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Pöördumine arhitektuuri valdkonna pädevuse 
tõendamise osas 

Austatud Eesti Sisearhitektide Liit, 

Ehitusseadustiku § 24 lõike 1 kohaselt võib ettevõtja ja pädev isik ehitusalal majandustegevuse 
korras pakkuda oma teenuseid ning tegutseda, kui ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva 
isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või 
muu õigusakti kohane pädevustunnistus. Ehitusseadustiku § 24 lõikes 2 ja 4 sätestatakse täpsemad 
kvalifikatsiooninõuetega ehitusvaldkonna tegevusalad. Kutseseaduse kohase kutse korral 
määratakse isiku kvalifikatsiooni ulatus kindlaks kutse andmise aluseks olnud kutsestandardi 
alusel. Vastavalt ehitusseadustiku § 24 lõikele 2 peavad pädevad isikud oma kvalifikatsiooni 
tõendama ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamisel ja ehitamisel, kusjuures 
ehitusloakohustuslikud tegevused võivad olla ka näiteks maastikuarhitektuuri ja sisearhitektuuri 
valdkonnas. See tähendab seda, et kutsestandarditest tulenevalt on eelnimetatud loakohustuslike 
tegevuste puhul pädevus ka vastavalt maastiku- ja sisearhitektidel. Seega võib vastavalt 
kutsestandardis kirjeldatud pädevusele ehitusseadustiku mõistes olla pädev isik ka kutsega 
maastikuarhitekt või sisearhitekt. 
 

Ehitusseadustiku § 25 lõike 3 kohaselt saab majandustegevusteate esitada majandustegevuse 
registris (MTR), kui pädev isik kinnitab oma õigussuhet ettevõtjaga tegevusalal, millel on kutsega 
kvalifikatsiooni tõendamise nõue. Tulenevalt eeltoodust saavad MTR-is majandustegevusteate 
esitada ka maastiku- ja sisearhitektuuriga tegelevad ettevõtjad.  
 

Ehitusseadustiku § 24 lõikes 2 ja 4 sätestatud tegevusaladel on võimalik kutsega pädevust 
ammendavalt tõendada tänu toimivale kutsesüsteemile ja sellele, et vastava pädevuse 
tõendamiseks on olemas aktiivsed kutse andjad, kelle omavahelises koostöös lepitakse kokku 
valdkondliku pädevuse ulatuses ja piirides. Selle heaks näiteks on Eesti Arhitektide Liidu, Eesti 
Maastikuarhitektide Liidu ja Eesti Sisearhitektide Liidu koostatud Arhitektuuri projekteerimise 
valdkonna pädevuse jaotuse hea tava kokkulepe. Antud kokkuleppes lepiti kokku arhitektide, 
maastikuarhitektide ja sisearhitektide pädevuse piirid. Nimetatud kokkuleppe tekst on avaldatud 
näiteks Eesti Sisearhitektide Liidu kodulehel. Kokkulepe lihtsustab oluliselt tellijate, riiklike 
pädevate asutuste ja teiste valdkonnas tegutsejate poolset arusaama arhitektuuri projekteerimise 
valdkonna pädevuse jagunemisest. 
 

Täiendavate küsimustega kutsestandardi sisu, sealhulgas konkreetse kutset taotleva isiku 
kvalifikatsiooni hindamise ja tõendamise kohta vastavalt kutsestandardis nimetatud nõuetele ja 
kutse kohaldumise osas konkreetsele ehitusvaldkonna tegevusalale tuleks pöörduda vastava kutset 
andva organi ehk kutse andja poole. 
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