
EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIT (EHL) 

EHL on iseseisev omaalgatuslik ametiühinguorganisatsioon. 

EHLi eesmärgiks on ühistegevuse kaudu oma liikmeskonna 

töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike ning 

sotsiaalsete huvide ning õiguste esindamine ja kaitsmine. 

EHL on asutatud vabatahtlikult ühinenud haridustöötajate 

regionaalsetel alustel moodustatud ametiühingu organisat-

sioonidest ja ühendustest (liikmesliidud). EHL moodustati 

3. aprillil 1990.aastal. 

 

             STRUKTUUR      JUHTIMINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHL EESMÄRGID ON: 

 edendada oma liikmeliitude vahelist koostööd ning 

saavutada sotsiaalse õigluse põhimõtete elluviimine ja 

kindlustamine; 

 teostada haridustöötajate ametiühingulisi õigusi: 

eelkõige õigust pidada kollektiivseid läbirääkimisi 

töötasu-, sotsiaal-, töötingimustes; 

 kaitsta oma liikmete seaduslikke õigusi ja huve kohtus, 

riigiasutustes ning kohalikes omavalitsustes; 

 edendada ja aktiviseerida haridustöötajate ühistegevust 

ning solidaarsustunnet; 

 ühistegevuses teiste riikide ametiühingutega kaitsta 

kõigi inimeste õigust tööle, haridusele ning sotsiaalsele 

turvalisusele. 

 

EHL kuulub õpetajate maailmaorganisatsiooni Education 

International ja Euroopa Ametiühingute Hariduskomiteesse 

ETUCE. EHLil on sõlmitud koostöölepped Eesti Haridus- ja 

Teadusministeeriumiga ja Eesti Üliõpilaskondade Liiduga. 

Tugevad koostöösidemed on ka erinevate riikide 

haridustöötajate ametiühingutega. 

 

 

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS EHL: 

 osaleb haridusasutuste a/ü organisatsioonide ja 

kohalike omavalitsuste vaheliste kokkulepete sõlmi-

mises tööaja, töötasu jt küsimuste lahendamiseks; 

 võtab osa töötasu alastest läbirääkimistest Eesti 

Vabariigi Valitsusega; 

 osaleb seaduste ja määruste eelnõude  koostamisel; 

 korraldab oma liikmetele seminare ja koolitusi; 

 annab juriidilisi konsultatsioone; 

 jagab infolehtede ja maililisti vahendusel mitmesugust 

teavet; 

 abistab töökoha kaotanud liikmeid täiendava abirahaga; 

 korraldab üleriigilisi küsitlusi pedagoogide 

töötasustamise, töötingimuste jms kohta; 

 korraldab oma liikmetele seaduslike huvide toetuseks 

vajadusel protestiaktsioone; 

 abistab oma liikmesorganisatsioone nende põhikirjaliste 

ülesannete täitmisel, annab õigusalast nõu ning 

metoodilist abi; 

 

Lisaks korraldab EHL koos Haridus- ja Teadusminis-

teeriumiga Aasta Õpetaja konkurssi ning osaleb koos Eesti 

Koolispordi Liiduga  pedagoogidele spordivõistluste 

korraldamisel. 

 

EHL LIIKMESLIITUDE üheks põhiülesandeks on 

kollektiivlepingute sõlmimise kaudu parendada oma liikmete 

töö-, töötasu- ja puhkusetingimusi, juhendada ja suunata 

haridusasutuste a/ü organisatsioonide ehk osakondade 

tööd. 

 

EHL LIIKMEKS võib astuda iga haridustöötajate 

regionaalsel alusel ühinenud ametiühinguorganisatsioon  ja 

ühendus, mis tunnustab ja on nõus täitma  EHLi põhikirja  

ning tegevuskava ega kuulu mõne teise Eesti Vabariigi a/ü 

liidu koosseisu. 

 

EHL LIIKMEL ON ÕIGUS: 

 saada igakülgset abi oma tegevuseks (materiaalset, 

organisatsioonilist, õigusalast jms); 

 saada tööks vajalikku informatsiooni; 

 oma esindajate kaudu delegeerida või valida ja olla  

valitud EHLi juhtimisorganitesse ning muul viisil  

osaleda EHLi tegevuses; 

 esitada EHLi täitevorganitele arupärimisi ja juhendeid; 

 võtta osa EHLi ühisvarade käsutamisest ja kasuta-

misest; 

 astuda EHList välja; 

 

LIIKMEMAKSU JAOTUMINE: 

