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Sissejuhatus 
Antud analüüs käsitleb Eesti elektripaigalduse turgu ning on tehtud Eesti Elektritööde Ettevõtete Liitu 
kuuluvate ettevõtete andmete ja neilt saadud sisendi baasil. Elektripaigalduse turu kohta eraldi 
valdkondlikku või riiklikku statistikat ei peeta, kuna seda ei ole defineeritud kui eraldi majandusharu. 
Elektripaigalduse turg sisaldab nii teenuste, ehituse kui energeetika sektori aspekte, mistõttu on 
elektripaigaldusi tegevad ettevõtted mõjutatud mitme sektori arengutest. Ingliskeelses kirjanduses 
kasutatakse elektripaigalduse turu kohta väljendit „electrical contracting industry“, mida on kasutatud 
ka käesolevas uuringus Euroopa vastava turu trende analüüsides. Käesolev analüüs keskendub ainult 
elektripaigalduse turule ning teenuste, ehituse ega energeetika sektorit analüüsitud ei ole. 

Eesti Elektritööde Ettevõtete Liit (EETEL) on asutatud 16. mail 1995. aastal eesmärgiga koondada 
valdkonna ettevõtteid. 2021. aasta lõpu seisuga on EETEL’i alla koondunud 101 Eestis registreeritud 
ettevõtet1, kelle põhitegevus on elektrialaste tööde tegemine neljas kategoorias: elektripaigaldused 
hoonetes, elektrivõrkude ehitamine, elektrisüsteemide projekteerimine, elektrikaupade tootmine ja 
hulgimüük. EETELi liikmeskonnast 80% ettevõtetest pakub teenuseid ja 20% tegeleb kas ainult või 
muude tegevuste kõrval ka tootmisega. EETEL’i üheks omapäraks on see, et liikmeskonnas on kõik 
valdkonna kutseõppeasutused, mis võimaldab ehitada üles kiiret dialoogi turu kutsekompetentside 
vajaduse, õppekavade ja praktikakohtade teemal. 

EETEL on ka rahvusvahelise tehniliste toodete klassifikatsioonistandardi liidu (ETIM International23) 
liige. ETIM pakub võimalust struktureerida tooteandmeid läbi terve tarneahela nii, et, näiteks, ehituse 
hankijad, tootjad, hulgimüüjad, projekteerijad ja paigaldajad saavad ühtemoodi aru millise 
funktsionaalsuse ja tehniliste parameetritega seadmeid hankija soovib paigaldada. See võimaldab 
optimeerida väärtusahelat ning suhelda väärtusahela kõikidel lülidel ’samas keeles’. 

Uuringu eesmärk on kaardistada elektripaigalduse turu hetkeolukord Eestis ning leida valdkonna 
arenguvajadused lähimaks 5-10 aastaks. Uuringu tulemusi saab kasutada nii EETEL oma strateegiliste 
plaanide ja arengukava koostamisel kui ka ettevõtted mõistmaks rahvusvahelise turu trende, samuti 
on uuringu tulemused sisendiks poliitikakujundajatele valdkonna poliitika ja toetusmeetmete 
kujundamisel. 

Antud aruanne on jagatud viieks peatükiks: esimeses peatükis antakse ülevaade uuringus kasutatud 
metoodikast, teine peatükk keskendub elektripaigalduse turu hetkeanalüüsile Eestis, kolmas peatükk 
kirjeldab turutrende Euroopas, neljas peatükk toob välja valdkonna arenguvajadused Eestis ning viies 
peatükk pakub välja peamised ettepanekud valdkonna arendamiseks. 

Uuring on tehtud SA Eesti Teadusagentuur poolt koordineeritava ja Euroopa Regionaalarengu Fondist 
toetatava programmi RITA raames. 

