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Keskkonnakorralduse osakond

Üldised muudatused (1)
• KMH/KSH juhteksperdi põhise lähenemise
sätestamine
Juhteksperdi ülesanne on mõju hindamise juhtimine ja
tervikprotsessi koordineerimine, sh:
- eksperdirühma moodustamine;
- programmi ja/või aruande kvaliteedi eest vastutamine;
- tervikprotsessi hoomamine;
- saadud hindamistulemuste alusel loogiliselt ülesehitatud
ja analüüsitud programmi ja/või aruande kokku
panemine.

Üldised muudatused (2)

Ekspert on valdkonnaspetsialistist eksperdirühma liige, kes on kaasatud juhteksperdi
poolt mõjuhindamise dokumentatsiooni
koostamisse.
KMH puhul: kuna eksperdi näol on tegemist
sisuspetsialistiga, ei pea ta omama KMH
litsentsi.

Üldised muudatused (3)
• KMH litsentsi tegevus- ja mõjuvaldkondade
määramisest loobumine
Puuduvad ühtsed ja objektiivsed alused litsentsile
valdkondade määramiseks.
Programmis esitab juhtekspert eksperdirühma
koosseisu, põhjendades ja määrates, kes millist
mõju hindab. Sama tuleb teha ka aruandes, juhul
kui eksperdirühma koosseis on muutunud või
täienenud.

Üldised muudatused (4)
KSH puhul: juhteksperdi nõuetele vastavust
kontrollib strateegilise planeerimisdokumendi
koostamise korraldaja.
KMH puhul: juhteksperdi litsentsi kontrollib
otsustaja.
Eksperdirühma piisavust kontrollivad lisaks
otsustajale ka asjaomased asutused.

Miks KSH juhteksperte ei litsentseerita
KSH hõlmab mitmeid erinevaid strateegilisi
planeerimisdokumente, mistõttu on ühtsetel alustel
antavat litsentsi KSH puhul keeruline välja töötada.
Erinevate planeerimisdokumentide puhul kasutatakse
erinevaid metoodikaid ja lähenemisi.

DP KSH erisus: KMH juhteksperdi litsentsi
nõue
Erinevatest planeerimisdokumentidest saab välja
tuua DP, mis on juba osa loa taotlemisest.
Ehitusseadustiku kohaselt on kehtestatud DP
ehitusprojekti koostamise aluseks, mis tähendab, et
kehtestatud DP asendab projekteerimistingimusi.
Seega asendab DP KSH sageli KMH-d, olles sama
põhjalik ja detailne. Seetõttu on KMH ja DP KSH
juhteksperdile mõistlik rakendada samu tingimusi.

KSH ja KMH juhteksperdi sätted (1)
• KMH ja KSH juhteksperdi nõuete puhul suuresti
analoogne lähenemine.
• KMH juhteksperdi vastutus: KMH litsentsi
kehtetuks tunnistamise regulatsioon.

KSH ja KMH juhteksperdi sätted (2)
KMH puhul:

KeM võib tunnistada oma algatusel või otsustaja ettepanekul
litsentsi kehtetuks või keelduda litsentsi kehtivuse pikendamisest,
kui:
1) litsentsi taotlemisel on taotleja esitanud andmeid, mis ei vasta
tegelikkusele;
2) litsentsi omaja ei täida KMH nõudeid;
3) litsentsi omaja on esitanud KMH aruandes valeandmeid;
4) litsentsi omaja on andnud KMH aruandes teadvalt vale
hinnangu, sealhulgas juhul, kui KMH järelhindamise tulemused
erinevad oluliselt KMH aruandes antud hinnangust.

KMH juhteksperdi
vanad nõuded

uued nõuded

kõrgharidus või sellele vastav välisriigi
kvalifikatsioon kkkaitse, bioteaduste,
füüsikaliste loodusteaduste,
põllumajanduse, metsanduse,
kalanduse, tervise, tehnikaalade või
ehituse õppesuuna õppekava järgi

magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
loodusteaduste või keskkonnakaitse õppesuuna
õppekava järgi

min 2 a töökogemus loodusteaduste või
kkkaitsega seotud tegevusalal

min 5 a töökogemus loodusteaduste või kkkaitsega
seotud tegevusalal

KMH alane koolitus min 40 h mahus,
eksam positiivse tulemusega

KMH alane koolitus, mis käsitleb hinnangute andmist
mh KeHJS § 20 lõikes 1 valdkondadele (in. tervis,
taimed, loomad, vesi, õhk…), min 60 h mahus, eksam
positiivse tulemusega

-

juhtimisalane koolitus min 60 h mahus, min 2 projekti
juhtimise kogemus

5 a jooksul osalenud min 4 korral
eksperdirühma töös

5 a jooksul osalenud min 4 korral sisulise eksperdina
eksperdirühma töös

-

sooritanud KMH alase testi KMH litsentsi komisjoni
ees

tasunud riigilõivu

tasunud riigilõivu

KSH juhteksperdi
vanad nõuded

uued nõuded

kõrgharidus või sellele vastav
välisriigi kvalifikatsioon valdkonnas,
mille KM soovib hinnata

magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

min 2 a töökogemus valdkonnas,
mille KM ta soovib hinnata

min 5 a töökogemus kkkaitsega seotud tegevusalal või
KeHJS § 40 lg 4 p 6 (in. tervis, taimed, loomad, vesi, õhk…)
nimetatud valdkonnas

strateegilise planeerimise alane
koolitus min 40 h mahus, eksam
positiivse tulemusega

KSH alane koolitus, mis käsitleb hinnangute andmist mh
KeHJS § 40 lg 4 nimetatud valdkondadele, min 60 h
mahus, eksam positiivse tulemusega

-

5 a jooksul osaletud min 4 korda sisulise eksperdina KSH
eksperdirühma töös

-

juhtimisalane koolitus min 60 h mahus, omama min 2
projekti juhtimise kogemust

tundma KSH põhimõtteid,
esitama strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
protseduuri, hindamisega seonduvaid korraldajale allkirjastatud kinnituse, et vastab nimetatud
õigusakte
nõuetele, tunneb KSH põhimõtteid, protseduuri,
hindamisega seonduvaid õigusakte, on KSH läbiviimisel
erapooletu ja objektiivne

