
 
Vaike Parkel 

 Eesti Haridustöötajate Liidu 
õigussekretär 



 Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on vabariigi 
suurim õpetajaid ja teisi haridusala töötajaid 
ühendav kutseliit-ametiühing 

  Liikmeteks  Eesti kõigi maakondade 
haridustöötajate liidud- 15 maakonnaliitu  ja 3 
linnaliitu.  

 Liikmeteks  õpetajad  lasteaedadest, 
huvikoolidest, põhikoolidest ja 
gümnaasiumidest, kutseõppeasutustest,  
kokku  üle 400  organisatsiooni 

 Oleme  ülemaailmse õpetajaid ühendava 
Education International  ja  Euroopa  ühenduse  
ETUCE  liige  
 



 EHL põhieesmärk:  õpetajate  töö- ja 
kutsealaste, majanduslike ja sotsiaalsete 
huvide kaitse,  seismine töötasu, 
töötingimuste, õpetaja elukutse maine ja 
positsiooni ning  tunnustatuse eest 
ühiskonnas.  

  EHL peab  õpetajate esindajana läbirääkimisi 
valitsusega õpetajate töötasu alammäärade 
kehtestamiseks 

 Osaleme seaduseloomes ja  õpetajate huvide 
kaitsel võimalikult kõigis hariduskorralduslikes 
küsimustes. 
 



 Õpetaja ametikoha ümberkorraldamise 
eesmärk oli (HTM):  õpetajale makstakse 
väärilist töötasu ja vähendatakse tema 
koormust  

  konkreetsed seaduseelnõud,  rakendusaktid  
ning  juba jõustunud seadused  pole toonud 
täit selgust, kuidas seda saavutada 
 

 Õpetajate hulgas töökoormus pigem 
suurenenud ja segadust palju  

     
 



 Väärilise töötasu saavutamiseks on kehtestatud  
õpetaja töötasu alammääraks 800 eurot kuus, 
erinevalt eelmiste aastate 4 alammäärast ja  
eraldi tasust klassijuhataja töö eest. 

  Segadus  on käesoleval aastal olnud 
õpetajatele lubatud palgatõusu 
kindlustamisega. 

 Probleemiks  juba kokkulepitud töötasu 
alammäärade maksmine ja  õiglane töötasu 
igale õpetajale,  arvestades tema tööaega , 
ametijärku, kvalifikatsiooni, tööülesandeid ja 
tööpanust.  



 Eelmistel aastatel oli  õpetaja töötasustamise 
aluste kinnitamine  eelkõige kooli pidaja 
ülesandeks 

  PGS jt seaduste muudatused : töötasustamise 
üldpõhimõtted ja õpetajate töötasu kinnitab 
kooli direktor.  

 Riikliku rahastamise aluste ja summadega 
tekkinud probleem 

  kogu õppeaasta on toimunud töösuhete ja 
töölepingutega  seonduvate muudatuste ( ja 
segaduste) tähe all ning  õpetajale väärilise 
töötasu maksmise suunas eriti pikka sammu 
astutud ei ole. 
 



 Teiseks väljakuulutatud ümberkorralduste 
põhieesmärgiks oli saavutada õpetaja 
töökoormuse vähenemine. 

  Käesolevast õppeaastast puudub riiklik 
regulatsioon õpetaja peamise tööülesande- 
õpetamise ehk õppetundide arvu osas 
tööülesannete hulgas 

 Küsimus:  kui õppetundide arvu enam kirjas 
ei ole, kas siis mahubki  kogu  õpetaja töö 7 
tunni sisse päevas? 

 



 Kuigi muudatus iseenesest ei nõudnud tööaja 
ümberkorraldamist ei koolides ega 
lasteaedades, algas   õppeaasta  paljudel 
juhtudel   töölepingute muutmisega õpetajate 
tööaja suhtes. 