  

 
1 EETEL’i liikmeid kokku on 111, sh. kutseõppeasutused ja ülikoolid 
2 ETIM International, https://www.etim-international.com  
3 ETIM Eesti, https://www.etim-eesti.ee  



Kokkuvõte 
Elektripaigalduse turg asub ehituse, energeetika ja teenuste turu ristumiskohas, muutes selle 
valdkonna kompleksseks, kuid samas andes valdkonna ettevõtetele ka hulgaliselt võimalusi arenguks. 
Elektripaigalduse valdkonda on eri kirjanduses nimetatud ka elektriinstallatsioonide valdkonnaks. 
Ingliskeelses kirjanduses on prevaleeriv „electrical contracting industry“. Kuna valdkonna määratlus ei 
ole statistiliselt ühtselt kokku lepitud, siis on iga elektripaigaldusega seotud valdkonna analüüs veidi 
erineva valdkonna käsitlusega. Antud uuring hõlmab ettevõtteid neljas peamises alavaldkonnas: 
elektripaigaldused hoonetes, elektrivõrkude ehitamine, elektrisüsteemide projekteerimine, 
elektrikaupade tootmine ja hulgimüük. Uuringu eesmärk on analüüsida elektripaigalduse turu 
hetkeseisu ning arendusvajadusi. Uuring on koostatud Eesti Elektritööde Ettevõtete Liidu (EETEL) 
poolt. Uuringu läbiviimisel on kasutatud EETEL’i ettevõtete majandusnäitajaid, valdkondlikke 
uuringuid ja kirjandust ning grupiintervjuusid. 

Eesti elektripaigalduse valdkonna turumaht 2020. aastal oli ligi 913 miljonit eurot ja EETEL’i ettevõtete 
keskmine käibe kasv oli 2,5%. Turu võimekust ja valmisolekut arendusteks ja innovatsiooniks 
illustreerib asjaolu, et 23% EETEL’i ettevõtetest annavad 87% turu käibest. Samuti selgus, 34% 
ettevõtetest, kelle 2020. aasta käive jääb alla 10 miljoni euro, pakuvad peamiselt elektriinstallatsiooni 
töid hoonetes ja 19% ettevõtetest ehitavad elektrivõrke. Samas on üle 10 miljoni eurose käibega 
ettevõtete seas enamus hulgimüügi ja tootmisega tegelevaid ettevõtteid, mis annab alust järeldada, 
et hulgimüük ja tootmine annavad suurema tõenäosusega suuremad käibed kui elektripaigaldus, 
elektrivõrkude ehitamine ja projekteerimine. Samas näitas uuring, et energia salvestustehnoloogiate 
võidukäiguga ei pruugi see nii jääda – tulevikus võib rohkem vaja olla komplekslahenduste (elekter, 
küte, ventilatsioon, energiasalvestus) paigaldajaid ja hooldajaid. 

Elektripaigalduse valdkond on rohkem tööjõumahukas ning vähem tehnoloogiamahukas, samuti on 
määrava tähtsusega lokaalne teenuste osutamine. Kõige tehnoloogiamahukamad on valdkonna 
elektriseadmete tootmisega tegelevad ettevõtted. See on väga spetsialiseerunud tarnijatega 
tegevusvaldkond, kus luuakse teistele tegevusaladele mõeldud teadmusmahukaid sisendeid. Nende 
ettevõtete peamised konkurentsieelised tulenevad varasematest kogemustest, disainialastest 
teadmistest jmt, mitte süvitsi minevast teaduslikust uurimistööst. 

Peamisteks elektripaigalduse turu mootoriteks Euroopas on ehitusturu jätkuv kasvutrend, 
tarbijakesksete tehnoloogiliste lahenduste jätkuv kiire areng ning digitaliseerimine. Tuleviku turg 
vajab interdistsiplinaarset oskusteavet, mis toob kaasa ka uute teadmiste ja oskuste vajaduse 
ettevõtetes. Euroopa elektripaigalduse turu mahuks hinnatakse ligi 200 miljardit eurot ning sektor 
annab tööd ligi 1,8 miljonile inimesele. 

Vaatamata valdkonna ettevõtete tööjõumahukusele ning senisele tagasihoidlikule innovaatilisusele 
on elektripaigalduses näha suurt kasvupotentsiaali. Tõsi, need arendused on vajalikud pigem 
ettevõtete kohanemiseks turunõudlusega ja püsimaks konkurentsis, kui suurteks teadus- ja arendus 
investeeringuteks. Samuti, kuna valdkond on tööjõumahukas, siis on peamised arendustegevused 
seotud kas ärimudeli kohandamise, äri- ja tootmisprotsesside efektiivsemaks muutmise (ja seeläbi 
valdkonna lisandväärtuse tõstmisega) või oskuste arendamisega: 

