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+37256158757
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Vera Ryzhkova; veruntik@mail.ru
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Läänemaa Haridustöötajate Ametiühingute Liit
Marju Viitmaa; marju.viitmaa@rahvakultuur.ee
+3725065387
Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liit
Reet Naaris; reet.naaris@mail.ee
+3725231363
Põlvamaa Haridustöötajate Ametiühingu Liit
Kersti Lillo; kersti.lillo@gmail.com
+37256568125
Pärnumaa Haridustöötajate Ametiühingu Liit
Aavo Jakobsoo; aavojakobsoo@gmail.com
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Raplamaa Haridustöötajate Liit
Margot Sarv; margot.sarv@kohila.edu.ee
+3725525339
Saaremaa Haridustöötajate Liit
Signe Stern; signeratas@hot.ee
+3725202661
Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liit
Annemai Annijerv; a.annijerv@aliit.tln.edu.ee
+3725354 3697
Tartu Maakonna Haridustöötajate Ametiühing
Tiiu Laan; tiiu@tamme.tartu.ee
+37253004353
Valgamaa Haridustöötajate Ametiühingu Liit
Sille Allik; sille.allik@mail.ee
+37256650933
Viljandimaa Haridustöötajate Liit
Rita Kadaja; rita.kadaja@vjk.vil.ee
+3725050204
Võrumaa Haridustöötajate Ametiühingu Liit
Tiina Rõigas; tiina.roigas@gmail.com
+3725168319

Kuidas astuda ametiühingusse?
 UURI, KAS SINU ASUTUSES ON JUBA TOIMIV AÜ
KUI JAH, KÜSI USALDUSISIKULT AVALDUS, TÄIDA SEE NING
OLEDKI LIIGE!

EESTI
HARIDUSTÖÖTAJATE
LIIT
ESTONIAN EDUCATION PERSONNEL UNION

 KANNA HOOLT LIIKMESKONNA RIDADE KASVU EEST
KUI EI, LEIA MÕTTEKAASLASI JA LOOD ISE AÜ – VAJA ON
VÄHEMALT 5 TÖÖTAJA INITSIATIIVI!
 VII LÄBI AÜ ASUTAMISKOOSOLEK
 TEATA TÖÖANDJAT LOODUD AMETIÜHINGUST – SELLE
USALDUSISIK NING JUHATUSE LIIKMED
 KANNA HOOLT LIIKMESKONNA RIDADE KASVU EEST

Abi saamiseks pöördu asukohajärgse liikmesliidu esimehe
poole.



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!

Eesti Haridustöötajate Liit

ÜHESKOOS SUUDAME!
TOGETHER WE CAN!

Masina 22
Tallinn, 10144
Telefon: +372 641 9803
E-post: ehl@ehl.org.ee
Koduleht: www.ehl.org.ee
01. oktoober 2016

Mis on ametiühing?

Miks kuuluda ametiühingusse?

Ametiühing on organisatsioon, mille loovad

Ametiühing on organisatsioon, kuhu koonduvad

töötajad omal soovil selleks, et ühisel jõul ja

ühes valdkonnas töötavad inimesed oma õiguste eest

koostöös tööandjaga parandada töötingimusi ning

seismiseks. Mõnes mõttes võib ametiühingut võrrelda

kaitsta töötajate õigusi ja huve. EHL on asutatud

ka kindlustusega - kui tekkivad probleemid, siis on aü-

vabatahtlikult ühinenud regionaalsetel alustel

st, sarnaselt kindlustusega, abi probleemide

moodustatud haridustöötajate ametiühingu

lahendamisel. Erinevus seisneb aga selles, et

 õigus spetsiaalsed koolitused läbinud usaldusisiku
ja liikmesliidu juhi nõule ja abile;

organisatsioonidest ja ühendustest (liikmesliidud).

kindlustus aitab alles siis, kui olukord on juba väga

 regulaarsed aü liikmele mõledud koolitused;

EHL juhatuse esimees on R. Voltri (pildil).

halb. Ametiühing, lisaks probleemide korral aitamisele,

 solidaarsus ja ühtekuuluvustunne nii asutuse kui
ka riigi tasandil.

tegeleb pidevalt töötajate töötingimuste parandamise

osaleb haridusasutuste a/ü organisatsioonide ja
kohalike

omavalitsuste

sõlmimises

töötasu

ja

vaheliste
-tingimuste

võtab osa töötasu alastest läbirääkimistest Eesti
tutvustab töötajatele nende seaduslikke õigusi,



kaitseb töötajat diskrimineerimise eest tööpostil,



toetab

töötajat

vaidlustes

või

töötülides

Usaldusisik on töötaja, kelle töökollektiiv on
Parim viis edendada ja aktiviseerida haridustöötajate

valinud oma esindajaks suhtlemisel tööandjaga.

ühistegevust ning solidaarsustunnet oma

Usaldusisikul on tavatöötajast paremad teadmised ja

õppeasutuses on tugeva ametiühingu kollektiivina! Nii

seadusest tulenevad suuremad õigused, kohustused

õppeasutuse kui ka riigi tasandil võetakse meid seda

ning tagatised esindusülesannete täitmiseks.

paremini kuulda, mida ühtsemalt me tegutseme. Mida

Ametiühingu usaldusisik esindab ennekõike

suurem on meie liikmeskond, seda selgemalt on

ametiühinguliikmete huve.

suudame saavutada õpetaja ameti väärtustamise ja

tagab juristi abi vaidluste lahendamisel

väärikalt tasustamise!

ning usaldusisik osakonnas:


kaitseb töötajat tööandja omavoli eest töösuhetes,

Mõtle, kas Sa soovid kuuluda seltskonda, kes ise



aitab

panustab heaolu tõusu või kes tarbib vaid teise

tagada

töösuhtekindlust

ja

suurendada

turvatunnet tööelus,


Kes on ametiühingu usaldusisik?

kuuldav ka õpetajate hääl! Ainult ühiselt tegutsedes

tööandjaga ja


 asutuse, linna, või riigi tasandil sõlmitud
kollektiivlepingus sätestatud vaid aü liikmetele
laienevate hüvede nautimine;

SUUDAME ROHKEM!

küsimuste

Vabariigi Valitsusega,


MEIE USUME, ET ÜHESKOOS

kokkulepete

lahendamiseks,


 Osakonna aü liikmetele mõeldud ühistegevustes
osalemine;

eest võitlemisega.

Meie liige tasub olla, sest EHL:


Liikmeks olemise boonused

räägib aktiivselt kaasa tööelu korraldamisel.

poolt väljavõideldud hüvesid?



Ametiühingu ja ametiühingu usaldusisiku tegevust
reguleerib Eesti Vabariigis ametiühingute seadus.



Nii töötajate kui ka ametiühingu usaldusisiku
informeerimises ja konsulteerimises osalemise
regulatsioon on sätestatud töötajate usaldusisiku
seaduses.



Kollektiivlepingu sõlmimise ja täitmise õiguslikud
alused sätestab kollektiivlepingu seadus.

