformid, mis hõlmavad ka palgakorraldust.  

 

Esiteks on analüüsimiseks valitud Saksamaa, mis on üks tüüpiline karjäärisüsteemiga 

riik. Saksamaal on avalik teenistus „teenistus kogu eluks“ ning ametnik on väga erilise 

staatusega isik. Eesti on tulenevalt ajaloolisest traditsioonist ja Nõukogude okupatsiooni 

järgsetest poliitilistest otsustest,9 väga paljuski juhindunud Saksa õigusest, mistõttu on 

Eesti haldusõiguse üldosa, mille osaks avaliku teenistuse regulatsioonid on, nii 

õigusdogmaatiliselt kui ka süstemaatiliselt väga sarnane Saksamaa haldusõiguse 

üldosaga. Seetõttu on möödapääsmatu anda ülevaade Saksamaa palgakorraldusest 

avalikus teenistuses. 2006. aastal toimus Saksamaal palgasüsteemi reform ning 

muuhulgas on hakatud rakendama tulemuspalgasüsteemi. 

 

Teiseks analüüsitavaks riigiks on Rootsi, mis on üks tüüpilistest positsioonisüsteemiga 

riikidest. Rootsis ollakse seisukohal, et era- ja avaliku sektori vahel ei pea olema 

spetsiifilisi strukturaalseid ja organisatoorseid erinevusi, selleks et oleks täidetud eetilised 

nõudmised ja selleks, et täita avaliku võimu ülesandeid asjakohaselt. Väga olulised on 

head töötingimused, sobiv administratiivkultuur, avatus, aruandekohustus jne. Rootsis on 

vaid 2% avalikest teenistujatest ametnikud ja ülejäänud on kõik töölepingu alusel 

töötavad isikud. Erinevalt Saksamaast, on Rootsis rõhk kollektiivlepingutel (väga tugevad 

ametiühingud). Rootsis on ka väga madal korruptsiooni tase.  

 

Väga vähestes Euroopa Liidu liikmesriikides on ehe karjäärisüsteem või 

positsioonisüsteem, mistõttu on analüüsimiseks lisaks eelnevatele riikidele valitud ka 

Taani ja Sloveenia, kui tüüpilised nö segasüsteemiga riigid. Taanis on ka väga kõrge 

elustandard ning vahe rikaste ja vaeste vahel on väiksem kui paljudes teistes riikides.10 

Samuti nagu Rootsis, on ka Taanis kollektiivlepingutel suur roll. Taanis on avalik 

teenistus väga detsentraliseeritud. 

                                                 
9 1. detsembri 1992.a Riigikogu otsuses seadusloome järjepidevusest on öeldud: “Lähtudes 1992. aasta 7. 
oktoobri Riigikogu deklaratsioonist põhiseadusliku riigivõimu taastamisest, arvestada seaduseelnõude 
ettevalmistamisel Eesti Vabariigis enne 1940. aasta 16. juunit kehtinud seadusi.” RT 1992,52,651. 
10 Kingdom of Denmark. Public Administration Country Profile. May 2006, p 3. – Veebis kättesaadav: 
 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN023306.pdf. 
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Sloveenia on samuti pigem segasüsteemiga riik (kaldudes küll karjäärisüsteemi poole). 

Sloveenias on uus avaliku teenistuse seadus alates 2002. aastast ning lisaks on toimunud 

põhimõttelised muudatused avaliku teenistuse süsteemis (sealhulgas uus palgasüsteem) 

alates 2005. aastast, mistõttu on välja toodud ka Sloveenia avaliku teenistuse 

palgakorralduse regulatsioon. 

 

Magistritöö kirjutamisel on kasutatud eesti- ja võõrkeelset erialast kirjandust, õigusakte11 

ja õigusalaseid artikleid. Eesti keeles, sh Juridicas, on ilmunud vähe artikleid avalikust 

teenistusest (eelkõige selles osas, mis puudutab palgakorraldust), seda eriti viimastel 

aastatel. Töö kirjutamisel on kasutatud muuhulgas novembris 2006 valminud Sigma 

raportit12 ning ka teisi OECD poolt koostatud arvamusi, raporteid ja raamatuid nagu 

näiteks „The State of the Public Service“ (2008).  

 

European Institute of Public Administration (edaspidi EIPA) on avaldanud avalikku 

teenistust käsitlevaid raamatuid, kuid kuna paljudes riikides on reformid alles viimastel 

aastatel toimunud, on töös kasutatud ka internetist vastava riigi avaliku teenistuse eest 

vastutava institutsiooni poolt koostatud materjale eesmärgiga saada kõige aktuaalsemat 

informatsiooni. Samuti on infot saadud konverentsidelt ning kohtumistelt teiste riikide 

avaliku teenistuse eest vastutavate asutuste esindajatega. Avaliku teenistuse 

palgakorralduse kohta ei ole väga palju teoreetilisi allikaid kuna seda valdkonda peetakse 

eelkõige riigi siseküsimuseks ning nagu eelpool sai mainitud, on reformid paljudes 

riikides toimunud hiljaaegu, mistõttu allikad võivad olla vananenud. Eelpool nimetatud 

põhjustel on autor püüdnud leida võimalikult aktuaalseid materjale. 

 

Magistritöös on antud lühike ülevaade avaliku teenistuse palgakorraldust puudutavatest 

Riigikohtu lahenditest lisatasude maksmist käsitlevas osas, kuid käesoleva töö 

eesmärgiks ei ole teha kohtupraktika süvaanalüüsi. Pigem on kohtupraktika analüüsi 

                                                 
11 Õigusakte on kasutatud seisuga 1.november 2008. 
12 Sustainability Challenges for the Estonian Civil Service. Paris, November 2006. Sigma (OECD). 
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ülesandeks illustreerida avaliku teenistuse palgakorraldusest tulenevaid probleeme 

konkreetsete näidete näol.  

 

Magistritöö on jaotatud neljaks peatükiks, millele eelnevad sisukord ja sissejuhatus ning 

järgneb kokkuvõte ja inglise keelne lühikokkuvõte (summary). 

 

Esimene peatükk toob välja Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevad printsiibid ning 

rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku teenistuse põhimõtted, mida tuleb avaliku teenistuse 

palgakorralduse reguleerimisel kindlasti järgida. Eesmärgiks on leida standardid, mille 

alusel hinnata kehtivat avaliku teenistuse palgakorraldust ning leida „hea“ avaliku 

teenistuse palgakorralduse tunnused.  

 

Alates teisest peatükist analüüsitakse Eesti avaliku teenistuse palgakorraldust ning 

tehakse ettepanekuid tulenevalt rahvusvahelistest soovitustest. Samuti on alates teisest 

peatükist antud lühike ülevaade teiste riikide avaliku teenistuse palgakorralduse 

regulatsioonist. Võrreldavateks riikideks on valitud Saksamaa, Rootsi, Taani ja 

Sloveenia. Eesmärgiks on selgitada välja, kuidas toimub palga moodustamine neis 

riikides ning kas on võimalik võtta eeskuju eelpool nimetatud riikide palgakorraldusest 

Eesti avaliku teenistuse palgakorralduse reformimisel.  

 

Teises peatükis püütakse eelkõige leida võimalused, kuidas tagada õiglane ja läbipaistev 

palgakorraldus Eesti avalikus teenistuses.  

 

Kolmandas peatükis analüüsitakse eelkõige põhipalga osakaalu lõpp-palgas ning 

erinevaid avalikus teenistuses makstavaid lisatasusid, mille vajalikkuses ja põhjendatuses 

võib kahelda.  

 

Neljandas peatükis räägitakse vastutust ja sooritust arvesse võtvast palgakorraldusest ehk 

tulemuspalgast. Välja on toodud trendid OECD liikmesriikide avaliku teenistuse 

palgakorralduses tulenevalt sellest, et OECD koostab Eesti avaliku teenistuse kohta 

raporteid, kus on kritiseeritud eelkõige palgakorraldust. Seega tuleb avaliku teenistuse 
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palgakorralduse reformimisel jälgida, millistele põhimõtetele tuginevad OECD-sse 

kuuluvad riigid palgakorralduse reguleerimisel ning millised on üldised trendid ning mida 

peaks Eesti kindlasti järgima palgakorralduse muutmisel.  

 

Autori tänusõnad kuuluvad esmajoones juhendaja Urmas Volens´ile asjalike nõuannete, 

abi ja kannatlikkuse eest. 
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1. AVALIKU TEENISTUSE PALGAKORRALDUSE ALUSED 

1.1 Põhiseadusest tulenevad printsiibid  
 

Riikide põhiseadused defineerivad sageli avaliku teenistuse põhireeglid ning peaaegu 

kõikide Euroopa Liidu (edaspidi EL) liikmesriikide põhiseadused mainivad avalikku 

teenistust, kuid seda erineval viisil. Mõnes riigis sisaldab põhiseadus üldiseid viiteid 

avalikule teenistusele, teises on aga tunduvalt põhjalikum regulatsioon. 

 

Saksamaal tugineb ametnikeõigus põhiseaduse art 73 punktil 8, mille kohaselt on ainult 

liidul seadusandlik õigus liiduteenistujate õigussuhteid liiduga ja otseste liidu avalik-

õiguslike juriidiliste isikutega reguleerida. Selle normi alusel on teiste seas vastu võetud 

ametnikeseadus.13 

 

Taani põhiseadus annab samuti vähe juhiseid avaliku teenistuse reguleerimiseks. Nimelt 

on sätestatud, et ametnike ametist vabastamist, üleviimist ja vabastamist reguleeritakse 

seadusega ning et ametnikeks saavad vaid Taani Kuningriigi kodanikud.14 Taani 

põhiseadus sisaldab vaid üldiseid põhimõtteid ning selles ei sisaldu rohkem detailsemat 

regulatsiooni.  

 

Sloveenia põhiseaduses on järgmised kolm paragrahvi, millest tulenevad avaliku 

teenistuse põhiprintsiibid. Paragrahvi 120 kohaselt reguleeritakse avalik teenistus, selle 

pädevus ja ametnike nimetamine seadusega. Administratiivüksused teostavad oma tööd 

iseseisvalt põhiseaduse ja seaduste raames. Kodanike ja organisatsioonide õiguste ja 

seaduslike huvide kaitse administratiivüksuste otsuste ja tegude eest garanteeritakse 

kohtulikult. Avalikku administratsiooni15 teostatakse otse läbi ministeeriumite. 

Omavalitsuslikud üksused, ettevõtted, teised organisatsioonid ja isikud võivad seadusega 

                                                 
13 Bundesbeamtengesetz. 
14 The Constitutional Act of Denmark. Veebis kättesaadav: 
 http://www.folketinget.dk/pdf/constitution.pdf.   
15 Avaliku administratsiooni all peetakse silmas organisatsioone, mis on otseselt poliitilisele võimule 
alluvad ja mis on täidesaatva võimu poliitika tegemise teenistuses. Avalik administratsioon koosneb 
kesksel tasandil ministeeriumitest. 
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kooskõlas teostada teatud riigi administratsiooni ülesandeid (§ 121). Põhiseaduse § 122 

sätestab, et teenistusse võtmine avalikus administratsioonis on võimalik ainult avatud 

konkursiga, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.16  

 

Eesti Vabariigi põhiseadus (edaspidi PS) kuulub samuti pigem nende põhiseaduste hulka, 

mis sisaldab üksnes üldiseid printsiipe avalikule teenistusele. Nimelt PS § 30 sätestab, et: 

„Ametikohad riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes täidetakse seaduse alusel ja 

korras Eesti kodanikega. Kooskõlas seadusega võib neid ametikohti erandkorras täita ka 

välisriigi kodanike ja kodakondsuseta isikutega. Seadus võib piirata mõne kategooria 

riigiteenistujate õigust tegeleda ettevõtlusega ja koonduda tulundusühendustesse ning 

õigust kuuluda erakondadesse ja mõnda liiki mittetulundusühendustesse...“.17   

Eeltoodust tuleneb riigi õigus kehtestada seadusega ametnike värbamise, edutamise, 

tasustamise, vallandamise jm üldiste personaliküsimustena kvalifitseeritavad 

küsimused.18 Lisaks nimetatud riigi õigusele, tuleneb põhiseadusest ka riigi kohustus 

reguleerida avalik teenistus, sealhulgas palgakorraldus, seadusega.19 Läbivalt on Eesti 

Vabariigi põhiseadustes avaliku teenistuse reguleerimiseks antud vähe juhiseid, kuid 

vaatamata sellele, on eelkõige rõhutatud, et ametikohad täidetakse riigi – ja kohaliku 

omavalitsuse asutustes seadusega. Põhiseaduse § 3 sätestab, et riigivõimu teostatakse 

üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Seega eeldab põhiseadus 

avaliku teenistuse instituudi loomist seadusega, milles on arvestatud põhiseaduse 

preambulis sätestatud ideeliste aluspõhimõtetega ehk täidesaatvat riigivõimu teostatakse 

erapooletult ja objektiivselt arvestades inimväärikust, täiustades sotsiaalset õiglust, 

demokraatiat ja seaduslikkust. 

Riigikogu stenogrammidest tuleneb, et avaliku teenistuse seaduse eelnõu esimesel 

lugemisel on E.Nestor väljendanud järgmist seisukohta: „Põhiseadust tervikuna vaadates 

                                                 
16 The Constitution of the Republic of Slovenia. Veebis kättesaadav:  http://www.up-rs.si/up-rs/uprs-
ang.nsf/dokumentiweb/063E5907BE5B679CC1256FB20037658C?OpenDocument. 
17 Eesti Vabariigi Põhiseadus. 28. juuni 1992. – RT I 1992,26,349; 2007,23,210. 
18 Ü.Anton. Kohaliku omavalitsuse garantii Eesti Vabariigi 1992. aasta Põhiseaduses.  – Juridica nr 6, 1998, 
lk 305-312. 
19 PS ei kohusta tervet palgasüsteemi sätestama seaduses, küll aga tuleb autori hinnangul tõlgendada 
põhiseadust selliselt, et seaduses peaksid sisalduma vähemalt üldised palga kujunemise põhimõtted ja 
palgakomponentide piirid. 
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võib järeldada, et riik vajab oma stabiilseks tegevuseks riigiteenistujaid. Stabiilsuse 

säilitamiseks jätab ta nad ilma ühest või teisest õigusest, mis on teisel, tavalisel 

palgasaajal Eestis. Nendest õigustest ilmajätmise kompenseerib riik seaduse kaudu 

lisagarantiidega, mis üldjuhul mujal ei kehti ja milleni eraettevõtluses töötav töötaja ega 

ka tööandjate-töövõtjate vahelise kokkuleppe alusel töötav inimene kunagi ei jõua.”20 

Tänapäeval ei saa muidugi enam selle väitega nõustuda, eriti üldises avalikus teenistuses 

kuna suund on avaliku teenistuse erasektorile lähendamise poole. 

 

Lisaks eelpool nimetatud paragrahvidele, on avaliku teenistuse korraldusega ja sealhulgas 

ka avaliku teenistuse palgakorraldusega tihedalt seotud PS § 12, mille kohaselt on kõik 

seaduse ees võrdsed ning kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, 

keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja 

sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.21 Vastavalt PS § 29 on riigi positiivseks 

kohustuseks hoida töötingimused riigi kontrolli all. Antud paragrahvi ja PS § 12 

koostoimest tuleneb nõue – võrdse töö eest võrdne tasu. Seaduse ees võrdsuse ja 

mittediskrimineerimise põhimõtted on tihedalt seotud. Seaduse ees võrdsuse printsiip 

nõuab, et võrdseid olukordi tuleb käsitleda võrdselt22 ning erinevaid olukordi erinevalt. 

Selle põhimõtte mittejärgimine tähendab diskrimineerimist juhul, kui puuduvad 

objektiivsed ja mõistlikud põhjused (õigustused) ebavõrdseks kohtlemiseks.23 Nimetatud 

paragrahv peab olema kindlasti arvesse võetud ka palkade kehtestamisel. Avaliku võimu 

kandjad peavad tegema oma otsuseid, järgides üldiseid reegleid ja printsiipe, mis on 

kohaldatavad erapooletult kõigile, kes nende kohaldamisulatusse satuvad. Rõhuasetus on 

sellise kohaldamise neutraalsusel ja üldisusel (mittediskrimineerimise printsiip). Siiski on 

teatud juhtudel positiivne diskrimineerimine seadusega õigustatud, st juhtudel, kui sellega 

tagatakse teatud kategooria isikute kaitse, mis tugineb sool, keelel, puuetel jne. L.Hänni 

on põhiseaduse assamblee 29. istungil PS § 12 puhul rõhutanud, et: „Avatud loetelu ei 

                                                 
20 VII Riigikogu stenogrammid, 1994, IV köide, IV istungjärk. Tallinn, 1995, lk 2188. 
21 6. märtsil 1996. a on vastu võetud Rahvusvahelise tööorganisatsiooni (ILO) konventsioon "Mees- ja 
naistöötajate võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö eest" ratifitseerimise seadus. – RTI I, 29.03.1996, 
9/10,31. Ka palgaseaduse § 51 sisaldab võrdse tasustamise põhimõtet. 
22 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 3. aprilli 2002 otsus nr 3-4-1-2-02 Tallinna 
Ringkonnakohtu taotlus tunnistada kriminaalkoodeksi § 40 lg 3 osaliselt kehtetuks ja karistusseadustiku 
§ 65 lg 1 põhiseadusevastaseks. – RT III, 15.04.2002,11,108.  
23 R.Maruste. Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitse. Juura, Tallinn, 2004, lk 278. 
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tähenda seda, et me ei tohiks siiski eristada isikuid. Tuleb vahet teha diskrimineerimise ja 

diferentseerimise vahel. Diskrimineerimine on see, kui isikute vahet tehakse 

põhjendamata.”24 

 

PS § 29 sätestab ka igaühe õiguse vabalt valida elukutset, tegevusala ja töökohta. See on 

üks fundamentaalsemaid põhiõigusi. Õigus töötada vabalt valitud tegevusalal võimaldab 

igaühel realiseerida oma isiksust ning peale selle on töö peamiseks sissetuleku hankimise 

vahendiks ning seetõttu peamine vahend inimväärse elamise tagamiseks.25 PS-s ei ole 

otseselt märgitud õigust õiglasele töötasule. Õigus õiglusele nii töötingimuste kui ka 

töötasu osas on aga tuletatav põhiseaduse preambulast („riiki ... mis on rajatud ... 

õiglusele”).26  

 

Eesti on muuhulgas jätnud ratifitseerimata Euroopa sotsiaalharta27 art 4 lg-s 1 sätestatud 

õiguse töötasule, mis tagab töötajale ja ta perekonnale rahuldava elustandardi. Sellised 

kohustused tulenevad aga muudest rahvusvahelistest konventsioonidest. Inimõiguste 

ülddeklaratsiooni28 artiklis 23 sisaldub iga töötaja õigus „õiglasele ja soodsale töötasule, 

mis tagab temale ja ta perekonnale inimväärse elamise“. ÜRO majanduslike, sotsiaalsete 

ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti art 7 p a alapunkt ii sätestab töötajate õiguse 

õiglastele ja soodsatele töötingimustele, sh õiguse töötasule, mis tagab „rahuldava 

elamise neile endile ja nende perekondadele“.29  

Avaliku teenistuse palgakorraldusega on puutumuses ka PS §-st 26 tulenev õigus 

perekonna- ja eraelu puutumatusele. „Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende 

ametiisikud ei tohi kellegi perekonna – ega eraellu sekkuda muidu, kui seaduses 

sätestatud juhtudel ja korras tervise, kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja 

vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks”. Eelkõige on see 

seotud palkade avalikustamisega avalikus teenistuses. PS §-st 26 tulenevat igaühe õigust 

                                                 
24 Põhiseadus ja Põhiseaduse assamblee. Koguteos. Juura, Õigusteabe AS, 1997, lk 978. 
25 Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Juura, Õigusteabe AS, Tallinn,  2002, lk 260. 
26 R.Maruste. Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitse. Juura, Tallinn, 2004, lk 462. 
27 Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta. RT II, 04.07.2000,15,93. 
28 Universal Declaration of Human Rights. – Veebis kättesaadav: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm. 
29 Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt. Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni 16.12.1966 välisleping nr 17, jõustumiskuupäev 21.01.1992. 
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saab piirata vaid seaduses sätestatud juhtudel ja korras. Õiguse austusele era- ja 

perekonnaelu vastu näeb ette ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsiooni30 artikkel 8. Euroopa Inimõiguste Kohus on eraelu kaitse piire analüüsides 

avaldanud arvamust, et eraelu hõlmab muu hulgas isiku erialase ja ärilise iseloomuga 

tegevusi31 ja võimude poolt isiku kohta käiva informatsiooni kogumist ja talletamist.32 

Võttes arvesse inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni tõlgendamispraktikat, jõudis 

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium  järeldusele, et põhiseaduse § 26 

kaitseala hõlmab ka ärilise ja erialalise tegevuse kohta selliste andmete kogumist, 

säilitamist ja avaldamist, mis võimaldavad saada ülevaate isiku varast ja majanduslikest 

huvidest. Isiku palgaandmete kogumine ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine ning 

vara ja varaliste kohustuste riigiasutusele avaldamise kohustus riivab seetõttu 

põhiseaduse §-ga 26 kaitstavat õigust eraelu puutumatusele.33 

Eesti Vabariigi põhiseadusele on ette heidetud seda, et selles ei sisaldu põhiprintsiipe 

avalikule teenistusele nagu näiteks läbipaistvus ja avatus.34 Avatus ja läbipaistvus on 

vajalikud vahendid õigusriigi, seaduse ees võrdsuse ja vastutavuse printsiipide 

tagamiseks. Kui avatus viitab halduse üle teostatava välise kontrolli võimalikkusele, siis 

läbipaistvus tähendab seda, et lähedalt uurides, on võimalik haldusest kontrolli ja 

järelevalve eesmärgil „läbi näha“. Avatus ja läbipaistvus teenivad kahte eesmärki. Ühelt 

poolt kaitsevad nad avalikku huvi, vähendades väärhalduse ja korruptsiooni tõenäosust. 

Teisalt on nad olulise tähtsusega isiku õiguste kaitsmisel nõudes otsusele põhjenduse 

lisamist.35 Läbipaistvuse ja avatuse põhimõtted (mida kasutakse eelkõige avalikust 

haldusest rääkides) võib põhiseadusest leida seaduslikkuse põhimõtte alt, kuid igal juhul 

on esmaseks eesmärgiks tagada avaliku võimu toimimine nii nagu PS seda ette näeb.  

                                                 
30 Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon. 3.05.2002.  – RT II 1996,11/12,34; 2000,11, 
57. 
31 vt EIK otsus 16. detsembrist 1992 Niemitz vs Saksamaa. 
32 vt EIK otsus 4. maist 2000 Rotaru vs Rumeenia. 
33 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 24. detsembri 2002 otsus nr 3-4-1-10-02. Tallinna 
Halduskohtu taotlus kontrollida palgaseaduse § 8 lg 31 viimase lause ja rahandusministri 28. jaanuari 2002. 
a määruse nr 24 „Ametiisikute palgaandmete avalikustamise kord ja tingimused“ vastavust põhiseadusele. 
– RT III,2003,2,16.  
34 B.Nunberg. Ready for Europe. Public Administration Reform and European Union Accession in Central 
and Eastern Europe. World Bank Technical Paper no 466.The World Bank, Washington, D.C, p 177. 
35 Euroopa avaliku halduse printsiibid. Sigma kogumik nr 27. Eesti Vabariigi Riigikantselei, 2000, lk 11-
12. 
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Avaliku teenistuse puhul tuleb lähtuda põhiseaduses toodud printsiipidest (erapooletus, 

objektiivsus, demokraatia, seaduslikkus) ja üldistest haldusõiguse printsiipidest 

(usaldusväärsus ja etteennustatavus, avatus ja läbipaistvus, vastutus, tõhusus ja 

mõjusus).36 Tõhususe tunnistamine avaliku halduse ja avaliku teenistuse jaoks olulise 

väärtusena on suhteliselt hiljutine nähe. Sedavõrd kui riigist on saanud avalike teenuste 

tootja, on avalikku haldusesse lisandunud produktiivsuse mõiste. Tõhusus on oma 

iseloomult juhtimisalane väärtus, mis põhiliselt seisneb kasutatavate ressursside ja 

saavutatud tulemuste võimalikult soodsa suhtarvu säilitamises.37 

 

Haldusõiguse põhimõtetest tuleb lähtuda tulenevalt sellest, et haldusõiguse hulka kuulub 

ka avaliku teenistuse õigus, kuna avalikud teenistujad tegutsevad haldusorgani ülesannete 

täitjatena.38 Lisaks eelnevale, tuleb selleks, et välja töötada läbipaistev, avatud, tõhus ja 

üleüldiselt „hea“ avalik teenistus (sh avalike teenistujate palgakorraldus), kindlasti 

arvesse võtta rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku teenistuse põhimõtteid, 

personalipoliitika põhimõtteid ning teisi üle-euroopalikke printsiipe, mis annavad aluse 

„heale” avalikule teenistuse palgakorraldusele. Euroopa Liidu institutsioonides ja teistes 

liikmesriikides kasutatavaid printsiipe on vaja järgida eelkõige seetõttu, et avalik 

teenistus konkureerib lisaks regionaalsele tasandile ka juba globaalselt. Eesti EL 

liikmesriigina peab vastutama selle eest, et Eesti avalik teenistus vastaks teatud üldistele 

üle-euroopalistele printsiipidele, kuid samas ei tohi unustada Eesti üldist õiguskultuuri.  

