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EESTI KEELE INSTITUUDI TOO TASUSTAMISE P6TTUU6TTED

t. tir,opOHIMOrrED
1.1. Kiiesolevad t66 tasustamise pdhimdtted reguleerivad instituudi tcicitajate palkade

ja

ttiiendavate tasude miitiramise ja maksmise korda.
1.2. Tdo tasustamise p6him6tete koostamisel on liihtutud tddlepingu seadusest ja teistest teadusja arendusasutuste tcitid reguleerivatest digusaktidest ning instituudisisestest regulatsioonidest.
1.3. Tcicitajate tasustamisel vdetakse arvesse Eesti sama v6i vdneldava valdkonna palgaturu
iildist taset. Instituut vdrdleb ennast Tartu Ulikooli ja Tallinna Ulikooli vastavate osakondade
palgatasemetega.
1.4. Instituut toimib eri allikaist rahastatud projekte i.ihendava organisatsioonina, lahtudes
p6him6ttest, et eri allikaist rahastatavad tegevused on instituudi pdhikirjaliste eesmiirkide
elluviimisel omavahel seotud ning v6rdselt vajalikud.
1.5. Instituudis vddrtustatakse konkursipdhiste projektirahade taotlemist ning seda arvestatakse
ka tasustamisel.
1.6. T66tajate t66 tasustamine peab otema motiveedv ja suurendama tbiitajate tbiitahet ja
efektiivsust.
1.7. T66 tasustamisel jtirgitakse vdrdsuse pdhimdtet, st k6iki t<i6 tasustamise pdhim6tteid
rakendatakse kdi gile tcidtaj aile.
1'8. T<i<itasu koosneb pdhipalgast, millele vdivad lisanduda tiiiendavad tasud: edukustasu,
lisatasu ja preemia.
2. INSTITUUDIS MAKSTAVAD TOOTASU

LIIGID

2.1. Pdhipalga miiiiramisel vdetakse aluseks ametikohale kehtestatud miinimumtasu miiiir.
Pdhipalka v6ib diferentseerida liihtuvalt t<i<i eesmiirgist ja sisust, tddga kaasnevast vastutusest
ning tcititaja eeldustest.
2.1.1. Tddtaja pdhipalk miiiiratakse tij<jlevdtmisel ning fikseeritakse tdrllepingus, teisele
kohale i.ileviimisel tricilepingu lisas.
2.1.2. Tlotaja pdhipalka saab alandada vaid teisele ametikohale iileviimisel v6i toolepingu
seaduses siitestatud juhul.
2.1.3. Todtajate pdhipalgad vaadatakse tile kalendriaasta teises kvartalis piirast instituudi
aastaeelarve selgumist.
2.I.4. Juhul, kui tcidtaja tilesannete maht ja keerukus oluliselt suureneb, vaadatakse
tema totitasu tile kalendriaasta sees ning seda suurendatakse otsese juhi ettepanekul
eelarvevahendite olemasolul.
2.1 .5. Palka korraldavate digusaktide muutmisel muudetakse tcicitaja palgatingimusi
hiljemalt tihe kuu jooksul nende jdustumisest, rakendades uusi tingimusi 6igusakti
kehtima hakkamise ptievast.
2.1.7. Direktori ametipalga kinnitab haridus-ja teadusminister oma kriskkirjaga.
2.2. Edukustasu makstakse tiititajale kord kuus tci6 tulemuslikkuse eest lisaks pdhipalgale
rahaliste vahendite olemasolul projektis, milles t<iotaja osaleb.
2.2.1Edukustasu rakendamise puhul on lubatud td<itajaga kokkuleppel tema pdhipalga osa
viihendamine. Selle p6himdtte rakendamisel v6ib tricitaja uus pdhipalga jaedukustasu summa

