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Soovisite õiguskantsleri hinnangut, kas 1. jaanuaril 2018 jõustunud ehitusala pädevate isikute 

kvalifikatsiooninõudeid käsitlev määrus on kooskõlas ehitusseadustikuga (EhS) ja Eesti 

Vabariigi põhiseaduse (PS) mitmete põhimõtete ja sätetega.  

Tänan Teid pöördumise eest. Mõistan, et määrus võib olla Teie silmis ebaõiglane, ent õiguslikule 

analüüsile tuginedes leian, et määrus ei ole põhiseadusvastane.  

Kõnealune määrus on kooskõlas seadustega, vastab vorminõuetele ja selle on seaduses 

ettenähtud korras volitusnormi alusel andnud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ehk selleks 

volitatud haldusorgan (haldusmenetluse seadus § 89 lg 1). Asjaolu, et Teid määruse 

ettevalmistamisse ei kaasatud, on kahetsusväärne, kuid ei muuda määrust õigusvastaseks. 

Kohustuslikke kvalifikatsiooninõudeid õigustab oluline avalik huvi – ohutus ja teenuse kvaliteet. 

Enne 1. juulit 2014 võis ehitusvaldkonnas vastutava spetsialistina töötada ka ilma kutseta – 

üksnes erialase kõrghariduse ja vähemalt kolmeaastase töökogemuse olemasolul. Mõnel 

tegevusalal on kutsetunnistust nõutud aga algusest peale – näiteks peab see olema hoonete 

energiamärgiste andjal ja hoonete energiaauditite tegijal. 

1.juulil 2014 jõustusid ehitusseaduse (vana EhS) muudatused, mille kohaselt pidi vastuta 

spetsialist iseseisvaks tegutsemiseks nõutavat pädevust (töökogemust, oskuseid ja teadmisi) 

tõendama kutsetunnistusega (vana EhS § 47 lg 2). Sama seaduse §-s 724 sätestati ka 

üleminekuajad. See regulatsioon võeti sisult muutmata kujul üle 1. juulil 2015 jõustunud EhS-ga, 

üleminekuaegade regulatsioon esitati ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise 

seaduse §-s 16.  

Uute nõuete kehtestamisel on oluline piisav üleminekuaeg. Üleminekuajal võis isik jätkata 

ehitusalal pädeva isikuna tegutsemist kutset omamata, kui tal oli enne 1. juulit 2014 kehtinud 

ehitusseaduse nõuete kohaselt õigus selles ametis tegutseda. Üleminekuaja alguseks on nõude 

tegelik jõustumise hetk, mitte aga sama nõuet käsitleva viimase õigusakti jõustumise hetk. 

Seetõttu algas kõnealusel juhul üleminekuaeg 1. juulil 2014 (mitte 1. jaanuaril 2018). 

Projekteerimise tegevusaladele kehtestatud üleminekuaeg on juba möödas (31. detsember 2017) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/101122017009
https://www.riigiteataja.ee/akt/103032017002
https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017021#para89
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014013
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017061
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017061
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ja ehituse tegevusaladel möödub varsti (30. juuni 2018). Seega on üleminekuaja pikkus sõltuvalt 

tegevusalast erinev (2,5−4,5 aastat). Neid üleminekuaegu saab pidada piisavaks.1 

Seadus näeb ette, et tegevusalade kvalifikatsiooninõuded tuleb täpsustada ministri määrusega. 

Alates 2014. aastast on kehtinud kolm määrust. EhS jõustumiseni kehtinud määruse lisas oli 

detailselt kirjas, millise kutsega võib mõnel tegevusalal tegutseda. EhS jõustumisel kehtestati 

samasisuline määrus, millega kaasnevad muudatused olid formaalsed ja tulenesid uue seaduse 

laiemast kohaldamisalast (vt määruse seletuskirja). Lisandusid mõned varem teiste seadustega 

reguleeritud tegevusalad – näiteks tee- ja raudtee-ehituse valdkond, liiklusohutuse audit. Kuna 

need määrused seostasid tegevusala konkreetse kutsega, osutus selline detailne regulatsioon 

probleemseks. Määrusest oli raske aru saada, peale selle ei arvestanud see kutsesüsteemi 

dünaamilise arenguga ja tinginuks määruse sagedase muutmise vajaduse.  