Igakuine 1% liikmetasu jaotub järgmiselt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHL JUHATUSE LIIKMED: 

Reemo Voltri EHL juhatuse esimees 

Aleksandr Tiidemann EHL tegevjuht 

Kersti Kaldmäe Harjumaa HL 

Karin Klemmer Tallinna HAÜL 

Reet Lepp Harjumaa HL 

Ulvi Noor Tallinna HAÜL 

Signe Stern Saaremaa HL 

 

EHL TÖÖTAJAD: 

Esimees Reemo Voltri 

 
ehl@ehl.org.ee 

+372 510 1797 

Tegevjuht/esimehe asetäitja Aleksandr Tiidemann 

 
Aleksandr.tiidemann@ehl.org.ee 

+372 516 4952 

Jurist  Külli Kröönström 

 
kylli.kroonstrom@ehl.org.ee

+372 641 9823 

Juhiabi/välissekretär Elis Randma 

 
elis.randma@ehl.org.ee 

+372 641 9803 
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EHL LIIKMESLIIDUD: 

Haridustöötajate Ametiühingu 

Jõgeva Maakonna Liit 

Ene Külanurm 

ene@kylan.ee 

+372 529 0460 

Harjumaa Haridustöötajate Liit 

Kersti Kaldmäe 

harjuhhl@gmail.com 

+372 525 3766 

Hiiumaa Haridustöötajate Liit 

Jüri Gurejev 

haridustootajate.liit@neti.ee 

+372 5615 8757 

Ida-Viru Haridustöötajate Liit 

Külli Nõmmiste 

kyllin@johvipk.edu.ee 

+372 5620 5975 

Järvamaa Haridustöötajate Liit 

Eve Tammekänd 

vaatamaailma@hot.ee 

+372 5562 0755 

Kohtla-Järve Haridustöötajate Ametiühingute Liit 

Vera Ryzhkova 

veruntik@mail.ru 

 +372 5345 4904 

Läänemaa Haridustöötajate Ametiühingute Liit 

Marju Viitmaa 

marju.viitmaa@rahvakultuur.ee 
+372 506 5387 

Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liit 

Reet Naaris 

reet.naaris@mail.ee 

+372 523 1363 

Põlvamaa Haridustöötajate Ametiühingu Liit 

Kersti Lillo 

kersti.lillo@gmail.com 

+372 5656 8125 

Pärnumaa Haridustöötajate Ametiühingu Liit 

Aavo Jakobsoo 

aavojakobsoo@gmail.com 

+372 5563 1502 

 

Raplamaa Haridustöötajate Liit 

Margot Sarv 

margot.sarv@kohila.edu.ee 

+372 552 5339 

Saaremaa Haridustöötajate Liit 

Signe Stern 

signeratas@hot.ee 

+372 520 2661 

Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liit 

Annemai Annijerv 

a.annijerv@aliit.tln.edu.ee 

+372 5354 3697 

Tartu Maakonna Haridustöötajate Ametiühing 

Tiiu Laan 

tiiu@tamme.tartu.ee 

+372 5300 4353 

Valgamaa Haridustöötajate Ametiühingu Liit 

Sille Allik 

sille.allik@mail.ee 

+372 5665 0933 

Viljandimaa Haridustöötajate Liit 

Rita Kadaja 

rita.kadaja@vjk.vil.ee 

+372 505 0204 

Võrumaa Haridustöötajate Ametiühingu Liit 

Tiina Rõigas 

tiina.roigas@gmail.com 

+372 516 8319 

 

 

Põhjalikumat informatsiooni EHL-i kohta saate 

internetiaadressilt:  www.ehl.org.ee 

 

 

 

 

EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIT 

 

Masina 22, 10144 Tallinn 

Tel.:6 419 803 

ehl@ehl.org.ee 

www.ehl.org.ee 

 

 

 

EESTI 

HARIDUSTÖÖTAJATE 

LIIT 
 

ESTONIAN  EDUCATION  PERSONNEL  UNION 

 
 Eesti suurim õpetajate ja teiste haridusalal 

töötajate esindusorganisatsioo 

 EHL-i kuulub 17 liikmesliit 

 EHL-i eesmärgiks on ühistegevuse kaudu 
oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste 
huvide ning õiguste esindamine ja 
kaitsmine. 

 EHL on ülemaailmse õpetajate 
esindusorganisatsiooni Education 
International (EI) ja Euroopa Ametiühingute 
hariduskomitee ETUCE liige. 

 

 
 

ÜHESKOOS SUUDAME! 

TOGETHER WE CAN! 

 

 

 

 

 
01. november 2016 
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