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Hariduse prioriseerimine 2019-2022 eelarve strateegias
Lp Vabariigi Valitsus, koalitsioonipartnerid
Pöördun teie poole Eesti õpetajate esindusorganisatsioonist - Eesti Haridustöötajate Liidust - seoses
valitsuse iga-aastase eelarve strateegia läbirääkimistega. Eesti riigi ja rahva püsimajäämise
seisukohalt on haridus Eesti Vabariigi üks olulisemaid valdkondi. Sellega seoses kutsume teid üles
järgnevate aastate eelarve strateegiat koostades leidma võimalust hariduse eelisrahastamiseks
tulenevalt koalitsioonilepingust ja „Elukestva õppe strateegiast 2020“ (EÕS2020).
Kehtivas koalitsioonilepingu hariduse ja teaduse peatüki punktis 4 on kirjas: “Tõstame õpetajate

keskmise palga 2019. aastaks 120%-ni Eesti keskmisest palgast.“ Selleks, et õpetajate keskmine
töötasu oleks 120% võrreldes riigi keskmisega, peab õpetajate töötasu miinimum, mis kehtestatakse
ministri määrusega, olema võrdne riigi keskmise töötasuga. Rahandusministeeriumi 2017.a. suvine
majandusprognoos ennustab 2019. aasta keskmiseks töötasuks 1351 eurot. Nagu on näha alltoodud
tabelis, tuleb järgmisel aastal tõsta õpetajate töötasu vähemalt 17,5%, et jõuaksime lubatud
palgatasemeni. Kuna eelarvestrateegiat planeeritakse ette, tuleb töötasu lubatud tasemeni jõudmisel
tagada ka järgnevatel aastatel töötasu tõus vähemalt samal tasemel riigi keskmise töötasu tõusuga.
Selleks tuleb kindlasti vahendid leida ja rahaeraldus fikseerida riigieelarve strateegia läbirääkimiste
käigus.

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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Õpetajate töötasu tõus aastatel 2017-2019:

Aasta

Õpetaja
Riigi
Õpetaja
töötasu
Vajalik
keskmine töötasu
suhe riigi
tõusu %
palk
miinimum keskmisse
%

2017

1217

1050

86

2018

1280

1150

2019

1351

1351

90
100

17,5

EÕS2020 punktis 2.1. on sõnastatud omakorda õpetajate töötasu puudutav eesmärk järgmiselt:
“Õpetajate keskmise töötasu tõstmine tasemele, mis tagab selle, et koolis töötamine muutub

arvestatavaks valikuks parimatele. Õpetaja keskmine palk tuleb tõsta tasemele, mis on võrdne Eesti
kõrgharidusega spetsialisti keskmise palgaga.“ Õpetajaameti atraktiivsuse kasvatamiseks peab
õpetajate töötasu oluliselt tõusma. Seda toetab ka EÕS2020 strateegiliste eesmärkide ja meetmete
peatüki 2. punkti sõnastatu: “Õpetaja ja õppeasutuse juhi roll on muutuste elluviimisel

võtmetähtsusega. Õpetaja ja õppeasutuse juhi ühiskondlik kuvand peab muutuma: palk peab olema
konkurentsivõimeline ning töökorraldus selline, et õpetaja ja koolijuhina töötamine oleks ühiskonnas
auasi, köitev valik parimatele. Eesmärk on viia õpetaja/õppejõu ja koolijuhi töö hindamine ja
tasustamine vastavusse nendele ametikohtadele esitatavate nõuete ja töö tulemuslikkusega.“
Oluline on suurendada õpetajakutse atraktiivsust noorte ja eriti meeste seas, sest Eestis on õpetajate
keskmine vanus üks kõrgemaid ning meesõpetajate osakaal üks madalaimaid Euroopas. Eesmärgiks
peab olema luua õpetaja ametikohale konkurents, mis võimaldaks ametisse valida parimaid. Hariduse
rahastamine peab võimaldama õpetajate töötasu diferentseerimist lähtuvalt töö tulemuslikkusena
kajastuvast õpetaja kvalifikatsioonist ja pädevustest.
Eesti õpetajad jäävad lootma valitsuse ja laiemalt valitsuserakondade riigimehelikkusele ja tarkusele
Eesti riigi tulevikku puudutavate otsuste tegemisel. Palun riigieelarve strateegia arutelu osapooltel
leida ja pakkuda lähiajal sobilik aeg kohtumiseks ja kõnealuse teema arutamiseks Eesti
Haridustöötajate Liidu esindajatega.
Lugupidamisega koostööle lootma jäädes
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