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Vabariigi Valitsuse määruse "Riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekoha
baasmaksumus ning doktoriõppe tulemustasu määr 2010. aastal" eelnõu seletuskiri märgib, et
õppekoha baasmaksumus kõrghariduse kõigil astmetel väheneb 9,1% võrreldes 2009. aastal
kehtestatud maksumusega ning 2008. aastaga võrreldes juba 15,5%. Samuti kinnitab seletuskiri
fakti, et määruse rakendamisega kahaneb jätkuvalt Eesti kõrghariduse konkurentsivõime. Samas
püüavad teised Euroopa riigid rasketes majanduslikes tingimustes kõrgharidusse suunata pigem
enam vahendeid kui neid vähendada.
2008. aastal suurendati riikliku lepitaja vahendusel toimunud läbirääkimiste tulemusel
kolmepoolse (Vabariigi Valitsus, Rektorite Nõukogu, UNIVERSITAS) kokkuleppega
kõrgharidusõppe õppekoha baasmaksumust 30% võrra võrreldes 2007. aastaga. Kokkuleppe
sõlmimisel võeti aluseks Riigikogus 08. novembril 2006. aastal heaks kiidetud "Eesti
kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015" ja Vabariigi Valitsuses 02. augustil 2007. aastal
heaks kiidetud "Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015" rakendusplaan 2008-2010.
Kõrgharidusstrateegias kavandati edaspidi suurendada õppekoha baasmaksumust ~10% igal
järgneval aastal. Kokkuleppega võtsid avalik-õiguslikud ülikoolid ka kohustuse tõsta riikliku
koolitustellimuse alusel moodustuvat palgafondi proportsionaalselt kõrghariduse õppekoha
baasmaksumuse tõusuga.
Tegelikkuses hakati alates 2009. aastast vähendama õppekoha baasmaksumust ning arvestades
kõiki kärpimisi, on baasmaksumuse langusega seoses jõutud tagasi 2006/2007. aasta tasemele.
Tegemist on tasemega, mis püsis muutumatuna praktiliselt kümme aastat enne 2007. aasta
kokkuleppe sõlmimist. Samas nõutakse õppejõududelt õppekvaliteedi tõstmist ja koormuste
suurendamist, kuid õppejõudude töötasu sõltub otseselt õppekoha baasmaksumusest ja vastava
valdkonna koefitsiendist.
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UNIVERSITAS peab vajalikuks saada vastused järgmistele küsimustele:
kas sotsiaalpartneritega koostöös koostatud dokument "Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks
2006-2015" on ühepoolselt kõrvale heidetud ning miks ei ole eesmärkide muutmisele
kaasatud kõiki osapooli?
2007. aastal suudeti riikliku lepitaja kaasabil kolmepoolselt kokku leppida kõrghariduse
rahastamise küsimustes, kuid nüüd võttis üks osapool vastu otsused kokkuleppe teiste
pooltega konsulteerimata ja muutis oluliselt leppes fikseeritut. Miks?
UNIVERSITAS peab sellist käitumist kõrgkoolide õppejõudude ja teadlaste ning
sotsiaalpartnerite suhtes ebaväärikaks ning ootab Teilt selget ja argumenteeritud vastust.
Ühtlasi teeme ettepaneku kutsuda kokku kolmepoolseteks läbirääkimisteks Vabariigi Valitsuse,
Rektorite Nõukogu ja UNIVERSITASe esindajad, eesmärgiga leppida kokku 2010. aasta
üliõpilaskoha baasmaksumuse suuruses ning käsitleda kõrghariduse finantseerimist 2011. aasta
riigieelarves.
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