• Paradigma muutmine elektripaigaldusest elektriga seotud terviklahenduste pakkujaks. Nii 
ettevõtetele kui kogu valdkonnale tähendab see mõtteviisi muutust traditsioonilise 
’paigaldus-kasutamine-hooldus’ mudelilt komplekssemale ja mitmekesisemale ärimudelile. 
Ettevõtted peavad valima kas jääda traditsioonilise ärimudeli juurde või minna kaasa turu 
trendiga, kus elektripaigaldajatelt oodatakse terviklikke rätsepalahendusi nii elektri-, kütte-, 
ventilatsiooni- kui ka energiasalvestuse süsteemide projekteerimiseks, paigalduseks ja 
hoolduseks. Ettevõttesiseselt tähendab see uute teenuste ja toodete väljatöötamist ja uue 
oskusteabe töölevõtmist. 



• Töötajate oskuste ja teadmiste vastavusse viimine turu nõudlusega. Uute tehnoloogiate ja 
rohepöörde võidukäik toob muudatusi ka elektripaigalduse turule – elektromobiilsus, targad 
hooned, hooneautomaatika, kontaktivabad tehnoloogiad või andmeside elektrisüsteemi 
kaudu on mõned näited, mis lähiaastatel saavad hoogu juurde ning milledega tegelemiseks 
vajavad ettevõtted uut oskusteavet. Valdkonnale tähendab see tihedat koostööd 
haridusasutustega uute õppekavade väljatöötamisel. 

• Digitaliseerimine, sh. kontaktivabad tehnoloogiad, pakub elektripaigaldajatele uusi 
ärivõimalusi tuues turule uusi teenuseid (targad hooned, elektromobiilsus, automaatne 
valgustus, BIM lahendused, jms), kuid ka vajadust uue oskusteabe järele (küberturvalisus). 
Ettevõtetele tähendab see peamiselt investeeringuid teenuste arendamisse. 

• Elektripaigalduse valdkonna muutmine noortele talentidele atraktiivsemaks. Valdkonna 
kiire areng, uute tehnoloogiate kasutuselevõtt, digitaliseerimine ning karjäärivõimalused on 
kõik märksõnad, mis iseloomustavad elektripaigalduse valdkonda, kuid need ei ole täna 
piisavalt kinnistunud noorte erialavalikus. Valdkonnale tähendab see mõtteviisi muutust ja 
positiivse kuvandi loomist.  



Executive Summary 
The report covers electrical contracting industry in Estonia in 2021, including areas of electrical 
installations, building of energy grids, electrical system design as well as production of electrical 
components and wholesale. The aim of the study was to analyse the state of play of electrical 
installation market in Estonia as well as to find market growth potential, especially in research and 
development. The study was commissioned by Estonian Association of Electrical Enterprises (EAEE) as 
part of the RITA programme run by Estonian Research Council. 

The market size of electrical installations in Estonia in 2020 was about 913m EUR (about 200b EUR in 
EU) and the average annual growth of EAEE member companies’ turnover was about 2,5%. Also, about 
23% of EAEE companies make around 87% of the market turnover, showing substantial potential for 
further growth. In addition, about 34% of companies having turnover less than 10m EUR, offer mainly 
services in electrical installations and 19% build power grids. At the same time there are more 
companies with annual turnover more that 10m EUR producing electrical components and wholesale, 
which shows that production and wholesale allow making more turnover than electrical design and 
installations as well as building power grids. Nevertheless, the study also showed that this trend may 
change in the future – with massive development of energy storage technologies the need for 
complex holistic system approach may require electrical installation companies to design, install and 
maintenance electricity, ventilation, heat and energy storage systems all in one building. 

The electrical installation sector is more labour than technology intensive. Also, the services are 
normally offered locally. The most technology intense companies in the sector are producers of 
electrical components – it is an activity with extremely specialised suppliers, producing inputs 
(electrical components) to R&D intense industries (and not making R&D themselves). The competitive 
advantage of these companies is generated from long-term experiences in the market and their know-
how rather than research excellence. 

The main drivers of electrical installation market are growth of construction market, demand for 
tailor-made technology solutions and digitalisation. The future market needs interdisciplinary know-
how, which in hand requires new competences in companies. 

