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Vastuskiri Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu
pöördumisele

Lugupeetud Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu
liikmed
Tänan teie seltsi seisukohtade edastamise eest. Alustan oma tagasisidega teie pöördumise lõpus toodud
palvest, milles palute Haridus- ja Teadusministeeriumil mitte lükata vastutust kõrgema ametijärgu õpetaja
palgamure eest kohalikele omavalitsustele ja koolidele. Selgitan, et tänane vastutuse jaotus tuleneb
põhiseadusest ning kohalikul omavalitsusel kui kooli pidajal ja koolil kui tööandjal on määrav roll töö- ja
palgakorralduse kujunemisel. Riigil on ja jääb toetav roll.
Jagan seisukohta, et kõrgema kvalifikatsiooniga õpetajate panust tuleb tunnustada ja vääriliselt tasustada.
Selle garantiiks aga ei saa olla riigi kehtestatud ühtne piirmäär. Tänapäevast õpikäsitust rakendava õpetaja
väärtustamiseks eraldab riik kooli pidajale haridustoetust suuremas summas kui õpetaja töötasu alammäär.
Seetõttu on riigi eraldatav haridustoetus õpetaja arvestusliku ametikoha kohta 20% suurem kui õpetaja
töötasu alammäär. Alammäärale lisatud täiendav summa on mõeldud töötasude diferentseerimiseks.
Juhin teie tähelepanu asjaolule, et õpetajatele omistatud ametijärgud kehtivad nende tähtaja lõpuni. See
tähendab ühtlasi, et kokkulepitud töötasu ei saa tööandja ühepoolselt muuta. Töötasu on üks töölepingu
tingimustest ning töölepingut saab muuta poolte kokkuleppel.
Tagasisidena teie ettepanekutele saan öelda, et riik ei ole kehtestamas täiendavaid õpetaja töötasu
alammäärasid. Õpetajad on töölepingulises töösuhtes ning tööülesanded ja nende eest makstav töötasu
lepitakse kokku personaalselt õpetaja ja tööandja vahel. Samuti ei ole riigil kavas kehtestada üleriigilisi
ühtseid tasumäärasid teie kolmandas ettepanekutes esitatud töökomponentide osas. Esitatud näited on
õpetajatöö terviku osad. Õpetajatöö ei ole tükitöö. Rõhutan, et õpetajatöö on tervik ning väärtustatakse kõiki
õpetajatöö ülesandeid.
Õpetajatele kindluse andmiseks oleme erinevate osapooltega sõlmimas hea tahte lepet, mille kohaselt
kinnitavad osapooled, et õpetajatöö kõiki osi tuleb väärtustada.
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Teie pöördumine on adresseeritud ka töötajate esindusorganisatsioonidele, kuid mitte koolijuhtidele. Õpetaja
ja koolijuht on töösuhtes partnerid. Vastutust töösuhete ja koostöise tööõhkkonna kujunemise eest
kannavad mõlemad võrdselt. Töösuhted ja koostöö koolis peavad jõudma kaasaegsete organisatsioonide
hea tava tasemele.
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