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EHL teeb ettepaneku kehtestada 2019. aasta õpetaja töötasu alammääraks 1381 eurot, mis on võrdne 

prognoositava Eesti Vabariigi keskmise töötasuga aastal 2019. 

  

Pärast Riigi eelarve strateegia(RES) läbirääkimisi on Eesti Vabariigi valitsus teatanud, et järgmiseks 

aastaks kavandatakse õpetajate töötasu alammääraks 1250 eurot, ehk tõus oleks 8,7 %, mis on 

võrreldes prognoositava riigi keskmise palgatõusuga ainult 3 protsendipunkti rohkem. 

 

Valitsus on lubanud, et aastaks 2019 moodustab Eesti õpetaja keskmine töötasu 120% riigi keskmisest 

töötasust. Praegust rahastamissüsteemi arvestades, kus omavalitsusele antakse iga ametikoha 

kohta õpetaja töötasu miinimum ja lisaks 20%, tähendab see, et õpetaja töötasu miinimum peab 2019. 

aastal olema võrdne riigi keskmise töötasuga. Allolevas tabelis on näha Eesti Vabariigi keskmise 

palga ja õpetajate töötasu miinimumi vaheline seos praeguse parlamendi koosseisu ajal: 

 

Aasta 
Riigi 

keskmine 
palk 

Õpetaja 
töötasu 

miinimum 

Õpetaja 
keskmine 

töötasu riigi 
kassast 

Õpetaja min. 
töötasu suhe 

riigi 
keskmisesse (%) 

Õpetaja keskmise 
töötasu suhe riigi 
keskmisesse (%) 

2015 1065 900 1080 84,5 101 

2016 1144 958 1150 83,7 100 

2017 II p.a. 1221 1050 1260 86,0 103 

2018 1307 1150 1380 88,0 106 

2019 RES 1381 1250 1500 90,5 109 

2019 1381 1300 1560 94,1 113 

2019 ideaal 1381 1381 1657 100,0 120 

 

Nagu näha, on õpetajate töötasu alammäär lähenenud suhteliselt tagasihoidlike sammudega riigi 

keskmisele töötasule. Järgmisel aastal läheneks õpetajate töötasu alammäär riigi keskmisele ainult 

2,5 protsendipunkti, seega kogu selle parlamendi aja jooksul oleks õpetajate töötasu alammäär 

lähenenud riigi keskmisele palgale vaid 6 protsendipunkti. Sellises tempos liikudes jõuaks õpetajate 

töötasu alammäär lubatud 120%-ni alles ülejärgmise parlamendi aja lõpuks. Noorte õpetajate põua ja 

sellest tuleneva kõrge õpetajate vanuselise koosseisu üheks peamiseks põhjuseks on täna kindlasti 

teiste kõrgharidust nõudvate töökohtadega võrreldes konkurentsivõimelise töötasu puudumine. 

Teatavasti on õpetajatelt nõutav vähemalt magistritaseme haridus, Eestis on teiste kõrgharidusega 

spetsialistide keskmine töötasu aga 20% kõrgem kui üldine riiklik keskmine palk. 
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Võrreldes praegust majandusprognoosi 2014. aasta sügisese majandusprognoosiga, mis oli 

prognooside aluseks enne viimaseid parlamendivalimisi, on keskmise palga prognoos 2019. aastaks 

tõusnud vaid mõnekümne euro võrra. Selle parlamendi ajal tegutsenud esimene valitsus ei suutnud 

õpetajate töötasu alammäära üldse lähendada riigi keskmisele ja tundub, et sarnase tempoga on 

edasi läinud ka praegune valitsus. Seega oleks mõistlik kompromiss, kui õpetaja töötasu alammäär 

tõuseks vähemalt 1300 euroni, mis moodustab prognoositavast riigi keskmisest palgast 94,1 protsenti. 

Sellisel juhul saaksid õpetajad öelda, et praeguse valitsuse ning haridus- ja teadusministri töö 

tulemusena on õpetajate töötasu alammäär lähenenud riigi keskmisele ca 10 protsendipunkti.  

 

Lisaks soovime, et kehtestataks töötasu alammäärad ka kutsehariduse õpetajatele ja/või asutaks 

läbirääkimistesse kutsehariduse asutuste pidajatel Eesti Haridustöötajate Liidu kui õpetajate 

esindusorganisatsiooniga üleriigiliste kollektiivlepingute sõlmimiseks, kus lepitaks kokku 

töötasustamise alused ning tööaja jaotumine kutsehariduseasutustes. 

 

EHL-il on hea meel tõdeda, et on käivitunud valitsuse algatatud lasteaiaõpetajate töötasu 

järeleaitamise meede, mille tulemusena on lasteaiaõpetajate töötasud teinud olulise tõusu. Loodame, 

et see meede ei jää ühekordseks sammuks, vaid lasteaiaõpetajate töötasud jäävad alaliselt seotuks 

kooliõpetajate töötasuga. 

 

Asjalikku koostööd soovides  

 

 

 

 

 

Reemo Voltri 

EHL juhatuse esimees 
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