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EETEL-i strateegilised suunad 2016-2019
Valdkonnad

Tegevused

Mõõdikud

LIIKMESKOND ja
ORGANISATSIOON

Liikmete arvu suurendamine
Toimkondade roll ja tegevus üle Eesti
Ühisüritused ja suhtlemine
Rahulolu-uuring
Koostöö teiste liitudega ja võimalikud alliansid
Konkurentsivõime arendamine

Liikmete arv ja turuosa, piisava liikmemaksu laekumine
Regulaarsed kohtumised 1x kvartalis
Regulaarsed ühised üritused
Rahuloluindeks kui hinnang senisele tegevusele
Koostööpartnerite arv ja ulatus
Ärikriitilise info kogumine ja jagamine liikmeskonnale

MAINE ja TEAVITUS

Eksperthinnangud ja analüüs
Turuanalüüsi ja trendide kajastamine
Meediareklaam
Kodulehe kaasjastamine
Kontaktvõrgustiku loomine, suhted
Tihedam koostöö teiste erialaliitudega

Kajastusi meedias (kajastuste arv)
Majanduskeskkonna näitajad vs meie valdkond
Maine ja tuntuse uuring
Kergesti leitav info, kodulehe külastatavus

Kutseandmise jätkamine ja laiendamine
Elektrivaldkonna populariseerimine
Koolitustegevuse laiendamine
Koolitusinfo jagamine liikmetele
Koolitusettevõtte loomine

Kutsetunnistuste arv
Tegevuste arv ja tulemuste hindamine
Koolitusvaldkondade arv
Rahulolu indeks (uuring)
Koolitusfirma käive, kasum

“Musta tööjõu vähendamine” koostöös EMTAga

KOOLITUS ja
JÄRELKASV

Oluliste partnerite võrgustik ja regulaarsed kohtumised
Regulaarne infovahetus ja kohtumised

AUS KONKURENTS

Valdkonnapõhine palgauuring koos EMTAga
Teenuse ja toote kvaliteedi tõstmine
Toote kvaliteedi järelvalve koos TJA, Päästeamet, MKM

Liikmete keskmine palk vs elektriturg
Tagasiside 2x aastas koostöös EMTAga
Regulaarne info jagamine omavahel
TJA menetluste arv

SEADUSANDLUS ja
JÄRELVALVE

Seadusloome ja eelnõudes osalemine
Koostöö järelvalve tõhustamise osas PA, TJA,
Statistika, kasutusload, elektripaigaldiste olukord kajastamine
Kindlustusfirmadega koostöö arendamine ja teadlikkuse kasv

Kaasatus, seaduste arv
Kohtumiste arv ja infoliikumine
Statistika ja juhtumite arv
Menetluste arv, toimikute arv
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Tegevuste ülevaade 2016-2019
FOOKUSED

TEGEVUSED

ORGANISATSIOONI
ARENG

• Liikmete arv on suurenenud 95-lt 108-le
• HMT juures loodi ETIM töögrupp ning elektrimaterjalide ja – seadmete tootjate alamtoimkond
• Regulaarsed 2x aastas EETELi konverentsid ja üldkoosolekud on toimunud lisaks Tallinnale ka
Tartus, Pärnus, Viljandis ja Narvas
• Traditsionaalsed üritused on EETEL Kiireim kart ja Jõulu Bowling
• Perioodiliselt korraldatud küsitlustel on liikmete rahuolu olnud ca 80-90% ja juhatuse
tegevuskava on vastanud liikmete ootustele 90-100%
• Valminud on ETIM tootenimekirja versiooni 6 ja 7 tõlked eesti keelde
• Regulaarne tegevjuhi e-infokiri ja ülevaated EETEL tegemistest, lisaks kajastused meie
tegemistest 8x aastas ajakirjas Elektriala
• Liimete konkurentsivõime tõstmiseks on oluliselt aktiivsemaks muutunud jätkuv koostöö
tavapäraselt Kaubandus-tööstuskojaga, Maksu- ja tolliametiga ning Elektrileviga, millele on
lisandunud koostöö Päästeametiga, Keskkonnainvesteeringute keskusega, Tarbijakaitse- ja
tehnilise järelevalve ametiga, Maanteeametiga ning Palgainfo Agentuuriga. Toimunud on ka
kohtumine koostöö arendamiseks Eleringiga.
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Tegevuste ülevaade 2016-2019
FOOKUSED
MAINE JA TEAVITUS

TEGEVUSED

• Eksperthinnangud ja analüüsid Majandus- ja taristuministri määrusele „Auditi kohustusega
elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldiste audititele ja auditi tulemuste esitamine“
muudatustele, Siseministri määrusele „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded
tuletõrje veevarustusele“ kaablite tuletundlikkuse osas ja Elektrilevi elektripaigaldiste
tähistamise ja märgistamise nõuete kohta. Hetkel töös on Elektrilevi ehituslepingute
tüüptingimuste kaasaajastamine võtte aluseks muutunud riigihankeseaduse sätted ja
strateegiliste partnerite rahulolu küsitluse tulemust.