 

Tulenevalt eelpool toodust võib järeldada, et kui Eesti Vabariigi põhiseadus ei kehtesta 

täpset regulatsiooni avaliku teenistuse korraldamiseks ning sealt tulenevalt ka avalike 

teenistujate (ametnike) tasustamiseks, siis on seadusandja suhteliselt vaba 

palgakorralduse reguleerimisel. See vabadus on sisuliselt sama, mis erasektoris, kuid 

                                                 
36 Euroopa avaliku halduse printsiibid. Sigma kogumik nr 27. Eesti Vabariigi Riigikantselei, 2000, lk 8. 
37 Euroopa avaliku halduse printsiibid. Sigma kogumik nr 27. Eesti Vabariigi Riigikantselei, 2000, lk 14. 
38 K.Merusk, I.Koolmeister. Haldusõigus. Tallinn: Juura, 1995, lk 27-28.; Maurer.H. Haldusõigus, üldosa. 
Tallinn: Juura, 2004, lk 340-350. 
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erinevus tuleneb kahe sektori erinevatest eesmärkidest. Erasektoris on kõige olulisem 

kasumi saamine, kuid avalikus sektoris on põhieesmärgiks avaliku võimu teostamine ja 

riigi ülesannete täitmine, kusjuures siin seab piirid ka riigieelarve.39 Riik ei saa ja ei ole 

kunagi võimeline konkureerima erasektoriga palkade osas, sest turud on tsüklitega, on 

tõuse ja mõõnasid ning neil on vaja paindlikkust palgasüsteemis, mida riik ei saa endale 

lubada ilma et seaks ohtu kõrgemad sotsiaalsed väärtused nagu võrdsus, õiglus ja 

läbipaistvus.40 Seega tuleks kehtestada selline palgasüsteem, mis tagab kõige paremini 

avalikule teenistusele kehtestatud ülesannete täitmise ehk riigivõimu teostamise avalike 

teenistujate poolt ja on riigi seisukohalt tõhus. 

 

Seega peaks avaliku teenistuse palgakorralduse juures silmas pidama alljärgnevat:  

 

� palgakorraldus peab olema reguleeritud seadusega (st seaduses peaks olema 

kindlaks määratud vähemalt palgakomponendid): 

� vältida tuleb erikohtlemist ja diskrimineerimist; 

� lähtuda tuleb üldistest põhiseaduse ja haldusõiguse põhiprintsiipidest (sh 

läbipaistvus). 

 

 

1.2 Rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku teenistuse põhimõtted 
 

Euroopa Liidul ei ole küll pädevust reguleerida siseriiklikku avalikku teenistust, kuid see 

ei tähenda seda, et Euroopa tasandil ei ole võimalust tugevdada administratiivkoostööd 

avalike teenistuste vahel. Euroopa Liidu õigus mõjutab avalikke teenistusi ja rahvuslikku 

avalikku teenistust. Selles tähenduses saab eristada põhiprintsiipide (demokraatia, 

kodakondsus, efektiivsus, seaduslikkus, turumajandus) Euroopastumist ning üldiste 

avaliku halduse printsiipide (hea haldus, avatus jne) arengut, samuti rahvuslike avalike 

teenistuste euroopastumist tulenevalt kitsast tööjõu vaba liikumise põhimõtte 

                                                 
39 Euroopa avaliku halduse printsiibid. Sigma kogumik nr 27. Eesti Vabariigi Riigikantselei, 2000, lk 14. 
40 Sustainability Challenges for the Estonian Civil Service. Paris, 2006, p 16. 
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tõlgendusest.41 Rahvuslikke avalikke teenistusi mõjutab üha enam Euroopa 

integratsiooniprotsess ning Euroopa Kohtu otsused. Euroopa Ühenduse leping nõuab 

liikmesriikidelt oma halduse ülesehitamist üldistele põhimõtetele (demokraatia, 

seaduslikkus, hea haldus, avatus jne).42 Seega põhiseaduse kõrval tuleb avaliku teenistuse 

regulatsioonides arvestada ka Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu institutsioonide43 poolt 

kujundatud õiguse üldpõhimõtteid, mis on tuletatud arenenud õiguskultuuriga 

liikmesriikide õiguse üldpõhimõtetest44 ning haldusõiguse üldiseid printsiipe kuna 

avaliku teenistuse õigus kuulub haldusõiguse eriossa.45 

 

Euroopa Ühenduse (Rooma)46 lepingu artikkel 119 nägi esimesena EL õiguse raames ette 

meeste ja naiste võrdse tasustamise võrdse töö eest. Vajalik oli see seetõttu, et riigid, kus 

taolist põhimõtet juba järgiti, ei satuks ebasoodsatesse konkurentsitingimustesse teiste 

liikmesriikidega võrreldes. Ka rahvusvaheline tööorganisatsioon (ILO) on andnud 

soovitusi47 töötajate võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö eest. See viitab küll 

tasustamismääradele, mis on kehtestatud soolisel pinnal diskrimineerimata, kuid ka need 

on soovitused, mida tuleb kindlasti palgakorralduse juures arvesse võtta.48 

 

                                                 
41 Euroopa Liidu Ühenduse asutamisleping. Art 39.4. 
42 C.Demmke. European Civil Services between Tradition and Reform. EIPA, 2004, p 38-39. 
43 Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade kohaselt ametniku töötasu koosneb põhipalgast, 
peretoetustest ja muudest toetustest. Igakuine põhipalk määratakse  vastavalt palgaastmele ja –järgule. 
Peretoetused on näiteks majapidamistoetus, ülalpeetava lapse toetus ja õppetoetus. The Staff  Regulations 
of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community 
and the European Atomic Energy Community. – Veebis kättesaadav: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/et/consleg/1962/R/01962R0031-20060101-et.pdf. 
44  Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi 30. septembri 1994.a. otsus nr III-4/A-5/94 
Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 25 lg 3 Põhiseadusele vastavuse läbivaatamine Eesti NSV 
taluseaduse § 30 lg 2 kehtetuks tunnistamise osas. – RT I 1994,66,1159. 
45 T.Anepaio, A.Hussar, K.Jaanimägi, S.Kaugia, K.Land, V.Olle, P.Roosma. Sissejuhatus õigusteadusesse. 
Tallinn: Juura 2003, lk 78.  
46 Consolidated version of the treaty establishing the European Community. Official Journal C 325, 24 
December 2002. 
47 Rahvusvahelise tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni "Mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise kohta 
võrdväärse töö eest" ratifitseerimise seadus. – RT II, 29.03.1996, 9/10, 31.  
48 Fontes PMP AS on teinud viimase 6 a jooksul naiste ja meeste palkade võrdlust ning tulemus on alati 
olnud sarnane – meeste üldise palgatase sama töö väärtuse juures on kõigil vaadeldud aastail olnud umbes 
10% kõrgem naiste palgaastmest. Põhjuseks on mitte ettevõtete palgapoliitika palga määramisel, vaid 
enamasti muud objektiivsed tegurid, mis mõjutavad tegelikult välja teenitavat palga suurust. (Fontes PMP 
AS. Eesti palgauuring 2006, lk 207). Autorile teadaolevalt ei ole avalikus sektoris tehtud sellist võrdlust 
palkade osas. 
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Euroopa Nõukogu on 2006. aastal andnud soovitused liikmesriikidele ametnike staatuse 

kohta Euroopas, milles rõhutatakse seda, et mistahes avaliku teenistusega süsteemiga on 

tegemist, tuleb silmas pidada, et kehtivad põhiprintsiibid, mida tuleb järgida selleks, et 

saavutada efektiivne ning kodanikele suunatud avalik teenistus. Palgakorraldust avalikus 

teenistuses puudutab soovitus number 12, mille kohaselt peab ametnikel olema piisav 

tasustamine, mis vastab nende kohustustele ja funktsioonile. Tasustamist tuleb vaadata 

kui organisatsiooni soovitud eesmärkide saavutamist ja peab olema piisav selleks, et 

kindlustada seda, et ametnikud ei riskiks korruptsiooniga ega tegeleks tegevustega, mis ei 

sobi kokku avalike ülesannete täitmisega. Tulenevalt soovitusest number 12, peab 

ametnike tasustamine olema piisav. See viitab selgelt sellele, et palgatase peab olema 

seotud ametniku vastutusega ehk palgatase peab olema põhiosas seotud ametniku poolt 

teostatavate ülesannetega. Oluline on vältida erikohtlemist ja diskrimineerimist selles 

kontekstis. Palk võiks koosneda kolmest elemendist – põhipalgast, mida täiendatakse 

sotsiaalsete toetustega ning tulemusega seonduvatest lisatasudest. Palgal on suur osa 

eesmärkide saavutamisel ning on oluline, et ametnik saab piisavalt palka normaalseks 

äraelamiseks.49 Seega Euroopa Nõukogu soovituste kohaselt on „heas” palgasüsteemis 

kolmeelemendiline põhipalk, mis peab olema seotud ametniku vastutuse ja teostatavate 

ülesannetega ning ka Saksamaal avalikus teenistuses rõhutatud alimentatsiooni printsiipi. 

Alimentatsiooni printsiip ehk alalhoiuprintsiip tähendab seda, et riik peab ametnikule 

tagama palga, mis võimaldab ametnikule ja tema perekonnale piisava toimetuleku ning 

peaks tagama ametniku pühendumuse avalikule teenistusele ning vältima ametniku soovi 

tegeleda teiste tegevusaladega ning hoidma ära korruptsiooniohu. 

 

Maailmapanga tehnilises paberis50 on samuti välja toodud soovitatavad iseloomujooned 

avaliku teenistuse palgakorraldusele. Esiteks peab avaliku teenistuse eelarve olema 

koostatud selliselt, et seda ei ületataks vajalike kulutustega ehk siin saab välja tuua 

                                                 
49 Recommendation No R (2000) 6 of the Committee of Ministers to member states on the status of public 
officials in Europe. Adopted by the Committee of Ministers on 24 February 2000 at the 699th meeting the 
Ministers´ Deputies. – Veebis kättesaadav: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/administrative_law_and_justice/texts_&_documents/Conv_Rec_Res/Recommendation(2000)6.as
p. 
50 Tehniline paber on avaldatud selleks, et edastada Maailmapanga uuringu tulemused laiemale 
ühiskonnale. Maailmapank on analüüsinud Eesti avaliku teenistuse seaduse regulatsiooni (lisaks Tšehhile ja 
Ungarile) kindlaks määratud kriteeriumite alusel. 
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tõhususe põhimõtte. Samuti rõhutatakse, et palk peab olema piisavalt 

konkurentsivõimeline igal tasemel ametnike värbamisel, alalhoiul ning motiveerimisel. 

Selle punkti juures võib viidata nii diskrimineerimise keelule ehk võrdse kohtlemise 

põhimõttele kui ka Inimõiguste ülddeklaratsioonist tulenevale töötaja õigusele saada 

õiglaselt töötasu, mis tagab temale ja tema perele inimväärse elamise. Kolmanda 

soovitusena on öeldud, et palgasüsteem peab olema lihtne, läbipaistev ja õiglane.51 Ka see 

punkt kordab juba eelpool toodud põhimõtteid. Rohkem palgakorralduse hindamise 

kriteeriume ei ole välja toodud, kuid tuleb tõdeda, et kõige olulisemad iseloomuomadused 

on välja toodud juba eelpool nimetatud kolmes põhisoovituses. 

 

OECD soovitusel tuleks täpselt reguleerida, kuidas ja kelle poolt kontrollitakse 

palgamaksmist, toetusi jms ning ametnike õigustega seonduvalt jälgida, kas seadus 

fikseerib palgasüsteemi ning kas individuaalse palga määramine on läbipaistev ja ette 

prognoositav.52 Üldine suund OECD liikmesriikide palgakorralduses on palgakorralduse 

paindlikumaks muutmisele (sh jäiga palgaastmestiku kaotamisele), töölepinguliste suhete 

suunas liikumisele, automaatsete palgaelementide vähendamisele, palga sidumisele 

oskuste, vastutuse ja sooritusega.53 

 
Seega võib öelda, et „hea” palgakorraldus avalikus teenistuses on eelkõige järgmiste 

tunnustega (vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku teenistuse põhimõtetele): 

 

� seadusega reguleeritud (kuid siiski jäetud võimalus paindlikkuseks); 

� läbipaistev; 

� palgatase on seotud ametniku vastutusega ehk palgatase peab olema põhiosas 

seotud ametniku poolt teostavate ülesannetega; 

� vältida tuleb erikohtlemist ja diskrimineerimist; 

                                                 
51 B.Nunberg. Ready for Europe. Public Administration Reform and European Union Accession in Central 
and Eastern Europe. The World Bank, Washington DC, Technical Paper no 466, p 23. 
52 Civil Service Legislation Contents Checklist. Sigma Papers No 5. Paris 1996, OECD. Sigma  baselines. 
Civil service and administrative legal framework, p 1. 
53 The State of the Public Service. OECD 2008, advance copy, p 58-60. 
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� palk võiks koosneda kolmest elemendist – põhipalgast, mida täiendatakse 

sotsiaalsete toetustega ning tulemusega seonduvatest lisatasudest (vähendada 

automaatseid lisatasusid); 

� palk peab olema piisav normaalseks äraelamiseks ning õiglane; 

� arvesse on võetud põhiseadusest tulenevaid ning rahvusvaheliselt tunnustatud 

avaliku teenistuse ja haldusõiguse printsiipe. 
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2. LÄBIPAISTEV JA ÕIGLANE PALGAKORRALDUS 

2.1 Palgaandmete avalikustamine    

 
Palgakorraldus on Eestis küll seadusega reguleeritud, kuid läbipaistvuse puudumist on 

ette heidetud mh OECD poolt Eesti kohta koostatud raportites,54 samuti Maailmapanga 

tehnilises paberis.55 Eelkõige on toodud läbipaistmatust tekitavate teguritena välja see, et 

põhipalk moodustab ebaproportsionaalselt väikese osa lõpp-palgast, makstakse 

lisatasusid täiendavate ülesannete eest ning kõikvõimalikke toetusi ja  palgad ei ole 

avalikud.56  

 

Ka F.Cardona jõudis oma uurimuses järeldusele, et Eesti avaliku teenistuse 

palgasüsteemis puudub läbipaistvus ja loogika. Läbipaistvust rõhutavad kõik 

rahvusvahelised soovitused ning läbipaistvuse põhimõte tuleneb ka haldusõiguse üldistest 

põhimõtetest, mida autor käsitles esimeses peatükis pikemalt. Seega läbipaistmatu 

palgakorralduse all peab autor silmas eelkõige seda, et palgakorraldus ei ole selge (st 

kombineeritakse palgakomponente ning põhipalga osakaal on väga väike57) ning palgad 

ei ole avalikud.  

Lähtuvalt tasustamise süsteemist tuleb teha erisusi tasude salastatusel või avalikkusel. 

Kui lähtuda J. Benthami klassikalisest käsitlusest riigiametnike tasustamise kohta, siis 

üheks tema poolt väljatoodud printsiibiks on tasustamise struktuuride läbipaistvus. Selle 

läbipaistvuse tagamiseks on Benthami arvates vajalik kõikide ametnike tasude 

avalikustamine ning lihtne kättesaadavus kõigile huvitatutele. Tasude avalikustamine 

                                                 
54 Civil Service Legislation Checklist 1996 (OECD), F.Cardona „Sustainability Chellenges for the Estonian 
Civil Service, Sigma Rapport, 2006. Läbipaistmatut palgakorraldust on Eestile ette heidetud ka Sigma 
2002. ja 2003. aasta raportites. – Veebis kättesaadav: http://www.oecd.org/dataoecd/38/26/34963227.pdf , 
http://www.oecd.org/dataoecd/38/25/34963238.pdf . 
55 B.Nunberg. Ready for Europe. Public Administration Reform and European Union Accession in Central 
and Eastern Europe. World Bank Technical Paper no 466.The World Bank, Washington, D.C.  
56 Välja arvatud need palgad, mis tuleb avalikustada korruptsioonivastases seaduses sätestatud korras. 
57 Vt kolmandat peatükki. 
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aitab vältida suvaotsuseid, samuti korruptsiooni ja väljapressimisi ametnike poolt. 

Väidetavalt käituvad ametnikud kõige paremini siis, kui neid pidevalt jälgitakse.58  

J. Benthami argumendid ei ole enam eriti populaarsed kuna on selge, et kulutused 

riigiametnike tasustamisel on vaid üks osa riigi kulutustest, samal ajal ei ole kõik 

kulutused avalikud.59 Lisaks palgale on ametnikele ette nähtud ka mitterahalisi 

motivaatoreid (nt soodustused spordiklubides), tagatakse õppelaenu kustutamine 

teenistuses olemise ajal jne. 

Eestis hetkel kehtiv palgaseaduse § 8 lg 3 sätestab, et tööandjal ei ole õigust ilma töötaja 

nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta avaldada andmeid töötajale arvutatud, 

makstud või maksmisele kuuluva palga kohta, samuti palgatingimuste kohta.  Nimetatud 

keeld ei kehti, kui andmeid nõuab kohus, prokuratuur, kohtueelse uurimise asutus, 

Maksu- ja Tolliamet, Riigikontroll, Statistikaamet või Tööinspektsioon, samuti 

korruptsioonivastases seaduses ja teistes seadustes ettenähtud juhtudel. Sama paragrahvi 

lg 4 sätestab, et tööandjal on õigus avaldada töötajate rühmade (mitte vähem kui viis 

töötajat) palgaandmeid.  

Nagu eespool60 mainitud, on Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium 

jõudnud järeldusele, et põhiseaduse § 26 kaitseala hõlmab ka ärilise ja erialalise tegevuse 

kohta selliste andmete kogumist, säilitamist ja avaldamist, mis võimaldavad saada 

ülevaate isiku varast ja majanduslikest huvidest, st et isiku palgaandmete kogumine ja 

avalikkusele kättesaadavaks tegemine ning vara ja varaliste kohustuste riigiasutusele 

avaldamise kohustus riivab seetõttu põhiseaduse §-ga 26 kaitstavat õigust eraelu 

puutumatusele.61  Õiguskantsler on 2005. aasta avaliku teenistuse seaduse muutmise ja 

sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta Justiitsministeeriumile 

saadetud kirjas avaldanud seisukoha palkade avalikustamise regulatsiooni osas: 

                                                 
58 Annus,T. Riigiametnike tasustamise korraldus. – Juridica 1998, nr 6. 
59 Ibid. 
60 vt esimene peatükk. 
61 Riigikohtu Põhiseaduslikkuse Järelevalve Kohtukolleegiumi 24. detsembri 2002 otsus nr 3-4-1-10-02. 
Tallinna Halduskohtu taotlus kontrollida rahandusministri 28.01.2002 määruse nr 24 "Ametiisikute 
palgaandmete avalikustamise kord ja tingimused" ning Palgaseaduse § 8 lg 3.1 viimase lause vastavust 
Põhiseadusele.  – RT III, 2003,2,16. 
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„Tsiteeritud säte teeb minu hinnangul sisuliselt kohustuslikuks muuta kõigi ametnike 

palgad avalikkusele kättesaadavaks. /…/ Mul on tugev kahtlus, et see võib olla 

siseriikliku põhiseaduse kohaselt ebaproportsionaalne arvestades isikute õigust eraelu 

kaitsele. Asjakohased on ka direktiiv 95/46, Euroopa kohtu lahend ühendatud asjas C-

465-00, C-138/01, C-139/01 ning Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus asjas Österreicher 

Rundfunk and others versus Neukomm and Leuermann, 20. mai 2003.“ 

Seega õiguskantsleri hinnangul võib kõikide avalike teenistujate palgaandmete 

avalikustamine olla põhiseaduse kohaselt ebaproportsionaalne arvestades isikute õigust 

eraelu kaitsele. Autori hinnangul ei olegi vajalik avalikustada kõikide avalike teenistujate 

palgad nagu Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku 

Erakonna valitsusliidu programm aastateks 2007-2011 ette näeb. Avalikustada võiks vaid 

ametnike62 palgaandmed.  

Põhiseaduse § 26 sätestab, et igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele. 

Tegemist on riigi kohustusega mitte sekkuda isiku eraellu.63 Riik võib isiku eraellu 

sekkuda vaid seaduses sätestatud korras ja tingimustel tervise, kõlbluse, avaliku korra või 

teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või kurjategija 

tabamiseks. Põhiõiguse kaitseala riivel peab olema legitiimne põhjus ja teiseks peab riive 

olema proportsionaalne. Põhiõiguse riive on lubatud, kui see ei ole PS-ga otseselt 

keelatud.64 

 

Tulenevalt PS § 11 tohib õigusi ja vabadusi piirata ainult kooskõlas põhiseadusega ning 

need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada 

piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. Abinõu on vajalik siis, kui eesmärki ei ole 

võimalik saavutada mõne teise, isikut vähem koormava abinõuga, mis on vähemalt sama 

                                                 
62 Kehtiv ametniku definitsioon (mis on ilmselgelt liiga lai) tuleb üle vaadata funktsioonide valguses, mis 
nähakse ette uues avaliku teenistuse seaduse eelnõus ning kehtestada ametniku definitsioon, mis kitsendab 
ametnike ringi tulenevalt avaliku võimu teostamise funktsioonist. 
63 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 5. märtsi 2001 otsus nr 3-4-1-2-01. Tallinna 
Halduskohtu taotluse tunnistada kehtetuks välismaalaste seaduse § 12 lg 5 ja lg 6 läbivaatamine. – RT III,  
2001,7,75. 
64 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne.  Juura, Õigusteabe AS, 2002, lk 86. 
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efektiivne kui esimene.65 Palgaandmete ja tasude avalikustamine on vajalik riigi vara 

kasutamise muutmisel läbipaistvamaks ning korruptsiooni vältimiseks ehk kuriteo 

tõkestamiseks. Tõenäoliselt on palkade avalikustamine siinkohal kõige efektiivsem 

vahend. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegium on rõhutanud: „Sobiv 

on abinõu, mis soodustab eesmärgi saavutamist.“ Seejuures piisab sellest, kui tegemist 

on õiges suunas liikumisega, st abinõu ei pea eesmärki absoluutse kindlusega 

saavutama.66 Ehk teisisõnu – ilmselt ei ole võimalik tulenevalt ametnike palkade 

avalikustamisest korruptsiooni täielikult kaotada, kuid see on üks samm korruptsiooni 

vältimise suunas. 

 

Järgmisena tuleb leida vastus küsimusele, kas palgaandmete ja tasude avalikustamine ehk 

põhiõiguse (eraelu puutumatusele) riive on proportsionaalne.  Kaalumisel on kaks 

õigushüve - ühelt poolt riigi huvi avaliku korra kaitsel ning teiselt poolt ametnike õigus 

eraelu puutumatusele. Võiks eeldada, et kui isik on soovinud asuda avalikku teenistusse, 

on ta teadlik sellest, et ametisse nimetamisega kaasneb paratamatult tema õiguste 

mõningane piiramine, mis tuleneb tema poolt teostatavate (avaliku võimu teostamisega 

seonduvate) ülesannete iseloomust. Ka õiguskantsler on mh välja toonud, et põhiseadus 

eristab riigiteenistujate ning teiste isikute ettevõtlusvabadust ning võimaldab (näiteks 

korruptsioonivastase võitluse eesmärgil) kohaldada riigiteenistujatele rangemaid nõudeid. 

Põhiseadus annab seadusandjale selge signaali, et ametiisikute avalikud ja erahuvid 

peavad olema lahutatud.67 Lisaks eelnevale, tuleb rõhutada, et kõikide avaliku sektori 

töötajate avalikustamine ei oleks proportsionaalne, sest ametnike puhul on riive 

õigustatud just eelkõige nende eriliste kohustuste (avaliku võimu teostamine) tõttu. Riigil 

on huvi avaliku korra kaitsmisel ning korruptsiooni vältimisel. Siinkohal on oluline 

hinnata ka seda, kas palgaandmete avalikustamine aitab kaasa korruptsiooni ennetamisele 

või avastamisele ning kas kehtestatud piirang vastab proportsionaalsuse põhimõttele. 