Electrical installations market has great growth potential – development needs are rather seen in 
adjusting business models with market demand making the companies more competitive, than in 
investments into research and development. As the market is labour intense, the main developments 
are seen in adjusting business models, making business and production processes more effective and 
developing new competences: 

Change in paradigm from electrical installers to holistic service providers. It means a shift from 
installation-operation-maintenance approach to complex and interdisciplinary approach, where 
electrical installation companies offer holistic solutions for electricity, heat, ventilation and energy 
storage systems. It requires developing new services and recruiting new skills. 

Developing skills to adjust with market demand. Green technologies require new interdisciplinary 
skills in managing electromobility, smart buildings, automatics, wireless technologies, power through 
Ethernet or other solutions, but also cybersecurity as more electrical devices are connected to 
internet. Companies are required to closely collaborate with (higher) education institutions. 

Digitalisation offers electrical installations new business opportunities like building smart buildings, 
electromobility, automated lighting, BIM solutions or others requiring companies invest into service 
development. 

Making electrical installations attractive for young people. Rapid market growth, development of 
new technologies, digitalisation and career opportunities in electrical installations make the sector 
attractive for young people. However, these opportunities are not yet their first choice, which means 
creating positive image and change in mindset are still needed.  



1. Kasutatud metoodika 
Andmete kogumiseks kasutati uuringu läbiviimisel erinevaid kvalitatiivseid uurimismeetodeid, neist 
peamised olid kirjanduse analüüs, küsitlus, gupiintervjuud ja rahulolu uuring. Lisaks saadi sisendit ka 
mõnest intervjuust ettevõtetega ning EETEL’i visiooni ja strateegia väljatöötamisest. Andmete 
kogumine toimus perioodil jaanuar 2020 kuni november 2021. 

Kuigi elektripaigalduse turgu ei ole eraldi majandussektorina defineeritud, siis erinevate artiklite, 
analüüside ja aruannete baasil saab siiski ülevaate milline on elektripaigalduse turu hetkeseis, selle 
peamised väljakutsed ning arengutrendid. Seega on antud aruande koostamisel kasutatud nii Eesti kui 
Euroopa turu kohta kirjutatud uuringuid ja aruandeid. 

Küsitlus EETEL’i ettevõtete seas viidi läbi veebruaris ja märtsis 2020. Küsitluse eesmärk oli kaardistada 
ettevõtete teadus- ja arendustegevuste hetkeseis ning teada saada ettevõtete arendusvajadused (sh. 
teadus- ja arendustegevuse järele) (ptk 2 ja 4). Küsitlus viidi läbi ning tulemuste analüüs teostati 
Google Forms keskkonnas. Analüüsi lihtsustamise ja vastuste võrdlemise eesmärgil koostati 
küsimustik valikvastustega (vt lisa 1). Küsitlus saadeti kõigile 111 EETEL’i liikmele ning vastajaid oli 24 
(22%). 

Küsitluse tulemuste valideerimiseks ning arenguvajaduste väljaselgitamiseks oli esialgu plaanis läbi 
viia süvaintervjuud ettevõtetega. Peale kahe intervjuu läbiviimist sai selgeks, et rohkem ja sisulisemat 
tagasisidet annavad grupiintervjuud EETEL’i ettevõtete tegevusvaldkondade lõikes. Peamine põhjus 
metoodika muutmiseks oli lisaks suurema lisandväärtuse saamisele ka see, et EETEL’is juba toimisid 
neli valdkonnapõhist toimkonda, mistõttu oli grupiintervjuudest võimalik saada ülevaade nii 
valdkonna hetkeseisu ja ees seisvate väljakutsete kui ka valdkonnapõhiste arenguvajaduste kohta (ptk 
2 ja 4). Seega viidi septembris ja oktoobris 2021 läbi neli grupiintervjuud nelja valdkondliku EETEL’i 
toimkonnaga: hoone elektripaigaldajad (esindatud 4 ettevõtet), elektrivõrkude ehitajad (esindatud 5 
ettevõtet), elektritarvikute ja -seadmete hulgimüüjad/tootjad (esindatud 3 ettevõtet) ning 
elektrisüsteemide projekteerijad (esindatud 10 ettevõtet). Grupiintervjuude käigus käsitleti järgmisi 
teemasid: 

1. millised on teie valdkonna ettevõtete peamised järgmise 1-3 aasta väljakutsed (sh. 
konkurentsist, tootmis- ja/või äriprotsessidest, ressursikasutusest, ärikeskkonna muutustest 
tulenevad)? Kuidas ettevõtted plaanivad neid väljakutseid lahendada? Millist (välist) abi 
ettevõtted võiksid vajada? 

