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Kutseeksamite korraldamine 
- tulu puudujääk madalatest piirhindadest tulenevalt



Kes Teist (kelle ettevõte) on viimase 

aasta jooksul palganud uusi töötajaid –

vähemalt elektrimontööri tasemel 

elektriala spetsialiste?
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Kes tundis uue töötaja töölevõtmisel 

huvi elektriku (sisetööde elektriku või 

jaotusvõrguelektriku) kutsetunnistuse 

olemasolu vastu?  

EETEL-i kutseeksamid                                         
Urmas Leitmäe, EETEL 2018



Kelle töötasu määramise süsteemis 

mõjutab töötaja kutsetunnistuse 

olemasolu tema palganumbrit?  
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Kes vajab kutsetunnistust:

- tööandja Eestis?

- töövõtja?

- kutseõppeasutus? 

- ministeerium (HTM)?

- Kutsekoda?

- SA Innove?

- Töötukassa?

- tööandja välismaal?
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EETEL on järgmiste kutsete andjaks:

Automaatik, tase 4

Automaatik-tehnik, tase 5 

Jaotusvõrgu elektrik, tase 4

Jaotusvõrgu elektrik, tase 5

Sisetööde elektrik, tase 3

Sisetööde elektrik, tase 4

Sisetööde elektrik, tase 5

Elektriseadmete koostaja, tase 4.
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EETEL on kutse andjana tegutsenud 2004. 

aastast alates, selle aja jooksul on välja 

antud ca 2600 kutsetunnistust, sh näiteks: 

• automaatik I -576

• elektrik I – 899

• elektrik II – 206

• sisetööde elektrik tase 3 – 290

• sisetööde elektrik tase 4 – 440

• jaotusvõrguelektrik tase 4 – 38

• nõrkvoolusüsteemi paigaldaja I – 104
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Haridus- ja teadusministeerium (HTM) 

alandas kutseõppeasutuste lõpetajate 

kutseeksamitasusid 2017. aasta suvest alates 

enam kui kahekordselt.

Varem 172 € - nüüd hinnamääruse järgi: 81 €

Enamik Eesti kutse andjatest on 

ettevõtlusorganisatsioonid, kellele HTM esitas 

hinna alandamise põhjusena kutse andjate 

õigustamatu kasumiteenimise. Kuigi ka seni 

olid kutseeksamite hinnad kalkuleeritud 

lähtuvalt tegelikest kulutustest. 

EETEL-i kutseeksamid                                         
Urmas Leitmäe, EETEL 2018



• Hindade alandamise põhjustas pigem HTM-i 

soov, et eranditult kõik kutseõppe läbinud 

läheks kutseeksamile ja et sellega suureneks 

oluliselt kutsetunnistusega koolilõpetajate arv?

- varem lubasid koolid kutseeksamile vaid 

neid, kes eksami tõenäoliselt ka sooritavad.

- kõigi õppurite kutseeksamile saatmisel 

ministeeriumi haldusala vastaval eelarvereal 

raha lihtsalt ei jätku. 

• HTM haldusala ressursikasutus?
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• Kuigi HTM pole avalikult tunnistanud, et muutusega 

soovitakse ettevõtjate panuse suurendamist 

kutseharidusse, on see sisuliselt siiski nii. Ehk siis 

ettevõtlusorganisatsioonid ja nende liikmed peavad 

kutsehariduse arendamisse, sh kutseeksamite 

läbiviimisse paratamatult rohkem panustama, kui nad 

soovivad riikliku kutseharidussüsteemi kaudu saada 

kvalifitseeritud töötajaid ka edaspidi. 

• Alternatiiviks on loomulikult ettevõtjate enda poolt 

korraldatav kutseõpe, kuid selle käivitamine tühjalt kohalt 

on ilmselt kallim kui olemasoleva kutseharidussüsteemi 

võimaluste kasutamine. Ühtlasi tuleks siis maksta 

kutseeksami (vm sarnase hindamise) kulutused tervikuna 

kinni. 

EETEL-i kutseeksamid                                         
Urmas Leitmäe, EETEL 2018



• Ettevõtjad võiks teha koostööd kutse andja ja lähima 

kutseõppeasutuse ning üldhariduskoolidega, et tagada 

endale vajaliku personali väljaõpe. 

Kutse andjaga: enama panustamisega liidu tegevusse ja 

oma töötajate pakkumisega eksamikomisjoni koosseisu

Kutsekoolidega: ettepanekud õppekava kohta ja ettevõtte 

vajadustest lähtuvate ainete õppe korraldamine (sh 

ettevõtte töötajate kaasamisel), praktikakohad ja 

töökohapõhise õppe võimaluste kasutamine. 

Üldhariduskoolidega: tutvustades oma ettevõtet ja seal 

töötamist ning erialase arengu võimalusi, korraldades 

õpilastele külaskäike kutseõppeasutustesse ja 

erinevatele kutseharidust propageerivatele üritustele.                  
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EETEL jätkab: 

• elektrierialade õppevõimaluste arendamist 

koostöös kutseõppeasutuste ja ettevõtjatega 

eelkõige kutse andja tegevuse kaudu 

• elektrierialade propageerimist, sealhulgas 

haridusmessidel osalemise ja 

kutsemeistrivõistluste toetamise kaudu 
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Haridusmess Teeviit 7.-8.12.2017 Tallinnas
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EETEL-i tegevused elektriala kutseõppe propageerimisel 2017-2018



Haridusmess Intellektika 9.2.2018 Tartus
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EETEL-i tegevused elektriala kutseõppe propageerimisel 2017-2018



Kutsevõistlus Noor Meister 2.-4.5.2018
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EETEL-i tegevused elektriala kutseõppe propageerimisel 2018



Aktiivsemat ühistegevust ja panustamist 
tööjõu kui ettevõtja kõige olulisema 

ressursi olemasolu ja arengu  tagamisse!

Tänan! 

Urmas Leitmäe
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