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TÖÖKOGEMUSE AJALISED NÕUDED EHITUSE VALDKONNA 

INSENERIKUTSE TAOTLEMISEL AMETIALADE KAUPA 

 

 

1. Üldised nõuded  

1.1 Ehitusinsener peab kutse taotlemisel ja selle pikendamisel tõendama oma töökogemuse  

vastavust taotletavale kutsetasemele, erialale, allerialale ja ametialale. 

1.2 Erialase, allerialase ja ametialase töökogemuse arvestamise alused on kirjeldatud KAK 

jaotises 3.1.2.3. 

1.3 Kutse andmise korras ja selle lisades 1 kuni 5 on esitatud üldised töökogemuse nõuded, 

mille kestuse osas esitatud nõuded käsitlevad ehitusinseneri praktilist tööd üldiselt, mitte 

aga erialade, allerialade ja ametialade lõikes konkreetselt. 

 

2. Nõuded allerialase ja ametialase töökogemuse kestuse kohta 

2.1 Kutsestandardi kohaselt võib ühe taotluse raames insenerikutset taotleda ja saada mitmel 

allerialal ja ametialal. Kutse taotlemise või taastõendamise juhul peab olema täidetud 

erialase töökogemuse kestuse üldnõue vastavalt käesolevas lisas märgitule.  

2.2 Erialasisesel ametiala vahetamisel või lisamisel on minimaalne ametialase töökogemuse 

nõue sama kui esmakordsel taotlemisel vastavalt 2 või 3-aastase töökogemuse nõude 

veerus esitatule. Täiendavat 2 või 3 aasta pikkust ametialase töökogemuse nõuet ei 

rakendata. 

2.3 Ekspertiiside ja auditite ametialadel töö kestusele ajalisi nõudeid ei esitata. Minimaalne 

vajalik tööde arv on kolm. Taotluses hinnatakse nende sisu keerukust ja ekspertarvamuse 

taset vastavuses taotletava kutsetasemega. Täiendavaks töökogemuse eelduseks ekspertiisi 

ja auditi kutse esmakordsel taotlemisel on olemasolev kutse vähemalt ühel järgnevatest 

ametialadest: ehitusprojekti koostamise, inseneride koolitamine ja uurimistöö või 

omanikujärelevalve. 

2.4 EKR 8. taseme kutse taotlemisel vaadeldakse töökogemuse vastavuse hindamisel tehtud 

tööde tasemete hindamisel 10-aastast perioodi. 
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2.5 Järgnevas tabelis on formuleeritud minimaalse töökogemuse kestuse nõue ühe alleriala ühe 

ametiala lõikes, et oleks võimalik taotleda kutset ka mitmel allerialal ja ametialal. 

 

 

Ametiala 

Minimaalne erialane töökogemuse kestus kutse 

esmakordsel taotlemisel (kuu) 

Kutse taas-

tõendamisel 

(kuu) 

2-aastane 

erialase töö 

kogemuse 

nõue 1) 

3-aastane 

erialase töö 

kogemuse 

nõue 1) 

4-aastane 

erialase töö 

kogemuse 

nõue 1) 

Kutse 

taotlemisel 

erijuhu 

alusel  

7-aastane 

erialase töö 

kogemuse 

nõue 

Projekteerimine 2-aastase 

töökogemuse 

nõue ei 

rakendu 

17 20 20 17 

Omanikujärelevalve 17 20 20 17 

Inseneride koolitamine 

ja uurimistöö 

17 20 20 17 

Projekteerimise 

juhtimine 

9 3-aastase 

töökogemuse 

nõue ei 

rakendu 

15 15 12 

Ehitusjuhtimine 9 15 15 12 

Ehitustegevuse 

juhtimine 

18 30 30 25 

Ehitusmaksumuse 

hindamine 

9 15 15 12 

Ehitusgeoloogilised 

uuringud 

18 30 30 25 

Hooldamine ja 

käitamine 

17 20 20 17 

1) Töökogemuse minimaalsed ajalised nõuded vastavalt KAK p.3.1.2. esitatule. Tase 6 ja tase 7 taotlemiseks 2 või 

3 aastat hariduseelduse täitumisest ja tase 8 taotlemiseks 4 aastat. 

 

 

Näitlik selgitus 

Kutse taastõendamisel formuleeritud nõue, et kutse taotlemisele eelneva 7 aasta jooksul on 

vajalik täita minimaalselt 2 või 3 aasta jooksul iseseisva erialase (ka allerialase) ja ametialase 

töö kogemus peab esmajoones silmas reaalseid olukordi inimese töötegevuses, mis ei võimalda 

antud ajaperioodil pideva erialase tööga tegeleda. Näiteks seda, et ka vanemapuhkust kasutanud 

või parlamendis töö lõpetanud või ettevõtte majandusliku juhtimise ja arendamisega tegelenud 

spetsialistil oleks pärast inseneritöö juurde naasmist ning oma professionaalsete oskuste 

tõendamist praktilises töös võimalik kutset taastõendada või seda mõistliku aja jooksul uuesti 

taotleda. 


