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Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule

Nimetatud määruse eelnõu § 1 kohaselt on põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär
täistööajaga töötamise korral on 958 eurot kuus alates 01.01.2016.
Esitatud summaga Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) rahul olla ei saa ning nimetatud eelnõud ei
kooskõlasta. Eesmärki, et õpetajate miinimumpalk oleks 1,2 kordne Eesti keskmisest palgast
aastaks 2019, on nii väikeste sammudega liikudes raske saavutada. EHL tegi ettepaneku tõsta
õpetajate töötasu alammäär 2016. aastal võrdseks eeldatava Eesti Vabariigi keskmise
töötasuga, see tähendab vähemalt 1104 euroni kuus.
Kui vaadata aastate lõikes õpetajate miinimumtöötasu ja keskmise töötasu suhet, läheneb
õpetaja töötasu keskmisele ka järgmisel aastal, kuid ainult 1,9 protsendipunkti, mis on liiga
vähe. Õpetajatel on nõutav magistrikraad, mille omandamise eel ja järel noored vaatavad
pakutavat tasu ning 958 eurone töötasu ei ole atraktiivne. Indikaatorid õpetajate keskmisest
vanusest, mis on kõrgeim Euroopas, ja soolisest koosseisust, mille kohaselt meesõpetajate
osakaal on väikseim Euroopas, näitavad riske, et õpetajate järelkasv on juba jäämas väheseks
ja selle haridustaseme juures ei ole pakutav töötasu atraktiivne.
Õpetaja ametikohale peaks olema konkurents. Kui töötasu ei taga kohaseid elustandardeid, siis
muud meetmed ei tööta. Õpetaja peab saama väärikalt tasustatud, et elada väärikat elu ning
olla autoriteediks õpilaste ees. Eestis saavad lapsed käesoleval ajal maailma parimat haridust.
See saab jääda nii ainult siis, kui õpetajad on saadava töötasu tulemusena motiveeritud
kujundama oma eneseteostuseks õpetaja elukutse.

Lugupidamisega

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on Eesti suurim õpetajate (lasteaia, huvikooli, üldhariduse, kutsehariduse) ja teiste haridusalal
töötajate esindusorganisatsioon ja ametiühing. EHL-i kuulub 17 liikmesliitu. EHL-i eesmärgiks on ühistegevuse kaudu oma
liikmeskonna töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike ja sotsiaalsete huvide ning õiguste esindamine ja kaitsmine. EHL on
ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsiooni Education International (EI) ja Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee ETUCE liige.
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