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EETEL - Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit MTÜ
EETEL on asutatud 16. mail 1995. aastal. EETEL on Eestis registreeritud ja
elektrialal tegevusluba omavate ettevõtjate vabatahtlik demokraatialikel
põhimõtetel tegutsev mittetulundusühing.
Meeldetuletuseks:
Liidu kui tööandjate ühenduse eesmärk on põhikirja kohaselt oma
liikmete ühiste huvide kaitsmine elektriala kutselistes, tehnilistes,
kaubanduslikes ja ärilistes küsimustes, samuti nii liikmeskonna kui ka kogu
elektriala kõrge professionaalse taseme saavutamine ning selle pidev
edasiarendamine.
www.eetel.ee

EETELi väärtuspakkumise kolm vaala
• Oma erialatoimkonna kaudu saad ärikeskkonda mõjutada:
✓ osaleda seadusloomes tõstmaks tööde kvaliteeti ja ohutust
✓ kindlustada ausat konkurentsi
✓ kasvatada partnerlust tellijaga
✓ kasutada liidu jagatavat infot, et ärikeskkonnas paremini orienteeruda
✓ teha koostööd teiste liidu liikmetega

• Saad ise kasvada ja areneda:
✓ osaleda liidu korraldatavatel koolitustel
✓ jagada oma teadmisi ja kogemust teiste ettevõtjatega
✓ õppida teiste vigadest ja kogemustest
✓ tutvuda valdkonna tipptegijatega ja riigi esindajatega
✓ edendada oma äri laiendades isiklikku suhtlusvõrgustikku

• Saad ise liitu panustada:
✓ kutsuda uusi liikmeid, et liidu mõju veelgi suurendada
✓ leida aega ja energiat teiste liikmete toetamiseks
✓ korraldada ja osaleda liidu ühistes ettevõtmistes (konverentsid, töötoad, ekskursioonid jm)
✓ osaleda erinevates vaba aja ettevõtmistes
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Auditeerijad ?

Koolitajad ?

Elektrieriala toimkonnad

Liikmeskond: Elektriala koolid ja kooitusettevõtjad, elektipaigaldise
auditeerijad, elektri sisepaigaldajad, elektriprojekteerijad, elektri
välispaigaldajad, elektriseadmete ja –materjalide hulgimüüjad,
elektriseadmete ja –materjalide tootjad

Eesmärkide ja tegevuste ülevaade
FOOKUS VALDKONNAD
FOOKUSED

ORGANISATSIOONI
ARENG

TEGEVUSED

1. EETELi arendusnõuniku palkamine SA Eesti Teadusagentuur rahalisel toel
100 000 eurot aastatel 2020-2022. Lisaks omafinantseering 15%
2. Toimkondade ja liikmeskonna aktiviseerumine: Tootjate alamtoimkond
Hulgimüüjate toimkonna juures
3. Toimkondade ühiste tegevuste arendamine liikmete ühishuvidest lähtudes
4. Koostöö arendamine Eesti Elektroenergeetika Seltsi ja Eesti Elektritööstuse
Liiduga, samuti Eesti Tööandjate Keskliiduga kaaludes liikmeks astumist
5. Sidemete arendamine Suomen Sähkö- ja teleurakoitsija liitto (STUL)
6. ETIM Baltic loomine ja ETIM Internationali kollektiivseks liikmeks astumine
koos Läti (LEVA) ja Leedu erialaliiduga (NETA)
7. Koostöö tihendamine Kaubandus-Tööstuskojaga
8. Suhtlemine European Association for Electrical Contractors (AIE) ja
European Union of Electrical Wholesalers (EUEW) kaaludes liikmeks
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astumist

