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Palgamudel.  

 
Palgamudel on Rae Vallavalitsuse kui ametiasutuse palgapoliitika elluviimist toetav 
instrument, mille abil hinnatakse teenistuskohtade väärtust ning arvutatakse välja 
palgaastmed ja  palgamäärade vahemikud. 

Palgamudeli komponendid on: teenistuskohtade hindamise kriteeriumid, 
hindamisskaala ja keskmine palk. 

Teenistuskohtade hindamise kriteeriumid 

Teenistuskohtade hindamisel rakendatakse kolme kriteeriumi, mida väärtustatakse 
hindamisskaala alusel. Hindamiskriteeriumid on järgnevad: 

 

Hindamis-
kriteerium 

Osakaal* Hindamiskriteeriumi kirjeldus 

Oskused 35% 
Töö teostamiseks vajalike teadmiste ja oskuste pagas. 

Ametialased teadmised - teadmiste hulk, mis on vajalik 
tööga seotud probleemide lahendamiseks. Minimaalne 
tase: algharidus, maksimaalne tase - sügavad 
akadeemilised teadmised. 

Juhtimise ulatus ehk juhtimiskompetentsus, mis on 
nõutav töö tegemiseks. Minimaalne tase: lihtsad 
täideviimise oskused, maksimaalne tase: 
kontserniorganisatsiooni juhtimine. 

Suhtlemise tähtsus - nii suuline kui kirjalik. Minimaalne 
tase: info edastamine, maksimaalne tase: 
veenmisoskused. 



 

 

Hindamis-
kriteerium 

Osakaal* Hindamiskriteeriumi kirjeldus 

Pingelisus 30% 
Töö maht ja intensiivsus, stressifaktor - toimingute ja/või 
osutatavate teenuste hulk ajaühikus.  

Töö pingelisus kas keerulise otsustusprotsessi, suure 
vastutuse või määramatu töökoormuse tõttu.  

Keerulised/pingelised suhtlemisolukorrad. Minimaalne: 
töötempo on rahulik ja stabiilne, töötaja saab oma töö 
kulgu ise planeerida ning keerulisi suhtlemisolukordi on 
harva; maksimaalne: töötempo on kiire, toimingute 
ja/või teenuste hulk sageli planeerimatu ja nõuab kiiret 
reageerimist ja/või püsivat keskendumist, töö on seotud 
pideva suhtlemisega ning esineb konfliktivõimalus.  

 

Vastutus 35% 
Töö ja otsustega kaasnev vastutus ning riskid 
tööandjale. 

Otsustusprotsessi keerukus - otsuste vastuvõtmiseks 
einevate probleemide keerukus ja ainulaadsus. 
Minimaalne: tööolukorrad on selged ja probleemid tuleb 
lahendada lihtsaid ja korduvaid valikuid tehes; 
maksimaalne: tööga kaasnevad pidevalt muutuvad ja 
komplekssed probleemid, töötajal on vaja kasutada 
enese sõltumatut hinnangut ja leidlikkust ning loovust 
probleemide lahendamisel. 

Otsustamisvabadus – töövõtja vabadusaste iseseisvaks 
tegutsemiseks ja otsustamiseks. Minimaalne: töötajal 
on detailne juhend töö tegemiseks, ta saab mõjutada 
vaid enda tööd ja kahju tekitamise võimalus on piiratud 
või kontrollitav organisatsiooniliste meetmete 
rakendamisel; maksimaalne: töötaja vastutab kogu 
organisatsiooni tegevuse eest, tema tegevus mõjutab 
kogu organisatsiooni mainet, nii materiaalse kui 
moraalse kahju tekitamise võimalus on suur. 

*Osakaal on normeeritud, osakaalude summa peab olema 100%. 

 



 

 

Hindamisskaala 

Teenistuskohtade väärtuse hindamiseks kasutatakse sümmeetrilist,  seitsmest 
hinnangust koosnevat  hindamisskaalat, mille atribuute iseloomustab järgnev tabel. 

 

Hinnang Hinnangu arv-väärtus 

väga madal 2 

madal 3 

alla keskmise 5 

keskmine 8 

üle keskmise 13 

kõrge 20 

väga kõrge 32 

 

Igale hinnangupunktile (1-7) vastab teatud arv-väärtus palgaastmestikus, mis on 
ulatusega 2-32. Arvulisi väärtusi võib anda ka hindamispunktide ”vahele”.  

Hindamisskaala on olemuselt mittelineaarne, mis tähendab, et kui ”keskmise” 
palgaastme (palgaastme väärtus = 8)  juures vastab näiteks hinnangule ”madal” 
palgaaste 3, siis hinnangule ”kõrge” vastab palgaaste 20. Seega on hindamismudeli 
juures rakendatud empiirilist tõdemust, et keskmisest kõrgemat palka väärtustatakse 
suhteliselt rohkem, kui keskmisest madalamat  töötasu määra.  

Hindamisskaalat iseloomustab ka järgnev graafik: 
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Hinnang antakse igale hindamiskriteeriumile – hindaja sisestab oma hinnangule 
vastava arvulise väärtuse palgamudelisse. Kui hindajaid on mitu, püüavad nad 
saavutada konsensuse (keskväärtuse) ühe või teise numbrilise hinnangu suhtes. 

Võttes aluseks teenistuskohtadele antud hinnangud kõigi kolme kriteeriumi lõikes ning 
kriteeriumite osakaalud, arvutatakse välja teenistuskoha väärtus ehk palgaaste, millest 
omakorda tuletatakse palgamäär. Teenistuskoha palgamäär on seega funktsionaalses 
sõltuvuses teenistuskoha väärtusest ehk palgaastmest ning mudelisse sisestatud 
”keskmisest palgast”. 

Teenistuskoha palgamäär kujuneb järgmise valemiga:  

Teenistuskoha palgamäär = palgaaste * keskmine palk / keskmine hindamisväärtus  

kus 

 palgaaste – kaalutud keskmine teenistuskoha väärtus, saadakse 
teenistuskohtade hindamise tulemusena; 

 keskmine palk – teatud keskmine kuupalga määr, mis on hindamismudeli üheks 
sisendiks ning seab palgamäärad sõtuvusse tööturu ja makromajanduse 
olukorrast; 

 keskmine hindamisväärtus – vastab arvulisele väärtusele 8 (palgaastmete 2-32 
puhul). 

Teenistuskoha palgamäära minimaalne väärtus on 80% maksimaalsest. Palgaastmeid, 
neile vastavaid minimaalseid ja maksimaalseid palgamäärasid iseloomustab järgnev 
graafik: 
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