Lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetuse jõustumine
Vabariigi Valitsus kiitis heaks toetusfondi täiendavate vahendite, sh lasteaiaõpetajate
tööjõukulude toetuse vahendite, jaotuse korralduse 2017. aastal riigieelarve seaduse alusel ja
kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määrusega nr 16. Riigikassa
teeb lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetuse ülekande omavalitsustele 5. septembril 2017.
Toetusfondi põhimõtted on kättesaadavad uuel Rahandusministeeriumi kodulehel
https://www.rahandusministeerium.ee/et/kov/finantseerimine
Konkreetne toetusfondi fail Tasandus- ja toetusfondi arvutused (1.25 MB, XLS)
(muudetud 02.06.2017):
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/document_files/kov/tasandus_ja_toetusfond_2017_03052017out.xls
Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2018. aastal
https://www.riigiteataja.ee/akt/320022018006
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3200/2201/8006/37klisa.pdf#
Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2019. aastal
https://www.rahandusministeerium.ee/et/kov/finantseerimine
Suur heameel on, et kõik omavalitsused on tulnud kaasa lasteaiaõpetajate palga motiveerimise
meetmega kaasa.
Lasteaiaõpetajate palgaalammäärad 1,0 koormusega
2017 septembrist 840 eurot, st. 80% üldhariduskooli õp. alampalgamäärast
2018 jaanuarist 978 eurot, st. 85% üldhariduskooli õp. alampalgamäärast
2019 jaanuarist kavandatav 1125 eurot, st. 90% üldhariduskooli õp. alampalgamäärast
mag. tasemega õpetajatel võrdseks üldhariduskooli õp. alampalgamääraga – 1250 eurot
Et õpetajate arv on jätkuvalt oluliselt suurem kui ametikohtade arv, siis ka märkimisväärselt
suur osa õpetajatest töötab osalise koormusega ja saab seetõttu väiksemat töötasu.
Algus on tehtud ja kooliõpetajate palkadele järele jõudmiseks panustavad omavalitsused
loodetavasti ka järgnevatel aastatel. Riiklik tugi aastani 2021 on 61 milj eurot.
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratudtoetusfondi vahendite
jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord. KOV toetuse määrus.
https://www.riigiteataja.ee/akt/110022015008?leiaKehtiv
Tänu kõigile osapooltele, kes aitasid kaasa lasteaiaõpetajate palgatoetuse meetme
jõustumisele!

Eesti alusharidus on teinud tubli sammu edasi. Palgatõus mõjutab positiivselt
lasteaiaõpetajate professionaalsust ning laste arengu toetamist eelkoolieas.
Loodetavasti koostöö jätkub ja täna veel lahendamata olukorrad saavad positiivsed
lahendused.
Kommentaariks:
Lasteasutuste töötajate palgasüsteem tervikuna pole siiski veel lahendatud. Kas KOV-idel
jätkub ressursse vajaliku omaosaluse panustamiseks?
Riigipooolne toetus on kirjutatud sisse riigieelarve strateegiasse. Loodetavasti jääb see kehtima
ka peale valimisi.
Pingeid tekitab olukord, et palgad on diferentseerimata (kvalifikatsiooni, kutse, koormuse,
töökogemuse alusel) Kindlust pole juhtidel, õpetajatel. Lahendamata on abiõpetajate ja
õpetaja abide palgaga seonduv.
Olukorras, kus õpetajaid ei jätku võetakse kvalifitseeritud õpetaja asemel tööle
kvalifikatsioonita abiõpetajad või õpetajaabid, või lihtsalt nõutava kvalifikatsioonita inimesed.

