Memo: Kohtumine haridus-ja teadusminister Mailis Repsiga
27. jaanuar 2017

Reedel, 27. jaanuaril 2017 toimus Tallinnas HTM-is konstruktiivne kohtumine haridus-ja
teadusministri Mailis Repsi, HTM-i üldharidusosakonna peaeksperdi Tiina Petersoni,
Eesti lasteaednike liidu juhatuse liikmete ja Eesti alusharidusjuhtide ühenduse
esindajate vahel.
Kohtumise põhiteemaks oli kohalike omavalitsuste motivatsiooniprogrammi
toimemehhanismid lasteaiaõpetajate palkade tõstmisel. Arutelu käigus kerkisid üles ka
muud olulised teemad alushariduses: töökorraldus lasteaedades, õpetajate
töökoormused, HEV lapsed ja kaasav haridus, lastevanemate osalustasud.
Alushariduse valdkonnas on praegu kõige suurem probleem lasteaiaõpetajate madal
töötasu ning väga erinev palgatase piirkonniti.
Kohtumisel toetati Eesti lasteaednike liidu ettepanekut ja jõuti ühisele seisukohale
alustada läbirääkimistega eesmärgil järkjärguliselt jõuda 2020 aasta jaanuariks
olukorrani, kus pedagoogilise kõrgharidusega lasteaiaõpetajate töötasu alammäär
võrdsustatakse kooliõpetaja palga alammääraga. KOV-ide motiveerimise programmi
toimemehhanisme lasteaiaõpetajate palga tõstmisel arutatakse mõne kuu jooksul.
2017/2018 õppeaasta alguseks on teema selge koos juriidiliste ja finantsiliste
lahendustega.
Mailis Reps tutvustas esialgseid plaane toetuse jagamise loogikas.
Kui KOV soovib saada riigi eelarvest toetust septembrist 2017 lasteaiaõpetajate palkade
tõstmiseks, peab KOV „kvalifitseeruma“, st. KOV peab olema vastu võtnud põhimõttelise
otsuse võrdsustada lasteaiaõpetajate palga alammäär kooliõpetaja palga alammääraga.
Esialgsete plaanide kohaselt on ajakava järgmine
Septembrist 2017 kehtestatakse lasteaiaõpetajate palga alammäär vähemalt 80% sel
hetkel kehtivast õpetajate palga alammäärast või enam.
Jaanuarist 2018 85-90% sel hetkel kehtivast õpetajate palga alammäärast
Jaanuarist 2019 90-95% sel hetkel kehtivast õpetajate palga alammäärast;
magistrikraadiga õpetajale 100% sel hetkel kehtivast õpetajate palga alammäärast
Kokkusaamisel oldi üksmeelel ning minister toetas arvamust, et lasteaia personali
miinimumkooseisus on endiselt liikumis- ja muusikaõpetaja ning lasteaia rühmas töötab
kaks kõrgharidusega õpetajat ja üks vähemalt lapsehoidja ettevalmistusega õpetajat
abistav töötaja, mis tagab laste igakülgse arengu kogu lasteaiapäeva vältel.
Töökorralduslike muudatuste tegemisel peab otsustamise õigus olema lisaks kohalikule
omavalitsusele ja lasteasutuse juhtidele ka õpetajatel ja hoolekogul. Tiina Petersoni
sõnul on töökorralduslikud muudatused õigustatud vaid juhul kui muudatused tagavad
veelgi parema alushariduse kvaliteedi.

Vestlustes jõuti ühisele seisukohale, et lasteaiaõpetaja tööajas on vaja selgelt eristada
vahetut tööd lastega ja üldist tööaega. Minister soovib lähiajal alustada arutelu, mille
käigus lepitakse kokku lasteaiaõpetaja tööaeg, milles oleks selgelt määratletud vahetu
töö lastega 30 tundi ning 5 tundi üldist tööaega 35 tunnise töönädala vältel.
Kohtumisel toonitas minister, et vähendada on vaja alla täiskoormusega töötavate
õpetajate hulka. On vaja taastada majandussurutise eel olnud täiskoormustega
töötamine, kuna kärbete aeg on möödas.
Ministeeriumi poolt tuli ka sõnum, et koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusi hetkel
ei arutata, teema on peatatud vähemalt 2 aastaks.
Kokkuvõtvalt tõdeti, et lasteaiaõpetajate palgaprobleemi leevendamiseks pakutud
lahendused tagavad õpetajate võrdse kohtlemise ning motiveerivad erialase haridusega
kogenud spetsialiste töötama valitud erialal. Konkurentsivõimeline töötasu toob
ülikoolidesse alushariduse pedagoogiks õppima motiveeritud noori ja tagab
alushariduse kõrge kvaliteedi ka edaspidi. Kavandatavad muudatused tagavad
kvaliteetse alushariduse võimalused kõigile lastele.