Õigusriigis kehtiva proportsionaalsuse printsiibi kohaselt peavad rakendatavad abinõud 

                                                 
65 Riigikohtu Põhiseaduslikkuse Järelevalve Kohtukolleegiumi 6. märtsi 2002 otsus nr 3-4-1-1-02.  Tallinna 
Ringkonnakohtu taotlus tunnistada Käibemaksuseaduse § 18 lg 8 teine lause kehtetuks. – RT III, 
2002,8,74.  
66 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne.  Juura, Õigusteabe AS, 2002, lk 112. 
67 Õiguskantsleri tegevuse ülevaade 2002. Tallinn, 2003. 
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vastama soovitud eesmärgile.68 Õigustatud eesmärgi tuvastamisel tuleb arvestada 

eesmärgi saavutamiseks valitud vahendit ning selle mõju. Tulenevalt põhiseadusest, peab 

piirang olema proportsionaalne soovitava eesmärgiga. Juhul, kui palgaandmed on kõigile 

kättesaadavad, tekib nö avalikkuse kontroll isiku palga kujunemise ja lõpliku palga osas.  

 

Palkade avalikustamine on levinud ka teistes riikides, nt Rootsis ja Sloveenias. Rootsis on 

väga avatud palgasüsteem ning kõik asutustes tehtavad otsused on avalikud. Eelkõige 

rõhutatakse läbipaistvust ja isereguleeritust. Ka on võimalik saada infot iga avaliku 

teenistuja palga kohta.69 Sloveenias reguleerib avalike teenistujate palgakorraldust 

avaliku sektori palgasüsteemi seadus,70 mille eesmärgiks oli luua läbipaistev, paindlik 

ning kontrollitav palgakorraldus.71 Seadusega sooviti luua palgasüsteemi põhireeglid 

selleks, et rakendada võrdse kohtlemise printsiipi võrreldavatel ametikohtadel ning 

võrreldavate ametinimetuste puhul ning isikute vahel, kes teostavad sama funktsiooni. 

Samuti olid märksõnadeks palgasüsteemi läbipaistvus ning motiveerimine.72 Vaatamata 

sellele, et eesmärgiks oli võimalikult läbipaistev palgasüsteem, ei ole kogu palk 

Sloveenias siiski avalik.  

 

Lisaks võib näiteid tuua Eestist. Nimelt Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnavolikogu 

ja ametite interneti kodulehekülgedel73 on aktuaalne info palkade kohta üleval koguaeg 

ning seda uuendatakse iga kuu. Selline palkade avalikustamine tekitab usaldusväärsust ja 

suurendab läbipaistvust, mistõttu võiks see kohaliku omavalitsuse tasandilt kanduda üle 

ka riigitasandile, kus avalikustatakse informatsioon ametiisikute eelmise aasta 

palgaandmete osas, kuid sellest ei ole võimalik saada piisavalt infot suvalisel ajahetkel.  

                                                 
68 Riigikohtu Põhiseaduslikkuse Järelevalve Kohtukolleegiumi 06. oktoobri 1997 otsus nr 3-4-1-3-97. 
Valga Maakohtu 9. juuni 1997. a. taotluse, tunnistada osaliselt kehtetuks Valga Linnavolikogu 10. jaanuari 
1996. a. määrusega nr. 1 kinnitatud Valga linna korra eeskirja I osa p. 3.19, läbivaatamine. – RT I, 
1997,74,1268. 
69 Pay Formation in Sweden´s Central Government Sector. SAGE, oct 14, 2008.  Per Stengardi ettekanne 
Rahandusministeeriumis toimunud rahvusvahelisel palgakonverentsil. 
70 Public Sector Wage System Act. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Sloveenia avaliku 
sektori palgasüsteemi seadus). 
71 Information on the Structure of the Civil and Public Services of the EU Member and Applicant States.  
72 Public Sector Wage System Act. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). (Sloveenia avaliku 
sektori palgasüsteemi seadus). 
73 Vähemalt varasemalt oli võimalik palgaandmeid kodulehelt vaadata. Nüüdseks on Tallinnal uus 
kodulehekülg, millelt on palgaandmete ja ka muu vajaliku info leidmine muutunud oluliselt keerulisemaks.  
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Tulenevalt eelnevast, võib asuda seisukohale, et ametnike palgaandmete avalikustamine 

on vajalik eelkõige läbipaistvuse tagamiseks ning korruptsiooni vältimiseks (kuriteo 

tõkestamiseks) avalikus teenistuses. Autori hinnangul ei ole riive ebaproportsionaalne 

kuna ametnikele on seatud suuremad nõudmised (nt kõrgemad nõudmised teenistusse 

võtmisel, neile laienevad tegevus- ja toimingupiirangud jne) kui teistele isikutele. 

Ametnike kõrgemad nõudmised ja suuremad piirangud seonduvad avaliku võimu 

teostamise ülesandega ehk neile on usaldatud avaliku võimu teostamine. Tulenevalt 

eelnevast, võib asuda seisukohale, et eelpool kirjeldatud eraelu puutumatuse õiguse 

piirang on proportsionaalne ning mõistlik. 

Juhul kui ametnike tasud on rangelt seaduse alusel kindlaks määratud lähtuvalt mõnest 

välisest, objektiivselt tajutavast tunnusest (ametikoht või ametiaste jne) ilma täiendavate 

tasude maksmise võimaluseta, on ilmselge, et iga ametniku tasu on võimalik kindlaks 

teha. Loomulikult ei ole võimalik sellisel juhul teada saada ametniku kogutulu, mis 

hõlmaks ka muud tulud lisaks avalikust teenistusest saadule. Juhul kui ametnike tasus on 

vähimgi kokkulepluse moment, ei ole igaühel üheselt võimalik tasusid kindlaks määrata. 

Eelkõige võib see kaasa tuua probleeme teiste ametnike motiveerimisel, kuna teadmata 

kolleegide tasu, võib neil tekkida mulje ebaõiglusest, arvates teiste ametnike tasu liiga 

kõrge olevat. Tasude salastatus toob kaasa ametnike arvamuse, et tasud on äärmiselt 

ebaühtlased (kuigi see ei pruugi nii olla), olles usaldussuhte lõhkumise potentsiaalseks 

allikaks. Sellisel juhul on peetud üheks võimaluseks ka kõikide tasude avalikustamist.74 

Seega on võimalik avalikustada ka kogu ametniku sissetulek, kuid siinkohal tuleks seada 

piiranguks see, et avalikustada võib vaid selle osa ametniku sissetulekust, mis on saadud 

avalikus teenistuses ehk saadud seoses teenistusülesannete täitmisega.75 

Seega selleks, et tagada läbipaistev palgakorraldus, teeb autor järgmised ettepanekud: 

 

1) luua selge palgasüsteem, millest nähtub palga moodustamine ja 

palgakomponendid; 

                                                 
74Annus,T. Riigiametnike tasustamise korraldus. – Juridica 1998, nr 6. 
75 St näiteks ametniku üüritulu ei oleks kohustuslik avaldada. 



27 
 

2) avalikustada ametnike palgad (vähemalt) asutuse veebilehel; 

3) avalikustada asutuse palgajuhend.  

 

Uues avaliku teenistuse seaduse eelnõus76 reguleerib palgakorraldust 7. peatükk. Eelnõu 

seab muuhulgas eesmärgiks selge palgasüsteemi loomise ning defineerib 

palgakomponentidena põhipalga ja individuaalse lisatasu mõisted. Lisaks defineeritakse 

tulemustasu. 

 

Eelnõu näeb samuti ette palkade ja muu tulu avalikustamise. Lisaks avalikustatakse 

ametiasutuse palgajuhend. Erisuseks autori poolt välja pakutuga, avalikustatakse eelnõu 

kohaselt nii ametniku palk ja muu tulu kui ka ametiasutuse palgajuhend avaliku 

teenistuse kesksel veebilehel. Seega ei ole ka eelnõu kohaselt välistatud ametiasutustel 

oma veebilehel palkade ja ametijuhendi avaldamine. Eelnõu koostamisel peeti vajalikuks 

koondada info kesksele veebilehele, kust on ehk kõige lihtsam info üles leida. Seega võib 

öelda, et autori poolt tehtud ettepanekud kattuvad paljuski uues avaliku teenistuse 

seaduse eelnõus välja pakutuga. 

 

 

2.2 Õiglaste palkade kehtestamine   

2.2.1 Õigluse põhimõte 
 

Palgaregulatsiooni kehtestamine seadusega ei saa kindlustada õiglast palka ning kehtivast 

seadusandlusest ei olegi võimalik leida sätet selle kohta, et palk peab olema õiglane. 

Õiglase palgakorralduse all võib aga käsitleda mitut aspekti – võrdset kohtlemist meeste 

ja naiste palga osas, võrdset palka sama tööd tegevatele avalikele teenistujatele, õiglast 

palka täidetud teenistusülesannete eest ning seda, et palk peab olema piisav normaalseks 

äraelamiseks. Samuti tuleb rõhutada palga konkurentsivõimelisust võrreldes üldise 

palgaturuga. 

                                                 
76 Avaliku teenistuse seaduse eelnõu. Veebis kättesaadav 
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_ELEHT=233438&did=233432&kkring=233438&ver=
&nr=1.  
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Piisava palga garanteerib Saksamaa avalikus teenistuses alimentatsiooniprintsiip, mille 

eesmärgiks on tagada isikule ja ka tema perele ülalpidamine, mis vastab ametikohale ja 

vastutusele.77 Selle printsiibi õigustuseks on öeldud, et see annab riigiametnikule 

võimaluse pühenduda täielikult avalikule teenistusele ja tagab majandusliku sõltumatuse. 

Alimentatsioonipõhimõte on üks nn traditsioonilistest avalikku teenistust reguleerivatest 

põhimõtetest,78 mis kohustab tööandjat tagama ametnikule piisav ülalpidamine 

(alimendid). Ametniku teenistusest saadavate hüvede (eelkõige rahasummade) suurus 

peab olema määratud selliselt, et need kindlustavad, võttes arvesse ametikoha kõrgust, 

tähendust ja vastutust ning muid olusid, et ametnik võib keskenduda oma ülesannete 

täitmisele kui põhitööle ning saab olla õiguslikult ja majanduslikult sõltumatu ning 

poliitiliselt erapooletu. Alimentatsiooni ei saa mõista kui hüvitust konkreetsete teenete 

eest, vaid kui riigi poolt määratud vastutasu selle eest, et ametnik pühendub riigi 

teenimisele kogu oma isiksusega ning oma teenistuskohustusi nõuetekohaselt täidab.79 

Seega võib ka alimentatsiooniprintsiipi vaadelda kui ühte osa õiglasest palgast, kuid 

Saksamaa on tugeva avaliku teenistuse karjäärisüsteemiga maa ning see omab tagajärgi 

ka palgamudelile. Nimelt karjäärisüsteemiga riikides on klassikaline palgasüsteem 

ülesehitatud kindlusele, võrdsusele, staažile ja läbipaistvusele. Positsioonimudeli puhul 

aga tööturule, ametikohale ning tulemustele. Eesti avalik teenistus kuulub pigem avaliku 

teenistuse segasüsteemi (mis kaldub pigem positsioonisüsteemi suunas) ning mõistlik 

oleks ka tulevikus lähtuda üldistest trendidest EL liikmesriikides, kus on suuremalt jaolt 

tegemist segasüsteemidega. Seega karjäärisüsteemist üle võtta palgasüsteemi elemente, 

kui riigis on valdav sega- või positsioonisüsteem, ei ole kuigivõrd mõistlik.  

Nii nagu esimeses peatükis mainiti, ei ole Eesti muuhulgas ratifitseerinud Euroopa 

sotsiaalharta80 artikli 4 lõiget 1, mis sätestab õiguse töötasule, mis tagab töötajale ja tema 

perekonnale rahuldava elustandardi. Küll aga sätestab põhimõtteliselt sama õiguse ÜRO 

                                                 
77 The Public Service in Germany. Federal Ministry of the Interior. Bonn,1999, p 86. 
78 Nii nimetatakse Saksa õiguses teatud pikka aega kehtinud elukutseliste ametnike teenistust reguleerivaid 
põhimõtteid, mis loetakse garanteerituks Saksa põhiseaduse § 33 art 5 alusel. 
79 Deutsches Rechts-Lexikon. C.H.Beck´sche Verlagsbuchhandlung, München 1992, p 108. 
80 Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta. – RT II 2000;15;93. 
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majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt.81 Vaatamata 

sellele, et Eestis ei ole seaduses sätestatud eelpool nimetatud nõuet, kehtib nõue vältida 

erikohtlemist ja diskrimineerimist, mis tuleneb põhiseadusest, palgaseadusest ja Eesti 

poolt ratifitseeritud seadusest mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise kohta võrdväärse 

töö eest.82 2001. aastal muudeti palgaseadust ning täiendati meeste ja naiste võrdse 

tasustamise põhimõtte seadustamine. Palgaseaduse eelnõu seletuskirjas on öeldud 

järgmist: „ Euroopa Liidus tunnustatud põhimõtte kohaselt tuleb mehi ja naisi kohelda 

võrdselt ja tagada neile töökohal samad õigused ja võrdsed võimalused. Üheks aspektiks 

võrdse kohtlemise põhimõtte elluviimisel on meestele ja naistele võrdväärse töö eest 

võrdse palga maksmine. Sooline diskrimineerimine võib aset leida ühele või teisele soole 

ebasoodsamate palgatingimuste rakendamisel.“ Vastavalt EN direktiivile 75/117/EMÜ 

"Mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise põhimõtte kohaldamisega seotud seaduste 

ühtlustamise kohta liikmesriikides" peavad liikmesriigid võtma kasutusele meetmeid 

tagamaks võrdse tasustamise põhimõtte rakendamine ka siseriiklikus õiguses. Senini 

puudusid seadusest sätted meeste ja naiste võrdse tasustamise kohta, kui mõlemad teevad 

võrdväärset tööd.  

Palgaseaduse § 51 sätestab võrdse tasustamise põhimõtte sama või võrdväärset tööd 

tegevale mees- ja naistöötajale. Erisused töötasus võivad olla õigustatud, kui eeliste 

andmine on tingitud objektiivsetest soost sõltumatutest teguritest (nt kvalifikatsioon, 

kogemused jne). Tõendamiskoormus lasub tööandjal, kes pärast töötaja poolt esitatud 

diskrimineerimise oletust peab tõendama, et eeliste andmine oli tingitud 

mittediskrimineerivatest asjaoludest. Selleks, et töötaja saaks kinnitust ebavõrdse 

tasustamise esinemises, peab isikul olema tagatud võimalus saada vajalikku 

informatsiooni palga määramise aluste kohta, kui ta teeb vastassoost töötajaga sama või 

võrdväärset tööd. Kuna antud juhul selle nõude täitmine läheks vastuollu PaS §-s 8 

sätestatud palgaandmete avaldamise piiranguga, on muudetud § 8 lõiget 3, mille kohaselt 

võib palgaandmete avalikustamist seaduses sätestatud juhtudel pidada lubatavaks. Võrdse 

tasustamise põhimõtte kohaselt hõlmab mõiste "palgatingimused" lisaks palgale ka 
                                                 
81 Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt. Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni 16.12.1966 välisleping nr 17, jõustumiskuupäev 21.01.1992. 
82 Rahvusvahelise tööorganisatsiooni (ILO) konventsioon "Mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise kohta 
võrdväärse töö eest ratifitseerimise seadus. Vastu võetud 6. märtsil 1996. a. – RT II, 29.03.1996, 9/10, 31. 



30 
 

tööandja poolt makstavaid lisatasusid ja hüvitisi ning sotsiaalse tagatisena saadavaid 

soodustusi.83 

Vaatamata sellele, et tuleks lähtuda ILO ja teiste organisatsioonide soovitustest tagada 

võrdsed võimalused palga osas meeste ja naiste vahel, siis õigluse tagamine võib osutuda 

sageli keerukamaks.  

 

Valitsusliidu programmis on seatud eesmärgiks lisaks eelnevale, suurendada avaliku 

sektori palkade konkurentsivõimelisust. Avaliku teenistuse motivatsioonisüsteemide 

uuringu kohaselt on hinnang palkade konkurentsivõimelisusele ametnike seas kasvanud 

viimase aasta jooksul. Uuringust ilmnes positiivne seos tasu konkurentsivõimelisuse 

hinnangute ning asutusesisese tasude avalikustamise vahel: kui ametnikud teavad oma 

vahetute kolleegide palkasid ja ei toetu hinnangute kujundamisel kuulujuttudele, siis 

hindavad nad oma palka ka laiemas kontekstis konkurentsivõimelisemaks.84 

 

Ilmar Tammelo on välja toonud kaks spetsiifilist õigluse kriteeriumi, mis puudutavad 

tööd kui kõige selle mõõdupuud, millele inimesel on õigus. Need on: „Igaühele vastavalt 

tema pingutustele” ja „Igaühele tema panuste järgi”. „Pingutust” esimeses põhimõttes 

tuleb mõista tegevusena, mida õiglusdestinataar tekitab. Siit tuleneb fundamentaalne 

probleem, kuidas määratleda tööd õigluse seisukohast, kui konkreetsel juhtumil 

tegutsemisväärtus ja teoväärtus teineteisest erinevad.  I.Tammelo leiab, et õigluse puhul 

tuleb arvesse võtta kõiki asjasse puutuvaid kriteeriume (nt leidub võimekamaid ja 

vähemvõimekaid inimesi,  tööprotsessis osalevate inimeste hetke füüsilisel ja vaimsel 

seisundil on oma roll, olulised on ka töötingimused).85 Tulebki rõhutada, et õigluse 

mõiste on alati subjektiivne ja lähtub indiviidist. Ebaõigluse tunnetamine tasustamisel 

viib tööpanuse vähendamiseni või töökoha vahetamiseni.86 Õiglane on süsteem, kus 

sarnaselt panustavaid inimesi tasustatakse samaväärselt ja neid, kes annavad erineva 

                                                 
83 Palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu 671SE I seletuskiri. Veebis kättesaadav: 
http://web.riigikogu.ee/ems/saros-
bin/mgetdoc?itemid=010380001&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11.  
84 Avaliku teenistuse motivatsioonisüsteemide uuring. TNS Emor. Sügis 2007, lk 12. 
85 I.Tammelo. Õiglus ja hool. Tartu, Ilmamaa, 2001, 2006, lk 118, Koostajad: Raul Narits ja Marju Luts. 
86 I.Lott. Õiglus on surnud, elagu õiglus. Ettekanne konverentsil Palga Päev 2007, 17.09.2007. 
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panuse, erinevalt. Selged põhimõtted vähendavad erinevate otsustajate subjektiivsusest 

tulenevat võimalikku ebavõrdsust. Teisalt aga on avaliku ja läbipaistva süsteemi puhul 

töötajatel võimalik õiglust objektiivsemalt hinnata kui suletud süsteemi puhul.87 

 

2.2.2 Ametikohtade hindamine õiglase palgakorralduse tagamise võimalusena 
 

Avaliku teenistuse motivatsioonisüsteemide uuringu kohaselt on ametnike rahulolu 

süsteemi asutusesisese õiglusega keskmisel tasemel. Keskmine 3,2 palline rahulolu 

hinnang 5-paalisel skaalal tähendab seda, et süsteem on sisemiselt täiesti õiglane 16% ja 

üldiselt õiglane 24% ametnike arvates. Pea iga kolmas (31%) ametnik tajub aga 

asutusesisest tasude jagamist täiesti või pigem ebaõiglasena.88 

Objektiivsuse õiglase palga puhul aitab tagada ametikohtade hindamine. Ametikohti 

hinnanud asutused saavad hindamistulemusi kasutada palgasüsteemi analüüsimisel ja 

arendamisel. Seega on hindamise peamine eesmärk saada ühtne, võimalikult objektiivne 

ja selgetel argumentidel põhinev alus organisatsiooni palgasüsteemi arendamiseks.  

Ametikohtade hindamisel kasutatavad meetodi jagunevad peamiselt kaheks: 

1) mitte-analüütilised meetodid – ametikohta hinnatakse tervikuna: 

- ametikohtade järjestamine; 

- paaride võrdlemine; 

- klassifitseerimine (nt tööperede meetod). 

2) analüütilised meetodid – ametikoht jaotatakse alam-faktoriteks, mida võrreldakse teiste 

ametikohtade faktoritega või hinnatakse kokkulepitud skaalal: 

                                                 
87 Avaliku teenistuse motivatsioonisüsteemide uuring. TNS Emor. Sügis, 2007, lk 23. 
88 Ibid, lk 25. 
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  - faktorite võrdlemine; 

  - faktorite hindamine (ehk punkt-faktor meetod).89 

Avalikus sektoris on kasutusel punkt-faktor meetod, mille peamiseks miinuseks on suur 

ajakulu, kuid tulemus sellevõrra objektiivsem. Vaatamata sellele, et ametikohtade 

hindamise miinuseks peetakse liigset bürokraatiat, aitab tööde analüüs, töökirjeldused ja 

hindamine kaasa asutusesisese õigluse tagamiseks.90 

Ametikohtade hindamise teema on Eestis aktuaalseks muutunud eriti viimastel aastatel 

ning esimeste asutuste sellealased praktikad näitavad, et kasud sellest on tõepoolest 

laiemat tutvustamist ja teadvustamist väärt. Hindamiskriteeriumiteks intellektuaalsel tööl 

on haridus ja erialane kogemus, tööprotsessi iseloomustajad (töö reguleeritus, 

mõtlemisülesande keerukus, juhtimine ja/või koostöö) ning vastutus (vastutus 

tööprotsesside eest, otsuste mõju).91  

 

Ametikohtade hindamine seati ülesandeks ka Sloveenias enne avaliku sektori 

palgasüsteemi seaduse vastu võtmist. Sloveenias on ametikohtade hindamise alusel 

moodustatud palgagrupid, mis  põhinevad ametinimetustel. Palgagrupp koosneb 

funktsioonidest või ametikohtadest ja ametinimetustest, mis on tüüpilised sarnastele 

ametikohtadele. Palgagrupp peab olema jagatud palga alamgruppidesse vaadeldes neid  

tavaliste tunnuste, positsiooni ning ametinimetuste järgi. Palgagrupid on jaotatud A-st J-

ni, mis omakorda jagunevad alampunktideks.92 

 

Rootsi avalikus sektoris kasutatakse ametikohtade hindamist väga vähe kuna seda 

peetakse administratiivselt väga koormavaks. Selle asemel on antud asutuste juhtidele 

õigus võtta ise vastu otsuseid ametnike palkade osas, mis annab võimaluse kohandada 

palku just vastavalt kohalikele oludele ja vajadustele. Siinjuures on raamiks eelarve, mis 

                                                 
89 Avaliku teenistuse ametikohtade hindamine. Veebis kättesaadav: http://www.fin.ee/?id=14743.  
90 G-T.Milkovich, J-M.Newman. „Compensation.” 2005, p 161. 
91 Avaliku teenistuse ametikohtade hindamise käsiraamat. Riigikantselei 2006, lk 11. 
92 Public Sector Wage System Act. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). (Sloveenia avaliku 
sektori palgasüsteemi seadus). 
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tagab rahalise vastutuse.93 Siiski tuleb juhtida tähelepanu sellele, et Rootsi individuaalse 

ja diferentseeritud tasu eesmärgiks peetakse tasu sidumist sooritusega ja teiste 

kompetentsuse kriteeriumitega. Põhilised faktorid, mida tuleb individuaalse, 

diferentseeritud palga juures arvesse võtta, on tööülesannete keerukus, isiku individuaalse 

soorituse kvaliteet ning kõnealuse ametikoha turuväärtus.94  Seega sisuliselt hinnatakse 

samu kriteeriume nagu Eestis ametikohtade hindamise puhul. 

 

Ametikohtade hindamisel on 3 põhilist eesmärki. Esiteks asutuse sees tööde järjestamine, 

tehes need omavahel  võrreldavaks ja mõõtes erinevate tööde väärtust asutuse sees. 

Teiseks, subjektiivsuse vähendamine tööde väärtuse hindamisel ning kolmandaks selge 

aluse loomine võimalikult õiglase ja põhjendatud palgasüsteemi kujundamiseks. Seega 

eesmärgiks on võimaluse loomine iga nii riigi- kui kohaliku omavalitsuse ametiasutuse 

ametikoha suhtelise väärtuse määramiseks nii organisatsioonisiseselt kui avalikus sektoris 

tervikuna, et tagada avaliku teenistuse ametikohtade võrreldavus. Ametikohtade 

võrdlemine aitab omakorda tagada palkade võrreldavust ning seega õiglast ja kaasaegset 

palgakorraldust kogu avalikus teenistuses.95 Ametikohtade hindamisel ei lähtuta 

ametinimetustest, vaid konkreetse ametikoha ülesannetest ja nende tegelikust sisust. 

