
Head akadeemiliste ametiühingute esindajad, austatud toetajad ja külalised! Päästjad 
tasakaalustavad ühiskonda ja nii, nagu tulime toetust avaldama teadusleppe elluviimisele, 
tulime täna toetama akadeemiliste töötajate nõudmist rahastada kõrgharidust vähemalt 1,5% 
ulatuses sisemajanduse koguproduktist! Tulime kõhkluste ja kahtlusteta, sest ka päästjad 
vajavad kõrgharidust. Oleme omal nahal juba korduvalt kogenud, milliseid probleeme toovad 
kaasa ebapiisav rahastamine ja loosunglikud kärped - kui negatiivselt mõjuvad need inimeste 
moraalile, töötulemustele ja sealtkaudu tegelikult kogu riigile. Nii nagu turvalisuseta, ei saa 
me keegi läbi hariduseta, sest just haridus loob inimesele eeldused tulla elus edukalt toime, 
ning teostada end isiksuse ja ühiskonna liikmena. Kõrgharidus on haridussüsteemi lahutamatu 
osa ja selle edukaks toimimiseks vältimatult vajalik! Kui me soovime, et Eesti oleks 
innovaatiline ja edukas riik – üks väike eliitriik, nagu ütles selle sõna parimas tähenduses 
meie eelmine president  - vajame me nagu õhku tasakaalustatud, ning hästitoimivat 
haridussüsteemi. Ja just kõrgharidus on see, mis annab meile tippspetsialistid, eksperdid ning 
teadlased, kes veavad meid eest teel innovaatiliseks ja hästi toimivaks, edukaks riigiks. 
Kõrghariduse rahastamine ei ole lihtsalt üks kulurida riigieelarves – see on investeering, 
millest sõltuvad Eesti edukus ja tulevik! 

Kõrghariduselt – nii nagu turvalisuseltki – kokku hoidmine võib lühiajaliselt tunduda küll 
säästmisena, kuid pikemas perspektiivis on efekt vastupidine: mis täna jääb tegemata, selle 
maksavad hiljem kinni meie lapsed ja lapselapsed, ning seda väga kõrgete intressidega. Ja see 
oleks tõeliselt vastutustundetu! Seetõttu on väga hea meel näha siin kõiki teid, kes te olete 
külmast ilmast hoolimata tulnud kõrgharidusele toetust avaldama. 

Kõrgharidus on oluline – strateegiliselt oluline! -, ja peab olema rahastatud selliselt, et tagatud 
oleksid nii kvaliteet kui jätkusuutlikkus! EPTAÜ kutsub kõiki ametiühinguid tegema 
kvaliteetse kõrghariduse, aga ka teiste suurte ning meile kõigile oluliste väärtuste nimel 
koostööd, ja vajadusel üksteist toetama! Vaadates maailmas ringi, siis kui ametiühingud pole 
olukorraga rahul, ei lenda lennukid, ei sõida rongid ega liigu laevad...! Kahtlusteta peidab hea 
ametiühingutevaheline koostöö endas jõudu, millel on tohutu potentsiaal. Kasutagem siis 
seda, kuid tehkem seda targalt, argumenteeritult ja vastutustundlikult – Eesti riigi ja rahva 
huvides. 

Päästjad hoiavad ja kaitsevad inimeste turvatunnet. Meie praktiline kogemus kinnitab, et mida 
haritumad on inimesed, seda turvalisemalt nad käituvad.  

Eesti Päästeala Töötajate Ametiühing toetab akadeemiliste ametiühingute nõudmisi: 
„Kõrgharidust tuleb rahastada vähemalt 1,5%-iga sisemajanduse koguproduktist ja ülikoolide 
töötajaid tuleb õiglaselt väärtustada!“ Edu selleks ja aitäh!   


