


 EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIT – EHL –
konkurentsitult suurim haridusvaldkonna 
töötajaid (sh õpetajaid) ühendav 
organisatsioon

 Piirkondlike haridustöötajate ametiühingute 
katusorganisatsioon 

 Arvestades liikmete arvu (6300+) ja 
geograafilist jagunemist üle  Eesti oleme 
kindlasti  esinduslikeim organisatsioon 
sektoris.



 MIKS? - MIKS üldse sellist organisatsiooni 
(ühiskonnale sh õpetajatele) vaja on?

 Tagame hea hariduse Eestis !

 Eestile ja eesti inimestele tagab (õitsva) 
tuleviku HEA haridus!



 MIDA??  - MIDA me (EHL) teeme, et tagada 
hea hariduse jätkumine??

 Hea haridus saab jätkuda, kui meil on väga 
head, motiveeritud ja õnnelikud õpetajad.

 Õpetaja ameti väärtustamiseks peavad 
olema õpetajad esindatud kõikidel 
tasanditel (haridusasutus, kohalik 
omavalitsus, riik), koondudes 
selleks ühiselt õpetajate 
esindusorganisatsiooni - EHL.



 KUIDAS? - KUIDAS me (saame) väärtustada, mida teha, 
et õpetaja oleks väärtustatud?

 Põhieesmärgid

 1. Õpetajate esindusorganisatioonina partneriks 
olemine koolijuhile, omavalitsustele, riigile.

 2. Kuna enamuste haridusasutuste omanik on KOV, 
siis suurt rolli mängib regulaarne koostöö loomine 
kohalike omavalitsustega ja/või ministeeriumiga.

 3. Õpetajale väärilise töötasu tagamine.
 4. Meeldiva/pingevaba töökeskkonna loomine.
 5. Noorte õpetajate osakaalu tõstmine - noorte 

õpetajate toetamine.
 6. Töökorralduse ja koormuse mõistlik lahendamine, 

selleks kaasa rääkimine õppekavade ja üldise 
töökorralduse osas.



 Reemo Voltri –esimees

 Aleksander Tiidemann – tegevjuht

 Külli Kröönström– jurist

 Elis Cullen- välissekretär/juhiabi

 Heldi Ruiso - kommunikatsioonispetsialist



EHL 

Osakonnad (kool lasteaed, kutsekool, huvikool jne)

Liikmesorganisatsioonid

töötaja



 ÕPETAJA VÄÄRTUSTAMINE

 AASTA ÕPETAJA VALIMINE – EHL on selle 
traditsiooni algataja ja kaaskorraldaja 
panustades ka auhindadega.

 Õpetajate huvide ja õiguste eest seismine 
kõigil tasanditel

 Kollektiivlepingute sõlmimine – saab aina 
olulisemaks



 Tuleb olulised punktid kokku leppida 
 PARIM variant on kollektiivleping, sest see on 

leping – seega kahepoolselt muudetav
 Kui ei saa esialgu kollektiivlepingut, siis 

peaks proovima kokku leppida muus vormis, 
mis on siiski allkirjastatud mitmepoolselt -
Kokkulepe, Hea tahe jne

 Nõrgim kuid siiski parem kui mitte midagi on 
see kui on need punktid ainult asutuse 
töötasustamise alustes- see on direktori 
poolt ühepoolselt muudetav



 EHL eesmärk on olnud aastaid, et õpetaja 
töötasu peab algama riigi keskmisest

 Kui tõuseb kooliõpetaja töötasu, siis see 
mõjutab nüüdseks  otse ka lasteaia ja 
huvihariduse õpetajate palkasid

 Osaleme aktiivselt palgaläbirääkimistel ja 
lisaks olen kohtunud kõigi 
haridusministritega ka individuaalselt

 Pidevad kohtumised erinevate ametnikega
 Koostöö – EHL aktsepteeritakse 

kostööpartnerina
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2012 887 644 72,6 773 87 0,0

2013 948 715 75,4 858 91 11,0

2014 1001 800 79,9 960 96 11,9

2015 1065 900 84,5 1080 101 12,5

2016 1137 958 84,3 1150 101 6,4

2017 1211 1050 86,7 1260 104 9,6

2018 1314 1150 87,5 1380 105 9,5

2019 1407 1250 88,8 1500 107 8,7

2020 1448 1315 90,8 1540 106 5,2

2021 1549 1315 84,9 1540 99 0,0

2022 1653 1412 85,4 1653 100 7,4



 Mida rohkem liikmeid seda parem on seda teha  
- oleme seda olulisem jõud ja seda olulisem 
PARTNER

 ülejärgmine aasta:
 Kui ma pole liige ei pea maksma liikmemaksu ja 

saan 1412  eurot ka edaspidi.
 Kui liikmeid palju (mina sealhulgas) olles maksan 

küll liikmemaksu iga kuu 14,15 eurot,  kuid saan 
ülejärgmine aasta 1400. kuus kätte!

 OLLA VÕI MITTE (EHL liige) ?

bruto maksan saan kätte

Ei ole liige1412 0 1412

Olen liige1412 14 1398

Olen liige1515 15 1500



Töötasu 1 412,00 €
KUUS AASTAS

liikmemaks 14,1€ 169,00 €

Keskmine võit liikmesoodustustelt

Olerex* 4,00 € 48,00 €

ERGO õnnetusjuhtumikindlustus 10,00 € 120,00 €
ITIC kaart 0,65 € 7,80 €
Pere Optika** 1,00 € 12,00 €

Spordiklubide soodustus*** 11,00 € 132,00 €

AÜ ühisüritused asutuses 3,00 € 36,00 €

Kontoritarvete kett Charlot 1,00 € 12,00 €

(SPA)hotellide soodustus**** 1,00 € 12,00 €

Soodustuste ulatus 31,65 € 380 €
Sinu rahaline võit 17,5 € 210 €

* ostes ca 100 L kütust kuus + veel 
mõni Olerex teenus (nt autopesu)

** ostes kolme aasta jooksul ca 150 € 
eest tooteid/teenuseid



ÕPETAJA ja EHL-i 
LIIGE OLLA ON 
UHKE JA HÄÄ ☺

AITÄH!


