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Lugupeetud Riigikogu liikmed

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon  TALO pöördus 13. aprillil 2007.a. 
Vabariigi Valitsuse ja teiste volitatud tööandjate poole ettepanekuga alustada TALO 
liikmeskonna 2008. aasta palga alammäära ja palgatingimuste läbirääkimisi.

TALO lähtub palga alammäära taotluses üldisest põhimõttest, mis aktsepteeriti Riigikogu 
1998. aasta 16. septembri otsusega, kus sätestati, et kõrgharidusega töötaja palga 
alammäär, kui ta töötab kõrgharidust nõudval ametikohal täistööajaga, peaks olema 



võrdne Rahandusministeeriumi poolt läbiräägitavaks perioodiks prognoositava vabariigi 
keskmise palgaga ning sõltuvalt kokku lepitud palga alammäärast reguleeritakse ka teiste 
ametikohtade palkade alammäärasid. 

Lähtudes Eesti Vabariigi Valitsuse ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni 
TALO vahel 22. detsembril 2006. aastal sõlmitud 2007. aasta palgatingimuste ja palga 
alammäära kokkuleppes sätestatust ning eesmärgi saavutamiseks esitas TALO 2008. 
aasta palga alammäära ja palgatingimuste kokkuleppe sõlmimiseks järgmise ettepaneku:

- 2008. aastal on kõrgharidusega töötaja palga alammäär, kui ta töötab 
täistööajaga kõrgharidust nõudval ametikohal vähemalt 9718 krooni, mis 
on võrreldes k.a. sõlmitud lepingu tasemest, 7475 kroonist  30% kõrgem. 

Nagu näete, on meiepoolne taotlus eespool tsiteeritud üldpõhimõttest oluliselt väiksem, 
kuna 2008.a. keskmiseks brutopalgaks prognoositakse vähemalt 12000 krooni.

Valitsuskoalitsiooni lepingus on palgapoliitikasse suhtutud vastutustundlikult. Samuti on 
opositsioonierakonnad pidanud otstarbekaks aktsenteerida tähelepanu palgaküsimuste 
positiivsele regulatsioonile. Jagatakse ühtset mõistmist, et madala palga korral lahkub 
palju kõrgettevalmistusega spetsialiste kas õpitud ja valitud erialalt või ollakse koguni 
sunnitud lahkuma Eestist.
Valimiseelsel perioodil ei kohanud ühtegi erakonda, kes ei oleks oma eesmärkide hulgas 
pööranud tähelepanu tulemusliku töö ja selle eest õiglase palga maksmise küsimustele. 
Seega kujunes töötajatel ja neid esindavatel ametiühingutel  positiivne arvamus kõigist 
Riigikogu valimistel osalenud poliitilistest jõududest.

Praegusel, riigieelarve menetlemise perioodil ei sooviks, et Riigikogus esindatud 
erakonnad, nii koalitsioonis kui opositsioonis, loobuksid haritlaste palgaküsimuste 
positiivsest lahendamisest. Taoline toimimine süvendaks majanduslikku ebavõrdsust ning 
külvaks inimeste ühiskondlikku käitumisse ebastabiilsust.

Tsiteerimata valitsuskoalitsiooni lepingu kõiki positsioone, meenutaksime eelkõige 
õpetajate palgatõusu aluspõhimõtteid ning seda, et kõrgharidusega kultuuritöötajate palka 
tõstetakse vastavuses õpetajate palgatõusuga.
Tsitaat:
Valitsusliidu programm
Palgapoliitika  
Valitsusliit:
3) viib õpetajate alampalga 4 aasta jooksul keskmise palga tasemele ja tõstab seejärel 
õpetajate palku vähemalt keskmise palga kasvuga samas tempos. 
4) tõstab kõrgharidusega kultuuritöötajate palku vastavuses õpetajate palgatõusuga/.../.

Palga alammäära ja palgatingimuste läbirääkimiste käigus ei leidnud koalitsioonileppes 
lubatu kahjuks realiseerimist. Haridustöötajate palgakasvikuks on riigi eelarve projektis 
planeeritud 20% ja kultuurivaldkonnal vaid 15%. Seega ei ole meie palga alammäära 
tõusu taotlus seni  positiivset lahendus leidnud. Meie läbirääkimiste kontekstis saab 
positiivseks hinnata vaid kõrgharidusele ja teadusvaldkonnale  pööratud tähelepanu. 



Samas tuleb nentida, et see tulemus saavutati mitte üldiste läbirääkimistega vaid tulemuse 
saavutamise vahendajaks oli riiklik lepitaja. TALO ei saa pidada õigustatuks, et üldiste 
üleriigiliste läbirääkimiste käigus oleme sunnitud pidama nö separaatläbirääkimisi. 

Korrastamata palgapoliitika ja läbirääkimiste tõsiseltvõetavust kahandava toimimise 
korral ei realiseeru valitsuskoalitsiooni põhimõtted ning praeguse valitsuse reaalne 
tegevus või tegevusetus suurendab palkade ebavõrdsust  ja kasvatab veelgi pingeid 
tööturul.

Kuigi eelarve projekt on Riigikogule esitatud, läbinud arutelud komisjonides ja 
fraktsioonides, peame otstarbekaks palga alammäära läbirääkimiste jätkamist. Ootame 
Riigikogult poliitilise otsuse,  mille tulemusel leiaks positiivse lahenduse hariduse- ja 
kultuuritöötajate põhjendatud palgatõusu ootused, langetamist. 

Kahjuks oleme sunnitud tõdema, et Riigikogus 24. oktoobril k.a.  toimunud eelarve 
eelnõu arutelul ei leidnud kajastamist meie poolt 15. oktoobril k.a. Riigikogu esimehele, 
Riigikogu rahandus- ja kultuurikomisjoni esimehele läkitatud pöördumises esitatud 
taotlused. 
Nii rahandusministri ettekandes kui arutelu sõnavõttudest kõlas läbi, et esitatud eelnõus 
toodud palgakaasvikud on piisavad ja nende üle arutelu on välistatud. Pigem võis tajuda 
vastupidist – palgatõusud on liialdatud. 
Oleme arvamusel, et tööandja poolne tootlikuma töö ootus ja töötajate poolne õiglase 
palga ootus on teineteisega otseses seotuses. Tööturu osapoolte läbirääkimised ja seal 
saavutatav üksteisemõistmine annab parima tulemuse ning tagab üldise töörahu. 
Me ei saa välistada, et töötajad jätavad endale ka õiguse eesmärgi saavutamiseks 
realiseerida aktsioonipoliitika arsenali. Kuid see pole eesmärk omaette.

Avaldame optimismi, et meie läbirääkimiste aluseks olnud põhjendatud taotlus, tõsta 
haridus- ja kultuuritöötajate palga alammäära alates 01. jaanuarist 2008. aastal vähemalt 
30%, leiab lahenduse.

Täiendava info saamiseks palun pöörduda allakirjutaja poole.
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