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• Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 üks olulisi eesmärke

• Tänuväärne töö Riigikogu kultuurikomisjonilt

• 2020 sügisel HTMi poolt ellukutsutud töörühm (37 valdkonna eksperti)  

järelkasvu kindlustamise tegevuskava loomiseks

• Sõnastati juurpõhjused:
• juhtimiskvaliteedi erinevus Eesti koolides

• õpetajate tööelu ja õpingute ühildamine

• ametikaareülene tugi

• õpetajaameti maine

• Lepiti kokku lühiajalistes tegevustes ja pikemaajalistes eesmärkides 

aastaks 2026

Õpetajate järelkasv on riiklik prioriteet



1. Koolide juhtimiskvaliteet ja 
organisatsioonikultuur

2. Õpetajate ja tugispetsialistide esma-
ja täiendusõpe

3. Karjääri- ja arenguvõimalused
4. Alustavate õpetajate toetamine
5. Õpetaja töö- ja palgakorraldus
6. Õpetajaameti atraktiivsus 

Järelkasvu kindlustamise

tegevuskava 6 peamist suunda



1. Koolide juhtimiskvaliteet ja 

organisatsioonikultuur

• Koolijuhid on tippjuhid, kes kujundavad õppeasutustest 
koostöise koolikultuuriga õppivad organisatsioonid. 

• Koolipidajatele ja –juhtidele pakutakse kompetentse tõstvaid 
arenguprogramme ja nõustamist.

• On põhjust avada koolijuhtide tähtajaliste lepingute 
sõlmimise arutelu. 

• Täpne juhtide värbamis-, hindamis- ja 
tagasisidestamissüsteem ning lepingute kehtivusperiood 
tuleb koostöös kokku leppida. 



2. Õpetajate ja tugispetsialistide 

esma- ja täiendusõpe
• Läbirääkimised ülikoolidega õpetajakoolituse 

õppekohtade suurendamiseks
• Õpetajate akadeemia käivitamine, mille ülesanneteks 

saab:
• paindlike võimaluste pakkumine õpetajate ja 

tugispetsialistidele õppeks, 
• haridusvaldkonna õppejõudude sh ainedidaktikute 

järelkasvu ja kõrgetasemelise teadustöö 
kindlustamine.

• 2021/2022. õa võimalus osaleda 
mikrokraadiprogrammides, sh hariduse ja 
pedagoogika valdkonnas



3. Karjääri- ja arenguvõimalused

Eesmärk on välja töötada täiendusõppevõimaluste ja 
töötasuga seotud karjäärimudel õpetaja 
professionaalse arengu toetamiseks:
• esma- ja täiendusõppe võimalused,
• eneseteostuse võimalused,
• nt mikrokraadid õpetajale tööks andekatega, 

haridustehnoloogias, kooli tugisüsteemi juhtimises, 
alustavate õpetajate juhendamises jm.



4. Alustavate õpetajate toetamine

• Alustava õpetaja kutseaasta mudeli uuendamine 
ning koolipsühholoogide kutseaasta käivitamine 

• Alustava õpetaja mentorlussüsteemi arendamise 
toetamine koostöös ülikoolide ja MTÜ Alustavat 
Õpetajate Toetava Kooliga

• Lahendused vähendamaks alustavate õpetajate 
kontakttunnikoormust, et õpetaja saaks kooliellu 
turvaliselt sisse elada ning välja kujundada oma 
õpetajaidentiteedi. 



5. Õpetaja töö- ja palgakorraldus

• Õpetajad teevad igapäevaselt väga suure 
mõjuga tööd. Õpetajate palgakasv peab 
püsima riikliku prioriteedina. 

• Eesti on hariduskulude võrdluses Euroopas 
esikolmikus, samal ajal OECD riikide seas 
oleme õpetajate palga suuruselt viimaste seas.

• Haridusse suunatud raha ei jõua õpetajate 
väärtustamisse.

• Ühiskondlik kokkulepe – õpetaja palk on 120% 
riigi keskmisest. Selle nimel peavad pingutama 
nii keskvalitsus kui ka kohalikud 
omavalitsused.



Õpetaja töö- ja 

palgakorraldus

• Alates 2013. aastast on õpetaja töötasu ja -
koormuse kokkuleppimine koolijuhi 
pädevuses. 

• Õpetaja 35-tunnise üldtööaja kehtestamine oli 
järelkasvu vaates väga oluline samm.

• Koolijuhi käes on hoovad alustavate õpetajate 
sisseelamise toetamiseks – väiksema 
tunnikoormuse võimaldamiseks, juhendaja 
või mentori määramiseks jm. 

• Neid võimalusi ei ole praktikas laialdaselt 
kasutatud. 



• Aprill-juuni 2021 veebiküsitlus
• Eesmärgiks uurida õpetajaameti kuvandit ja atraktiivsust, 

sh muutusi sihtrühmade hinnangutes võrreldes 2016. 
aastaga

Vastajad: 
• 16.-19. a üldhariduskoolide gümnasistid (1590)
• I-II kursuse bakalaureusetaseme üliõpilased, v.a 

õpetajakoolituse tudengid (452)
• Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad (463)
• 35.-50. aastased Eesti elanikud (500)

6. Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus*

* Eesti Uuringukeskus (2021). Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus. Avaldamata.



Värsked uuringuandmed*
• 2016. a soovis õpetajana töötada vaid 16% 

õpilastest, 2021. aastal ligi 30%, üliõpilaste hulgas 
ligi 40%

• Õpetajate maine on kõige kõrgem 35-50-aastaste 
Eesti elanike seas (70% peab väga heaks), seejärel 
õpilaste ja tudengite hulgas.

• Kõige madalamalt, sarnaselt 2016. aastaga, 
hindavad mainet õpetajad ise (40% peab väga 
heaks). 

6. Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus

* Eesti Uuringukeskus (2021). Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus. Avaldamata.



6. Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus

• Võrreldes 2016. aastaga on kasvanud õpetajate kutsekindlus 
ja gümnaasiumiõpilaste soov õpetajaks õppida.

• Kõigi sihtrühmade arvates saab õpetajaameti atraktiivsust 
tõsta alustavale õpetajale pakutava toe näol (nt mentori, 
juhendaja võimaldamine) või rahalise toetuse kaudu. 

• Lisaks on olulisteks tingimusteks õpetajaameti valikul: 
• mõnusam ja vaba tööõhkkond
• karjäärivõimalused
• kooli juhtkonna toetav suhtumine

* Eesti Uuringukeskus (2021). Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus. Avaldamata.



Tänan!

@haridusmin

liina.pold@hm.ee

@haridusministeerium

Hoiame kontakti


