EELNÕU 30.11.2017
PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

6. detsember 2017 nr

Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, koolieelse
lasteasutuse seaduse § 27 lõike 11 ja Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015 määruse nr 16
„Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite
jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” § 12 lõike 3 punkti 2 alusel.
§ 1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2018 koolieelsete lasteasutuste
õpetajate töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 980 eurot.
§ 2. Põltsamaa Vallavolikogu 29. juuni 20177 määrus nr 53 „Lasteaiaõpetajate töötasu
alammäär“ ja Puurmani Vallavolikogu 17. augusti 2017 määrus nr 3 „Puurmani Lasteaed
Siilipesa lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.
§ 3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
Linnavolikogu esimees
Seletuskiri vallavolikogu määruse eelnõule „Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära
kehtestamine“
Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2016-2019 üheks prioriteediks on kohalike
omavalitsuste motiveerimine lasteaiaõpetajate palkade tõstmiseks. 2017. aasta riigieelarvega
nähti kohalikele omavalitsustele alates 1. septembrist 2017 toetus (edaspidi tasandustoetus)
lasteaia õpetajate palkade tõstmiseks vähemalt 840 euroni. Toetuse eraldamise tingimuseks oli
volikogu poolt vastu võetud õigusakt töötasu alammäära kehtestamise kohta. Kõigi ühinenud
omavalitsuste volikogud on kehtestanud alates 1.09.2017 kuni 31.12.2017 lasteaia õpetajate
töötasu alammääraks 840 eurot.
„Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku
omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise tingimused ja kord“ § 12
lõike 2 punkti 2 kohaselt antakse kohaliku omavalitsuse üksusele 2018. aastal toetust juhul,
kui 2018. aasta 1. jaanuarist kehtiv lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on vähemalt 85%
üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal. Vastavalt 27. septembri
2017 Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud 2018. aasta riigieelarve eelnõule ja Vabariigi
Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015 määruse nr 16 „Riigieelarve
seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja
kasutamise tingimused ja kord“muutmine“ eelnõu järgi on 2018. aastal üldhariduskooli
õpetaja palga alammääraks 1150 eurot. Arvesse võttes üldhariduskooli õpetaja palga

alammäära 2018. aastal peaks lasteaiaõpetajate palga alammäär riigipoolse toetuse saamiseks
alates 1. jaanuarist olema vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse
saamise aastal ehk 977,5 eurot.
Tasandustoetuseks arvestatakse 2018. aastal 67% arvestuslikust lisakulu vajadusest koos
tööjõukuludega kaasnevate maksude ja sotsiaalkindlustusmaksega. Arvestusliku lisakulu
vajadus 2018. aastal leitakse, korrutades 2018. aastaks nõutud alammäära ja kohaliku
omavalitsuse üksuse 2017. aasta 1. aprilli seisuga kehtinud kõrgharidusega lasteaiaõpetaja
töötasu alammäära vahe munitsipaallasteaedade lasteaiaõpetajate ametikohtade arvuga 10.
novembri 2017 seisuga EHIS-e andmetel. 2016/2017 õppeaastal oli Eesti Hariduse
Infosüsteemi (edaspidi EHIS) andmetel Põltsamaa valla eelkoolieelsetes lasteasutustes
täiskohale taandatud õpetajate ametikohtade arv 61, sh Põltsamaa linn 38, Põltsamaa vald 11,
Pajusi vald 4 ja Puurmani vald 8. Tasandustoetuse arvutamisel võetakse arvesse, et ühinemise
tulemusena ei saaks ühinevad kohaliku omavalitsuse üksused kokku vähem toetust võrreldes
olukorraga, kus nad ei oleks ühinenud.
2017. aastal eraldati ühinenud 4-le omavalitsusele kokku 17 582 eurot. Puurmani valla
keskmine kõrgharidusega lasteaia õpetaja töötasu oli 636 eurot, Põltsamaa linnas ja Põltsamaa
vallas 850 eurot ning Pajusi vallas 910 eurot.
Põltsamaa valla 2018. aasta riigipoolne lasteaia õpetajate töötasu tõstmise tasandustoetuse
prognoos on 99 500 eurot. Riigi poolt eraldatavat tasandustoetust mõjutab täiendav
lapsepõhine toetus, mis selgub peale omavalitsuste otsuste edastamist haridus- ja
teadusministeeriumile. Lapsepõhine toetus ühe lapse kohta 2017. aastal oli 21,87 eurot.
2019. aastal on toetuse saamise tingimuseks, et lasteaia õpetajate töötasu alammäär on
vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud õpetajatel 100%
üldhariduskooli õpetajate töötasu alammäärast. Alates 2019. aastast arvatakse tasandustoetus
võrdseks 2018. aastal arvutatuga ja seega suureneb vallaeelarve osakaal. Vabariigi Valitsuse
tegevusprogrammi punkti 4.3 kohaselt on õpetajate keskmine palk 2019. aastal 120% Eesti
keskmisest palgast.
Määrusega tunnistatakse kehtetuks
 Põltsamaa Vallavolikogu 29. juuni 20177 määrus nr 53 „Lasteaiaõpetajate töötasu
alammäär“;
 Puurmani Vallavolikogu 17. augusti 2017 määrus nr 3 „Puurmani Lasteaed Siilipesa
lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kinnitamine“
Põltsamaa Linnavolikogu 21. juuni 2017 määrus nr 13 „Lasteaia õpetajate töötasu alammäära
kehtestamine“ ja Pajusi Vallavolikogu 15.06.2017 määrus nr 48 „Lasteaiaõpetajate töötasu
alammäära kehtestamine“ kehtivad 31. detsembrini 2017 ja neid ei ole vaja Riigi Teatajas
kehtetuks tunnistada.
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