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Toetuse arvestamise üldpõhimõtted
• Toetuse jaotuse, kasutamise tingimused ja kord sätestatakse
Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatavas tasandus- ja toetusfondi
tähtajatus määruses.

• Iga-aastase Vabariigi Valitsuse korraldusega jagatakse
toetussummad KOVide vahel.
• Kõikide toetuse komponentide lõikes arvestuse aluseks
õpilasepõhised määrad. Väiksemate õpilaste arvudega
omavalitsustele kõrgem toetus.

Toetuse arvestamise üldpõhimõtted ?
• Kooliastmeti õpilasepõhise toetuse eristamist ei toimu.
• Sama klassitäituvusega eriklassides ja eriõppekaval olevatele
HEV lastele samaväärne toetus . HEV eriõppekaval olevate
õpilaste osas õpetaja tööjõukulu määr 1,79-14,3 x kõrgem.
• Õpetaja tööjõukulu toetuse arvestamisel tagatakse, et ühelgi
vallal või linnal ei vähene tööjõukulude toetus õpilase kohta
võrreldes eelmise aastaga.

Igal aastal antavad riigieelarvelised toetused
MILLEKS? Õpetajate, direktorite ja
õppealajuhatajate tööjõukuludeks ja
täienduskoolituseks, koolilõunaks,
investeeringuteks ja õppevahenditeks
ALUS: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §
82 l 3, § 42 l 4, riigieelarve seadus § 48 l
2.
KUI PALJU? 2015.aastal kokku 237,1 mln
€ sh KOV 226,3 mln € + ERA 10,8 mln €)
KUIDAS JAGATAKSE? KOVidele tasandusja toetusfondi kaudu õpilaspõhiste
määrade alusel, erakoolipidajatele
HTMiga lepingud

MILLEKS? Õpetajate tööjõukulude lisatoetusekskeelekümbluseks, uusimmigrantide, tagasipöördujate ja vene
kodukeelega õpilaste toetamiseks
KUI PALJU? 1 mln €
KUIDAS JAGATAKSE? taotluste alusel, õpilasepõhised toetused,
Innove ja KOVide lepingud
MILLEKS? Õpetajate tööjõukulude toetuseks IB , vanglaõppe
korralduseks ja Ida-Virumaa õpetajate tööjõukulude täiendavaks
toetuseks
KUI PALJU? Kokku 2015.a. 0,87mln € sh 0,28 mln €+ 0,47mln €+
0,12mln €
KUIDAS JAGATAKSE? taotluste alusel, HTMi ja KOVide lepingud
MILLEKS? Toimetulekuraskustes perede õpilastele õpilaskodu
toetuseks KUI PALJU? 1,37 mln € (1,20mln €+ 0,174 mln €). KUIDAS
JAGATAKSE? Ministri määruse alusel, HTMi ja KOVide lepingud

MILLEKS? Andekate õpilaste ja õpetajate, haridusjuhtide
täiendusõppeks ja koostööks
KUI PALJU? Kokku 2015.a. 1,67 mln €
KUIDAS JAGATAKSE? Õpilasepõhine toetus+ baasraha , lepingud
HTMi ja KOV maakondlikele liitudele, 4 suuremale linnaga

Keskvalitsus annab TOETUST
2013 – 157,5mln €; 2014 – 167,9mln €; 2015 – 182,7 mln €

*Täpsem info 2014 aasta kohta omavalitsuste lõikes www.HaridusSilm.ee
**2015. aasta õpetajate keskmise palga ehk 1080€ osas on arvestatud, kui palju saaks maksta ainuüksi riigipoolsest
palgatoetusest.

Õpetajate tegelik keskmine palk maakonniti 2014
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Eesti õpetajate tegelik keskmine palk (1026)

Mis mõjutab õpetajate tegelikku töötasu?
Õpilasi
10.11.2014

Tegelik õpetajate
ametikohtade arv
10.11.2014

Õpilasi tegeliku õpetaja
ametikoha kohta
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Kes vastutab? Keskvalitsus või omavalitsus?
KESKVALITSUS

KOV KOOLIPIDAJANA

Õpetaja töötasu alammäära kasv.

Igale täistööajaga töötavale õpetajale
tagatud vähemalt riiklikult kehtestatud
alammäär.
Õpetaja töötasu alammäärast keskmiselt
20% kõrgemad palgavahendid kooli
eelarves.
Tegelike õpetajate ametikohtade arvu
määratlemine.
Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste
kooskõlastamine. PS! Palgakorralduse
alused töötatakse välja koolis

Riigieelarvelise toetuse kasv,
arvestuslik töötasutoetus 20%
kõrgem alammäärast.
Õpilasepõhine õpetaja tööjõukulu
toetus
Õpetaja töö- ja palgakorraldust
käsitleva
seadusandluse
kaasajastamine

Kas ja kuidas toetatakse maakondlikku koostööd?
- 1,67 mln € andekate õpilaste ühistegevuse toetuseks ning
õpetajate ja haridusasutuste juhtide täiendusõppeks ja
ühistegevuseks;
- Lepingud KOV maakondlike liitude
ja nelja suurema linnaga
- Juhendmaterjal, üldised tingimused toetuse kasutamisele ja
riiklikud prioriteedid https://www.hm.ee/et/uudised/riik-toetabuldhariduskoolide-ja-lasteaedade-uhistegevust
- KOV liitude poolt koostöös aineühenduste ja haridusasutuste
juhtidega lepitakse kokku detailses toetuse jaotuses.

Selge vastutus 2020
• Keskvalitsus
- kutsehariduskoolide pidamine
- gümnaasiumide pidamine
- raskete hariduslike erivajadustega õpilaste koolide
pidamine
• Omavalitsuse
- põhiharidust andvate koolide pidamine; kaasav haridus
- alusharidust ja lastehoidu pakkuvate asutuste pidamine.

EL vahendid 2014-2020 Elukestva õppe strateegia koolivõrgu programmiks
(241 milj EUR)
Gümnaasiumivõrgu
korrastamine
Gümnaasiumivõrgu
korrastamine
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HEV koolivõrgu korrastamine

HEV koolivõrgu
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Kaasava hariduse
edendamiseks
Kutseõppeasutuste
taristu
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arendamine

KOKKUVÕTTEKS

• Üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse maht on igal
eelarveaastal kasvanud. Õpetajate töötasu on riigi ja KOVide koostöös
kasvanud, võrreldav aga mitte kõrgem Eesti keskmisest palgast;
• Võimekamad omavalitsused tegelevad paralleelselt haldus- ja
hariduskorralduse muutustega. Omavalitsuste arv, kes on otsustanud
G astme lõpetamise kasuks, kasvab;
• Omavalitsused suurimateks väljakutseks on otsuste tegemine
koolivõrgu vastavusse viimiseks demograafiliste muudatustega ning
arengule orienteeritud juhtide leidmine ja hoidmine;
• Koolivõrgu programm toetab KOVe, kes teevad koolivõrgus olulisi
muudatusi optimeerides pinnakasutust ja korrastades koolivõrku.

Aitäh!
Piret Sapp
piret.sapp@hm.ee

