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Eesti Lasteaednike Liidu kollektiivne pöördumine Riigikogule

Lugupeetud juhatuse esimees
Eesti Lasteaednike Liit esitas 15. juunil 2015 Riigikogule kollektiivse pöördumise kõigile
alushariduse õpetajatele ühtse riikliku õpetaja töötasu alammäära kehtestamiseks.
Riigikogu kultuurikomisjon kohtus 15. septembri istungil Eesti Lasteaednike Liidu, Eesti
Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi
esindajatega. Samuti esitati asjakohaseid küsimusi 23. novembri istungil Eesti
Haridustöötajate Liidu esindajale. Komisjoni palvel kogusid lasteaednike ja omavalitsuste
esindajad täiendavat infot lasteaiaõpetajate palgaläbirääkimiste põhimõtete ja protsessi ning
omavalitsuste 2016. aastal lasteaiaõpetajate palga tõstmise kavatsuste kohta.
Palga alammäära läbirääkimiste praktika kohta saadetud info näitab, et läbirääkimiste
korraldus on ebaühtlane nii protseduuri kui läbirääkimiste osapoolte osas. Koolieelse
lasteasutuse seaduse kohaselt lepivad palga alammääras kokku kohalike omavalitsusüksuste ja
lasteasutuste õpetajate esindajad. Võimaldamaks lähtuda kohalikest oludest, ei täpsusta seadus
palgakokkuleppe sõlmimise tingimusi ja korda ega seda, keda peetakse õpetajate esindajaks.
Kui praktika näitab, et selle tagajärjel kannatab palgaläbirääkimiste kvaliteet, on võimalik
omavalitsusüksuste liitudel anda omavalitsustele juhiseid lähtuda läbirääkimistel näiteks
kollektiivlepingu seaduses sätestatud tingimustest ja korrast või Haridus- ja
Teadusministeeriumil analüüsida seadusemuudatuse algatamise vajadust. Õpetajate
esindajana võivad seaduse mõttes läbirääkimistel osaleda esindajad ühest volitatud õpetajast
õpetajate registreeritud ühendusteni välja. Kui kasvab katusorganisatsioonide esinduslikkus ja
võimekus, suureneb ka palgaläbirääkimiste sisukus.
2016. aasta võimaliku palgatõusu kohta antud info järgi on paljudes omavalitsustes kavatsus
lasteaiaõpetajate palka tõsta vahemikus 4 protsendist kuni 25 protsendini. Paljudes valdades
on lasteaiaõpetajate palgamäärad seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud õpetajate alampalga
määraga ja üldine suund on, et lasteaiaõpetaja palk oleks samal tasemel koolis töötava õpetaja
alampalgaga. On valdu, kus selline võrdsustamine juba toimib.
Üldise hariduskorralduse kohaselt on alushariduse andmine kohaliku omavalitsuse ülesanne.
Ühiskonnas ja Riigikogus on alanud arutelud vajaduse üle täpsustada haridusülesannete
jaotust. Kultuurikomisjon kavandab hariduse rahastamise teema viia Riigikogu ette oluliselt
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tähtsa riikliku küsimusena. Sellest tulenevalt otsustas kultuurikomisjon arutada Eesti
Lasteaednike Liidu pöördumises tõstatatut ühe osana kavandatava oluliselt tähtsa riikliku
küsimuse arutelul.
Lasteaedade teema püsib jätkuvalt Riigikogu kultuurikomisjoni päevakordades. Äsja valmis
Haridus- ja Teadusministeeriumis alushariduse ja lapsehoiu kontseptsioon. Novembris esitas
Riigikontroll Riigikogule aruande lasteaiakohtade kättesaadavusest valdades ja linnades.
Komisjon soovib nende dokumentidega tutvuda ning alushariduse küsimustega järjekindlalt
tegeleda.
Täname, et Eesti Lasteaednike Liit on olnud koostöövalmis ja konstruktiivne osapool.
Loodame, et leiate võimaluse jagada ka edaspidi kultuurikomisjoniga infot teema edasiste
arengute kohta.
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