  Segadused kestavad siiani, ei ole selge, 
millised on õpetaja tööülesanded ja nende 
maht ning täitmiseks kuluv aeg, ehk kuidas 
realiseerub tegelikkuses õpetaja tööaja ja 
tööülesannete suhe, saavutamaks muudatuste 
eesmärki- kõik õpetaja tööülesanded mahuvad 
7 tunni hulka päevas 



 EHL  kogemus:  mitte kunagi varem ei ole meil 
tulnud tegeleda nii palju töökorralduse, 
töölepingute ja ametijuhendite muutmisest 
tekkinud probleemide ja vaidlustega, 
selgituste, läbirääkimiste ja arusaamatustega 
töötajate ja tööandjate vahel 

 Õpetajate töömaht on pigem suurenenud, kuid  
tegelikkuses püütakse nüüd  töölepingu 
muudatustega mahutada kogu õpetaja töö 
tööaja sisse, et vältida ületunnitöö  hüvitamist 
ja tulla toime pingelise eelarvega 



 Muudatuste rakendumise puudus:  
muudatustega tööaja  riiklikus regulatsioonis ei 
kaasnenud selgitavaid materjale ei tööandjatele 
ega töötajatele 

 Oleme oma töökorralduses harjunud väga 
suure riikliku reglementeeritusega 

 Riikliku regulatsiooni puudumine,  näiteks 
õppetundide arvu  ärajätmine, tekitab  
arusaama, et midagi tuleb kohe ja kiiresti 
muuta, kuigi väljakujunenud süsteem toimis ja 
muudatuste sisuline vajadus polnud päris selge 
 



 Käesoleva kalendriaasta algul suurendasid 
segadust veelgi arusaamatused riikliku 
rahastamisega. Õpetajate töötasu alammäära 
kindlustaminegi oli paljudes koolides küsimärgi 
all, rääkimata lubatud lisatasust 
klassijuhatamise, kehtivate ametijärkude   ja 
muude lisandunud tööülesannete eest. Seetõttu 
leiab EHL, et  praeguseks ei ole õpetaja 
ametikoha ümberkujundamine oma eesmärki-  
vääriline  töötasu ja töökoormuse vähendamine 
– täitnud. 



 Kuidas edasi? Kuidas toimida olukorras, mil 
töösuhete riiklik regulatsioon 
haridusvaldkonnas  on muutunud? 

 Ehk kuidas täita õpetajate ootused ka 
tegelikule 7-tunnisele tööpäevale, selgelt 
piiritletud tööülesannetele, mis mahuvad tööaja 
sisse ning väärikale ja konkurentsivõimelisele 
töötasule? 

Tähtsaim: 
 Riikliku regulatsiooni ja rahastamise aluste 

ülevaatamine  ja kehtestamine vastavuses 
tegelikkusega ja õpetajate töökoormusega 



 EHL poolt  on saadetud   27.veebruaril kutse 
Vabariigi Valitsusele, Eesti Linnade Liidule ja 
Eesti Maaomavalitsuste Liidule asuda 
läbirääkimistesse  õpetajate töötasu 
alammäärade kehtestamiseks 2015.aastaks.   

 Meie nõue on  töötasu alammäärana 
kindlustada õpetajale vähemalt Eesti keskmine 
töötasu.   

 Kahjuks ei ole kohalikud omavalitsused siiani 
kasutanud neile seadusega antud võimalust 
palgaläbirääkimistel  osalemiseks.  



 EHL leiab, et kohalike omavalitsuste liidud 
peaksid aktiivselt osalema  läbirääkimistel 
õpetajate töötasu alammäärade kehtestamiseks 

  võimalus mitte ainult EHL kui  õpetajate 
esindajatel,  vaid ka tööandjate esindajatel ja  n 
ö töötasu väljamaksjatel nõuda riigilt õpetajate  
töötasu suurendamist ja  sellest tulenevalt  
vastavate suuremate  summade eraldamist 
riigieelarvest 

  Siiani on ainult EHL nõudnud õpetajate töötasu 
alammäära suurendamist  ja  vastavate 
eraldiste suurendamist kohalikele 
omavalitsustele. 
 



