
 

Integratsiooni Sihtasutuse struktuur 2020 

 

 

 

Sihtasutusel on 5 üksust - 4 tegevusüksust (Tallinna eesti keele maja, Narva eesti keele maja, arenduskeskus ja rakenduskeskus), mis aitavad täita sihtasutuse 

tegevusvaldkondadega seotud valdkondlike arengukavade eesmärke ning tugiüksus, mis tegeleb kogu sihtasutuse üldjuhtimisega. 

 

Tallinna eesti keele maja tagab tulemusliku eesti keele õppe korraldamise ning lõimimisalase info kättesaadavuse eelkõige Tallinna ja Harjumaa elanikele. 

Keskuses on 12 ametikohta (täistööajakoormusega 12). 

Ametikohad: 

1. Tallinna eesti keele maja juhataja (ametikoht asub Tallinnas); 

2. Tallinna eesti keele maja assistent (ametikoht asub Tallinnas); 

3. eesti keele õpetaja (seitse ametikohta, mis asuvad Tallinnas); 

Juhatus

Irene Käosaar

Arenduskeskus

7 valdkonnajuhti 

Rakenduskeskus

Keskuse juht,  

hankespetsialist, 4 koordinaatorit    

Tugiüksus
Administratiivdirektor, 

kommunikatsioonijuht, finatsjuht, 
välisprojektide koordinaator, assistent-

personalispetsialist, assistent

Tallinna eesti 
keele maja 

Tallinna eesti keele maja juhtaja, 7 eesti keele 
õpetajat, assistent; koostöötegevuste 

koordinaator, 2 nõustajat 

Narva eesti 
keele maja

Narva eesti keele maja juhataja, 8 
eesti keele õpetajat, assistent,

3 nõustajat
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4. nõustaja (kaks ametikohta, mis asuvad Tallinnas); 

5. koostöötegevuste koordinaator (ametikoht asub Tallinnas). 

 

Narva eesti keele maja tagab tulemusliku eesti keele õppe korraldamise ning lõimumisalase info kättesaadavuse eelkõige Ida-Virumaa elanikele.  Keskuses on 

13 ametikohta (täistööajakoormusega 13). 

Ametikohad: 

1. Narva eesti keele maja juhataja (ametikoht asub Narvas); 

2. Narva eesti keele maja assistent (ametikoht asub Narvas); 

3. eesti keele õpetaja (kaheksa ametikohta, mis asuvad Narvas); 

4. nõustaja (kolm ametikohta, mis asuvad Narvas). 

 

Arenduskeskus aitab kaasa valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ ja valdkondliku arengukava „Rahvuskaaslaste programm 2014 – 2020“ ning Ida-

Virumaa programmi mõjueesmärkide saavutamisele ning vastutab tegevuste elluviimise, sh tegevustega seotud arendustöö, tegevuste mõju ja vajalikkuse 

analüüsi ning uuenduslike lahenduste otsimise eest. Lisaks tegeleb arenduskeskus tagasipöördumistoetuse taotluste menetlemise ja tagasipöördujate 

nõustamisega. Keskuses on 7 ametikohta (täistööajakoormusega 7). 

Ametikohad:   

1. koostöötegevuste valdkonnajuht (ametikoht asub Narvas); 

2. uuringute valdkonnajuht (ametikoht asub Narvas);  

3. kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht (ametikoht asub Tallinnas); 

4. nõustamisteenuse valdkonnajuht (ametikoht asub Tallinnas); 

5. keeleõppe valdkonnajuht (ametikoht asub Tallinnas); 

6. rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht (ametikoht asub Tallinnas); 

7. rahvuskaaslaste info- ja koostööspetsialist (ametikoht asub Tallinnas). 

 

Rakenduskeskus tegeleb hangete, projektikonkursside ja taotlusvoorude ettevalmistamise ning rahastamisejärgse seire ja aruandlusega. Keskuses on 6 

ametikohta (täistööajakoormusega 6). 

Ametikohad: 

1. rakenduskeskuse juht (ametikoht asub Narvas); 

2. hankespetsialist (ametikoht asub Narvas); 

3. koordinaator (kaks ametikohta Narvas ja kaks ametikohta Tallinnas). 

 



 

Tugiüksus tegeleb kogu sihtasutuse üldjuhtimisega, sh raamatupidamise, infotehnoloogia haldamise, dokumendihalduse, personalitöö, 

kommunikatsioonijuhtimise ja muude administratiivküsimustega. Keskuses on 6 ametikohta (täistööajakoormusega 6). 

Ametikohad:  

1. administratiivdirektor (ametikoht asub Tallinnas); 

2. kommunikatsioonijuht (ametikoht asub Tallinnas);  

3. finantsjuht (ametikoht asub Tallinnas); 

4. välisprojektide koordinaator (ametikoht asub Narvas); 

5. assistent-personalispetsialist (ametikoht asub Tallinnas); 

6. assistent (Narvas).  

 

Alates 03.08.2020 on Sihtasutuses 44 ametikohta koormusega 44 (sh 21 ametikohta on Narvas ja 23 ametikohta Tallinnas). Lisaks töötab juhatuse liige Narvas. 

Seega - Sihtasutuses töötab 45 inimest, kellest 22 asub Narvas. 

 

Tabel 1 Ametikohtade jaotus alates 03.08.2020 

Üksus Ametikohad alates 03.08.2020 Töökohad Narvas Töökohad Tallinnas 

Tallinna eesti keele maja 12 0 12 

Narva eesti keele maja 13 13 0 

Arenduskeskus 7 2 5 

Rakenduskeskus 6 4 2 

Tugiüksus 6 2 4 

Kokku ametikohad 44 21 23 

Juhatuse liige 1 1 0 

Kõik kokku 45 22 23 

 

 


