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AMETIKOHA LIIGID ja nendele vastavad AMETIKOHAD 

   

         
AMETIKOHA LIIK AMETIKOHAD 

JUHID 

Rektor, õppeprorektor, finants-ja 

haldusdirektor, keskuse juhataja, kutseõppe 

osakonna juhataja, õppeosakonna juhataja, 

õppetooli juhataja 

TIPPSPETSIALISTID 

Teadur, dotsent, lektor, assistent, õpetaja, 

haldusjuht, haridustehnoloog, infosüsteemide 

administraator, infotehnoloogia spetsialist, 

koordinaator, personalijuht-rektori assistent, 

personalispetsialist, raamatukogu juhataja,  

turundus- ja kommunikatsioonispetsialist, 

välissuhete juht,  õppekvaliteedijuht, õppetööjuht, 

üliõpilaskodu juhataja 

KESKASTMESPETSIALISTID 

Dokumendihalduse spetsialist, finantsspetsialist, 

kataloogija, laenutaja, praktikaspetsialist, 

raamatukogu infosüsteemide spetsialist-

erialakonsultant, referent, sekretär, tehniline 

assistent, täienduskoolituse spetsialist, õppetöö 

spetsialist 

 TÖÖLISED  JA ABITEENISTUJAD Administraator, majahoidja, laborant, koristaja 
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AMETIKOHAD TASEMETE LÕIKES 

 

Rektor  

Õppeprorektor 
Finants- ja haldusdirektor 

 

 
Üksuse juht 

I tase 

II tase 

III tase 
IV tase 

 
Õpetaja 

(rakenduskõrgharidus-õppe 

õppekavadel) 

I tase (töötanud antud ametikohal kuni üks aasta, 

keele- ning erialaõpetajad) 

II tase (töötanud ametikohal üle ühe aasta*) 

III tase (töötanud õpetaja ametikohal vähemalt üks aasta ja 

täidab kõrgkoolile olulise valdkonna arendamisega seotud 

ülesandeid) 

 
 

Assistent 

I tase 
II tase (täidab kõrgkoolile olulise valdkonna arendamisega 

seotud ülesandeid) 

III tase (töötanud assistendi ametikohal vähemalt üks aasta 

ning täidab kõrgkoolile olulise valdkonna arendamisega 

seotud ülesandeid) 

 

 
Lektor 

I tase 
II tase (täidab kõrgkoolile olulise valdkonna 
arendamisega seotud ülesandeid) 

III tase (töötanud kõrgkoolis lektorina vähemalt üks aasta 

ja täidab kõrgkoolile olulise valdkonna arendamisega 

seotud ülesandeid) 

Teadustöötaja 
I tase 
II tase 

Dotsent 
I tase 

II tase 

  III tase 

 

Kutseõppe õpetaja 
I tase 

II tase 
III tase 

Koordinaator I tase 
II tase 

 

Valdkonna juht 
I tase 

II tase 

III tase 
IV tase 

Infosüsteemide 

administraator, 

haridustehnoloog, 
infotehnoloogia spetsialist 

I tase 

II tase 

III tase 



 I tase 

Spetsialist, sekretär jt 

tugitöötajad 

II tase 

III tase 
IV tase 

 V tase 

Laborant, tehniline assistent I tase 
 I tase 

Koristaja, majahoidja, 

administraator 

II tase 

III tase 
IV tase 

 V tase 
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LISATÖÖ JA  KONTAKTÕPPE TUNNITASU* MÄÄRAD 
 

HARIDUSTASE/KVALIFIKATSIOON TASUMÄÄR 

eurodes alates 

01.09.2017 

● Omab õpetatavas valdkonnas kõrgharidust ja töökogemust 

õpetatavas valdkonnas 

või 

● rakenduskõrgharidusõppe õppekava praktilisi erialaaineid õpetav 

keskharidusega spetsialist, kellel on vähemalt 3-aastane erialase töö 

kogemus (instruktor). 

● Lisatööd tegeval töötajal on kõrgharidus või on keskharidusega 

spetsialist ning omab lisatööks vajalikke oskusi. 

15,00 

● Pedagoogiliste oskustega (töökogemus või vastav koolitus) ning 

oma kutseala töökogemusega isik, kellel on magistrikraad või sellele 

vastav kvalifikatsioon õpetatavas valdkonnas 

või 

● pedagoogiliste oskustega (töökogemus või vastav koolitus) ning 

oma kutseala töökogemusega isik, kes on läbinud õe eriala koolituse.  

● Lisatööd tegeval töötajal on magistrikraad või sellele vastav 

kvalifikatsioon ning lisatööks vajalikud pädevused ja oskused. 

18,00 

● Pedagoogiliste oskustega (töökogemus või vastav koolitus), 

vähemalt 5-aastase oma kutseala töökogemusega, uurimus- ja 

arendustegevuse või muu loometegevuse kogemusega isik, kes on 

kutseala tunnustatud asjatundja ja kellel on teaduskraad või sellele 

vastav kvalifikatsioon õpetatavas valdkonnas (sh arsti eriresidentuur). 

● Lisatööd tegeval töötajal on teaduskraad või sellele vastav 

kvalifikatsioon ning lisatööks vajalikud pädevused ja laialdased 

kogemused. 

22,00 

● Kokkulepitud tunnitasu, mis on tingitud kutseala tunnitasust 

tööturul, töötasu spetsiifikast või tunnustatud spetsialisti staatusest 

Vastavalt rektori 

otsusele 

*Kontaktõppe tunniks arvestatakse 45 minutit. 

*Lisatöö tunniks arvestatakse 60 minutit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