olla suurem olemasolevast pdhipalgast.
2.2.2. Tcjo hindamisel v6etakse aluseks t66lepingus ja ametijuhendis kokku lepitud tilesannete
t?iitmine ja tori eesmiirgi saavutamine.
2.2.3. Edukustasu mtiZiratakse vastavalt t66 panusele ja tulemustele, kollektiivse t6<i puhul sdltub
iga liikme edukustasu suurus tema panusest.
2.2.4. Tdcitaja tcjci tulemuslikkust m66dab ja hindab otsene juht. Projektimeeskonna liikme
panust v6ib hinnata otsese juhi ettepanekul ka osakonna- vdi projektisiseselt kollektiivse
hindamise meetodil.
2.2.5. T66tajale makstav edukustasu maksimummii2ir on kuni 50 Yotootajapdhipalgast.
2.2.6. T<iotajale edukustasu maksmiseks esitab todtaja otsene juht direktorile p6hjendatud
esildise iga kuu 20. kuupiievaks. Edukustasu vormistatakse direktori kiiskkirjaga.
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3.3. Lisatasu makstakse mahukate tiiiendavate iihekordsete tdoiilesannete eest, mis ei tulene
ametikoha eesmiirgist ja on ametijuhendis fikseerimata.
3.3.1. Lisaiilesanded ei tohi segada tcicitaja p6hit66d.
3.3.2. Lisaiilesanded, mille kestus on kuni kolm kuud vdi mida tliidetakse ebaregulaarselt pikema
perioodi viiltel, on hihiajalised ning nende taitmise eest makstakse lisatasu vormikohase esildise
alusel.
3.3.3. Lisatilesanded, mille kestus on enam kui kolm kuud, on pikaajalised ning nende taitmine
ning tasustamine lepitakse t66tajaga kokku todlepingus.
3.3.4. Lisatasu miiliratakse tcicitajale lisatod andja vdi t66taja otsese juhi pdhjendatud
ettepanekul ning alati otsese juhiga kooskdlatatult.
3.3.5. Lisai.ilesannete taitmise eest tasu maksmisel tsiviildiguslikke teenuse osutamise lepinguid
ei s6lmita.
3.3.6. Lisatasu taotlemiseks tiiidetakse lisatasu taotlemise vorm ning lisatasu vormistatakse
direktori kdskkirjaga.
3.3.1. Lisatasu makstakse kas i.ihekordselt v6i lisatci<i tegemise perioodil osade kaupa.
4.4. Preemia on tasu, mis miitiratakse iihekordselt tdrikohustuste silmapaistva tiiitmise
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eest instituudi rahaliste vahendite olemasolul.
4.4.1. Uhekordse preemia maksmise aluseks v6ib olla:
- pikaajaline vdi rihekordsete tilesannete eeskujulik tiiitmine;
- uute instituudi arengut soodustavate ideede viilja pakkumine;
tcidriihma edukas juhtimine vdi tdcirtihmas osalemise kaudu miirkimisviiiirse panuse
andmine;
- mtirkimisviiiirne panus instituudi eesmiirkide tiiitmisse ja arengusse.
- instituudile pristitatud eesmiirkide edukas taitmine.

4.4.2. Ettepaneku tocitajate preemia mii2iramiseks teeb tildjuhul tdotaja
otsene juht, pdhjendades ettepanekus triOtaja tulemuse erakorralisust ja tootaja
panust tulemuse saavutamisse.
4.4.3. Preemia vormistatakse direktori kiiskkirjaga, milles on esile toodud ka premeerimise
pdhjus.
4.4.4. Preemia maksmine ei ole t66andja kohustus.
4.4.5. Direktorile preemia maksmiseks esitab teadussekretrir p6hjendatud taotluse Haridus-ja
Teadusministeeriumile.
5.5. Puhkusetasu
5.5.1. Puhkusetasu arvestamisel liihtutakse todlepingu seaduses etteniihtud p6him6ttest,
mille kohaselt arvutatakse puhkusetasu tddtaja puhkusele eelneva kuue kuu
2

keskmise triotasu baasil.
5.5.2. Puhkusetasu makstakse td<itajale viilja puhkusele mineku kuu palgaplieval, kui
tdritajaga ei ole kokku lepitud teisiti.

3. LOPPSATTED
3.1. Palka makstakse ttidkonalduse reeglitega kindlaksmiiiiratud ajal jakorras.
3.2. Tiiiendavad tasud makstakse reeglina viilja koos palgaga.
3.3. Tdd tasustamise pdhimdtteid rakendatakse alates allakirjutamise hetkest.
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