
 

 

Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 625 6342 / info@mkm.ee / www.mkm.ee 

Registrikood 70003158 

  

MTÜ Eesti Asfaldiliit 

Eesti Ehitusettevõtjate Liit 

MTÜ Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit 

Meie  20.02.2018  nr 12-6/2018/1493 

Kutsetunnistustele üleminekust teehoiu valdkonnas 

Austatud ühingud ja ühingute liikmed 

 

Juhime teie tähelepanu sellele, et ehitusseadustiku jõustumisel kehtestatud üleminekuaeg 

kutsetunnistuste põhisele kvalifikatsiooni tõendamisele teedevaldkonnas lõpeb 2018. aasta 30. 

juunil. Alates 1. juulist 2018. aastal peab teede valdkonnas ettevõtja heaks tegutseva pädeva 

isiku kvalifikatsioon olema tõendatud kutseseaduse kohase kutsega. Sellega seoses lõpeb teede 

valdkonnas pädeval isikul võimalus kasutada kvalifikatsiooni tõendamiseks Maanteeameti 

väljastatud tegevusluba või pädevustunnistust. Samuti peavad kutsetunnistuse endale taotlema 

teede ja sildade ehitamise tegevusala ettevõtjaid esindavad pädevad isikud, kellele teeseaduse 

alusel ei väljastatud pädevustunnistusi või tegevuslubasid. 

 

Ehitusseadustiku § 25 lõikes 1 loetletud teedevaldkonna tegevusalal peab ettevõtja heaks 

tegutsema pädev isik, kelle kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev 

kutseseaduse kohane kutse. Seega ei ole võimalik olla ettevõtja pädevaks isikuks esmase 

kutsega.  

 

Kvalifikatsiooni tõendamiseks teede valdkonnas on võimalik kasutada ainult kutseseaduse §-s 4 

sätestatud kvalifikatsiooniraamistikule vastavaid kutseid. Seega ei ole võimalik kasutada teede 

valdkonnas kutseid teedeinsener IV ja diplomeeritud teedeinsener V ning teedevaldkonna 

kompetentse sisalduvaid kutseid ehitusinsener IV, diplomeeritud ehitusinsener V ja volitatud 

ehitusinsener V. 

 

Samuti juhime tähelepanu sellele, et inimese kvalifikatsiooni ulatus määratakse kindlaks kutse 

andmise aluseks olnud kutsestandardi alusel. Kui Maanteeameti väljastatud pädevustunnistus või 

tegevusluba ei kehtestanud pädevuse piire, siis kutsetunnistuse süsteemi korral on kehtestatud 

iga kutsetaseme piirid kutsestandardis.  

 

Kuigi liiklusohutuse auditi tegemiseks ei pea ettevõtjal olema MTR-s teadet esitatud, siis 

liiklusohutuse audiitori kvalifikatsioon peab pädeval isikul olema sarnaselt teistele aladele 

tõendatud. Seega on pädevaks liiklusohutuse audiitoriks alates 1. juulist 2018. aastal 

liiklusohutuse audiitori kutsetunnistust omav isik.  
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Käesoleva aasta alguseks on teede valdkonnas ligikaudu 370 kehtivat kutsetunnistust. 

Hinnanguliselt oli teeseaduse kohaseid vastutavaid töötajaid ligikaudu 600. Seega on eeldatavasti 

üle 200-l inimesel veel vajalik taotleda kutsetunnistus. 

 

Nõuded kutsetunnistuse saamiseks on kehtestatud kutsestandardis ja kutse andmise korras. Teede 

valdkonnas on kutsete väljastamise aluseks kolm kutsestandardit: teedeinsener tase 6, 

diplomeeritud teedeinsenser tase 7 ja volitatud teedeinsener tase 8. Nende kutsestandarditega 

saab tutvuda Kutsekoja veebilehel: https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid. 

 

Vastavalt Eesti Ehitusinseneride Liidu veebilehele on kutsetunnistusi võimalik taotleda 2018. 

aasta I poolaastal veel kahel korral: 18. aprillil ning 13. juunil. Järgmisele (s.o 18. aprillil 

toimuvale) kutsekomisjoni istungile tuleb dokumendid esitada hiljemalt 5. märtsiks ning 13. 

juunil toimuvale kutsekomisjoni istungile hiljemalt 2. maiks. Siinkohal juhime tähelepanu, et 

kutse andja ressurss on piiratud, seega soovitame taotlemist mitte jätta viimasele hetkele. 

Täiendavat infot kutsetunnistuste taotlemise kohta leiate Eesti Ehitusinseneride Liidu 

veebilehelt: http://www.ehitusinsener.ee/kutsekomisjon/. 

 

Palume edastada käesolev kiri kõigile teehoiu valdkonnas tegutsevatele ühingu liikmetele. 
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