Suurte organisatsioonide puhul kasutatakse eelnevalt tüüpametikohtade valimist 

(tavaliselt ca 30% kõigist ametikohtadest) ning nendest tulenevalt hinnatakse ka 

ülejäänud ametikohad.  

 

Hindamisel on kehtestatud reeglid, mida tuleb järgida: 

 

� hinnatakse ametikohta, mitte inimest; 

� lähtutakse ametikoha töö sisust, mitte ametikoha nimetusest; 

� hinnatakse „normaalset“ keskmist tööd, mitte ideaali;  

� juhi ametikoht ei pea saama kõikides kriteeriumites rohkem punkte võrreldes 

alluvatega; 

                                                 
93 Pay Formation in Sweden´s Central Government Sector. SAGE, oct 14, 2008.  Per Stengardi ettekanne 
Rahandusministeeriumis toimunud rahvusvahelisel palgakonverentsil. 
94 Performance-related pay for Government Employees. OECD, 2005, p 153. 
95 Avaliku teenistuse ametikohtade hindamise käsiraamat. Riigikantselei 2006, lk 3; M.Armstrong, 
H.Murlis „Reward Management: A Handbook of Remuneration Strategy and Practice“, 2004. 
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� hinnatakse tööd nagu ta praegu on; 

� ei arvestata praegust palka.96 

 

Kehtivate palkade turuga võrdlemine eeldab turuinfo olemasolu (nt iga-aastane Fontes 

PMP AS-i Eesti palgauuring) või kogutakse info tsentraalselt avalikus sektoris. Kui 

palgaturu info on kogutud samadel alustel ja turu erinevad tööd on hinnatud sarnase 

metoodikaga, siis on võimalik hinnata ka tänaste palkade konkurentsivõimet palgaturul 

ning tuua välja, millised ametikohad on turust lähtuvalt üle- või alamakstud.97 

 

Seega oleks ametikohtade hindamine vajalik samm palgareformi suunas ja mõned 

asutused on juba selle sammu ka juba teinud või seda hetkel tegemas. 2007. aasta lõpu 

seisuga on ametikohtade hindamine lõpetatud või lõpetamisel 45 asutuses. Asutustes 

viivad hindamist läbi asutuse (valitud) töötajad, personaliosakond ning asutuse 

kõrgemalseisvad isikud, kaasates üldjuhul Fontes PMP AS-i konsultandi ning järgides 

Rahandusministeeriumi ja Riigikantselei poolt väljatöötatud ametikohtade hindamise 

käsiraamatut. 

 

Ametikohtade hindamise kohustus peaks edaspidi tulenema avaliku teenistuse seadusest 

kuna juhul, kui see on vabatahtlik tegevus, ei saavutata sellega lõpp-eesmärki, milleks on 

ametikohtade ja palkade võrreldavus kogu avalikus teenistuses, samuti tekib parem 

võrdlemisvõimalus erasektoriga ehk avaliku sektori konkurentsivõime suurendamine. 

Tulles tagasi palkade võrreldavuse juurde, siis tuleb silmas pidada seda, et ka 

ametikohtade hindamisega ei ole võimalik tagada palkade võrreldavus kogu avalikus 

sektoris. Teisalt on ametikohtade hindamine võimaluseks, kuidas kõigepealt luua 

võrreldavad palgad asutuse sees, seejärel haldusalas ja ehk kunagi jõuaks sel viisil ka 

terve avaliku sektori palkade võrreldavuseni. Igal juhul võtab see aega ning alati ei 

pruugigi võrdsed palgad erinevates asutustes sama tööd tegevate isikute puhul tähendada 

õiglust. 

 

                                                 
96Avaliku teenistuse ametikohtade hindamise käsiraamat. Riigikantselei 2006, lk 11. 
97 Ibid, lk 15. 
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Üks äärmiselt oluline ametikohtade hindamise väärtus seisneb selles, et ametikohtade 

hindamine on parim (ja ilmselt ka ainus) vahend õiglase palgasüsteemi saavutamiseks. 

Ametikohtade hindamine peab olema pidev protsess, st kui muutuvad ametikohtade 

funktsioonid või muudetakse ametijuhendeid, tuleb uuesti ametikohad üle vaadata 

ametikohtade hindamise valguses. Aastas vähemalt korra tuleks siiski kõik ametikohad 

asutuses üle vaadata ning teha vajalikud muudatused. 

 

Seega selleks, et tagada õiglane palgakorraldus, teeb autor järgmised ettepanekud: 

 

1) avaliku teenistuse palgasüsteem reguleerida ka edaspidi seadusega (st 

võimalikult detailne seaduse regulatsioon palgakorralduse osas); 

2) seadusega kehtestada kohustus hinnata ametikohad ja seeläbi tagada õiglus 

ning palkade võrreldavus. 

 

Nii nagu juba käesoleva magistritöö alapunkti 2.1 lõpus mainiti, reguleerib uue avaliku 

teenistuse seaduse eelnõu palgakorraldust üsnagi detailselt, tuues välja 

palgakomponendid ning nende piirid. Ka eelnõu näeb ette kohustuse hinnata 

ametikohad.98 Nimelt sätestab eelnõu § 59, et ametiasutus on kohustatud ametiasutuse ja 

valitsemisala asutuste ametikohti hindama, lähtudes eelnõu § 5 lõikes 2 nimetatud 

määrusest. Lisatud on ka seda, et ametikohtade hindamise tulemused on üheks aluseks 

ametiasutuse palgaastmestiku kehtestamiseks. Üldiselt kattuvad eelnõu ja autori poolt 

käesolevas alapunktis esitatud ettepanekud, välja arvatud osas, kes kinnitab ametiasutuse 

palgaastmestiku. 

                                                 
98 Avaliku teenistuse seaduse eelnõu § 59. Veebis kättesaadav  
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_ELEHT=233438&did=233432&kkring=233438&ver=
&nr=1.  
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3. LIHTNE JA SELGE PALGASTRUKTUUR 

3.1 Palgakorralduse reguleerimine erinevate õigusaktidega 
 

Eesti avaliku teenistuse palgakorraldus on reguleeritud avaliku teenistuse seadusega 

(edaspidi ATS).99 Samuti on palgakorralduse aluseks riigiteenistujate ametinimetuste ja 

palgaastmestiku seadus100 (edaspidi RAPS) ning igal aastal Vabariigi Valitsuse poolt 

vastuvõetav määrus, mis reguleerib riigiametnike palgakorralduse erisusi vastaval aastal. 

Avaliku teenistuse seadus reguleerib teenistujate palgaküsimusi vaid osaliselt – seaduses 

puudub palga arvutamist ja maksmist puudutav üksikasjalik regulatsioon ning palga 

maksmine toimub palgaseaduses101 sätestatud korras. 

 

ATS-i § 81 sätestab riigiteenistujate palga, ametipalga ja palgamäära mõisted. Selle 

kohaselt nimetatakse palgaks ametipalka koos seaduses sätestatud lisatasudega ja seaduse 

alusel makstavate lisatasudega. Ametipalgaks nimetatakse palgaastmele vastavat 

palgamäära. Palgamäär on ametniku palgaastmele vastav ATS-i §  9 lõike 3 alusel 

Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud või selle alusel diferentseeritud rahasumma. 

Siinkohal on H.Siigur juhtinud tähelepanu sellele, et alati tuleb eristada ametipalka ja 

ametniku palka. „Ametipalk ehk palgamäär on tasu suurus, mis on ametnikule kindlaks 

määratud vastavaks aastaks, lähtudes palgaastme kohasest palgamäärast, seda vajaduse 

korral korrigeerides olenevalt töötingimustest ja/või eeldatavast isiklikust tööpanusest. 

Ametnikele kindlaks määratud ametipalk on selles mõttes alati individualiseeritud, et see 

kuulub konkreetsele ametnikule.”102 

 

ATS-i § 9 reguleerib riigiteenistujate palgaastmestiku, palgamäärade ning ameti- ja 

abiteenistuskohtade nimetuste kehtestamist. Nimetatud paragrahvi kohaselt Riigikogu 

liikmete, Vabariigi Presidendi, samuti Riigikogu poolt valitavate ja nimetatavate 

riigiametnike ning Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike palgamäärad 

                                                 
99 Avaliku teenistuse seadus. – RT I 1995, 16, 228;  2008,35,213. 
100 Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadus. – RT I 1996,15,265; 2008,35,213. 
101 Palgaseadus. – RT I 1994,11,154; 2007,54,362. 
102 H.Siigur. Mõningaid avaliku teenistuse probleeme. – Juridica 1997 nr 4, lk 183-186. 
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kehtestatakse seadusega. Riigikogu Kantselei teenistujate palgaastmestiku ning ameti- ja 

abiteenistuskohtade nimetused kehtestab Riigikogu juhatus. Vabariigi Presidendi 

Kantselei teenistujate palgaastmestik kehtestatakse analoogiliselt Riigikogu Kantselei 

teenistujate suhtes kehtestatud palgaastmestikuga. Riigikohtu teenistujate palgaastmestiku 

kinnitab Riigikohtu esimees. Teiste riigiteenistujate palgaastmestik ning ameti- ja 

abiteenistuskohtade nimetused kehtestatakse seadusega. Palgamäärad ja lisatasude 

maksmise alused täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest 

kehtestab Vabariigi Valitsus oma määrusega.103  

 

ATS-i § 37 sätestab teenistuja õiguse saada palka alates teenistusse astumise päevast kuni 

teenistusest vabastamise päevani.  Oluline säte ATS-s on veel § 37 lg 4, mis ütleb, et 

palka makstakse palgaseaduses sätestatud korras. Siinkohal on tähtis juhtida tähelepanu 

sellele, et tööseadused laienevad ametnikele vaid niivõrd, kuivõrd ATS-i või avalikku 

teenistust reguleerivate eriseadustega ei sätestata teisiti. Palgaseadusest tuleneb 

muuhulgas õigus maksta lisatasu õhtuse ja öötöö eest. 

 

Seega tulenevalt eelnevast võib väita, et Eesti avaliku teenistuse palgaregulatsioon 

sisaldub erinevates õigusaktides – ATS-s, RAPS-s, palgaseaduses ning Vabariigi 

Valitsuse määruses, mis omakorda teeb palgakorralduse ebaselgeks ning ka 

läbipaistmatuks. Võrdlusena võib tuua, et Saksamaa palgakorraldus on suures osas 

reguleeritud föderaalse palgaseadusega. Palgaklassid on kindlaksmääratud liidu 

palgamäärusega104 ning liidumaa palgamäärusega.105 Rootsi avalikus sektoris on alates 

1990ndate aastate algusest olnud kasutusel tsentraalsel tasandil läbiräägitud, 

individuaalne ja diferentseeritud palgasüsteem.106  

 

Ka rahvusvahelistest soovitustest tulenes, et palgakorraldus peaks olema reguleeritud 

seadusega (mitte seaduste ja määrusega nagu Eesti avalikus teenistuses). Avaliku 

teenistuse seaduse eelnõu II lugemisel tõdes Eiki Nestor: „Sulev Alajõe 

                                                 
103 Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 259 „Riigiteenistujate töötasustamine 2008. aastal“. 
– RTI, 2007, 72, 446.  
104 Bundesbesoldungsordnungen. 
105 Landesbesoldungsordnungen.  
106 Üle 90% valitsusasutustes töötavatest avalikest teenistujatest on selle süsteemiga hõlmatud. 
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parandusettepanek näeb ette eraldi palgaseaduse teenistujatele. Komisjon leidis, et 

avaliku teenistuse seadus koos palgaseadusega peaks küsimuse lahendama.“ Ettepanek ei 

leidnud toetust.107 Seega avaliku teenistuse seaduse eelnõu arutelu käigus tõusetus 

hetkeks ka eraldi avalike teenistujate palgaseaduse idee, kuid see ei realiseerunud. 

Põhjusi ei oska autor kommenteerida.  

Riigiametnike tasustamise regulatsioonide (nii seaduste kui ka alama taseme õigusaktide) 

ülesandeks on eelkõige määrata kindlaks terviklik tasustamise korraldus avalikus 

teenistuses. Riigiametnike tasustamise süsteem, sh palgasüsteem või selle kujundamise 

alused, peaks olema võimalikult selgelt ja täpselt reguleeritud seaduses. Taavi Annus 

jõudis järeldusele, et ametnike tasu reguleerivatel õigusaktidel on palju laiemad 

funktsioonid kui tööseadustel.108 Nimelt, kui tööseadustega antakse töötajatele 

miinimumgarantiid, mida võidakse laiendada, siis avaliku teenistuse puhul on eesmärgiks 

pigem maksimumpiiride kehtestamine.109  

23. detsembril 1924 jõustunud riigiteenistuse seadus reguleeris riigiteenijate 

palgakorraldust üsna napilt. Nimelt sätestas eelpool nimetatud seaduse § 15, et: „Ametnik 

saab oma teenistuse eest seaduses kindlaks määratud tasu ametissemääramise päevast 

alates...“ ning § 16 kohaselt makstakse rahatasu kord kuus või poole kuu viisi. 

„Tasumaksmise korra ja tähtajad määrab kindlaks Vabariigi Valitsus.“ Lisaks on 

reguleeritud reservtasu maksmine. Sama seaduse §-st 20 tulenes, et „…teenistustasu 

saamise õigus lõpeb tegelikult ametist vabastamise päevaga“.110 Seega ka regulatsioon 

riigiteenistujate seaduses oli napp, lisaks reguleeris palgakorraldust riigiteenistujate 

Vabariigi Valitsuse määrus. 

 

Riigikogu VI istungjärgu stenogrammist tuleneb, et avaliku teenistuse seaduse eelnõu 

nägi ette, et seadusega määratakse ära palgaastmed, palgamäärad, ametikohtade 

                                                 
107 VII Riigikogu stenogrammid. 1994, V köide, V istungjärk, 12.sept-27.okt 1994, Tallinn, 1995 lk 440. 
108 Näiteks Rootsis ei ole praktiliselt mingit vahet õigusaktide vahel, mis reguleerivad töötamist avalikus 
sektoris ning erasektoris, erinevad asutused käituvad sisuliselt iseseisvate tööandjatena. Vt OECD. 
Budgeting in Sweden. Paris: OECD, 1998, p 25. 
109 T.Annus. Riigiametnike tasustamise korraldus. – Juridica nr 6, 1998, lk 288. 
110 R.Villem.  Riigiteenistuse seadus ühes täiendustega ja Riigikohtu otsustest võetud seletustega. Tallinn, 
1935, lk 11-13. 
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nimetused ja kõik muu. Eiki Nestor on avaliku teenistuse seaduse eelnõu teise lugemise 

jätkamisel öelnud järgmist: „See on põhimõtteliselt vale lahendus, sest puht praktiliselt ei 

ole otstarbekas meie tänapäevastes oludes muuta neid küsimusi seaduse teel. Teiseks on 

ka selles mõttes ebaõige, et kõike seda, mida saab ja peab arvutama ja kus tulemuse peab 

andma arvutamine, ei ole otstarbekas sätestada seadusega. Seadus on sisuliselt poliitiline 

otsus ja see peaks looma kõigepealt aluse selleks, et siis pärast need, kellel on see 

kohustuseks, saaksid teha oma arvestusi nii palgamäärade, palgaastmete kui muu 

suhtes.”111 II lugemise jätkudes jätkus arutelu samal teemal ning leiti, et palgaastmestik 

on tervik, mis põhineb teatud matemaatilistel algoritmidel. Konkreetsed palgamäärad 

peaksid siiski olema seotud täitevvõimu otsusega, lähtudes seejuures vastuvõetud 

eelarvest.112 Seega lähtuti sellest, et palgaastmestik ei peaks olema seaduses, vaid 

Vabariigi Valitsuse määruses. Autor nõustub eelpool esitatud seisukohaga. Juhul, kui 

palgaastmestik on kehtestatud seadusega, on keeruline ja aeganõudev selle muutmine. 

 

Seega teeb autor järgmise ettepaneku: 

 

� avaliku teenistuse seaduses sätestada palgakomponendid ning nende 

proportsioonid. Palgaastmestik kehtestada Vabariigi Valitsuse määrusega 

ehk jätta võimalus paindlikkuseks. 

 

Uue avaliku teenistuse seaduse eelnõu kohaselt koosneb ametniku palk põhipalgast, 

individuaalsest lisatasust ja tulemustasust. Eelnõu § 55 lõike 3 kohaselt on põhipalk 

ametiasutuse palgaastmestikus ametniku ametikohale vastav kuupalgamäär, mis on 

ametnikule määratud palgajuhendi alusel. Individuaalne lisatasu on tasu, mida võib 

ametnikule maksta lähtuvalt tema suurematest teadmistest, kogemustest või oskustest või 

suuremast võimekusest võrreldes ametikoha nõuetega (eelnõu § 55 lg 4). Lisaks näeb 

eelnõu ette võimaluse maksta tulemustasu. 

 

                                                 
111 VII Riigikogu stenogrammid, 1994, VI köide, V istungjärk, Tallinn 1995, lk 967. 
112 VII Riigikogu stenogrammid, 1995, I köide, VI istungjärk, Tallinn, 1996,lk 112. 
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Seega võrreldes eelnõuga, on autori ettepanekud mõnevõrra erinevad. Autor tegi küll 

ettepaneku sätestada avaliku teenistuse seaduses palgakomponendid ja nende 

proportsioonid, kuid erinevalt eelnõu regulatsioonist, tegi autor ettepaneku Vabariigi 

Valitsuse määrusega kehtestada palgaastmestik.113 

 

 

3.2 Põhipalga osakaal lõpp-palgas 

RAPS § 9 defineerib palgaastme mõiste. Selle kohaselt on palgaaste näitarv, mis seostab 

ameti- või abiteenistuskohta sellele vastava palgamääraga. Eelpool nimetatud seadusega 

kehtestatud palgaastmetele vastavad palgamäärad ja nende kasutamise erisused kehtestab 

Vabariigi Valitsus. Riigiteenistujatele on kehtestatud ühtne palgaastmestik 7.–35. 

palgaastmeni.  

Vaadates teiste riikide avaliku teenistuse palgakorraldust ning põhipalga kujunemist ja 

osakaalu lõpp-palgas, tuleb tõdeda, et põhipalk moodustab vähemalt kahe riigi (Saksamaa 

ja Taani) puhul suurima osa lõplikust palgast. 

 

Näiteks Saksamaal moodustab põhipalk 70-90% kogupalgast. Saksamaal on põhipalk 

kindlaksmääratud palgaklassi järgi ning see on põhiline palga osa. Ükskõik millist 

funktsiooni ametnik tegelikult täidab, selle palga saab ta ikka. Seega põhipalk ja ka 

perekonnalisatasu on igal juhul garanteeritud. Seevastu nõue ülejäänud tasude osas sõltub 

teatud eeldustest.114 

 

Taanis moodustab põhipalk 80% lõpp-palgast ning see määratakse tsentraalselt.115 Uues 

Taani palgasüsteemis on kasutusel põhipalga määra süsteem, millele kohaselt koosneb 

põhipalk põhipalga määrast või põhipalga määra intervallist, milles lepitakse kokku 

tsentraalselt. Uued põhipalga määrad ei ole üldjuhul seotud staažist tuleneva automaatse 

palgatõusuga. Individuaalse palga kujunemine on detsentraliseeritud iseloomuga (st igas 
                                                 
113 Vt pikemalt palgaastmestiku kohta p 4.3. 
114 M.Wichmann, K-U.Langer. Öffentliches Dienstrecht. Kohlhammer, Deutscher Gemeindeverlag. 6 
Auflage. 2007, s 643-708. 
115 Performance-related Pay Policies for Governemnt Employees. OECD, 2005, p 101. 
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riigisektori asutuses otsustatakse seda individuaalselt). Üks põhilisest reformi 

eesmärkidest ongi saavutada suurem proportsioon detsentraliseeritusele.116   

 

Erinevalt Saksamaast ja Taanist, kus on kindlaks määratud põhipalga osakaal, on Rootsis 

väga vähe õiguslikku regulatsiooni palga osas.  Peaaegu kogu regulatsioon on 

kollektiivlepingutes, mis on sõlmitud sotsiaalpartneritega.117 Oluline on siinjuures viidata 

sellele, et Rootsis on väga kõrge ametiühingutesse kuulumise protsent (umbes 80%) 

erinevalt Eestist, kus ametiühingutesse kuuluva töötajaskonna protsent on mitu korda 

madalam (ca  12%).118 Asutused on põhimõtteliselt autonoomsed palgapoliitika osas. Iga 

asutus otsustab ise palga-, edutamise, tööle võtmise ja vabastamise küsimused. Ainus 

nõudmine on see, et asutustel peavad olema vajalikud oskused, et saavutada valitsuse 

poolt püstitatud eesmärke.119 Palgaskaalasid Rootsis enam ei ole ning puuduvad ka muud 

karjäärisüsteemi iseloomustavad elemendid nagu näiteks teenistusaastatega seonduvad 

lisatasud jms.120 Varasemalt võeti palga määramisel aluseks muuhulgas haridust, vanust, 

teenistusstaaži avalikus teenistuses jne, kuid uue süsteemi kohaselt ei ole need enam 

määravad. Palju olulisemaks peetakse tulemusi ja oskusi, võttes sealjuures mingil määral 

arvesse ka eelpool nimetatud kriteeriume.121 

 

Sloveenias on põhipalk see osa palgast, mille avalik teenistuja saab individuaalse 

positsiooni, ametinimetuse või funktsiooni järgi, täiskohaga töötatud töötundide eest 

soovitud tulemustega ühe kuu eest. Põhipalga suurus peab olema sätestatud 

klassifikaatori alusel individuaalsesse palgaklassi palgaastmestikus. Palgaastmestik 

kehtestatakse avaliku sektori palgasüsteemi seaduse lisana. Reeglina vaadatakse 

palgaastmed üle üks kord aastas ning tehtavad muudatused peavad olema reguleeritud 

avaliku sektori kollektiivlepinguga. Kui ei jõuta kokkuleppele antud küsimuses 

                                                 
116 Kingdom of Denmark. Public Administration Country Profile. May 2006. – 
Veebis kättesaadav: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN023306.pdf. 
117 Pay Formation in Sweden´s Central Government Sector. SAGE, oct 14, 2008.  Per Stengardi ettekanne 
Rahandusministeeriumis toimunud rahvusvahelisel palgakonverentsil. 
118 Orgo,I-M., Muda,M., Tavits,G., Treier,T. Tööõigus. Loengud. Juura, Tallinn 2006, lk 248. 
119 Performance-related pay  for Government Employees. OECD, 2005, p 154. 
120 D.Bossaert,C.Demmke.,K.Nomden, R.Polet. Civil Services in the Europe of Fifteen. EIPA, 2001,  
p 141-142. 
121 Pay Formation in Sweden´s Central Government Sector. SAGE, oct 14, 2008.  Per Stengardi ettekanne 
Rahandusministeeriumis toimunud rahvusvahelisel palgakonverentsil. 
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ettenähtud tähtajaks (1. mai), siis valitsuse ettepanekul kehtestab palgaastmestiku 

muudatused rahvusassamblee. Sloveenia avalikku teenistust reguleerivates õigusaktides 

on avaliku sektori kollektiivlepingutel ka üldiselt suur tähtsus. Põhipalga juures 

arvestatakse ametikohtade ja ametinimetuste klassifikaatorit. Madalaim võimalik klass 

ilma edutamiseta peab olema kehtestatud avaliku sektori kollektiivlepinguga. Näitena 

võib tuua, et I klassi alla kuuluvad vähemalt 8- või 9-klassi haridusega isikud, V klassi 

arvatakse muu hulgas isikud, kellel on bakalaureuse kraad, VIII klass hõlmab muu hulgas 

magistrikaardi omandanuid ning viimasesse (IX) gruppi kuuluvad doktorikraadiga 

teenistujad.122 

 

Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse eelnõu seletuskirjas on 

öeldud: „Palgaastmestik eelnõus on põhimõtteliselt jäänud samaks nagu on praegu kehtiv 

eelarveliste asutuste töötajate palgaastmestik. Ametiasutuse palgajuhendis määratakse 

koosseisu ametinimetustele konkreetsed palgaastmed vastavalt seadusele. Kõigi ameti- ja 

abiteenistuskohtade osas näeb eelnõu ette sellised palgaastmete vahemikud, mis 

võimaldavad konkreetses ametiasutuses samadel ametinimetustel jätta senikehtivad 

palgaastmed muutmata.“ Täpsem selgitus seletuskirjas puudub. Viidatud määrusega 3. 

oktoobrist 1991.a nr 203  „Eesti Vabariigi eelarveliste asutuste ja organisatsioonide 

töötajate töötasustamise kohta“, kinnitati Eesti Vabariigi eelarveliste asutuste ja 

organisatsioonide töötajate palgaastmestik, mis koosnes 55 palgaastmest ning 

kuupalgamäär oli sõltuv tööstaažist. Määrus kehtestas eelarveliste asutuste ja 

organisatsioonide töötajate palgaastmete koondjaotuse, mis andis osadel juhtudel 

konkreetse palgaastme (kohalike omavalitsusorganite juhid Tallinnas 52), teistel juhtudel 

aga palgaastme vahemiku (nt riigivalitsemisasutuse personal- osakonnajuhatajad, 

nõunikud ja peaspetsialistid 28-36). Palgaastmete määramisel võeti arvesse 

piirkondlikkust, haridustaset ja valdkonda.123 Seega võeti eelpool kirjeldatud määrus 

eeskujuks riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse eelnõu välja 

                                                 
122 Public Sector Wage System Act. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). (Sloveenia avaliku 
sektori palgasüsteemi seadus). 
123 Eesti Vabariigi Valitsuse 3.10.1991 määrus nr 203 „Eesti Vabariigi eelarveliste asutuste ja 
organisatsioonide töötajate töötasustamise kohta“. 
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töötamisel ning mingit põhjendust selle kohta, miks selline palgakorraldus parim on, ei 

lisatud. 