 Töötasu alammäärade läbirääkimistel 
osalemine annab võimaluse läbi rääkida ka 
tööülesannete ja tööaja, st õpetajate 
töökoormuse osas. 

 

 Seadusemuudatuste üldine ideoloogia ja 
eesmärk on vähem regulatsiooni ja rohkem 
kokkuleppeid: 

                 -töökoormuses,  
                  - töötasustamises, 

                      - tööülesannetes jm .  



 Peame mõistma, et tegelikkuses  ehk  n ö 
suures plaanis  asuvad kõik 
haridusvaldkonna ümberkorralduste 
„osapooled“ ühel poolel- nii õpetajad (EHL),  
direktorid kui kooli pidajad 
 

 Peaksime jõudma kokkulepetest  
üleriigilisel tasandil  ja kohalike 
omavalitsuste tasandil  väärikate 
kokkulepeteni individuaalsete töölepingute 
tasemel. 



 Tähelepanuväärne on, et mitmed kohalikud 
omavalitsused on sõlminud või sõlmimas 
töötasu ja töötingimusi puudutavaid 
kokkuleppeid  õpetajate esindustega  kohalikul 
tasandil,  s o  kõiki valla või linna 
haridusasutusi -  lasteaedu, huvikoole ja 
koole-  puudutavates küsimustes.  

  Heaks näiteks on juba aastaid  Tartu linnas 
sõlmitud  kõiki haridusasutusi hõlmav 
kollektiivleping õpetajate ametiühingute ja 
linnavalitsuse vahel, see võiks olla eeskujuks ka 
teistele kohalikele omavalitsustele. 

 



 EHL on eriliselt mures koolieelsete lasteasutuste ja 
huvikoolide õpetajate madala töötasu pärast. 

  EHL käsitlenud  teemat kõikidel läbirääkimistel 
Vabariigi Valitsusega, meie ettepanekud ka 
lasteaiaõpetajatele riikliku töötasu alammäära ja 
riikliku rahastamistoetuse  kehtestamiseks seni 
realiseerunud. 

  EHL loodab, et kokkulepped kohapeal 
lasteaiaõpetajate ja huvikoolide esindajate ja 
kohalike omavalitsuste vahel võimaldavad 
lahendada nii töötasu kui mitmeid teisi küsimusi 
lasteaiaõpetajate ja huvikoolide töökorralduse, 
puhkuste, täiendõppe korralduse ja  töötasude 
osas. 
 



 Kokkulepped õpetaja ja direktori ehk isikute 
ehk töölepingu tasandil- kokkulepeteks   
suured võimalused 

 Seadusemuudatus annab direktorile palju 
õigusi  töötasustamisel ja töö korraldamisel, 
kuid ka kohustuse arvestada õpetajate 
arvamusi 

 Töörahu ja – õhkkond sõltub väga palju 
direktori oskustest ja võimekusest, aga ka kooli 
pidaja võimalustest ja prioriteetidest.  

  KOKKULEPPE nõue töötajaga, töötasustamise 
põhimõtete läbipaistvus 



 EHL  tänab  ja tunnustab  kohalikke 
omavalitsusi ja nende juhte ning  koolide, 
lasteaedade ja  huvikoolide direktoreid , kes 
on suutnud säilitada või luua oma koolides, 
vaatamata kõigile segadustele rahastamises  
ja  muudatustele hariduskorralduses  
stabiilse ja meeldiva tööõhkkonna ja 
töökorralduse ning näidanud, et nad 
hoolivad õpetajast. 

 



 EHL  moto  on :  üheskoos suudame! 

 

  EHL nimel tänu  tänase ürituse korraldajatele 
ja osavõtjatele, kõigile Eesti hariduse ja 

õpetajate toetajatele  :  üheskoos suudame! 

 

              

                              

                 

                   Tänan tähelepanu eest! 

 