• Turuanalüüs ja trendide kajastamine läbi EETELI TOP 50 koostamise ja hulgimüügi toimkonna
liikmete müügistatistika kogumine ja avaldamine
• EETEL tuntuse tõstmine läbi raadioreklaami (Vanapagan Jürka), konverentside
meediakajastused ja ajakirjas Elektriala 8x aastas ülevaade EETEL tegemiste
• Kodulehe kaasajastamine ja korrastamine, tagamaks nii liikmeskonnale kui väljaspoole
vajaliku info kättesaamise
• Kontaktvõrgustiku loomiseks ja suhete arendamiseks korraldatakse kohtumisi
koostööpartnerite ja riigiametite esindajatega, 1x aastas tänulõuna vabamas õhkkonnas
(Maanteeamet, TTJA, EMTA, Päästeamet, EEES, ETL, Elektrilevi jne)

• Tihedam koostöö teiste erialaliitudega - seadusandluse osas Eesti Elektritööstuse Liiduga,
kutseandmise osas Eesti Inseneride Liiduga ja Eesti Elektronergeetika Seltsiga, ETIM
Internationaliga läbi Baltikumi erialaliitude (LEVA ja NETA) ja võimalik The European
Association of Electrical Contractors (AIE) liitumine koos Soome erialaliidu STUL-ga.
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Tegevuste ülevaade 2016-2019
FOOKUSED
KOOLITUS JA
JÄRELKASV

TEGEVUSED

1. Võrguelektrike 4. taseme koolituse korraldamine ja kutse andmine koostöös
Elektrilevi ja Tallinna Polütehnikumiga aastatel 2017-2021, millele on lisandunud ka
vajalikud täiendkoolitused. „Noor meister“ projekti raames elektriku kutsevõistluse
korraldamine kutsekoolide õpilastele

2. Kutseandmise jätkamine 2017-2022 sisetööde- ja võrguelektrikute ning
automaatikatele 3-5. tasemele. Aastate keskmine kutsete andmine sisetööde- ja
võrguelektrikutele ning automaatikutele on üle 300 ning seoses kutsekoolide
lõpetajate kutseeksami kohustusega võib jõuda peagi 400-ni. Probleemiks on
eksamite korralduse kasinad võimalused madalate piirhindade tõttu
3. EETEL osales koos liikmetega noorte infomessidel Teeviit ja Intellektika
propageerimaks elektrivaldkonna kutse- ja kõrgharidust
4. Koolitusinfo jagamine liikmetele on toimunud vastavalt liikmete nõudlusele ja
koolituste pakkumisele. Kutsekojaga koostöös valmis 2017 tööjõuvajaduse seire- ja
prognoosisüsteemi OSKA energeetika valdkonnas
5. Keskkonnaministeeriumiga koostöös toimus hulgimüüjate eestvedamisel
elektroonikaromude käitlemise alane koolitus
6. Koolituse soodustused liikmetele lisaks võrguelektrike taseme- ja täiendkoolitustel
on toiminud kokkleppel EETEL Eksperdiga soodustingimustel koolitused liikmetele
Elektrilevi ohutuseksamiteks valmistumisel
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Tegevuste ülevaade 2016-2019
FOOKUSED

AUS KONKURENTS

TEGEVUSED

1. „Musta tööjõu vähendamine“ koostöös Maksu- ja tolliametiga on leidnud kajastust
Riigihankeseaduse § 85. „Pakkumuste hindamise ja kriteeriumide seadmine“ ja § 115.
„Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused“ sätetes koostöös KaubandusTööstuskojaga
2. Elektritööde valdkonna palgatasemete analüüs ja kontrollimeetmete rakendamine
koostöös EMTAga
3. Esitatud EETEL seisukohad EMTA ettepanekutele maksusaladuse regulatsiooni mõislikult
leebemaks muutmise kohta, Rahandusministeeriumile RHS eelnõu ja hiljem seaduse
muudatusettepanekute kohta
4. Teenuse kvaliteedi tõstmine on olnud teemaks sisepaigaldajate toimkonnas seoses
käidutöödele esitatavate nõuete kaasajastamise ja populariseerimisega, mis vajab ka
koostöö arendamist Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti ning Päästeametiga

5. Võrguelektrike taseme- ja täiendkoolitused parandavad oluliselt elektrike teadmisi ja
oskusi, mis toovad kaasa võrgutööde kvaliteedi tõusu.
6. Teadlikkuse tõstmine koostöös TTJA-ga ebakvaliteetsete elektrikaablite kasutamisel.
EETEL on välja töötanud soovituslikud nõuded Maanteeameti teevalgustitele.
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Tegevuste ülevaade 2016-2019
FOOKUSED

SEADUSANDLUS ja
JÄRELVALVE

TEGEVUSED

1. RHS oluliste sätete lisamine koostöös Kaubandust-Tööstuskoja ning Maksu- ja
Tolliametiga vältimaks alapakkumisi ja tööjõukulu maksupettusi ning ebaseadusliku
tööjõu kasutamist
2. Muudatuste sisseviimine siseministri 30.03.2017 määrusesse nr 17, mis käsitleb ehitiste
tuleohutusnõuete määruse nõudeid kõrghoonetes kasutatavate kaablite
tuletundlikkuse ülemääraseid ja ebamõistlikke nõudeid (CPR)
3. EETEL on esitanud esmased ettepanekud Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile
elektritööde ja -toodete alase järelevalve tõhustamiseks. Vajadusel teeme sedasama ka
Päästeametiga ja Majandus- kommunikatsiooniministeeriumiga
4. Regulaarsed kohtumised Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametiga ning
Päästeametiga
5. Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalveametiga koostöös oleme algatamas elektrikilpide
koostamise kvaliteedi alaste nõuete täitmise järelevalvet
6. Päästeametiga jätkub koostöö elektripaigaldiste korrastamiseks projekti „500 kodu
korda“ raames
7. Päevakorras on projekteerimise standardi kaasajastamine
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Tänan tähelepanu eest!

KOOSTÖÖS OLEME TUGEVAD!