 

Seega määratakse kuupalgamäär iga-aastaselt Vabariigi Valitsuse määrusega, mis 

reguleerib vastava aastal riigiteenistujate töötasustamist. Määruse lisas on toodud tabel 

astmete ja astmetele vastavate kuupalgamääradega. Palgaaste algab 7st ja lõpeb 35ga. 

2006. aastal ulatus kuupalgamäär alates 3000 kroonist 12500 kroonini. Alates 1. 

jaanuarist 2007 oli see vahemik 3600 krooni ning 25000 krooni vahel.124  

 

2007. aasta määruse seletuskiri põhjendas palgaastmetele vastavate kuupalgamäärade 

tõstmise eesmärki järgnevalt: „Eesmärgiks on suurendada astmepalkade ja vähendada 

lisatasude osakaalu kogu palgas. Ühtlasi on see ka edasise riigiteenistujate 

palgasüsteemi korrastamise eesmärk. Kuupalgamäärade projekteerimisel on aluseks 

võetud Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu poolt sõlmitud palga 

alammäära kokkulepe ning seaduse 2007. aasta riigieelarve paragrahvi 3 lõikes 9 

sätestatud riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäär. Kõrgeima ja 

madalaima palgaastme vahele jäävate palgaastmete kuupalgamäärade projekteerimisel 

on arvestatud, et säiliks astmestiku loogiline ülesehitus. Samuti on jälgitud, et säiliksid 

palgaastmete omavahelised proportsioonid.”125  

 

Käesoleval aastal on 7-s palgaaste tõusnud ning ulatub 4350 kroonini, kuid kõrgeim, 35-s 

palgaaste on jäänud samaks.126 Rahandusministeerium on muudatusi põhjendanud 

järgmiselt: „Muudetud on ka eelnõu lisaga sätestatavaid palgaastmestikule vastavaid 

kuupalgamäärasid astmetel 7 kuni 21. Vastavalt Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti 

Tööandjate Keskliidu poolt sõlmitud kokkuleppele kehtestatakse alates 2008. aastast 

palga alammäära suuruseks 4350 krooni. Sellest tulenevalt nähakse riigiteenistujate 

töötasustamise määruse eelnõuga ette madalamate palgaastmete kuupalgamäärade kasv. 

                                                 
124 Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2007. a määrus nr 16 „Riigiteenistujate töötasustamine 2007. aastal“. –
RTI, 23.01.2007,5,29.  
125 Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2007. a määruse nr 16 „Riigiteenistujate töötasustamine 2007. aastal“ 
seletuskiri. 
126 Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 259 „Riigiteenistujate töötasustamine 2008. aastal“. 
RTI 2007,72,446. 
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Kuna 2007. aastal toimus palgaastmetele vastavate kuupalgamäärade keskmine tõus 

42%, ei ole 2008. aastal tõstetud kõigi palgaastmete kuupalgamäärasid. Kõrgeima ja 

madalaima palgaastme vahele jäävate palgaastmete kuupalgamäärade projekteerimisel 

on arvestatud, et säiliks astmestiku loogiline ülesehitus. Samuti on jälgitud, et säiliksid 

palgaastmete omavahelised proportsioonid.“127  

 

Iga ametikoha palgamäär määratakse sõltuvalt ametiasutusest, ametikohtade põhigrupist 

(kõrgemad, vanem- ja nooremametnikud) ning ametinimetusest (nõunik, konsultant, 

referent vms). Ametnike ametikohtade nimetused ning nendele vastavad palgaastmed 

kehtestatakse riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadusega. Ühele 

ametinimetusele ei ole kindlaks määratud ühte palgaastet, vaid teatav vahemik. Otsuse 

konkreetse ametniku palgaastme suuruse kohta teeb ametniku ametisse nimetamise õigust 

omav isik. Samuti on iseloomulik teatud ametikohtade nimetuste äärmiselt ebamäärane 

iseloom (nõunikud, spetsialistid), mis ei anna võimalust neid seostada konkreetsete 

funktsioonidega. Praeguses olukorras, kus ühele ametikoha nimetusele vastab mitu 

palgaastet, on teatav demotiveeriv toime kõrgematel astmetel paiknevate ametnike suhtes. 

Palgagrupi kõrgematel astmetel olevad inimesed on vähem motiveeritud, sest nende 

palgatõus sama ametikoha piires on piiratud.128 

 

Diferentseerimine 

 

Nagu eelpool juba kirjeldati, kehtestab Vabariigi Valitsus palgaastmetele vastavad 

palgamäärad määrusega, kuid sealjuures on palgamäärasid võimalik diferentseerida. 

Diferentseerimine tähendab seda, et palgaastmele vastavat palgamäära suurendatakse 

teatud protsentide ulatuses. Palgamäära võib diferentseerida asutusele olulistel ameti- või 

abiteenistuskohtadel kvalifikatsiooninõuete, töötingimuste erisuse, piirkondlikkuse ja 

muude töö eripära iseloomustavate näitajate alusel. Kehtestatud on teatud prioriteetsed 

valdkonnad, kus palgamäärasid võib täiendavalt suurendada. Võrreldes Vabariigi 

Valitsuse 18. jaanuari 2007. a määrusega nr 16 „Riigiteenistujate töötasustamine 2007. 

                                                 
127 Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 259 „Riigiteenistujate töötasustamine 2008. 
aastal“ seletuskiri.  
128 T.Annus. Riigiametnike tasustamise korraldus. – Juridica nr 6, 1998, lk 291. 
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aastal”, oli 2008. aasta vastavasse määruse eelnõusse sisse viidud muudatus, mille 

kohaselt eelnõu § 2 lg 1 ja 2 sätestavad palgamäärade diferentseerimise maksimaalseks 

määraks 100%, kuna diferentseerimise ülempiiri sätestamise vajadus tuleneb avaliku 

teenistuse seaduse § 9 lõikest 3 ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku 

seaduse § 9 lõikest 3.  Kehtivas määruses muudatus siiski ei kajastu tulenevalt sellest, et 

eelnõu kooskõlastamisel leiti, et diferentseerimisel 100 %-lise piirangu seadmine ei ole 

põhjendatud. Nimelt viidati sellele, et selline piirang muudab olulisel määral kujunenud 

töötasustamise põhimõtteid ning see võib endaga kaasa tuua ametipalga osakaalu 

vähenemise ja lisatasude osakaalu kasvu.  

 

Palkade konkurentsis ei vasta palgaastmestiku alusel makstav põhipalk tehtava töö 

keerukusele, vastutustasemele ning nõutavale kvalifikatsioonile. Palgamäärade täiendav 

diferentseerimine ja erinevatel alustel makstavate lisatasude suur hulk, mille 

kehtestamiseks reeglid ja kontrollimehhanismid puuduvad, muudavad palgakorralduse 

läbipaistmatuks. Analüüsides kõigi valitsusasutuste keskmiseid palku selgub, et kõige 

suurema ja kõige väiksema palgaga valitsusasutuse keskmise palga erinevus on 2006 ja 

2007 aasta võrdluses mõnevõrra vähenenud olles  2006.a. 3,3 ja 2007. a 2,9 korda.129 

Selline erinevus keskmistes palkades on püsinud alates aastast 1999.130 Vaatamata sellele, 

et eelpool toodud statistika kehtis keskmiste palkade osas, et saa ka väita, et sama tööd 

tegev teenistuja saaks ühesugust palka kõikides ministeeriumites, pigem vastupidi.131 Ka 

F.Cardona jõudis oma uurimuses järeldusele, et Eesti palgasüsteem on killustatud ning 

erinevused erinevate asutuste palkade vahel ei ole õigustatud. Vahe kindlaksmääratud 

palga ja palga nn vaba osa vahel on tohutult suured ning juhtide diskretsioon palkade 

määramisel otsuseid vastu võtta on liiga suur.132 Kehtiv tsentraalne palgaastmestik ei 

täida oma eesmärki, kuna selle alusel ei kujune selget seost ametikoha töö sisu ja 

                                                 
129 Ülevaade riigiasutuste koosseisudest ja palgaanalüüsist. Koostaja: Rahandusministeerium. Veebis 
kättesaadav: http://www.fin.ee/?id=80201.  
130 M.Kritt. „Avaliku teenistuse palgad 2006. aastal“. Avaliku teenistuse aastaraamat. Koostaja: 
Riigikantselei. Toimetaja: Kadri Uus. Tallinn, 2007, lk 101. 
131 Ministeeriumite keskmised palgad suurenesid 2007. aastal võrreldes 2006. aastaga 21%. Fontese 
palgauuringu (hõlmab andmeid suvi 2006 kuni suvi 2007 andmetel on erasektoris olnud keskmise palga 
kasv 22% ning mediaanpalga kasv 19%. Seega võib öelda, et ministeeriumite palgakasv ministeeriumides 
on peaaegu võrdne erasektori keskmise palga kasvuga. 
132 Sigma Rapport. Sustainability Challenges for the Estonian Civil Service. Paris, 2006, p  4. 
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keerukuse ning palgamäära vahel. Tsentraalse palgaastmestiku idee lähtub palkade 

reguleerimisel riigitöö standardsuse põhimõttest ja eeldab palgamäärade tõstmiseks 

asutuste vahendite ühetaolist suurendamist. Tegelikkuses aga ei eraldata palgavahendeid 

sellisel formaalsel printsiibil ja ka avaliku sektori asutused ei ole omavahel alati 

võrreldavad. Ametipalga diferentseerimine ning lisatasud on muutunud palga 

kohustuslikeks osadeks ning on seetõttu kaotanud oma algse sisulise mõtte ning 

põhjendatuse. Teisalt on aga just palgakomponentide kombineerimine see, millega on 

võimalik saavutada konkurentsivõimelisi palkasid avalikus teenistuses.133  

 

Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmete seadusest ning selle alusel antud 

Vabariigi Valitsuse määrusest riigiteenistujate töötasustamise kohta tuleneb, et 

palgaastmete diferentseeritud osasid ning lisatasusid võib kehtestada ja ära võtta vaid 

põhjendatud juhtudel. Teenistujat peaks kaitsma see, et seni kuni palgaastme 

diferentseerimise kehtestamise alused eksisteerivad ehk nende maksmine on põhjendatud 

ning tegelikult võimalik, ei ole lubatud neid isikult ära võtta. Õiguskantsleri poole on 

mitmel korral pöördunud isikud kaebustega, et nende töö eest saadavat tasu on asutuse 

juhid põhjendamatult vähendanud.134 

 

Põhipalga aste ja selle diferentseeritud osa erinevad selle poolest, et teatud ametikohale 

vastavat põhipalka on isikul, kes on määratud vastavale ametikohale, alati õigus nõuda. 

Isikul ei ole subjektiivset õigust nõuda, et tema põhipalka diferentseeritakse. Tagamaks, 

et palgad riigisektoris oleksid läbipaistvad ning põhjendatud, on Vabariigi Valitsus 

kehtestanud põhipalgamäärade diferentseerimise alused ehk reeglid, mis viisil ja millises 

ulatuses võib isikute põhipalgaastmeid diferentseerida. Kui asjaomane minister otsustab 

kehtestada diferentseeritud põhipalgamäärad, siis peab ta nende nõuetega arvestama.135 

 

2006. a andmete põhjal moodustas lõpp-palgast  ministeeriumites ja Riigikantseleis 

74,5% astmepalk (st palgaastmestikust tulenev palk + diferentseering), 5,7% lisatasud 

(keeleoskuse, teenistusaastate ja akadeemilise kraadi eest) ning 19,8% muud lisatasud 

                                                 
133 Sigma Rapport. Sustainability Challenges for the Estonian Civil Service. Paris, 2006, lk 4, 16. 
134 Õiguskantsleri 2004. aasta tegevuse ülevaade, Tallinn 2005, lk 111. 
135 Ibid, lk 112-113. 
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(tööülesannete nõutavast tulemuslikuma täitmise eest, esindustasu jms).136 2007. Aastal 

on eelpool nimetatud protsendid mõnevõrra muutunud - lõpp-palgast  ministeeriumites ja 

Riigikantseleis moodustas astmepalk (st palgaastmestikust tulenev palk + diferentseering) 

81,8%, 5,5% lisatasud (keeleoskuse, teenistusaastate ja akadeemilise kraadi eest) ning 

12,8% muud lisatasud (tööülesannete nõutavast tulemuslikuma täitmise eest, esindustasu 

jms).137 Parimaks jaotuseks peetakse avaliku teenistuse motivatsiooni süsteemide uuringu 

kohaselt seda, kui 83% töötasust moodustaks kindel põhipalk ja 17% tasust oleks 

tulemustest sõltuv osa.138 

 

Seega teeb autor järgmise ettepaneku: 

 

� põhipalk peaks moodustama ametniku palgast enamuse (st vähemalt 70%). 

 

Uue avaliku teenistuse seaduse eelnõu näeb ette palgakomponentide proportsioonid. 

Põhipalgale ja individuaalsele lisatasule on sarnaselt Taani palgasüsteemile, määratud 

piirid, milledeks on erinevalt Taani 80/20% jaotusest, vähemalt 70% põhipalga ning kuni 

30% individuaalse lisatasu osakaal ametniku ametipalgast. Seega autori poolt esitatud 

ettepanek põhipalga osas on kooskõlas ka uue avaliku teenistuse seaduse eelnõus 

sätestatuga. 

 

 

3.3 Alternatiivid kehtivale palgaastmestikule 
 
Kehtiv palgasüsteem võiks ehk toimida, kui palgaastmestik oleks paindlikum ning 

sisaldaks reaalseid palkasid. Üldiselt on teada, et väga vähesed (kui üldse) ametnikud 

saavad palka ainult palgaastmestiku alusel kuna enamasti kasutatakse diferentseerimise ja 

lisatasudega madala palga kompenseerimise võimalust. 

 
                                                 
136 Avaliku teenistuse aastaraamat 2006.  Koostanud Riigikantselei, toimetaja Kadri Uus. Tallinn, 2007, lk 
104. 
137 Avaliku teenistuse aastaraamat 2007. Koostanud Riigikantselei., toimetaja  Anu Peljo. Tallinn, 2008, lk 
104. 
138 Avaliku teenistuse motivatsiooni süsteemide uuring. TNS Emor. Sügis 2007, lk 13. 
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Palgakorralduse reguleerimisel võiks seega muuhulgas kaaluda alljärgnevaid alternatiive: 

 

1. kehtestada Vabariigi Valitsuse määrusega ühtne palgaastmestik nagu praegu 

(konkreetsete palgamääradega), kuid erisuseks oleks see, et palgaastmestik sisaldaks 

konkurentsivõimelisi palganumbreid; 

2. kehtestada Vabariigi Valitsuse määrusega astmepalga vahemikud asutuste kaupa. 

 

Esimene ettepanek oli kehtestada Vabariigi Valitsuse määrusega ühtne palgaastmestik 

nagu praegu, kuid erisuseks oleks see, et palgaastmestik sisaldaks konkurentsivõimelisi 

palganumbreid. Sellise alternatiivi miinuseks on kindlasti liigne jäikus kuna asutused on 

väga erinevad ning tsentraalse palgaastmestikuga ei ole võimalik tagada kõikidele 

ametikohtadele vastavad konkurentsivõimelised palgad. Sellisel juhul peaks ette nägema 

võimaluse maksta lisatasu, mis oleks seotud isiku oskuste, teadmiste jms või piirkonnaga, 

kus asutus asub jne. Selline süsteem võib pikemas perspektiivis taas luua tänase olukorra. 

Kirjeldatud alternatiivi teostamise eelduseks on ka riigiteenistujate ametinimetuste ja 

palgaastmestiku seaduse muutmine ning ametikohtade nimetuste üle vaatamine. Plussiks 

võib olla see, et avalikkusele oleks selline palgaastmestik kõige selgem ja läbipaistvam. 

 

Teise alternatiivina võiks kehtestada Vabariigi Valitsuse määrusega astmepalga 

vahemikud asutuste kaupa. Oluline on siinjuures täpsustada, et sellisel juhul ei oleks 

lubatud diferentseerida palgaastmestikust tulenevaid palkasid. Seega põhipalk tuleks 

määrata tsentraalselt (ministeeriumite ja valitsusasutuste ametnike astmepalga vahemikud 

Vabariigi Valitsuse määrusega) ametnikegruppide lõikes asutuses palgavahemikena. 

Ametikohtade hindamise tulemusena saab asutuse juht määrata konkreetse ametniku 

palga palgavahemikust. Hindamiskriteeriumiteks asutuse sisesel ametikohtade hindamisel 

intellektuaalsel tööl on haridus ja erialane kogemus, tööprotsessi iseloomustajad ning 

vastutus.  
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Palgavahemike eelis kindla palgamäära ees on see, et ametiasutuse juhil on pädevus 

tasustada paremaid töötajaid kõrgemalt ehk on võimalik palgavahemiku ulatuses 

liikumine ülespoole. Kindel palgamäär oleks liiga jäik ning ei oleks kooskõlas üldiste 

rahvusvaheliste soovituste ja trendidega, mille üheks eesmärgiks on ka suurendada 

detsentraliseeritust ning sellega tagada paindlikkus. Praegu kehtiv palgaastmestik ei toimi 

eelkõige seetõttu, et on kehtestatud kindlad palgamäärad (ehk palgaastmed) ning 

astmepalgad on Eestis ebaloomulikult väikesed. See omakorda toob kaasa astmepalga 

suurendamise vajaduse (diferentseerimise või lisatasude maksmise näol), mis viib 

läbipaistmatu palgakorralduseni. Piirid astmepalga määramise osas seab hetkel ka 

riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadus. 

 

Teise alternatiivi kasuks räägib mitu asjaolu. Esiteks oleks asutuste kaupa 

palgaastmestike kehtestamisel tagatud iga asutuse eripärast tulenev lähenemine palga 

määramisel. Plussina võib ka siinkohal tuua liikumise detsentraliseerituse suunas ehk 

asutuse juhil on võimalik valida palgaastmestikust vastava ametikoha jaoks ette nähtud 

palgavahemikust konkreetsele ametnikule sobiv palganumber, samuti määrata talle 

tulemustasu. 

 

Lisaks eelpool toodule, on võimalik välja töötada ka teisi võimalikke lahendusi 

palgakorralduse reguleerimiseks avalikus teenistuses. Juba nimetatud alternatiivid 

seonduvad astmestikuga (kas siis tsentraalse või pigem detsentraliseeritud vormis 

palgaastmestikuga), sest Eesti üldise avaliku teenistuse eripära vastane oleks sätestada 

võimalus sõlmida kollektiivlepinguid sarnaselt Rootsile, kus määratakse 

kollektiivlepingute alusel individuaalsed palgad. Samas on võimalik palgakorraldust 

reguleerida ka selliselt, et see jääb praeguse tsentraalse palgaastmestiku ja 

kollektiivlepingute süsteemi vahepeale.  

 

Seega autori hinnangul ei tuleks praegusest palgaastmestikust täielikult vabaneda, küll 

aga kehtestada uus palgaastmestik, mis koosneb palgavahemikest, võttes arvesse seda, et 

põhipalk (mis tuleneb palgaastmestikust) oleks piisavalt konkurentsivõimeline. 

Palgaastmestikke kasutatakse ka teistes riikides. EL liikmesriikides läbiviidud uuringud 
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ei anna alust väita, nagu areneks avalikus teenistuses karjääri- ja positsioonisüsteemi 

rakendatavate riikide palgakorraldus erinevates suundades. Palgaskaala või maatriks on 

igal juhul domineeriv element, mida täiendatakse tulemuspalga elementidega kas lisatasu 

vormis või palgaskaalal kiirema edasiliikumise katalüsaatori kujul.139 Siinkohal tuleb 

tõdeda, et positsioonisüsteemiga riikides on pigem kaotatud ühtsed palgaastmestikud ning 

palkadele lähenetakse individuaalsemalt. Näitena võib tuua Taani, kus alates aastast 1969 

kehtisid ühtsed, tsentraalselt kokkulepitud palgasüsteemid, mis kajastasid hierarhilist 

struktuuri, töö eesmärki seonduvalt vastutuse ja haridusnõuetega, võttes arvesse ka 

staaži.140 Nimetatud süsteemid olid seotud avalike teenistujate palgasüsteemi, palgaastme 

süsteemiga või mõne muu tsentraalselt kokkulepitud palgaastmestikuga. Tüüpiline 

vanadele süsteemidele oli see, et palga intervallid olid suured, palju oli palgaastmeid ning 

töötajate palk suurenes automaatselt staaži kasvades. Avalike teenistujate palgasüsteem 

koosnes 55 palgaastmest palgaskaalal.  Palgaastmed moodustasid raamistiku mitmele 

palgatasemele ning palgaastmestiku allpool olid palga intervallid suured. Ametikoht oli 

klassifitseeritud sõltuvalt kõige olulisematest ülesannetest ja vastutusest, mis seondusid 

ametikohaga ja haridusega ning samuti kogemustega seonduvatest nõudmistest. Lisaks 

palgaastmestiku järgsele palgale, oli garanteeritud ka toetused mitmesugustel erinevatel 

alustel – nt lisatasu ületunnitöö, ebamugavuste eest jne.141 Taanis avalike teenistujate 

sissetuleku juures oli võimalik arvestada ka geograafilisi (st piirkondlikke) näitajaid. 

Palgaastmetel 1-31 toimus diferentseerimine selliselt, et näiteks aste 20 palgaskaalal oli 

umbes 6% kõrgem Kopenhaageni piirkonnas kui teistes regioonides.142 Vanu 

palgasüsteeme võib iseloomustada kui tsentraliseeritud palgaelementidega palgasüsteemi, 

mis tähendas seda, et olid piiratud võimalused kohalike toetuste maksmiseks.143 Alates 

1998. aastast toimus Taanis reform, mille eesmärkideks oli esiteks see, et palga 

moodustamine antakse detsentraliseeritult kohalikule tasandile; teiseks see, et palga 

kujunemine peegeldab sooritust ja töötajate jõupingutusi ning palka nähakse kui 

                                                 
139 H.Roots. Eesti bürokraatia järjepidevus ja uuenemine. Tallinn, 2000, lk 88. 
140 Performance-related pay  for Government Employees. OECD, 2005, p 99. 
141 Employment in the Danish State Sector. Ministry of Finance. State Employer´s Authority. February 
2005, p 29. 
142 D.Bossaert, C.Demmke, K.Nomden, R.Polet. Civil Services in the Europe of Fifteen. Trends and New 
Developments. EIPA, 2001, p 133-134. 
143 Employment in the Danish State Sector. Ministry of Finance. State Employer´s Authority. February 
2005, p 29. 
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juhtimisinstrumenti, mis aitab motiveerida töötajaid ja saavutada efektiivsem avalik 

sektor. Kollektiivlepingud palga fikseerimiseks sõlmitakse rahandusministeeriumi ja 

konkreetse töötaja organisatsiooni vahel.144 Valitsus kohandab automaatselt avaliku 

sektori palgaarengut juhul, kui  erasektoris on toimunud muudatused.145 

 

Karjäärisüsteemiga riikides on palgaastmestikud ikka veel kasutusel. Siinkohal võib esile 

tuua Sloveenia, kus ka reformi järgselt kehtib palgaastmestik. Nimelt kehtestatakse 

palgaastmestik avaliku sektori palgasüsteemi seaduse lisana. Reeglina vaadatakse 

palgaastmed üle üks kord aastas ning tehtavad muudatused peavad olema reguleeritud 

avaliku sektori kollektiivlepinguga. Kui ei jõuta kokkuleppele antud küsimuses 

ettenähtud tähtajaks (1. mai), siis valitsuse ettepanekul kehtestab palgaastmestiku 

muudatused rahvusassamblee.  

