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Eesti Haridustöötajate Liidu arvamus Vabariigi 

Valitsuse määruse eelnõu “Põhikooli ja gümnaasiumi 

õpetaja töötasu alammäär” kohta 

 

Nimetatud määruse eelnõu § 1 kohaselt on põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär 

täistööajaga töötamise korral on 1150 eurot kuus alates 01.01.2018. 

 

Esitatud summaga Eesti Haridustöötajate Liit rahul olla ei saa ning nimetatud eelnõud ei kooskõlasta.  

 

Eesti õpetaja on magistriharidusega spetsialist ja valitsus on lubanud, et 2019. aastaks tõstetakse õpetajate 

keskmine töötasu võrdseks teiste kõrgharidusega töötajate keskmise palgaga, mis on 20% kõrgem kui 

riigi üldine keskmine töötasu. Saavutamaks eesmärki, et õpetajate keskmine töötasu oleks 1,2 kordne 

Eesti keskmisest palgast aastaks 2019, ei ole antud miinimumtöötasu piisav. EHL tegi ettepaneku tõsta 

õpetajate töötasu alammäär 2018. aastal võrdseks eeldatava Eesti Vabariigi keskmise töötasuga, see 

tähendab vähemalt 1280 euroni kuus. 

 

Kui vaadata aastate lõikes õpetaja miinimumtöötasu ja keskmise töötasu suhet, läheneb õpetaja töötasu 

keskmisele ka järgmisel aastal, kuid ainult 4 protsendipunkti. Selline tõus eeldab aga 2018. aastal 10 

protsendipunktist tõusu võrreldes 2019. aasta keskmise töötasuga. 

  

Õpetajatelt on nõutav magistrikraad, mille omandamise eel ja järel hindavad värsked õpetajad pakutavat 

tasu. Kõrgharitud spetsialistile ei ole aga 1150 eurone töötasu 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. Õpetaja 

ametikohale peaks siiski olema konkurents, mis tagaks parimatest parimate kandideerimise ametisse, 

mille otsese tulemusena kujundatakse järeltulevat põlve. Kui aga töötasu ei taga kohaseid elustandardeid, 

siis vaid muudest meetmetest ametikohtade täitmiseks ei piisa. Õpetaja peab saama väärikat palka, 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 palga tulemusena motiveeritud valima oma eneseteostuseks õpetaja elukutse. 

 

Lugupidamisega 
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