Eesmärkide ja tegevuste ülevaade
FOOKUS VALDKONNAD
FOOKUSED

LIIKMESKOND

TEGEVUSED

1. Koostöö liikmetega: Tänase seisuga on liikmeid kokku 110, sügisel
on liitunud Petro-Elekter OÜ ja ESB Service Group OÜ
2. Toimkondade tegevused: aktiivsemad on hulgimüüjad ja tootjad,
välisvõrgu ehitajad, vähem sisetööde elektrikud ja projekteerijad.
Kas loome koolitajate ja auditeerijate toimkonnad?
3. Ühistegevuste aktiviseerimine ja propageerimine: kardivõistlus
juunis ja jõulu Bowling detsembris, liikmete sotsiaalsed suhted
4. Regulaarne liikmete rahulolu uuring sügisel ja kevadel
5. Regulaarsed konverentsid ja üldkoosolekud. EETELi 25. juubeli
tähistamine arengukonverentsi, üldkoosoleku ja peoõhtuga
15.mail 2020. aastal Tallinnas
6. Regulaarne tegevjuhi e-infokiri ja ülevaated EETELi tegemistest 8
korda aastas ajakirjas ELEKTRIALA
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Eesmärkide ja tegevuste ülevaade
FOOKUS VALDKONNAD
FOOKUSED

MAINE JA TEAVITUS

TEGEVUSED

1. Meediakajastus: konverentside pressiteated mais ja
novembris, lisaks mitmete edukate liikmete
saavutuste meediakajastused. EETELi 25. juubeli
jõulisem meediakajastus mais 2020.
2. Kohtumised ametnike ja erialaliitudega: MKM,
EMTA, TTJA, SM, PA, ETL, EEEL, EEES, ETKL
3. EETEL kodulehe pidev ajakohastamine, EETELi FB
kasutusele võtmine?
4. Liikmetele olulise info edastamine e-posti teel ja
avaldamine liidu kodulehel ja ELEKTRIALA-s
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Eesmärkide ja tegevuste ülevaade
FOOKUS VALDKONNAD
FOOKUSED

KOOLITUS JA JÄRELKASV

TEGEVUSED

1. 2019.a. on antakse elektriku ja automaatiku
kutsetunnistust ligemale 350 spetsialistile. Seoses
eksamitasude olulise vähenemistega taotleme
põhjendatud lisatulu Kutsekojalt
2. Elektrivõrgu elektrike täiendõppe jätkamine koostöös
Tallinna Polütehnikumi ja Elektrileviga kutsealase
kvalifikatsiooni koostööleppe raames
3. Koolitusfirma käivitamine ja koolitusprogrammide
koostamine liikmetega vajadusi arvestades –
koolitustoimkonna loomine?
4. EETELi ja liikmete poolt elektriala propageerimine kõiki
võimalusi kasutades
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Eesmärkide ja tegevuste ülevaade
FOOKUS VALDKONNAD
FOOKUSED

AUS KONKURENTS

TEGEVUSED

1. Ülevaade liikmete ja elektriala ettevõtete palgatasemetest ja
maksekuulekusest koostöös EMTA-ga
2. Elektritoodete ja –materjalide kvaliteedi järelevalve koos
TTJA – tootjate alamtoimkonna loomine hulgimüüjate
toimkonna juures
3. Elektripaigaldiste auditite nõuetekohase läbiviimise ja
käidulepingute tegeliku rakendamise tõhustamine koostöös
TTJA ja Eesti Kindlustusseltside Liiduga
4. Valdkonnapõhine palgauuring koostöös Palgauuringute
Agentuuriga
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Eesmärkide ja tegevuste ülevaade
FOOKUS VALDKONNAD
FOOKUSED

SEADUSANDLUS

TEGEVUSED

1. Riigihankeseadusesesse oluliste sätete lisamine koostöös
Kaubandust-Tööstuskoja ning Maksu- ja Tolliametiga vältimaks
alapakkumisi ja tööjõukulu maksupettusi ning ebaseadusliku
tööjõu kasutamist
2. Seadmeohutuse seaduse rakendusaktide sätete üle vaatamine
seoses elektriseadmete auditi vajaduse suurenemisega –
elektriauditi alamtoimkonna loomine sisetööde elektrikute
toimkonna juures?
3. Aus konkurents – jätkuv suhtlus Maanteeameti ja teevalgustite
heakskiidu liberaliseerimiseks – pakkuda julgelt kõiki Euroopa
Liidu akrediteeritud laborite heakskiidu saanud tooteid
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Kokkuvõtteks
Tänan EETELi liikmeid ja koostööpartnereid koostöö eest!

KOOSTÖÖS OLEME TUGEVAD!

