
Pedagoogidele väljateenitud aastate pensionide määramiseks vajaliku pedagoogilise töö staaži arvestamise kord  

[RT I 2008, 24, 159 – jõust. 16.06.2008] 
 

1. Õppeasutuste, asutuste, organisatsioonide ja ametikohtade loetelu, kus töötamise aeg arvatakse pedagoogilise staaži hulka ilma 
kitsendusteta:  

2. Lisaks punktis 1 toodud ametikohtadele arvatakse haridustöötajatel pedagoogilise töö staaži hulka järgmised ajavahemikud tingimusel, et 
neile niihästi üksikult kui ka tervikuna vahetult eelnes ja vahetult järgnes pedagoogiline tegevus: 
klubilise asutuse lasteosakonna (-sektori)  juhatajana ning laste ja noorukitega tehtava töö instruktorina; elamuorganisatsioonide 
pedagoogina-organisaatorina (isikutel, kellel ei ole pedagoogilist haridust), inspektorina,  sekretärina siseministeeriumi  organite  alaealiste  
asjade  inspektsioonides (miilitsa lastetubades), alaealiste asjade komisjonides.  

3. Haridusasutuste pedagoogiliste töötajate üksikutel kategooriatel arvatakse pedagoogilise töö staaži hulka: 
1) kehalise kasvatuse õpetajatel ja spordiõpetajatel töötamisaeg spordi vanemtreenerõpetajana ja treenerõpetajana, samuti töötamisaeg, 
mis kuulub arvamisele treenerõpetaja töö staaži hulka; 
2) koolieelsete lasteasutuste ja väikelastekodude kasvatajatel (vanemkasvatajatel) ning juhatajatel – töötamisaeg lastesõimede ja -
päevakodude rühma meditsiiniõena, väikelastekodude valvemeditsiiniõena.  

4. Töötamisaeg välismaal asutustes ja ametikohtadel, mis vastavad punktis 1 nimetatutele, arvatakse haridustöötajatele pedagoogilise töö 
staaži hulka sotsiaalmaksete tasumisel.  
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Õppeasutuste, asutuste ja 
organisatsioonide nimetus 

Ametinimetus 

Igat tüüpi ja nimetusega üldhariduskoolid ja 
kutseõppeasutused, koolieelsed lasteasutused  

Õppe- ja tootmiskombinaadid  

Lastemuusika- ja kunstikoolid  

Lastekodud, laste töö ja kasvatusliku töö 
kolooniad, alaealiste vastuvõtupunktid 
(jaotuspunktid)  

Tervishoiu- ja sotsiaalhooldusasutused  

Pedagoogid (kõik erialad), surdopedagoogid, õpetajad-defektoloogid, 
õpetajad-logopeedid, õppejõud, kasvatajad (kasvatajad-juhatajad, 
kasvatajad-metoodikud, vanemkasvatajad, muusikakasvatajad), 
vanemmetoodikud, metoodikud kursuste metoodikud tingimusel, et 
kursused on neile põhitöökohaks), kontsertmeistrid, akomponeerijad, 
klaverisaatjad, muusikajuhatajad (töötajad), massitöö organisaatorid, 
ringijuhid, kultuuri ja kasvatustöö organisaatorid, harrastustegevuse juhid, 
lastejuhid, ekskursioonijuhid, vanemtreenerõpetajad, vaneminstruktor-
metoodikud, instruktor-metoodikud (sealhulgas kehakultuuri ja spordi, 
turismi), kehalise kasvatuse juhatajad, massitöö organisaatorid, 
tööinstruktorid, tootmisõpetuse meistrid (instruktorid), praktilise sõidu 
tootmisõppemeistrid (-instruktorid), õppemeistrid, vanemõppemeistrid, 
põllutöömasinatega töötamise tootmisõppemeistrid (-instruktorid), 
kirjutusmasinate ja muu organiseerimistehnikaga töötamise 
tootmisõppemeistrid (-instruktorid), vanemmeistrid, kuuldekabinettide 
instruktorid, kuuldekabinettide juhatajad, kehakultuuri-instruktorid, 
direktorid, juhatajad, ülemad, nende asetäitjad (abid) õppetöö, õppe- ja 
kasvatustöö, õppe- ja tootmistöö, kasvatustöö, kultuuri- ja kasvatustöö, 
tootmisõpetuse, võõrkeelte, õppelennunduse, üldharidusliku 
ettevalmistuse, režiimi alal, laste klassi- ja koolivälise kasvatustöö 
organisaatorid, õppe-, õppe-kasvatus- ja pedagoogilise ala juhatajad, 
õppealajuhatajad tootmisõpetuse ja võõrkeelte alal, osakondade, 
laboratooriumide, kabinettide,jaoskondade, sektsioonide, filiaalide, õppe-
konsultatsioonipunktide juhatajad (ülemad), kursuste ja tsüklite juhatajad, 
tootmis-pedagoogilise praktika juhatajad, psühholoogid, tüflopedagoogid, 
logopeedid (kõneraviõpetajad), logopeediapunktide (-kabinettide) 
juhatajad. 

Täiendusinstituudid, kaadri 
ümberkvalifitseerimise ja kvalifikatsiooni tõstmise 
instituudid, kursused, mis tahes nimetusega 
metoodikaasutused, arenduskeskused 

Metoodikud, vanemmetoodikud, direktorid, juhatajad, nende asetäitjad, 
rektorid, osakondade, kabinettide, laboratooriumide juhatajad. 

Haridusorganid, õppeasutuste ja teiste 
haridusasutuste juhtimisega tegelevad organid 

Juhtivad töötajad, kooliinspektorid, koolinõunikud, metoodikud, 
inspektorid, inspektormetoodikud, psühholoogid, konsultandid, kelle 
tegevus on seotud pedagoogilise protsessiga. 

Ettevõtete, asutuste, organisatsioonide tootmises 
kaadri ettevalmistamise ja kvalifikatsiooni 
tõstmise küsimustega tegelevad üksused 

Koosseisulised õppejõud, tootmises tööliste väljaõppe tootmismeistrid, 
inspektorid, insenerid, metoodikud, kelle tegevus on seotud kaadri 
ettevalmistamise ja kvalifikatsiooni tõstmisega. 

Elamuekspluatatsiooniorganisatsioonid Pedagoogid-organisaatorid, ringijuhid, kasvatajad, kellel on pedagoogiline 
haridus. 

Kasvatusliku töö kolooniad Töö (teenistus) pedagoogilise hariduse omamisel järgmistel ametikohtadel: 
üldharidusliku õpetuse vaneminspektor ja inspektor, alaealistega tehtava 
kasvatustöö vaneminspektor ja instruktor, kutseõpetuse vaneminsener ja 
insener, tootmisõpetuse vanemmeister ja meister. 


