
 
EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIT 

  
Estonian Educat ional  Personnel  Union                                                                                                                                                                                          

 
ÜHESKOOS SUUDAME! 

TOGETHER WE CAN! 

 

 
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. 
 
Masina  22   Tel   +372 641 9803   AS SEB Pank 

10144 Tallinn   E-post    ehl@ehl.org.ee   A/a EE091010022009923004 
Registrikood   80091904  Internet  www.ehl.org.ee   IBAN EEUHEE2X 

 

Austatud Haridus- ja teadusminister Mailis Reps 

hm@hm.ee 

09.09.2019 

 

Eelnõu mitte kooskõlastamine ja ettepaneku tegemine 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks 

 

Eesti Haridustöötajate Liit ei kooskõlasta Teie 03.08.2019 kirjaga nr 8-2/19/2890 saadetud haridus- ja 

teadusministri määruse eelnõu  „Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja 

tagasinõudmise kord“  järgmisel põhjusel. 

 

Eelnõu seletuskirjas on antud tõlgendus, et lähtetoetuse saamisele kvalifitseerumiseks peab olema kas 

õpetajana vähemalt 0,5 kohta või tugispetsialistina vähemalt 0,5 kohta. Näiteks kui inimene on  0,3 

õpetaja ja 0,2 tugispetsialist, siis toetust ei saa. Eesti Haridustöötajate Liit ei pea seda õiglaseks. Sellega 

on oluliselt piiratud haridustöötaja õigust oma töökoha kujundamisel ja koolijuhte personalitöö 

korraldamisel. Eesti Haridustöötajate Liit on seisukohal, et haridustöötaja töö sisu lähtetoetusele 

kvalifitseerumiseks võib olla kombinatsioon õpetaja ja tugispetsialisti tööst, mis mõlemad kokku on 0,5 

töökohta. 

 

Eeltoodu õiguslik alus on PGS § 77 lõige 2 punkt 2: töötab vähemalt 0,5 ametikohaga koolis õpetajana, 

kusjuures 0,5 ametikoha arvestamisel loetakse selle hulka ka samaaegne töötamine kutseõppeasutuse 

kutseõpetajana või üldharidusainete õpetajana; ja PGS § 77.1 lõige 2 punkt 2: töötab vähemalt 0,5 

ametikohaga koolis logopeedina, eripedagoogina, koolipsühholoogina või sotsiaalpedagoogina, 

kusjuures 0,5 ametikoha arvestamisel loetakse selle hulka ka samaaegne töötamine 

kutseõppeasutuses tugispetsialistina. 

 

Eesti Haridustöötajate Liit soovib ümber lükata hetkel antud tõlgenduse ja teeb ettepaneku muuta 

põhikooli- ja gümnaasiumiseadust järgmiselt:  

1. PGS § 77 lõikele 2 punkt 2 tuleks lisada lauseosa järgmises sõnastuses: ”või tugispetsialistina”; 

2. PGS § 77.1 lõikele 2 punkt 2 tuleks lisada lauseosa järgmises sõnastuses: “või õpetajana”; 

3. perspektiivis võiks need kaks paragrahvi kodifitseerida (kokku panna). 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Lugupidamisega 

 

Reemo Voltri 

Juhatuse esimees 

 

 

Koostaja: Külli Kröönström, jurist, Eesti Haridustöötajate Liit, kylli.kroonstrom@ehl.org.ee 
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