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Päevakava
Kavandatavate SPD-de tutvustus
KSH programmi avalik arutelu
▪
▪
▪
▪

KSH protsess
KSH programm, kasutatavad metoodikad ja hinnatavad mõjud
Asjaomaste asutuse seisukohad
Avalikustamisel laekunud ettepanekud

Küsimused, arutelu?

KSH etapid

KSH
programm

KSH aruanne

▪ KSH kavandamisel koostatav dokument,
mis kirjeldab KSH käsitlusala,
hindamismetoodikat, eksperdirühma
koosseisu ning keskkonnamõju hindamise
tulemuste avalikustamise ajakava

▪ Sisaldab KSH tulemusi.
▪ KSH aruande koostamisel lähtutakse nõuetele
vastavaks tunnistatud KSH programmist ning see
peab vastama KeHJSe §-s 40 sätestatud nõuetele

SPD kinnitamine VV poolt

KSH eesmärk
KSH eesmärk on muuta strateegiliste otsuste ehk SPD kvaliteeti paremaks.
Selleks analüüsib KSH SPD põhimõtteid ja kavandatud tegevusi ning pakub välja
meetmeid soodsate keskkonnamõjude võimendamiseks ning ebasoodsate
mõjude vältimiseks, ennetamiseks ja leevendamiseks.

Selleks, et KSH sisend SPD-sse oleks asjakohane, arvestatakse hindamisel ja
ettepanekute esitamisel SPD üldistusastet.

KSH programmi metoodika
KSH aruande koostamisel on metoodilises mõttes
eristatavad kolm erinevat hindamise etappi:
▪ Vastavusanalüüs;
▪ Välismõjude analüüs;
▪ Leevendavate meetmete pakkumine.

Vastavusanalüüs
▪ Euroopa roheline kokkuleppe ja Eesti vastavasisulised raamkokkulepped
▪ Euroopa Liidu säästva arengu strateegia
▪ Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030Euroopa Liidu Läänemere
piirkonna strateegia
▪ Euroopa Liidu merestrateegia
▪ Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistik aastateks 2020-2030
▪
▪
▪
▪

Säästev Eesti 21
Keskkonnastrateegia aastani 2030
Kliimapoliitika aastani 2050
Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030
Loetelu täiendatakse vajadusel KSH aruande käigus

Välismõjude analüüs
MÕJU LOODUSKESKKONNALE

MÕJU INIMESELE/SOTSIAALSELE
KESKKONNALE

▪ Mõju kliimamuutusele (välisõhu
kvaliteet; üleujutused, tormid);
▪ Mõju loodusressursside
kasutusele (ressursi- ja
maakasutus) ja jäätmetekke
vähendamisele;
▪ Mõju elurikkusele, kaitstavatele
loodusobjektidele, sh Natura
2000 võrgustikule;
▪ Mõju veekeskkonnale (põhja- ja
pinnavesi; veekogumite
seisundid; veeressursid, mida
mõjutatakse)

▪ Mõju ruumi ja elukeskkonna kvaliteedile, sh;
•
•
•
•
•

Mõju regionaalse arengu tasakaalustatusele (sh
heaolu tasakaalustatusele ning regioonide ja
kohtade sisemise arenguvõime tasakaalustatusele);
Mõju ettevõtete konkurentsivõime kasvule (mh läbi
tegevuse TAI mahukuse kasvu);
Mõju avaliku sektori kvaliteedi ja ökonoomsuse
kasvule (mh läbi tegevuse TA&I mahukuse kasvu);
Mõju tööturule ja tööhõivele (sh oskuste
vajadusele);
Mõju haridusele, sh taseme- ja täiendõppele;

▪ Mõju sotsiaalsele sidususele (sh lõimumisele) ja
võrdsetele võimalustele (sh sooline
võrdõiguslikkus);
▪ Mõju inimese tervisele, tervisekäitumisele;
▪ Mõju kultuuripärandile.
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Roll ja vastutusvaldkond
Projektijuht ja töörühma juht, suhtlemine
Hankijaga
KSH juhtekspert: KSH töökoosolekud, suhtlemine
vajadusel asjaomaste asutuste ja avalikkusega,
avalike arutelude läbiviimine.
Looduskeskkonnamõjude analüüs, Natura
hindamine
Keskkonnaspetsialist, mõju kliimamuutustele

KSH ekspert, sh taristuobjektide, energeetika,
transport jmt valdkonnas. Sotsiaalsete mõjude
analüüs
Sotsiaalsete mõjude hindamise spetsialist,
sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude analüüs
Analüütik
ja
metoodik
sotsiaalteaduslike
rakendusuuringute
laias
valdkonnas,
sh
regionaalse majandusarengu ning TA&I teemade
analüüsil
Analüütik sotsiaalteaduslike rakendusuuringute
laias valdkonnas, sh TA&I teemade analüüsil
Analüütik
ja
metoodik
sotsiaalteaduslike
rakendusuuringute laias valdkonnas, sh sotsiaal ja
tööhõivepoliitika analüüsil
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KSH eeldatav
ajagraafik

Avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekud
Eestimaa Roheline Liikumine
▪ SPD ja selle selle seosed muude strateegiliste planeerimisdokumentidega (lk 9-10)
Palume täpsustada, kas KSH hõlmab ka Õiglase Ülemineku Fondi ja selle
kasutamiseks koostatavat õiglase ülemineku kava Ida-Virumaale (sh teha vajadusel
täiendus KSH ajakavasse).
▪ Vastavusanalüüs (lk 12-13)
Kuna Euroopa Liidu ambistioon kliimamuutustega võitlemisel on kiiresti kasvamas, siis
tasuks lisaks loetletud ja juba kinnitatud strateegiadokumentidele kontrollida vastavust
ka EL uue kliimaseaduse (määruse) mustandiga COM/2020/80
▪ Tabel 3. SPD ja KSH koostamise orienteeruv ajakava (lk 25)
Palume ajakava uuendada, sest vähemalt EL vahendite planeerimise etappide tulbas
tundub, et tegelik elu võib olla toodud tähtaegadega võrreldes paar kuud nihkes.

Tänud kuulamast!

Riin Kutsar
riin@hendrikson.ee

