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Eesti Kultuuritöötajate Ametiliit ja Eesti Teatriliit pöörduvad Teie poole põhjendatud 
murega -  Eesti kultuuriinimesed ning nende tegevust tagavad institutsioonid on juba 
aastaid alarahastatud.
Sõltumata kultuuriministeeriumi põhjendatud nõudmistest ja sotsiaalpartnerite toetusest 
on eelarve suhe nii riigi eelarvesse kui SKPsse on olnud taandarenguga. Ja seda isegi 
aastatel, kui majanduses oli õitseaeg.

Praeguse majandussurutise ajal annab kujunenud olukord veelgi valusamalt tunda. 
Võrdsustatud eelarvekärbete korral on suurem koormus kanda nendel, kelle 
finantsvõimalused  väiksemad.
Oleme ka arvamusel, et on põhjendamatu ühtlustatud palgakärbete nõudega võrdsustada  
ametnikke ja loovisiksusi. Kindlasti peavad positiivsed erisused säilima ka 
tugistruktuuride töötajatel, kuna ilma nendeta ei ole võimalik korralda näitusi, hoida 
toimimas raamatukogusid, korraldada kontserte ja teatrietendusi.

Kahetsuväärselt on kahel viimasel aastal üleriigiliste palga alammäära läbirääkimistel 
valitsusdelegatsiooni ühepoolse otsuse alusel loobutud aastaid kestnud põhiprintsiibist –
kõrgharidusega kultuuritöötajate palka tõstetakse vastavuses õpetajate palgatõusuga.
Selline seisukoht sisaldub aastaid nii läbirääkimiste kokkulepetes kui praeguse 
valitsusliidu koalitsioonileppes.
Tasakaalustatud palgapoliitika eiramise tulemusel kasvas õpetajate palgatase 2008. aastal 
22 protsenti, tõustes nooremõpetajal 9516 krooni. Kultuuritöötajate vastav näitaja vaid 15 
protsenti ja palga alammäär 8500 krooni.
2009. aastaks sõlmitud kokkuleppe alusel tõsteti õpetajate palga alammäära 8 protsenti, 
mille tulemusena nooremõpetja palk on 10277 krooni. Kuna kultuuritöötajatele 
palgatõusuks vahendeid ette ei nähtud siis on käesolevaks aastaks jõus 2008.a.  
kokkulepe ning alammääraks 8500 krooni.
Loeme kujunenud olukorra kohatuks, kuna äsja õpetaja diplomi saanud noor spetsialist 
on garanteeritud oluliselt kõrgema palgaga kui seda kultuurivaldkonna pikaajaliste 
töökogemustega ja eriteadmistega spetsialist või loovisik.

Vaatamata kahe sektori töötajate võrdse palgataseme rikkumist käsitlevale eriarvamusele, 
on sõlmitud palgakokkulepped  kehtivad, nende ühepoolne muutmine seadusest 
tulenevalt välistatud ning täitmine kohustuslik.

Loomulikult saab saab neid täita tingimusel, kui on garanteeritud katteallikad. Kuivõrd 
käesolevaks aastaks kinnitatud eelarve oli juba miinusega ning sellele lisandus hiljutine 



rahandusministeeriumi esitanud kokkuhoiu nõue, siis on seatud reaalsesse ohtu 
üleriigilise sektorikokkuleppe (kollektiivlepingute) täitmine. 

Eeltoodud selgituse kohaselt – kultuuritöötajate palgatase on nagunii põhjendamatult 
alahinnatud – osutub nõue nende palkade kärpimiseks mõistetamatuks ja 
vastuvõetamatuks.

Toetades Teid kollektiivsete töösuhete partnerina ning kandes ühist muret ja vastutust, 
palume Teil kultuuriministrina vahendada meie selgitusi ja põhjendatud taotlust nii 
rahandusministeeriumi kui valitsuse tasandil – kultuurministeeriumi eelarve kärpimine 
võrdselt teistele ministeeriumidele esitatud nõudega seab selle valdkonna võrreldes 
teistega, kuna juba lähtepositsioon on halvem, oluliselt raskematesse tingimustesse.
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