Tänavu 1. jaanuaril jõustunud määrusega loobuti senisest detailsest regulatsioonist ja asendati 

see üldisemaga – tegevusala ei ole õigusaktis seostatud konkreetse kutsega. Määruses 

nimetatakse üksnes ala, millel tegutsemiseks on vaja pädevust tõendada. Isik saab oma pädevust 

tõendada asjakohase kutsega, seejuures pädevuse ulatus selgub kutsestandardist. Seda on ka 

määruse eelnõu seletuskirjas selgitatud. Seega ei ole viimati jõustunud määrus sisuline, vaid 

eelkõige formaalne muudatus.  

Kui nõuded sisuliselt ei muutu, siis pole vaja ka täiendavat üleminekuaega sätestada. Kuna 

kõnealusel juhul on üleminekuajad sätestatud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse 

rakendamise seadusega, ei oleks määruses saanud teha teisiti.   

Märkisite veel, et 1. jaanuaril 2018 jõustunud määrus toob kaasa isikute ebavõrdse kohtlemise, 

kuna välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isikud saavad oma pädevust tõendada välisriigi 

kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse (VKTS) kohaselt ja neilt Eestis antavat kutset ei 

nõuta. Samas saavad Eestis kvalifikatsiooni omandanud isikud oma pädevust tõendada vaid 

kutseseaduse kohaselt antud kutsega.  

Euroopa Liidus kehtiv isikute ja teenuste vaba liikumine tähendab, et isikul on õigus samal 

tegevusalal tegutseda ja teenust osutada ka teises liikmesriigis. Mõistagi ei tähenda see, et 

tegutsemist tuleb lubada ohutuse ja kvaliteedi tagamise huve eirates. 

Mitmele tegevusalale on Euroopa Liidus kehtestatud ühtsed kvalifikatsiooninõuded ja see 

võimaldab nende automaatset tunnustamist (nt arhitektid, proviisorid, ämmaemandad, arstid).  

Kui ühtseid Euroopa Liidu kvalifikatsiooninõudeid ei ole kehtestatud, hinnatakse teises 

liikmesriigis antud kutset või muud pädevuse tõendit välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni 

tunnustamise menetluses.  

Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tõendamise menetlusega tehakse kindlaks, kas isiku 

teadmised ja oskused on samaväärsed Eestis nõutud teadmise ja oskustega. See ei tähenda 

automaatset ja tingimata lihtsamat menetlust kui kutseseaduse järgi kutse omandamine. Selles 

menetluses võib isikult nõuda ka sobivustesti sooritamist või kuni aastapikkuse kohanemisaja 

läbimist (VKTS § 13 lg 1). Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tõendamise menetlust 

tuli Eestis kohaldada ka varem.  

                                                 
1 Vt ka õiguskantsleri seisukohti 07.07.2016, 22.05.2017.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014176
https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015016
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/c610be98-914a-4068-849c-4644fb949374
https://www.riigiteataja.ee/akt/101122017009
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/cb5bf12c-bba2-432f-8ff9-374a2ab1822c
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015006
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015006
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/teedeinseneri_kutsetunnistusest.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Ehitusvaldkonnas%20tegutsevate%20isikute%20p%C3%A4devuse%20t%C3%B5endamine.pdf
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Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tõendamise menetluse eeldus on asjaolu, et isikul 

juba on nõutud kvalifikatsioon ja tal on õigus päritoluriigis tegutseda. Kui ta peaks iga kord teise 

riiki tööle minnes sihtkohariigis kutset omandama, siis oleks see vastuolus Euroopa Liidus 

kehtiva isikute ja teenuste vaba liikumise põhimõtetega. Samuti seaks selline nõue teda 

ebavõrdsesse olukorda sihtkohariigis tegutsevate isikutega, kuna sel juhul peaks teisest 

liikmesriigist pärit isik oma pädevust tõendama mitu korda – esmalt päritoluriigis ja siis 

sihtriigis.  

 

Loodan, et neist selgitustest on Teile abi. 

 

 

Lugupidamisega 
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