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Õpetajakutse taotlemise eeltingimused ja tähtajaline tööleping  

 

Lugupeetud avaldaja 

 

Küsisite õiguskantslerilt, kas Teil kui tegevõpetajal on võimalik taotleda õpetajakutset ilma 

õpetajakoolituse õppekaval magistrikraadi omamata. Samuti küsisite selgitusi kvalifikatsioonile 

mittevastava õpetajaga sõlmitava tähtajalise töölepingu kohta.  

 

Mõistan Teie olukorda. Siiski näeb seadus ette, et ilma magistrikraadi omamata (mis ei pea 

olema üksnes õpetajakoolituse õppekaval) ei ole võimalik hakata taotlema õpetajakutset kutse 

andja juures. Ei saa öelda, et magistrikraadi nõude kehtestamine üldhariduskooli õpetajale oleks 

ilmselgelt ülemäärane. Õpetaja tasemehariduse nõude kehtestamine on hariduspoliitiline otsus. 

 

On tõsi, et Eesti koolid vajavad juurde õpetajaid ja riigil tuleb õpetajate puuduse probleemiga 

tegeleda. Samas ei ole alust põhiseadusele tuginedes nõuda, et selle tõttu tuleks õpetaja 

tasemehariduse nõuet leevendada. Haridus- ja Teadusministeeriumist selgitati, et praegu 

töötatakse välja õpetajate kvalifikatsiooninõudeid sätestava määruse muudatusi, kuid tõenäoliselt 

ei muutu tasemehariduse (magistrikraadi) nõue. Ministeeriumist selgitati sedagi, et sageli on kool 

kui õpetaja tööandja huvitatud, et õpetaja omandaks vajaliku kvalifikatsiooni töö kõrvalt. Seega 

toetavad koolid õpetajate ülikoolis õppimist igati. Ehk on ka Teil võimalik seda lahendust 

kasutada. 

 

Põhiseadus õpetajate haridustaseme nõuet ei sätesta. Õpetajate kvalifikatsiooninõuded kehtestab 

valdkonna eest vastutav minister määrusega (põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 

(PGS) § 74 lg 5). PGS § 75 lõige 4 täpsustab, et üks õpetaja kvalifikatsiooninõue on kõrgharidus 

ja PGS § 74 lõike 5 alusel kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavad pedagoogilised 

kompetentsid. Niisiis on Riigikogu volitanud õpetaja kvalifikatsiooninõudeid kehtestama 

ministri ja andnud ka juhise, et õpetajal peab olema kõrgharidus, ent jätnud määramata nii 

kõrghariduse taseme kui ka eriala, mille õpetaja peab olema kõrgkoolis omandanud.    

 

Haridus- ja teadusminister on Riigikogu volitust silmas pidades kehtestanud õpetaja 

kvalifikatsiooninõuded 29.08.2013 määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja 

tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“. Selle määruse § 3 lõike 1 kohaselt on põhikooli- ja 

gümnaasiumiõpetaja kvalifikatsiooninõuded magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning 

õpetajakutse. Määruse § 3 lõige 4 näeb ette, et määruse § 3 lõikes 1 nimetatud õpetajakutse 

saadakse ülikoolis pärast õpetajakoolituse õppekava läbimist või kutset andva organi juures 

pärast õpetaja ametiks vajalike pedagoogiliste kompetentside tõendamist.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/116062020012
https://www.riigiteataja.ee/akt/122012019008?dbNotReadOnly=true
https://www.riigiteataja.ee/akt/122012019008?dbNotReadOnly=true
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Seega koosneb õpetaja kvalifikatsioon kahest komponendist: tasemeharidus (magistrikraad) ja 

õpetajakutse. Määrus ei nõua, et magistrikraad peab olema omandatud õpetajakoolituse 

õppekaval. Pärast õpetajakoolituse õppekava läbimist saadav magistrikraad on hea selle poolest, 

et see annab ühtlasi õpetajakutse, seega pole enam vaja kutset taotleda. Seejuures tuleb siiski 

tähele panna, millal magistrikraad omandati (vt kutse andmise õigusi Kutsekoja kodulehelt). 

Samas pole ka välistatud, et inimene ei omanda magistrikraadi mitte õpetajakoolituse õppekaval, 

vaid saab magistrikraadi mõnel muul õppekaval, ning omandab nõutud pedagoogilised 

kompetentsid näiteks täienduskoolitusel ja praktilise töö kaudu, ning taotleb õpetajakutset kutse 

andja juures (vt infot Kutsekoja kodulehelt, õpetaja kutsete andmise korra p 2.1).  

 

Määruse § 3 lõike 1 lauseosaga „sellele vastav kvalifikatsioon“ peetakse silmas olukorda, kui 

inimese omandatud tasemeharidus loetakse magistritaseme haridusele vastavaks (vt 

Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lg 22 ja selle alusel antud Vabariigi Valitsuse määrus). See ei 

tähenda, et puuduvat tasemeharidust saaks täienduskoolituse või praktilise töö kaudu 

kompenseerida või omandada. Tasemeharidus tuleb omandada ülikoolis.  

 

Teie teine küsimus puudutab tähtajalise töölepingu sõlmimist.  

 

On tõsi, et töölepingu seaduse (TLS) § 9 lõike 1 kohaselt on tööleping üldjuhul tähtajatu. 

Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks, kui seda õigustavad töö ajutisest 

iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused, eelkõige töömahu ajutine suurenemine või hooajatöö 

tegemine. Kui töötaja ja tööandja on TLS § 9 lõike 1 alusel sõlminud tähtajalise töölepingu 

samalaadse töö tegemiseks järjestikku rohkem kui kaks korda või tähtajalist lepingut pikendanud 

rohkem kui üks kord viie aasta jooksul, loetakse töösuhe algusest peale tähtajatuks 

(TLS § 10 lg 1). 

 

Sellest TLS üldisest regulatsioonist on lubatud erandid eriseadustes (vt TLS kommentaarid §-le 9 

ja 10). Üks selline erand ongi PGS § 74 lõige 7. Selle sätte järgi võib direktor sõlmida tähtajalise 

töölepingu kuni üheks aastaks õpetaja kvalifikatsiooninõuetele mittevastava inimesega, kui 

õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele 

vastavat õpetajat. Direktor peab järgmisel aastal korraldama uue avaliku konkursi, et leida sellele 

vabale kohale kvalifikatsiooninõuetele vastav õpetaja. Kui õpetajat ei leita, on uue tähtajalise 

töölepingu sõlmimine õigustatud, vajaduse korral ka sama inimesega. Seejuures ei saa tähtajaline 

tööleping muutuda tähtajatuks. Ilma nõutava kvalifikatsioonita õpetaja võib tööle võtta üksnes 

PGS § 74 lõikes 7 kirjeldatud tingimustel. Kuivõrd kooli eesmärk peab olema siiski leida 

kvalifikatsiooninõuetele vastav õpetaja, on mõistetav, et tähtajatu leping sõlmitakse vaid aastaks. 

 

Loodan, et selgitused on Teile abiks. 
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