 

Saksamaal on kasutusel 4 palgakava. A ja B reguleerivad riigiametnike ja 

militaarteenistujate palka, C õpetajate ja professorite palka ning R kohtunike ja riiklike 

süüdistajate palkasid. Ametnikud A2-A16  saavad kasvavalt palka vastavalt astmetele, 

kuid B1-B11 gruppi kuuluvad ametnikud saavad kindlaksmääratud palka. Esimesse 

gruppi kuuluvate ametnike palgad on jagatud astmepalkadeks ning liikumine astmestikul 

toimub vastavalt vanusele ning sooritusele.146 

 

Kui nüüd vaadelda Eestit kui avaliku teenistuse segasüsteemiga riiki, siis ei saa väita, et 

palgaastmestik kui selline on Eesti avaliku teenistuse palgakorralduse põhiprobleem. 

Probleemiks on pigem see, et palgaastmestik ei sisalda reaalseid palkasid, mida 

ametnikele tegelikult makstakse ja selleks, et neid palkasid vähegi 

konkurentsivõimelistena hoida, tuleb maksta lisatasusid, toetusi jms. 

 

 

 

                                                 
144 Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd. Lovbekendtgørelse nr 531 af 11. juni 2004 (Taani 
riigiametnike seadus). 
145 Kingdom of Denmark. Public Administration Country Profile. May 2006. –  
Veebis kättesaadav: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN023306.pdf. 
146 Public Service in Germany. – Veebis kättesaadav: www.bmi.bund.de . 
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Seega: 

 

� põhipalk tuleks määrata tsentraalselt (ministeeriumite ja teiste 

valitsusasutuste ametnike astmepalga vahemikud Vabariigi Valitsuse 

määrusega) ametnikegruppide lõikes asutuste kaupa; 

�  ametikohtade hindamise tulemusena määrab asutuse juht konkreetse 

ametniku palga palgavahemikust. 

 

Autori ettepanekud ja uue avaliku teenistuse seaduse eelnõu147 regulatsioon lahknevad 

täielikult palgaastmestiku kehtestamise osas. Nimelt näeb eelnõu § 57 lg 3 ette, et 

minister kehtestab eelnõu § 5 lõikes 2 nimetatud määrusest lähtudes kooskõlastatult 

Rahandusministeeriumiga palgajuhendi koos palgaastmestikuga vastavalt ministeeriumile 

ja selle valitsemisalas olevatele ametiasutustele. Seega näeb eelnõu erinevalt autori poolt 

välja pakutud tsentraalsest põhipalga määramisest, ette detsentraliseeritud 

palgakorralduse. Plusse ja miinuseid võib mõlema ettepaneku puhul leida, kuid kindlasti 

mängib siinkohal olulist rolli ka poliitiline otsus – kas minna tsentraliseerituse või 

detsentraliseerituse suunas. Toimida võiksid mõlemad pakutud alternatiivid. 

 

 

3.4 Lisatasude vähendamine 
 

Nii nagu ka eespool mainiti, koosneb kehtiva ATSi järgi avaliku teenistuja palk kolmest 

komponendist – astmepalgast, diferentseeringust ning mitmetest lisatasudest 

(teenistusaastate (ATS § 37), akadeemilise kraadi (ATS § 38), võõrkeelte valdamise 

(ATS § 39), nõutavast tulemuslikuma töö ning täiendavate ülesannete täitmise (Vabariigi 

Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 259 § 3)) eest. Lisaks ATS-st tulenevatele 

lisatasudele, makstakse ka kõikvõimalikke toetusi, mis erinevad ministeeriumide ja 

                                                 
147 Uue avaliku teenistuse seaduse eelnõu. Veebis kättesaadav 
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_ELEHT=233438&did=233432&kkring=233438&ver=
&nr=1.  
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asutuste lõikes ning mille põhjendatuses, vajalikkuses ja vastavuses avatud avaliku 

teenistuse süsteemi põhimõtetele võib kahelda.  

 

Lisatasude rohkust võib märgata ka teiste riikide avaliku teenistuse palgakorralduses. 

Nimelt on Saksamaal palk kombineeritud lisaks põhipalgale (mis on kindlaks määratud 

palgaklassi järgi ja A- klassi ametnikele teenimisaeg (põhineb vanusel, millega isik 

avalikku teenistusse tuli ning teenistuse pikkusel avalikus teenistuses)), perekonna 

lisatasust (abielus teenistujatele ning lastega teenistujatele), üldisest lisatasust (ainult 

ametnikele, kes kuuluvad A5-A13 palgaklassi) ja iga-aastasest spetsiaalsest lisatasust, 

mida makstakse detsembris ning iga-aastasest puhkusekompensatsioonist.148 Lisaks võib 

palgale lisanduda ka erinevaid lisatasusid (Zulage). Näiteks makstakse selle eest, kui 

tegemist on ohtlike teenistusülesannetega või ametnik peab kodust kaugel eemal viibima. 

Sellist lisatasu on sageli kritiseeritud avalikes aruteludes läbipaistvuse puudumise tõttu, 

kuid väga vähesel määral on diskretsiooni nende määramisel ning summad on üldjuhul 

väikesed võrreldes ametnike põhipalgaga.149  

 

Sarnaselt Saksamaa palgakorraldusele, on väga palju lisatasusid ettenähtud ka Sloveenia 

avalikus teenistuses. Sloveenias on lisatasu see osa palgast, mis on ettenähtud 

eritingimuste, ohtliku töö või suure koormuse eest, mida ei arvestata hinnates töö raskust, 

ametinimetust või funktsiooni.  

 

Lisatasud jagunevad: 

� ametikohast tulenev lisatasu; 

� aktiivse tööperioodi lisatasu;150 

� õpetaja lisatasu; 

� lisatasu spetsialiseerumise, magistri- või doktorikraadi eest, kui see tingimus ei olnud 

tingimuseks sellel ametikohal; 

� võõrkeelte valdamise lisatasu;  

                                                 
148 E.Elgar. Civil Service Systems in Western Europe. Edited by Hans A.G.M.Bekke, Frits M. Van der 
Meer. Cheltenham,UK, Northampton, MA, USA, 2000, p 75-76. 
149 E.Elgar. Civil Service Systems in Western Europe. Edited by Hans A.G.M.Bekke, Frits M. Van der 
Meer. Cheltenham,UK, Northampton, MA, USA, 2000, p 75-76. 
150 Eesti mõistes staaži eest lisanduv tasu. 



54 
 

� lisatasu ebamugavate töötingimuste eest juhul, kui see tingimus ei olnud tingimuseks 

sellel ametikohal, ametinimetusel või funktsioonil;  

� lisatasu ohtude ja eriliste kohustustuste eest juhul, kui see tingimus ei olnud 

tingimuseks sellel ametikohal, ametinimetusel või funktsioonil; 

� lisatasu ebamugavatel aegadel töötamise eest. 

 

Enamus eelpool nimetatud lisatasudest lepitakse kokku kollektiivlepinguga. Protsent 

palgast, mis moodustab lisatasu, on erinevatel alustel makstavate lisatasude puhul erinev. 

Näiteks võõrkeelte valdamise eest makstakse avalikule teenistujale 3-6% põhipalgast, 

õpetajatele 12-15% põhipalgast, kohtunikele aga kuni 6% põhipalgast. Ebasoodsate 

töötingimuste, ohtliku töö või suure koormuse eest makstav lisatasu ei tohi ületada 15% 

põhipalgast.151 

 

Taanis määratakse tsentraalselt põhipalk, kuid kohalikul tasandil (st asutuses) lepitakse 

kokku  funktsioonipõhised, kvalifikatsioonist sõltuvad ning ühekordsed toetused.  

Kvalifikatsiooniga seonduv toetus on kasutusel selleks, et premeerida töötajat tema 

professionaalsete ja personaalsete kvalifikatsioonide  ning töösoorituse kvaliteedi alusel, 

võttes arvesse tasakaalu sarnaste ametikohtadega tööturul. Kvalifikatsiooniga seonduv 

toetus on reeglina garanteeritud kui püsiv sissetulek. Funktsioonipõhist toetust 

kasutatakse sellise töötaja premeerimiseks, kes on vastutav teatud funktsioonide eest oma 

ametikohal. Funktsioonipõhine toetus on seotud konkreetsete ülesannetega, mida töötaja 

teostab. Üldjuhul on funktsioonipõhine toetus ajutine ja seotud konkreetse ülesandega, 

kuid see võib ka olla püsiva iseloomuga. Ühekordsete toetuste eesmärgiks on konkreetse 

pingutuse premeerimine.152 Vanades palgasüsteemides maksti ka puhkusetoetusi.153 

 

Tulles tagasi Eesti avaliku teenistuse palgakorralduse juurde, loetakse täiendavateks 

teenistusülesanneteks asutuse juhi või vahetu ülemuse poolt teenistujale antud, kuid 

                                                 
151 Public Sector Wage System Act. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). (Sloveenia avaliku 
sektori palgasüsteemi seadus). 
152 Kingdom of Denmark. Public Administration Country Profile. May 2006. – 
Veebis kättesaadav: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN023306.pdf. 
153 D.Bossaert, C.Demmke, K.Nomden, R.Polet. Civil Services in the Europe of Fifteen. Trends and New 
Developments. EIPA, 2001, p 133-134. 
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ametijuhendis fikseerimata töökohustusi ja ülesandeid. ATS § 64 lg 1 sätestab, et 

puuduva ametniku ametisse nimetamise õigust omav isik võib ajutiselt äraoleva ametniku 

asendamiseks või vaba ametikoha täitmiseks edasilükkamatutel juhtudel, kui 

ametiasutuse normaalne töö oleks ametniku puudumise tõttu takistatud ja asendaja või 

kohusetäitja teenistusse võtmine ei ole võimalik või otstarbekas, jagada puuduva 

ametniku ülesanded teiste ametnike vahel, vabastamata neid oma ülesannete täitmisest (p 

1) või panna puuduva ametniku ülesanded teisele ametnikule, vabastades viimase tema 

ülesannete täitmisest (p 2) või panna puuduva ametniku ülesanded osaliselt teisele 

ametnikule, vabastamata teda oma ülesannete täitmisest (p 3).  

 

ATS § 64 lg 4 sätestab, et juhul kui puuduva ametniku ülesanded teiste ametnike vahel, 

vabastamata neid oma ülesannete täitmisest, makstakse ametnikele lisaks nende enda 

palgale lisatasu kuni puuduva ametniku ametipalga ulatuses proportsionaalselt neile 

pandud ülesannete hulgale. 

 

Seadusandja ei ole ette näinud, et puuduva ametniku ülesanded jaotatakse igal juhul teiste 

ametnike vahel, vaid ametisse nimetamise õigust omav isik või vahetu juht peab 

analüüsima, kas nende ülesannete mittetäitmine takistab ametiasutuse normaalset tööd 

ning kas ja kuidas otsustada ülesannete andmine teistele ametnikele. 

 

Tallinna Ringkonnakohus on leidnud,154 et asutuse juhil on piisavalt suur 

diskretsiooniruum otsustamaks, kas jagada puuduva ametniku ülesandeid teistele 

ametnikele sõltuvalt sellest, kas ametniku puudumine takistab asutuse normaalset tööd. 

Kui ametnikule on antud teise ametniku ülesandeid, tuleb palka maksta vastavas 

proportsioonis täidetavate ülesannete hulgale. Üksnes täitmata ametikoha olemasolu ei 

anna veel alust teisel samalaadseid ülesandeid täitval ametnikul nõuda lisatasu, vaid 

oluline on täiendavate ülesannete andmise tõendatus. 

 

                                                 
154 Riigikohtu halduskolleegiumi 17. novembri 2005 otsus nr 3-3-1-57-05. Tiiu Krünbergi kaebus 
Kodakondsus- ja Migratsiooniameti toimingute õigusvastasuse tuvastamise, saamata jäänud töötasu, 
puhkusetasu ja viiviste ning moraalse ja materiaalse kahju hüvitamise nõudes. – RT III, 2005, 41, 407. 
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Täiendavate ülesannete eest lisatasu nõude rahuldamise otsustamiseks on oluline nende 

ülesannete täitmise tõendamine. Seejuures tuleb aga arvestada, et kui ametniku 

puudumise alguses on tema ülesannete jaotamine teiste ametnike vahel põhjendatud, võib 

see vajadus aja möödudes väheneda või kaduda. Täiendavate teenistusülesannete 

jagamine ametnikele ja nende tööpanuse hindamine kuulub ametisse nimetamise õigust 

omava isiku või vahetu juhi ülesannete hulka. Korrektne juhtimine ja töökorraldus 

eeldab, et ametnikku on täpselt teavitatud tema teenistusülesannetest ja nende 

muutmisest. Korrektne on selliste muudatuste kajastamine ka ametnike ametijuhendites, 

kuid ainuüksi ametijuhendites sätestatu ja teenistuja enda poolt kirjeldatu põhjal 

tegelikult täidetavate ülesannete võrdlemine ei saa viia järelduseni, et ametijuhendis 

sätestamata tegevus oleks igal juhul käsitletav täiendava teenistusülesandena. Riigikohtu 

halduskolleegium on leidnud,155 et reeglina pole võimalik konkreetse ametikoha jaoks 

koostatud ametijuhendis anda ammendavat loetelu kõigist teenistusülesannetest 

ametikohal ja nende täitmiseks vajalikest üksikutest toimingutest. Ametijuhendi 

puudumine või selle regulatsiooni ebapiisavus ei õigusta ametniku poolt 

teenistuskohustuste täitmatajätmist või mittenõuetekohast täitmist.156 Ametnik peab 

täitma ka neid ülesandeid, mis tulenevad muudest õigusaktidest, samuti teenistuskoha 

olemusest ja teenistussuhte laadist, või ametiasutuse juhi või vahetu ülemuse 

korraldustest. 

 

Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse asutuse juhi või vahetu ülemuse poolt 

teenistujale antud, kuid ametijuhendis fikseerimata töökohustusi ja ülesandeid. Samuti on 

lisatasu määramisel oluline täiendavate ülesannete andmine ametnikule, nende tegelik 

täitmine ja hinnang tema teenistusalasele täiendavale panusele.157 

 

                                                 
155 Riigikohtu halduskolleegiumi 10. aprilli 2001 otsus nr 3-3-1-13-01. Tolliameti kassatsioonkaebuse 
läbivaatamine distsiplinaarkaristusena teenistusest vabastamise asjas. – RT III, 2001, 12, 124.   
156 Riigikohtu halduskolleegiumi 8. mai 2001 otsus nr 3-3-1-27-01. Antsla Vallavalitsuse 
kassatsioonkaebuse läbivaatamine katseaja ebarahuldavate tulemuste põhjal teenistusest vabastamise asjas. 
– RT III, 2001, 16, 168.  
157 Riigikohtu halduskolleegiumi 17. novembri 2005 otsus nr 3-3-1-57-05. Tiiu Krünbergi kaebus 
Kodakondsus- ja Migratsiooniameti toimingute õigusvastasuse tuvastamise, saamata jäänud töötasu, 
puhkusetasu ja viiviste ning moraalse ja materiaalse kahju hüvitamise nõudes. – RT III, 2005, 41, 407. 
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Riigikohus on leidnud,158 et lisatasu oma olemuselt on personaalne ning seotud 

konkreetse ametniku töö tulemuslikkusega või täiendavate tööülesannetega. Täiendavate 

tööülesannete eest makstava lisatasu puhul rõhutas kolleegium, et lisatasu maksmisel on 

oluline silmas pidada teenistusülesannete täitmist ja asutusesisest tööjaotust. 

 

Avaliku teenistuse motivatsioonisüsteemide uuringust tuleneb, et ministeeriumides 

kompenseeritakse enamasti lisatöö siis, kui lisatöö maht on oluline ja see nõuab 

ületunnitööd. Tuleb ka ette juhtusid, kus lisatööd üldiselt ei kompenseerita, va 

erikokkulepete puhul ning veel vähem on juhtusid, kus lisatöö kompenseeritakse alati, kui 

lisatööd tuleb teha. Enamikel juhtudel toimub kompenseerimine rahas (lisatasuna), 

harvem vaba ajaga. 159 Üks võimalus, mida suhteliselt vähe kasutatakse, on see, et 

ametnikule antakse valida, kas ta soovib lisatöö eest kompensatsiooni saada lisatasuna 

ehk rahas või vabades päevades. Sageli on vabade päevade saamine lisatöö eest 

motiveerivam kui lisatasu. 

 

Nagu eelnevalt mainiti, makstakse ministeeriumites lisaks ka erinevaid toetusi. Avaliku 

teenistuse seadus annab võimaluse maksta ka puhkusetoetust. 62% valitsusasutustest on 

ka seda võimalust kasutanud.160 Ühe näitena võib tuua Keskkonnaministeeriumi 2008. 

aasta palgajuhendi, mis annab võimaluse teenistujatele puhkusetoetust maksta.161 

Vastupidiste näidetena võib tuua Justiitsministeeriumi 2008. aasta ja 

Sotsiaalministeeriumi 2007. aasta palgajuhendid, mis sätestavad selgesõnaliselt, et 

puhkusetoetusi ei maksta. Puhkusetoetuse maksmise õigus tuleneb küll seadusest, kuid 

kaheldav on puhkusetoetuse maksmise eesmärk ja vajadus. Ametnikel on niigi pikem 

puhkus kui töölepingu alusel töötavatel isikutel ning palk peaks olema piisavalt 

                                                 
158 Riigikohtu halduskolleegiumi 30. oktoobri 2002 otsus nr 3-3-1-60-02. Kersti Tomsi, Liidi Auksmani, 
Delia Peebo, Aivi Kuusalu, Anne Laanemetsa, Anne Valliste, Svetlana Garmaši, Lilja Sklizkova, 
Ljudmilla Kulli, Merike Reilenti, Kairi Leetuse, Leili Jõgeva, Miia Liimi, Helmi Kadaka ja Kaie Metsa 
kaebused teenistusest vabastamise ja Tallinna Linnakohtu esimehe käskkirjade seadusevastaseks 
tunnistamiseks, ametipalga nõudes seoses teenistusest vabastamisega, lõpparve mittetähtaegse maksmisega 
ning kasutamata puhkuse hüvitise nõudes. – RT III, 2002, 28, 311.  
159 Avaliku teenistuse motivatsioonisüsteemide uuring. TNS Emor. Sügis 2007, lk 46. 
160 Rahandusministeeriumi ülevaade  riigiasutuste koosseisudest ja palgaanalüüsist. Veebis kättesaadav 
http://www.fin.ee/?id=80201.   
161 Keskkonnaministeeriumi 2008. a palgajuhend. Kinnitatud keskkonnaministri 07.03.2008 käskkirjaga nr 
227. Veebis kättesaadav 
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=983560/Palgajuhend+2008.pdf . 
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motiveeriv selleks, et mitte maksta nn kolmeteistkümnendat palka. Pigem võiks 

puhkusetoetust vaadelda kui motivatsioonipaketi osa, mis ei ole kuidagi seotud ametniku 

teenistusülesannete täitmisega ehk sooritusega. 

 

Populaarsemad toetused on veel sünnitoetus, juubelitoetus, koolitoetus, toetus raske 

majandusliku olukorra tõttu, toetus lähedase pereliikme surma korral. Selliste toetuste 

maksmist reguleerib ministeeriumi palgajuhend, mis üldjuhul kinnitatakse aasta alguses 

ja mis reguleerib alanud aasta palgaarvestust. Näiteks Keskkonnaministeeriumi 2008. a ja 

Sotsiaalministeeriumi 2007. a palgajuhendis162 on ette nähtud ühekordne toetus lapse 

sünni ja lähedase perekonnaliikme surma korral. Seega on toetused ministeeriumite lõikes 

väga erinevad ja tekitavad ebavõrdset kohtlemist. Samuti on küsitav, kas ametiasutus 

peaks tasuma näiteks ranitsa- või sünnitoetust, kui kohalik omavalitsus või riik on selleks 

juba ette näinud vastava toetuse. 

Lisatasude puhul on veel üheks probleemiks formaalsed lisatasud ehk lisatasud 

akadeemilise kraadi eest. ATS § 38 sätestab, et akadeemilise kraadiga riigiametnikule 

makstakse lisatasu 10% ametipalgast magistrikraadi ja 20% ametipalgast 

doktorikraadi või sellega võrdsustatud kraadi eest. Seadus ei täpsusta, kas sellisel juhul 

peab kraad olema omandatud ka vastaval erialal, millel ametnik töötab, st et seaduses ei 

sisaldu piirangut maksta eelpool nimetatud lisatasu vaid juhul, kui selle kraadi 

omandamine ka tegelikult ametiasutusele ja vastavale ametnikule teenistusülesannete 

paremaks täitmiseks vajalik on. Näiteks puudub mõistlik põhjus maksta isikule, kes 

töötab näiteks ministeeriumis juristina, lisatasu loodusteaduste magistrikraadi eest. Seega 

tulenevalt eelnevast võib järeldada, et ATS sisaldab formaalseid lisatasusid, mida 

makstakse lähtudes ATS-i regulatsioonist, kuid neil lisatasudel puudub sageli otsene seos 

teenistusülesannete täitmisega ja ametniku kompetentsiga vastaval ametikohal. Lisaks 

tuleb siinkohal silmas pidada, et praeguse 3+2 süsteemi juures on magistrikraadiga 

ametnikke märgatavalt rohkem kui varasematel aastatel. 

                                                 
162 Sotsiaalministeeriumi 2007. a palgajuhend. Kinnitatud Sotsiaalministeeriumi kantsleri  14. märtsi 2007 
käskkirjaga nr 84 –T. Veebis kättesaadav 
http://www.sm.ee/est/HtmlPages/palgajuhend2007/$file/palgajuhend%202007.pdf . 
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Teenistusaastate eest ette nähtud lisatasu, mis sisaldub avaliku teenistuse seaduse §-s 37, 

on samuti lisatasu, mis ei sobi kokku avatud avaliku teenistuse süsteemiga kuna kõik 

teenistusstaažiga seonduv kuulub avaliku teenistuse karjäärisüsteemi juurde. Lisatasu, 

mis on seotud teenistuse pikkusega avalikus teenistuses, on põhjendatud juhul, kui on 

tegemist eluaegse teenistusega nagu näiteks Saksamaal. Eesti avaliku teenistuse süsteem 

liigub pigem positsioonisüsteemi suunas ning selles süsteemis ei ole oluline avaliku 

teenistuse staaž. Pigem toetatakse liikumist era- ja avaliku sektori vahel, oskusteabe 

suurendamist ning arengut. Seega tuleks edaspidi teenistusaastatega seonduvast lisatasust 

loobuda. 

Avalikus teenistuses makstakse sarnaselt töölepingulistele töötajatele, ka lisatasu õhtuse 

ja öötöö eest. Nimelt sätestab palgaseaduse § 17, et töö eest õhtusel ajal (kella 18-st kuni 

22-ni) või öösel (kella 22-st kuni 6-ni) makstakse töötajale lisatasu või suurendatakse 

põhipalka vastavalt poolte kokkuleppele. Lisatasu iga töötunni eest õhtusel ajal ei tohi 

olla väiksem kui 10% ja öösel väiksem kui 20% töötaja tunnipalga määrast. Autor leiab, 

et selline täiendava lisatasu maksmine üldises avalikus teenistuses ei ole põhjendatud 

ning tööaega tuleks arvesse võtta põhipalga määramisel. 

 

Seega teeb autor ettepaneku teha alljärgnevad muudatused lisatasude osas: 

1) kaotada kõik senised automaatsed lisatasud (teenistusaastate ja 

akadeemilise kraadi eest);  

2) kaotada lisatasu õhtuse ja öötöö eest kuna seda peaks arvesse võtma 

põhipalga määramisel; 

3) keelata asutustel kõikvõimalike seadusest mittetulenevate toetuste 

maksmine (nt lapse sünnitoetust, ranitsatoetust jne); 

4) loobuda nn kolmeteistkümnenda palga ehk puhkusetoetuse maksmisest; 

5) alles jätta vaid lisatasu asendamisel (täiendavate teenistusülesannete eest) 

ning anda seejuures võimalus ametnikule võimalus valida lisatasu ja 

täiendava vaba aja vahel proportsionaalselt tehtud lisatööle.  
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Võrreldes uue avaliku teenistuse seaduse eelnõuga,163 on autori ettepanekud suures osas 

kattuvad. Ka eelnõu ei näe enam ette lisatasusid teenistusaastate ja akadeemilise kraadi 

eest, puhkusetoetuse maksmise võimalust, lisatasu õhtuse ja öötöö eest ning keelatud on 

seadusest mittetulenevate toetuste maksmine (eelnõu ei näe ette toetuste maksmist). 

Erisuseks võrreldes autori poolt esitatud ettepanekutega on kindlasti see, et eelnõu näeb 

ette võimaluse maksta individuaalset lisatasu, mis on üks osa ametniku ametipalgast ning 

mida võib mõneti vaadelda kui lisatasu nt akadeemilise kraadi, suuremate kogemuste vms 

eest, mis ei ole küll ametikohal nõutav, kuid mis tuleb vastaval ametikohal kasuks 

teenistusülesannete paremaks täitmiseks. Erinev on ka lisatasu maksmise regulatsioon 

asendamise korral ehk lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest. Nimelt tegi autor 

ettepaneku alles jätta täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstav lisatasu ning 

anda seejuures ametnikule võimalus valida kas ta soovib saada lisatasu või vaba aega. 

Eelnõu näeb ette asendamisel lisatasu maksmise vaid juhul, kui asendamine tingib 

korrapärase tööaja pikenemise. 

                                                 
163 Avaliku teenistuse seaduse eelnõu. Veebis kättesaadav 
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_ELEHT=233438&did=233432&kkring=233438&ver=
&nr=1.  
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4. VASTUTUST JA SOORITUST ARVESTAV 
PALGAKORRALDUS 

4.1 Trendid OECD riikide avaliku teenistuse palgakorralduses  
 
 
Alates 1970. aastatest164 on üha ulatuslikumalt levinud avaliku sektori reformimise ideed, 

mille üheks peaeesmärgiks on olnud avaliku sektori efektiivsuse ja produktiivsuse 

suurendamine.165 Tõusetunud on küsimus, kuidas tunnustada avalikke teenistujaid 

muutuvas maailmas, kus avalik teenistus ei pea enam ilmtingimata pakkuma tööd terveks 

eluks ning kus erasektor pakub üha enam konkurentsi avalikule teenistusele.166  

 

Peaaegu kõik avalikud teenistujad OECD riikides said 20 aastat tagasi palka palgaskaala 

alusel. 2000. aasta algul asendas paljuski tulemuspalk senist palgasüsteemi. Selleks ajaks 

jõudsid tulemuspalga süsteemini ka Saksamaa, Korea, Šveits ning mõned Ida-Euroopa 

riigid nagu Poola, Slovakkia, Tšehhi ja Ungari. Tulemuspalk kerkis esile eelkõige 

majanduslike ja eelarveliste raskuste tõttu, millega paljud OECD liikmesriigid silmitsi 

seisid. Rohkem oli tulemuspalga eelistamist märgata kõrgemate ametnike hulgas.167 

Tulemuspalk on vaid üks osa üldisest liikumisest individualiseerimise ja paindlikkuse 

poole. 

 

Tulemuspalk ei ole tegelikult uus asi. Esimene nö laine oli juba 80ndate aastate keskel 

ning teine laine 90ndatel, mis jätkub õigupoolest tänaseni. 2007. aasta seisuga on kaks 

kolmandikku OECD riikidest juurutanud tulemuspalga süsteemi või on seda veel 

juurutamas.  

 

                                                 
164 Põhjuseks eelkõige tõsised majanduslikud raskused paljudes OECD liikmesriikides, mis tõid kaasa 
madala produktiivsuse, kõrge töötuse ning inflatsioonimäära. 
165 J.Etverk. Tulemustasu– kas vahend avaliku sektori töö tõhustamiseks? Avaliku teenistuse aastaraamat 
2002. Riigikantselei, Tallinn, 2003, lk 20. 
166 Paying for Performance: Policies for Government Employees. – Veebis kättesaadav:  
http://www.oecd.org/dataoecd/13/51/34910926.pdf. 
167 Performance-related Pay Policies for Government Employees: An Overview of  OECD Countries. 
OECD, 2005, p 10. 
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Kanada, Taani, Holland, Uus-Meremaa, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriigid ning 

Ameerika Ühendriigid olid esimesed, kes võtsid tulemuspalga süsteemi kasutusele 

(1980ndatel). 1990ndatel juurutasid selle Austraalia, Soome, Iirimaa ja Itaalia. Hiljuti on 

tulemuspalgasüsteemi hakanud üle võtma ka Saksamaa, Šveits, Ungari, Tšehhi, Poola ja 

Slovakkia. 2004. aastal algas Prantsusmaal pilootprogramm tulemuspalga sisseviimiseks 

kõrgemal tasandil (direktorite tasandil) kuues ministeeriumis.168 

 

Enamik Euroopa Liidu liikmesriike on kasutusele võtnud tulemuspalga süsteemi 

viimastel aastatel. Põhiliseks põhjuseks on töötajate motivatsiooni ja efektiivsuse 

tõstmine ehk selleks, et motiveerida olemasolevaid avalikke teenistujaid suunates neid 

parematele sooritustele parema palga saamiseks. Tulemuspalk võib samuti ligi meelitada 

dünaamilisemaid ja riskialtimaid uusi inimesi. Selleks, et meelitada inimesi erasektorist, 

kellel on vajalikud teadmised, on vaja mitte ainult võrdsustada palgatase, vaid ka 

juurutada sarnased motiveerimissüsteemid.169 

 

Sloveenias on tulemustasu see osa palgast, mida võib saada keskmisest edukama 

töösoorituse või keskmisest suurema töökoormuse eest kindlal ajavahemikul. See summa 

ei tohi ületada rohkem kui kahekordselt põhipalka, mis teenistuja saab kuus. 

Soorituspõhise tasu maksmise alused peavad olema kokkulepitud kollektiivlepingus.170 

 

Taani avalikus teenistuses on samuti üheks võimaluseks tulemustasu maksmine. 

Tulemustasu on seotud varasemalt kokku lepitud erinevate seatud kvantitatiivsete või 

kvalitatiivsete eesmärkide täitmisega. Tulemustasu maksmiseks tuleb eelnevalt sõlmida 

kokkulepe tingimustega, mis tuleb teatud ajavahemikus täita. Tulemustasu leppeid võib 

sõlmida töötajate grupi või konkreetse isikuga.171 Taanis laieneb tulemuspalgasüsteem 

kõikidele. Tulemustasu ei ole defineeritud kuskil seaduses, kuid kõik reeglid, mis sellega 

seonduvad, on kollektiivlepingus kirjas. Kõik tasud otsustatakse individuaalsete 
                                                 
168 Paying for Performance: Policies for Government Employees. – Veebis kättesaadav:  
http://www.oecd.org/dataoecd/13/51/34910926.pdf. 
169 Performance - related Pay Policies for Government Employees. OECD, 2005, p 34. 
170 Public Sector Wage System Act. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). (Sloveenia avaliku 
sektori palgasüsteemi seadus). 
171 Employment in the Danish State Sector. Ministry of Finance. State Employer´s Authority. February 
2005, p 24-29. 
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soorituste põhjal, juhi ja töötaja vahelise dialoogi käigus. Vestlus toimub iga-aastaselt. 

Uue palgasüsteemi rakendamise hindamisel Taani 111-s institutsioonis jõuti järeldusele, 

et tulemuspalga positiivne mõju seisneb selles, et rohkem tähelepanu pööratakse 

individuaalsele sooritusele ja tasule ning et tulemuspalk viib paremate 

värbamisvõimalusteni. Negatiivsena toodi välja see, et tulemuspalk tekitab mõnedes 

töötajates ebakindlust. Lõpuks tõdeti seda, et saavutada täielikku tulemuspalga efekti, on 

oluline detsentraliseerimisprotsessi jätkata igas institutsioonis ja asutuses.172 

 

Saksamaal oli probleemiks tulemuspalga süsteemi sisseviimise põhiseaduslikkus, kuna 

alimentatsiooniprintsiip omab seal põhiseaduslikku tähendust nagu eelpool sai 

mainitud.173 Seega alimentatsiooniprintsiibist tulenevalt on riigil kohustus tagada 

ametnikule ja tema perele normaalne äraelamine, mistõttu leiti, et palk ei saa tulemustest 

sõltuda. 21. juunil 2002 loodi palgastruktuuri seadusega174  uued võimalused tunnustada 

sooritust, maksta lisatasusid ja boonuseid paindlikumalt kui enne. Valitsus rakendas uusi 

meetmeid eelkõige riigiametnikele. Uute meetmete kohaselt tõsteti tulemustasu 10%-lt 

15%-le ning anti üldiselt laiemad võimalused tulemustasu maksta.175 Varasemalt oli 

Saksamaal selliste lisatasude hulk piiratud 7%-ga ametipalgast inimese kohta.176 

 

Saksamaal on rõhutatud, et tulemuspalga süsteemi põhieesmärk on suunatud 

individuaalsele sooritusele ja tegelikele teenistusülesannetele. Põhipalk on moodustatud 

vastavalt tehtava töö nõudmistele ja suureneb staažiga. Muutuv palgakomponent on 

suunatud töökohustuste täitmisest tulenevatele tulemustele, mida hinnatakse regulaarselt. 

Juhul, kui sooritus halveneb, võib kogupalk langeda. Tulemuspreemiaid on võimalik 

määrata individuaalselt või kollektiivselt ning tulemuste hindamine ja palga 

kindlaksmääramine peab toimuma vähemalt kaks korda aastas läbipaistvate ja 

arusaadavate põhimõtete järgi, mille jaoks on välja õpetatud inimesi ning on väljatöötatud 

                                                 
172 Kingdom of Denmark. Public Administration Country Profile. May 2006. – 
Veebis kättesaadav: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN023306.pdf. 
173 T.Annus. – Juridica 1998, nr 8 lk 295 (vt B.Ziemske. Öffentlicher Dienst zwischen Bewahrung und 
Umruch. Die Öffentliche Verwaltung, Heft 15, 1997, S.607). 
174 Besoldungsstrukturgesetz. 
175 Performance-related Pay for Government Employees. OECD, 2005 p 121. 
176 Vt Bundesbesoldungsgesetz, § 42a. 
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vajalikud protseduurireeglid.177 Hindamisel võetakse arvesse töö tulemusi (kvaliteeti, 

töökoormust, ajagraafikus püsimist, efektiivsust), ekspert-teadmisi, töö meetodi 

(iseseisvus, initsiatiiv, teenusepakkumisele orienteeritus, väljendusoskus), sotsiaalseid 

oskusi (vastutus, usaldusväärsus, koostöö, konfliktide lahendamise oskus) ning juhtimist 

(organisatsioon, juhendamine, delegeerimine, motivatsioon, teiste toetamine).178  Kõik 

avalikud teenistujad viiakse üle uude palgasüsteemi, kuid avalikele teenistujatele, kellel 

on jäänud umbes 7 aastat pensionini, antakse võimalus jääda vana palgasüsteemi 

raamesse.179 Siiani ei ole probleeme seoses uue süsteemi juurutamisega esile kerkinud. 

Pigem on tendents tulemuspalga süsteemi laienemise poole ning eesmärgiks on palga 

juures arvesse võtta eelkõige individuaalset sooritust ja tegelikke funktsioone, mitte enam 

vanust ja perekondlikku staatust.180 

 

Lisaks tulemustasu maksmisele, järgneb palgasüsteemide reformile tugev tendents 

palgasüsteemide detsentraliseerimisele regionaalsele ja kohalike omavalitsuste või 

agentuuride tasandile. Tulemuspalka kasutatakse selleks, et kinni hoida neid töötajaid, 

keda organisatsioon vajab.181 

 

Kasutusel olevaid tulemuspalgaskeeme on mitmeid. Tulemuspalk võib olla kas 

kollektiivne, individuaalne või meeskondlik. Individuaalne tulemuspalk on ühele 

konkreetsele isikule makstav tulemuspalk, kollektiivse tulemuspalga puhul makstakse 

tulemuspalka isikute grupile, nt asutuses ühele osakonnale. Meeskondliku tulemuspalga 

puhul võib olla näiteks moodustatud töögrupp isikutest asutuse erinevatest osakondadest, 

kellele makstakse tulemuspalka vastavalt meeskonna poolt täidetud ülesannete täitmise 

eest. 

 

                                                 
177 Information on the Structure of the Civil and Public Services of the EU Member and Applicant states. – 
Veebis kättesaadav: 
http://www.dgap.gov.pt/docs_down/actividadeinternacional/luxemburgo/paservicesstruture.pdf. 
178 Performance-related pay for Government Employees. OECD, 2005 p 122. 
179 Information on the Structure of the Civil and Public Services of the EU Member and Applicant states.  –
Veebis kättesaadav: 
http://www.dgap.gov.pt/docs_down/actividadeinternacional/luxemburgo/paservicesstruture.pdf . 
180 Performance-related pay for Government Employees. OECD, 2005, p 125. 
181 C.Demmke.  European Civil Services. Between Tradition and Reform. EIPA, 2004, p 167. 
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Erinev võib riigiti olla ka tulemuspalgasüsteemi ulatus. Väga vähestes OECD 

liikmesriikides on kasutusel ulatuslik, formaliseeritud tulemuspalgaskeem ehk see 

hõlmab kõiki avalikus sektoris (nt Soomes, Taanis, Ühendkuningriigis, Šveitsis ning 

Uus-Meremaal). Erinevad skeemid tipp-teenistusele ja teistele ametnikele, on kehtestatud 

Ühendatud Kuningriigis, Norras, USA-s, Kanadas, Iirimaal ja Itaalias (pilootprojektina 

ministeeriumites). Kollektiivsed skeemid on kasutusel Saksamaal, Hispaanias, Soomes, 

USA-s. Enamikes maades, kus tulemuspalk kasutusel on, jaguneb avaliku teenistuja palk 

kolmeks: põhipalk, see osa palgast, mis on seotud töökoha olemuse või eripäraga ning 

soorituspalk (tulemuspalk). 

 
Tulemuspalga eesmärkidena on välja toodud eelkõige see, et tulemuspalga kasutamine 

aitab parandada ametniku motivatsiooni oma tööd hästi teha, sealjuures tõstes ametniku 

vastutust. Samuti aitab see meelitada tööle parimaid ametnikke, soodustades 

innovatsiooni ja riskivalmidust.182 Tulemuspalga eesmärkideks võib lisaks pidada seda, et 

see soodustab pikaajaliste eesmärkide püstitamist ja nende saavutuste hindamist, 

suurendab läbipaistvust, parandab infovahetust. Tulemuspalga regulatsioon õhutab 

tõhusalt ja läbipaistvalt juhtima ning suunab juhte enese- ja organisatsioonianalüüsile, 

selgitamaks välja, milles ikkagi seisneb asutuse töö tulemuslikkus. Tulemuspalgasüsteem 

avaldab positiivsete mõju personalivärbamisele ja mõjub soodustavalt meeskonnatööle.183 

 

Tulemuspalga osakaal põhipalgast on erinevates riikides erinev ning kõigub alates 2%-st 

kuni 50%-ni. Et tulemuspalk selle saajat motiveeriks, peaks see ulatuma erinevatel 

hinnangutel vähemalt 10-20 %-ni põhipalgast.184 Kui makstakse alla 20%, siis 

administratiivkulutused on ebaproportsionaalselt suured võrreldes saadava tulemusega. 

 

Soorituspõhise palga põhiline eesmärk on siiski tõsta teenistujate individuaalset sooritust 

ning tasustada neid, kes täidavad oma tööülesandeid hästi. Tulemusi vaadatakse iga-

aastaste atesteerimistulemuste ja hindamistulemuste põhjal, mis näitavad, kas isik on 

                                                 
182 Paying for Performance: Policies for Government Employees. – Veebis kättesaadav:  
http://www.oecd.org/dataoecd/13/51/34910926.pdf . 
183 Performance – related Pay Policies for Government Employees. OECD, 2005, p 35. 
184 J.Järvalt. Bakalaureusetöö „Kas tulemuspalk annab tulemuse?“, 2001. TÜ Avalik Haldus, juhendaja 
Tiina Randma, Phd. 
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teenistusülesanded täitnud ja kas ta on ületanud oma eesmärke (püstitatud enamasti 

kõrgemalseisvate isikute või organisatsiooni poolt). Soorituspõhisele palgasüsteemile 

järgneb tugev tendents palgasüsteemide detsentraliseerimisele ka kohalikul tasandil. See 

on mõeldud isikutele, keda asutus soovib alles hoida, kuid küsitav on, kas soorituspõhine 

tasu toimib motivaatorina. Samuti on tekkinud küsimus selle pinnalt, kas tasu peaks 

järgnema, mitte eelnema sooritusele. Siinkohal tekib kontrast käitumisteooriaga, mis 

ütleb, et tasu ajendab tegutsema.185 

 

C.Demmke poolt läbiviidud uuring186 Saksamaal ning rahvusvahelistes 

organisatsioonides tulemuspalga kohta, tõi välja mitmeid raskusi avalikus teenistuses 

tehtava töö tulemuslikkuse mõõtmisel ning subjektiivsusel. Uuringu tulemusel tuleb 

edaspidi tulemuspalga süsteemi rakendamisel lähtuda sellest, et esiteks peavad juhid 

olema piisavalt väljaõpetatud ning neil peab olema aega mõõta tulemusi. Samuti on 

oluline, et mõlemal poolel on huvi, et ülesanded on selgesti mõõdetavad ja väga 

spetsiifilised ning seonduma ühe konkreetse isiku või isikute grupiga. 

Tulemuspalgasüsteemid peavad olema läbipaistvad ja õiglased ning kuna tasu on oluline 

töötajale, siis peab see tasu olema piisavalt kõrge, et motiveerida. C.Demmke tõi välja 

juhud, millal tulemuspalgasüsteem ei toimi. Nimelt siis, kui lisatasud on liiga madalad ja 

ei motiveeri töötajaid või kui tulemuspalka makstakse vaid väiksele hulgale töötajatest 

ning ülejäänud tunnevad end karistatutena. Sageli võib probleemiks osutuda ka see, kui 

positsioon ja ülesanne on sellised, mida ei saa mõõta ja töö on kvalitatiivne. 

Tulemuspalga miinuseks peetakse lisaks seda, et tulemuspalgasüsteem on väga kulukas 

ning sellega seonduv aruandlus väga mahukas. 

 

Taani Rahandusministeeriumi poolt teostatud uuring näitas, et kuigi töötajad tugevalt 

pooldavad tulemuspalgasüsteemi, tekitab see pärast selle juurutamist frustratsiooni ning 

tunnet, et töötajaid koheldakse ebavõrdselt. Seetõttu on selge, et kommunikatsioon ning 

                                                 
185 C.Demmke. European Civil Services. Between Tradition and Reform. EIPA, 2004, p 167-168. 
186 C.Demmke, in cooperation with the German Ministry of the Interior, Die Personalbeurteilung in 
Internationalen Organisationen als Bezugsgrundlage für eine Verbesserung des Deutschen Personalanteils, 
EIPA, Maastricht (unpublished) 2003. 
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objektiivsed kokkulepped ja standardid on selle süsteemi edukuse võtmesõnad.187 

Tulemuspalk võib aidata parandada sooritust vaid juhul, kui see on juurutatud korralikult 

õigesse juhtimiskonteksti.188 

 

21. sajandi avalikus teenistuses nähakse eelkõige soorituspõhist palgasüsteemi, kuid 

võimalik on ka põhipalga kehtestamine ning vaid osaliselt soorituspõhise palga 

kehtestamine.189 Üldises plaanis, on märgatavad kaks trendi – nimelt suurenenud on 

inimressursi, eelarve kontrolli ja vastutuse delegeerimine ministeeriumitesse/asutustesse 

ning suurenenud on inimressursi juhtimise individualiseerimine, st et töötajatesse 

suhtutakse kui indiviididesse, mitte lihtsalt klassifitseerimise alusel paigutatud klasside 

järgi.  

 

Inimressursi juhtimise põhjal on välja kujunenud 4 gruppi riike: 

� riigid, kes väga palju delegeerivad – loodud tugev seos soorituse ja palga vahele. 

Tegemist on positsioonisüsteemidega ja neil on üldiselt omane väga kõrge 

haldusjuhtimise delegeerimine (Austraalia, Soome, Island, Uus-Meremaa); 

� üsna palju delegeerivad riigid – olemas seos soorituse ja palga vahel olemas, kuid 

see ei ole süstemaatiliselt rakendatav avalikus teenistuses ja mõningatel juhtudel 

piiratakse seda juhtimistasandil. Madalam delegeerimisaste kui eelmisel grupil 

(Tšehhi, Belgia, Taani, Saksamaa, Rootsi, Norra, Portugal, Šveits, Ühendkuningriik); 

� vähe delegeerivad riigid – väga piiratud määral seos soorituse ja palga vahel. Seos 

on sageli limiteeritud teatud ministeeriumite ja asutustega ning enamasti kõrgemal 

juhtimistasandil (Austria, Kanada, Prantsusmaa, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Poola, 

Hispaania, USA); 

� delegeerimine puudub – soorituse ja palga vaheline seos puudub (Jaapan, 

Luksemburg, Slovakkia). 

 

Seega üldiseks trendiks võib viimastel aastatel ikkagi pidada liikumist delegeerimise 

poole, juurutades tulemuspalgasüsteemi, arvestades seda, et tulemuspalk nõuab 

                                                 
187 C.Demmke. European Civil Services. Between Tradition and Reform. EIPA, 2004, p 169. 
188 Perfomance-Related Pay. Veebis kättesaadav: http://www.oecd.org/dataoecd/56/62/34905967.pdf. 
189 C.Demmke.  European Civil Services. Between Tradition and Reform. 2004, p 181-182. 
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diskretsiooni juhtimises. Vaadates 2002. aasta statistika põhjal üldist ametnike 

vananemist OECD- maades – üle 60% ametnikest on üle 40 aasta vanad – on trend ikkagi 

positsioonisüsteemi poole.190 Seda eelkõige seetõttu, et karjäärisüsteem on eluaegne 

süsteem ning noored saavad avalikku teenistusse siseneda madalamalt astmelt, tõustes 

kõrgemale. Kui elanikkond vananeb ning järjest enam ametikohti on vaja täita koheselt, 

ei ole võimalik oodata kuni noored ametiredelil tõusevad kõrgemale ametikohale. Ka 

Eestis demograafiline tööturusurve indeks näitab rahvastiku pidevat ja üsna kiiret 

vananemist.191  

 

Seega võib öelda, et üldisteks trendideks OECD riikides on: 

 

� detsentraliseerimine; 

� muudatused palgastruktuuris; 

� palga sidumine oskuste, vastutuse ja sooritusega. 

 
 

4.2 Tulemustasu Eestis 
 

Nii nagu eelpool juba mainiti, sätestab ATS § 9 lg 3, et palgamäärad ja lisatasude 

maksmise alused täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest 

kehtestab Vabariigi Valitsus oma määrusega.  

 

Gabriel Taavits ning Aaro Mõttus on märkinud, et ATS-i muutmise seaduses võeti 

kasutusele termin „nõutavast tulemuslikum töö”, kuid seda, kuidas seda ametniku puhul 

hinnata, seadus ei sätesta. Seega jääb selgusetuks, kas ametnik on nõutavast 

tulemuslikum siis, kui ta näiteks teeb oma töö korralikult ära või kui ta koostab ühe 

seaduseelnõu asemel kaks vms?192 

                                                 
190 Performance – related Pay Policies for Government Employees. OECD, 2005, p 37. 
191 Veebis kättesaadav: www.stat.ee.  
192 A,Mõttus, G.Tavits. Mõtteid avaliku teenistuse seadusest. Juridica 1996 nr 4, lk 169. 
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Riigiteenistujale on lubatud määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö eest asutuse 

juhi või teenistusse võtmise õigust omava isiku otsusel vastavuses kollektiivlepingus 

sätestatud või asutuses kehtestatud lisatasude maksmise korraga. Nõutavast 

tulemuslikuma töö eest lisatasu määramise aluseks võib olla ka asutuse töö 

tulemuslikkuse hindamine teenistujate kollektiivse või individuaalse panuse kaudu 

asutuse eesmärkide saavutamisel. Asutuse töö tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel 

hindab asutuse juht. Nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate teenistusülesannete 

täitmise eest kokku on riigiteenistujale lisatasu maksmise määraks kuus kuni 50% tema 

ametikoha palgaastmele vastavast, lisas kehtestatud palgamäärast.193 

21. sajandi algusest on märgata, et ametnikust on saanud rohkem „kodanik“ kui „riigi 

teenija“. Seetõttu ei maksta enam teenete eest, vaid tehtud töö ja saavutatud tulemuste 

eest. See tähendab ka seda, et privileege kärbitakse. Privileegide vähendamine ja 

palgasüsteemide reformid näitavad riigi ja avaliku teenistuja muutunud rolli. Ajalooliselt 

esimest korda kõrgemate ametnike sissetulekuid vähendatakse üksikutes riikides 

tulemustasu süsteemide kaudu ning on toodud ühele joonele võrreldavate sissetulekutega 

erasektoris (nt Soome). Liikmesriikides on sageli palgasüsteemide reformid ja 

tulemustasude sisseviimine seotud boonus- või lisatasude süsteemiga (Saksamaa). 

Eesmärgiks on sageli lihtsustada palgasüsteemi ja lõhkuda paljusid ja erinevaid 

boonussüsteeme. Enamikes uutes EL liikmesriikides makstakse lisaks põhipalgale 

lisatasusid ja boonuseid. Vahel on lisatasude süsteemid eriti keerukad ning põhipalga osa 

on proportsionaalselt väike kogupalgas. Teine  faktor, mis muudab süsteemi keerukaks,  

on ka see, et ei ole selget piiri tulemuspalga ja automaatselt makstava lisatasu vahel.194 

 

Tasude seotus tulemustega on põhimõtteliselt õiglane (paremini teenistusülesandeid 

täitev ametnik peaks saama rohkem tasu kui samu funktsioone halvemini täitev ametnik). 

Samas on aga õiglast tasustamist üsnagi raske saavutada. Selleks, et tulemustasu süsteem 

omaks motiveerivat iseloomu, on vajalik selgus tulemustasu süsteemi eesmärgis ning 

kriteeriumites, mille järgi hindamine toimub, samuti võimalikes tasudes (sealjuures 
                                                 
193 Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 259 „Riigiteenistujate töötasustamine 2008. 
Aastal”. RTI 2007, 72, 446. 
194 D.Bossaert, C.Demmke.   Civil Services in the Accession States: New Trends and the Impact of the 
Integration Process. European Institute of Public Administration, 2003, pp 62-63. 
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peavad need tasud olema piisavalt suured); juhtide toetav suhtumine formaalsesse 

tulemustasude määramise mehhanismi, protsessi pidevus ning teatud määral ka tulevikku 

suunatus; kõigi heade tulemustega töötajate tunnustamine (kui eelarvekulutuste piiratus ei 

võimalda täiendavat tasu maksta, siis mingi muu tunnustuse näol); informeeritus ja 

koolitus seoses süsteemi rakendamisega ning valmidus muutuvas keskkonnas süsteeme 

muuta. Väikesed erinevused palgas või väikesed ühekordsed tasud ei taga üldjuhul 

kõrgemat motiveeritust. Tulemuste hindamiseks peab eksisteerima järjepidev ning 

arusaadav süsteem. Seega ei ole oluline mitte ainult tulemuspalk ise, vaid ka selle 

määramise protsess. 

 

Kui vaadata tulemuspalga rakendamist Eesti avalikus teenistuses, siis ministeeriumide 

osas oli madalaim tulemuspalga osakaal kogu palgas Välisministeeriumis (0,5%) ja 

kõrgeim Siseministeeriumis (11,8%), teistes ministeeriumides jäi tulemuspalga osakaal 

2% - 9% vahele kogu palgast.195 Väliskirjanduses peetakse piisavaks suuruseks isegi 

lisatasu, mis moodustab 3% ametipalgast. Teiste autorite arvates on alla 10% suurune 

tulemustasu motivaatorina täielikult ebaadekvaatne. Selleks, et tulemustasu motiveerivat 

mõju omaks, peaks selle suurus olema vähemalt 20% ametipalgast.196  

 

Tulemustasu maksmine peab toimuma tulemuslikkuse näitajate alusel. Asutusel peaks 

jääma õigus otsustada, kas ja kus saab tulemuslikkust piisava selgusega mõõta ja seda 

palgaosa kasutada. Põhiline tulemustasude maksmise juures on see, et eelnevalt on kokku 

lepitud eesmärgid, millede saavutamisel tekib õigus tulemustasule. Siinkohal on äärmiselt 

oluline objektiivsus ja sobilikud tulemuste hindamise kriteeriumid. Samas tuleb tõdeda, et 

kõikidel ametikohtadel ei ole tulemuslikkuse hindamine alati võimalik. Samuti ei tohi 

tulemustasu maksmist siduda näiteks rakendatud sanktsioonide hulgaga. Erinevates 

riikides on tulemuspalga osakaal põhipalgast erinev (2%-st kuni 50%-ni). Põhiliseks 

põhjuseks kehtestada tulemustasu, on töötajate motivatsiooni ja efektiivsuse tõstmine. 

Samuti tunnustada silmapaistvaid töötulemusi.  

 

                                                 
195 Rahandusministeeriumi ülevaade riigiasutuste koosseisudest ja palgaanalüüsist. Veebis kättesaadav  
http://www.fin.ee/?id=80201.  
196 T.Annus. Riigiametnike tasustamise korraldus. Juridica nr 6, 1998, lk 290.  
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Seega tulemustasu võiks ametnikule maksta eelnevalt  püstitatud  ja kirjalikult fikseeritud 

eesmärkide eduka täitmise korral, tulemuste alusel, vahetu juhi ettepanekul ja asutuse 

palgajuhendis kehtestatud korras. Tulemustasu määramise eelduseks on, et teenistujate 

ettenähtud ja kirjalikult fikseeritud teenistusülesanded on täidetud ning et teenistujal ei 

ole kehtivaid distsiplinaarkaristusi. Siinkohal tuleb lisaks rõhutada, et tulemustasustamise 

rakendamine eeldab põhjalikku ettevalmistust, kriteeriumide ja reeglite kehtestamist, 

süsteemi kontrollimist, avalikku heakskiitu ning süsteemi otstarbekuse põhjendamist. 

Keelatud on maksta tulemustasu näiteks ametniku poolt rakendatud sanktsioonide või 

tehtud ettekirjutuste mahust lähtuvalt. Seega tulemustasu makstakse ametnikule talle 

individuaalselt (või ka kollektiivselt) püstitatud kvalitatiivsete või kvantitatiivsete 

eesmärkide saavutamise eest või silmapaistvalt hea töötulemuse korral ning oluline on 

seejuures ka see, et tulemustasu maksmine peaks olema kirjalikult põhjendatud.  

 

Autor teeb ettepaneku kehtestada tulemustasu maksmisele piirang, kuna vastasel korral 

võib korduda tänane olukord, kus puudub palkade läbipaistvus ning palgaastmestiku 

alusel põhipalga kehtestamine muutub mõttetuks ning ei taga soovitud eesmärki. 

Tulemustasu eesmärk on motiveerida töötajat ning tulenevalt eelpool toodud teiste riikide 

praktikast, peetakse motiveerivaks tulemustasu, mis moodustab vähemalt 20% ametniku 

põhipalgast.  

 

Seega selleks, et tagad vastutusele ja sooritusele vastav palk, teeb autor järgmised 

ettepanekud: 

 

1) maksta tulemustasu vaid eelnevalt kirjalikult kokkulepitud eesmärkide 

täitmise korral; 

2) kehtestada tulemustasu piiriks 20% ametniku põhipalgast; 

3) keelatud on maksta tulemustasu ametniku poolt rakendatud sanktsioonide 

või tehtud ettekirjutuste mahust lähtuvalt; 

4) maksta tulemustasu pigem erandlikel juhtudel. 
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Uue avaliku teenistuse seaduse eelnõu197 ja autori ettepanekud kattuvad tulemustasu 

regulatsiooni osas osaliselt. Nimelt näeb eelnõu § 55 lg 5 ette, et tulemustasu on tasu, 

mida võib ametnikule maksta tingimusel, et haldusaktis nimetatud kvalitatiivsed ja 

kvantitatiivsed eesmärgid on täidetud kindlal ajavahemikul. Tulemustasu ei saa maksta 

rakendatud sanktsioonide või tehtud ettekirjutuste mahust lähtuvalt. Põhiliseks erisuseks 

on see, et eelnõu ei näe ette tulemustasu maksmisele piiri, erinevalt autori ettepanekust 

kehtestada tulemustasu piiriks kuni 20% põhipalgast kuus. 

                                                 
197 Avaliku teenistuse seaduse eelnõu. Veebis kättesaadav 
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_ELEHT=233438&did=233432&kkring=233438&ver=
&nr=1.  
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KOKKUVÕTE 
 

Eesti avalikus teenistuses ei ole probleemiks õigusliku regulatsiooni puudumine, vaid 

kehtestatud palgasüsteemi läbipaistmatus ning liigne formalism. Lisaks sellele, et 

palgasüsteem peab olema reguleeritud seadusega, on autori hinnangul oluline see, et 

seaduses oleks sätestatud võimalikult detailne palgaregulatsioon ning 

palgakomponentidele seatud piirid, mis välistavad juhtide suvaotsuste tegemise ning 

tagavad läbipaistvuse. Samuti ei ole põhjendatud formaalsetel alustel lisatasude 

maksmine. 

 

Kehtiva palgakorralduse üks probleemidest on ka ebaproportsionaalselt väike põhipalga 

osakaal lõpp-palgast. Tulenevalt eelnevast ei ole palk konkurentsivõimeline ning 

põhipalka täiendatakse lisatasude ja diferentseeringuga, mis omakorda teeb 

palgakorralduse läbipaistmatuks.   

 

Teiste riikide palgasüsteemide analüüsi tulemusena ning rahvusvaheliste soovituste 

kohaselt selgus, et lõplik palk võiks kujuneda kolmest komponendist – põhipalgast, 

sotsiaalsetest tagatistest198 ning tulemusega seonduvatest lisatasudest. Saksamaal on 

kehtestatud põhipalga piir, kuid kehtib väga palju erinevaid lisatasusid. Taanis on väga 

täpselt reguleeritud palgakomponentide suhe – tulemustasu ja toetused moodustavad 20% 

ning põhipalk 80% lõpp-palgast.  Ka Sloveenias on samad palgakomponendid kasutusel, 

kuid proportsioonid on mõnevõrra erinevad. Maailmapanga soovituste kohaselt peab 

palgasüsteem olema lihtne, läbipaistev ja õiglane.199 Palga määramisel tuleb kindlasti 

võtta arvesse tööturgu ning ametniku sooritust ja vastutust.  

 

                                                 
198 Siinkohal mõeldakse eelkõige nt Saksamaal kasutusel olevaid perekonnalisatasusid, soodsamat pensioni 
jms. 
199 B.Nunberg. Ready for Europe. Public Administration Reform and European Union Accession in Central 
and Eastern Europe. World Bank Technical Paper no 466.The World Bank, Washington, D.C. Vt pikemalt 
ka  I peatükis. 
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Tulenevalt analüüsitud riikide palgakorraldusest ning rahvusvahelistest soovitustest, teeb 

autor ettepaneku moodustada palk kahest elemendist – põhipalgast ja tulemustasust. Kahe 

palgakomponendiga palgasüsteem on mõistlik seetõttu, et rahvusvahelistest soovitustes 

kolmanda palgakomponendina nimetatud sotsiaalsed toetused (sotsiaalsed soodustused) 

ei ole Eesti avalikus teenistuses põhjendatud. Näiteks Saksamaal on sotsiaalsete tagatiste 

all peetud silmas eelkõige perekonna lisatasu, soodsamat pensioni jne. Eestis võiks aga 

eesmärgiks seada liigsete soodustuste vältimise ning selge ja lihtsa palgakorralduse. 

Samuti ei ole sotsiaalsed soodustused Eestis põhjendatud seetõttu, et Eesti tänane 

tööjõuturg soosib pigem liikumist (st liikumist avaliku teenistuse sisse kui ka sealt välja) 

ning meetmed, mis on suunatud inimeste kinnihoidmisele, ei ole seda soosivad ja seetõttu 

kõlbmatud. Lisaks eelnevale, võib viidata ka avaliku teenistuse motivatsioonisüsteemide 

uuringule, mis toetas ressursside ümbersuunamist tööpanusega otseselt mitteseotud 

tasudelt ja hüvedelt tulemuse ja lisapanusega seotud tasude suunas. 

 

Eesti avaliku teenistuse palgakorralduse reguleerimisel võiks kaaluda erinevaid 

alternatiive, kuid autor teeb ettepaneku kehtestada Vabariigi Valitsuse määrusega 

astmepalga vahemikud asutuste kaupa, kaotada lisatasud ning maksta tulemustasu. Selle 

alternatiivi kasuks räägivad soovitused kehtestada lihtne ja läbipaistev (selle tagab kahe 

palgakomponendiga palgasüsteem ning lisatasude kaotamine) ning õiglane 

palgakorraldus (selle tagab ametikohtadel põhinev põhipalga määramine ning see, et 

asutuste lõikes kehtestatavad üksteisest mõnevõrra erinevad palgavahemikud on 

põhjendatud kuna asutused on erinevad).  

 

Seega põhipalk tuleks määrata tsentraalselt (ministeeriumite ja valitsusasutuste ametnike 

astmepalga vahemikud Vabariigi Valitsuse määrusega) ametnikegruppide lõikes 

arvestades ametikohtade hindamist. Ametikohtade hindamise tulemusena saab asutuse 

juht määrata konkreetse ametniku palga palgavahemikust. Hindamiskriteeriumiteks 

asutuse sisesel ametikohtade hindamisel intellektuaalsel tööl on haridus ja erialane 

kogemus, tööprotsessi iseloomustajad ning vastutus.  
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Palgavahemike eelis kindla palgamäära ees on see, et ametiasutuse juhil on pädevus 

tasustada paremaid töötajaid kõrgemalt ehk on võimalik palgavahemiku ulatuses 

liikumine ülespoole. Kindel palgamäär oleks liiga jäik ning ei oleks kooskõlas üldiste 

rahvusvaheliste soovituste ja trendidega, mille üheks eesmärgiks on ka suurendada 

detsentraliseeritust ning sellega tagada paindlikkus. Praegu kehtiv palgaastmestik ei toimi 

eelkõige seetõttu, et on kehtestatud kindlad palgamäärad (ehk palgaastmed) ning 

astmepalgad on Eestis ebaloomulikult väikesed moodustades isegi alla 50% lõplikust 

palgast. See omakorda toob kaasa astmepalga suurendamise vajaduse, mis viib 

läbipaistmatu palgakorralduseni. Piirid astmepalga määramise osas seab hetkel ka 

riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadus. 

 

Seega autori hinnangul ei tuleks praegusest palgaastmestikust täielikult vabaneda, küll 

aga kehtestada uus palgaastmestik, mis koosneb palgavahemikest, võttes arvesse seda, et 

põhipalk (mis tuleneb palgaastmestikust) oleks piisavalt konkurentsivõimeline. Ühest 

küljest soovitakse läbipaistvust, kuid teisalt võib muutuda poliitiliselt ebasoodsaks 

kehtestada praegusest tunduvalt kõrgemad palgaastmed, mis näitavad tegelikku 

riigiametnike palka. Palgaastmestikke kasutatakse ka teistes riikides200 ehk seega ei saa 

väita, et just palgaastmestik on Eesti avaliku teenistuse palgakorralduse põhiprobleem.  

 

Avaliku sektori asutustes ei tohiks võrreldavate ametikohtade puhul olla vastutus ja 

ülesannete erinevus nii suur, et põhipalgavahe erineks asutuste kaupa mitu korda. Kui 

suur võiks aga olla näiteks erinevate ministeeriumite ametnike palga suhteline erinevus, 

see peakski selguma ametikohtade hindamise teel. Sellega tagatakse erinevate asutuste 

palkade võrreldavus ning ametikohtade hindamisest tulenevad objektiivsed põhjused, 

miks kõikides asutustes ei ole palk ühesugune. Asutused on erinevad ning tulenevalt 

sellest, et ametikohtade hindamisel võetakse arvesse nelja suurt hindamiskriteeriumi, võib 

eeldada, et tulemus on adekvaatne. 

                                                 
200 EL liikmesriikides läbiviidud uuringud ei anna alust väita, nagu areneks avalikus teenistuses karjääri- ja 
positsioonisüsteemi rakendatavate riikide palgakorraldus erinevates suundades. Palgaskaala või maatriks on 
igal juhul domineeriv element, mida täiendatakse tulemuspalga elementidega kas lisatasu vormis või 
palgaskaalal kiirema edasiliikumise katalüsaatori kujul. H.Roots. Eesti bürokraatia järjepidevus ja 
uuenemine. Tallinn, 2000, lk 88. 
 



76 
 

 

Lisaks eelpool nimetatud põhipalgale, tuleks sätestada võimalus maksta tulemustasu. 

Tulemustasu võiks ametnikule maksta eelnevalt  püstitatud  ja kirjalikult fikseeritud 

kvalitatiivsete või kvantitatiivsete eesmärkide eduka täitmise korral, tulemuste alusel, 

vahetu juhi ettepanekul ja asutuse palgajuhendis kehtestatud korras. Tulemustasu 

määramise eelduseks on, et teenistujate ettenähtud ja kirjalikult fikseeritud 

teenistusülesanded on täidetud ning et teenistujal ei ole kehtivaid distsiplinaarkaristusi. 

Siinkohal tuleb lisaks rõhutada, et tulemustasustamise rakendamine eeldab põhjalikku 

ettevalmistust, kriteeriumide ja reeglite kehtestamist, süsteemi kontrollimist, avalikku 

heakskiitu ning süsteemi otstarbekuse põhjendamist. Keelatud on maksta tulemustasu 

näiteks ametniku poolt rakendatud sanktsioonide või tehtud ettekirjutuste mahust 

lähtuvalt, kuna see oleks vastuolus õigusriigi põhimõtetega. Seega tulemustasu makstakse 

ametnikule talle individuaalselt (või ka kollektiivselt) püstitatud kvalitatiivsete või 

kvantitatiivsete eesmärkide saavutamise eest ning oluline on seejuures ka see, et 

tulemustasu maksmine peaks olema kirjalikult põhjendatud. Erinevates riikides on 

tulemuspalga osakaal põhipalgast erinev (2%-st kuni 50%-ni). Põhiliseks põhjuseks 

kehtestada tulemustasu, on töötajate motivatsiooni ja efektiivsuse tõstmine.  

 

Autor teeb ettepaneku kehtestada tulemustasu maksmisele piirang, kuna vastasel korral 

võib korduda tänane olukord, kus puudub palkade läbipaistvus ning palgaastmestiku 

alusel põhipalga kehtestamine muutub mõttetuks ning ei taga soovitud eesmärki. 

Tulemustasu eesmärk on motiveerida töötajat ning tulenevalt eelpool toodud teiste riikide 

praktikast, peetakse motiveerivaks tulemustasu, mis moodustab vähemalt 20% ametniku 

põhipalgast. Seega võiks uues palgasüsteemis olla lubatud tulemustasu maksmine kuus 

kuni 20% ulatuses ametniku põhipalgast.  

 

Autor on seisukohal, et kui on seadusega kehtestatud palgakomponendid (sh piir 

tulemuspalga maksmisele), on palgakorraldus juba läbipaistvam ja selgem. Samuti on 

palga määramine iga ametniku puhul õiglasem kuna põhipalga määramiseks on vajalik 

ametikohtade hindamine asutuses ning individuaalne osa kajastub samuti palgas. Enam ei 

ole vaja maksta lisatasu „nõutavast tulemuslikuma töö eest“, kuna palgakomponendid 
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võimaldavad maksta ametnikele konkurentsivõimelist palka (ja seda seaduses sätestatud 

korras). Võimalik on maksta tulemustasu, kuid siinkohal tuleb rõhutada, et see ei ole 

sama, mis praegune lisatasu „nõutavast tulemuslikuma töö eest“. Nõutavast 

tulemuslikuma töö eest makstakse lisatasu käesoleval ajal peaaegu igale ametnikule 

toomata välja konkreetseid ülesandeid või kriteeriume, mille alusel saaks hinnata, kas töö 

on tehtud nõutust paremini. Siit tuleneb ka erinevus soovitatava tulemustasu ja nõutavast 

tulemuslikuma töö eest hetkel saadava lisatasu vahel. Seega uue süsteemi puhul on 

vältimatu nõue tulemustasu maksta vaid seatud eesmärkide täitmise eest ning tulemustasu 

maksmist ka kirjalikult põhjendada. 

 

Eelnõus esitatud ettepanekud on suures osas kooskõlas uue avaliku teenistuse seaduse 

eelnõuga.  
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SUMMARY 

 

The master thesis is called “The Remuneration in Estonian Public Service and its` 

Alternatives.” 

 

Several pieces of legislation regulate the remuneration in Estonian public service. The 

basic one is the Public Service Act, which entered into force on 1 January 1996. Another 

important act is State Public Servants´ Official Titles and Salary Scale Act (1996), which 

was aimed to establish uniform salary scale in state administrative agencies.  

 

Concern has been about the complexity and lack of transparency of the remuneration 

system. There is also concern that the ratio between fixed salary and variable salary 

(bonuses and allowances) is distorted and too wide. The basic pay is often less than 50% 

of total pay (basic salary plus bonuses and allowances). Several reports have been written 

by Sigma (OECD) experts and others that reveal the lack of transparency and that the 

proportion of basic pay in total pay is not in accordance with international principles in 

public service remuneration. They have also pointed out that the salary system is too 

fragmented, the differences in salaries among institutions are not justified and the 

discretion of managers to determine individual salaries is too high. The survey made in 

public sector, showed that public servants are unsatisfied with the remuneration and 

pointed out that the pay is not competitive with the pay in private sector. The survey also 

showed that public servants find performance-related pay more reasoned than allowances 

which are not related to performance. The reform of salary system in Estonian public 

service is necessary and the author of the master thesis finds that the theme is up-to-date 

because of that.  

 

In Estonia there are quite a few books and articles concerning public service 

remuneration.  The author has used literature from internationally recognized researchers 

in this field like C.Demmke, D.Bossaert etc, OECD reports, Estonian, Swedish, 
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Slovenian, Danish and German legislation,  websites which include information of 

remuneration systems, judgements of the Estonian National Court etc. 

 

The master thesis consists of four chapters. The aim of the first chapter is to analyze the 

principles in Estonian Constitution which are directly related to public service, also to 

find out which principles are considered important in deciding the remuneration system 

by international recommendations for public service.   

 

According to the first chapter, the “good” remuneration system is regulated by law, is 

transparent, takes into consideration the principles from Constitution and from 

administrative law, also principles that are recognized by international institutions. Public 

officials should have an adequate remuneration commensurate with their responsibilities 

and function. Remuneration should be regarded as a means of achieving desired 

organizational goals and should be sufficient so as to ensure that public officials are not 

put at risk of corruption or engaging in activities incompatible with the performance of 

public duties. 

 

The author has also shortly analyzed Danish, Slovenian, Swedish and German public 

service remuneration. The aim was to find out of which components the total pay is 

composed in these countries, which principles are followed and whether there is a 

remuneration system that could be set as an example in reforming the Estonian 

remuneration system. 

 

In Slovenia there has been recently public service reform and they had set high goals 

considering the remunerations – they started to assess the positions and set the main 

principles (for example transparency).  In Denmark the basic pay rate system consists of a 

basic pay rate or a basic pay rate interval, which is agreed centrally, together with a 

superstructure in the form of an allowance component, which is agreed locally. In 

Sweden the salary levels and other employment conditions for central government are 

established in collective agreements. Employment conditions are largely similar to those 

valid for the rest of the labor market. Germany is a typical career-system country and 
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because of the different system it is not reasonable to set it as an example. Also they have 

a lot of allowances and bonuses and the remuneration system is not so transparent 

although there is a rule according to which the basic pay should be 70-90% of the total 

pay. Despite of the differences it is possible to take over some good examples but it is not 

possible to take totally over a regulation from another country. 

 

The second chapter is about transparent and fair remuneration system and the third part of 

the thesis analyses the simple and clear remuneration structure. In Estonian public service 

remuneration system the total pay consists of basic pay (mostly less than 50% of total 

pay), bonuses and allowances. There is a uniform salary scale but it does not show the 

actual wages. There are also other problems with remuneration system (for example the 

lack of transparency etc).  

 

In the last chapter the author has pointed out which are the trends in OECD countries 

considering the remuneration systems and this chapter is mostly about performance-

related pay. 

 

The main suggestions in reforming the public service remuneration system in Estonia are 

following: 

1) the remuneration system should be regulated by law – this means that at least the 

basic principles should be written in the Public Service Act; 

2) the remuneration system should be fair (should be assessment of positions), 

commensurate with responsibilities and functions of the public servant and related 

to performance; 

3) civil servant should get basic pay and additionally there is a possibility to pay 

performance-related pay (max 20% of the basic pay per months); 

4)  the remuneration system should be transparent – this means that all the principles 

are written in the law and the wages of the public servants should be publicity 

accessible. 
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The main aim is to change the remuneration system more transparent and fair. Also it is 

important to take into the consideration the performance and the responsibility of the 

public servant. The basic pay comes from a uniform salary scale (there are maximum and 

minimum wages) and according to the assessment of the public servant, the decision 

maker will fix on the basic pay. There is also opportunity to pay performance-related pay 

but it is allowed to pay this allowance only if the goals set before, are fulfilled. The aim 

of the performance-related pay is to motivate public servants to do better work. There is a 

suggestion that the performance-related pay should not exceed 20% of the basic pay in 

month. This is a measure to avoid the current situation where there are a lot of allowances 

and bonuses and the remuneration-system is not transparent. 

 

It is also important to point out that there have been several attempts to reform the public 

service (including the remuneration system) in Estonia. In the beginning of April 2007 

the Estonian government has agreed that Estonian public service needs a new Public 

Service Act and because of that in the Ministry of Justice in Estonia there has been 

written an analyze “ Public Service Modernization” and the conception for a new Public 

Service Act. At this moment the new Public Service Act has been written in Ministry of 

Justice and Ministry of Justice is waiting for opinions from other ministries and 

institutions about it. 
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