2. millised on lähemate aastate vajalike kompetentside vajadused valdkonnas (sh. tehnoloogia-
, juhtimis-, erialased oskused)? Kuidas ettevõtted plaanivad neid kompetentse arendada (sh. 
koolitada, sisse osta jms)? 

3. millised on ettevõtete lähima 1-3 aasta tegevuse kriitilised edutegurid, (sh nii sisemised (nt. 
kompetentsid, seadmed, tehnoloogia, äriprotsess, turundus jms) kui ka välised (nt. turg, 
konkurents, ärikeskkonna areng, maailmatrendid) ilma milleta te ei saa tegutseda? 

4. kuidas EETEL saaks ettevõtteid aidata kohaneda ettevõtte ees seisvate väljakutsetega (sh. 
teadlikkuse tõstmine, teemakohased seminarid, koostööprojektid ülikoolidega, 
lühikoolitused, spetsiifilise teadmuse jagamine, ettevõtlusdoktorantuur, teemade 
pakkumine magistritöödeks jms)? 

Grupiintervjuudest saadud tagasiside oli kõige sisukam ja kõige suurema väärtusega antud aruande 
koostamisel, kuna võimaldas küsida miks hetkeseis on selline nagu ta on, millised on ettevõtete 
arenguvajadused ning kuidas EETEL saab ettevõtteid aidata. 

Lisaks viidi mais – juunis 2021 läbi rahulolu-uuring EETEL’i liikmete hulgas, kus ühe küsimusena küsiti 
ka mida liikmed ootavad EETEL’i arendusnõunikult. Küsitlus saadeti kõigile liidu 111 liikmele, kellest 
24 andis tagasisidet (22%). Arendusnõuniku kohta esitatud küsimus oli poolstruktureeritud, st. ette 
olid antud nii valikvastused kui ka oli jäetud võimalus avatud vastuseks: 



Millist tuge vajad EETELi arendusnõunikult? 

1. analüüsida elektripaigalduse valdkonna ettevõtete arendusvajadusi ja potentsiaali (2019. 
aastal läbiviidud EETELi küsitlus, vestlused ettevõtetega ning analüüsi tegemine) 

2. tulenevalt ettevõtete arendusvajaduste analüüsist: 

• aidata leida ettevõtete arendusvajaduste elluviimiseks rahalisi võimalusi riiklikest ja 
Euroopa toetusmeetmest; 

• aidata leida ettevõtetele vajalikke koostööpartnereid ülikoolides 
• viia kokku ettevõtted ülikoolide laboriteenustega 

3. viia läbi kontaktüritusi eri valdkondadele/toimkondadele (tootmine ja hulgimüük, 
projekteerimine, sise- ja välistööd) või ettevõtete gruppidele 

4. teadlikkuse tõstmine teadus- ja arendustegevusest ning innovatsioonist EETELi liikmete hulgas 
5. EETELi kui katusorganisatsiooni teadus- ja arendusalase koostöö arendamine ülikoolide, teiste 

ettevõtete organisatsioonide ning avaliku sektoriga 
6. jooksvalt jälgida eri infoallikaid (ETAG, EAS, MKM, Kutsekoda, Tööandjate Keskliit, CEPS, EK jt) 

ning jagada infot (uudised, uuringud, analüüsid jms) liikmetega (sotsiaalmeedia, konverentsid, 
uudiskiri, e-post, koduleht jms) 

7. elektriinseneride kutsekvalifikatsiooni süsteemi edasiarendamine ja õppekava täiendamine, 
kutsestandardi väljastamine, vastavalt ettevõtjate vajadusele 

EETEL’i ettevõtete arendusvajaduste kaardistamiseks (ptk 4) andis olulist sisendit ka EETEL’i 2022 – 
2024 visiooni ja strateegia koostamine, mis viidi läbi EETEL’i arendusnõuniku eestvedamisel. EETEL’i 
järgmise kolme aasta strateegia koostamisele läheneti kombineeritud metoodikaga, kus 
hetkeolukorra kaardistamiseks kasutati SWOT analüüsi (tuginedes paljuski toimkondadega läbiviidud 
grupiintervjuude tulemustele) ning tuleviku strateegiliste eesmärkide defineerimiseks kasutati MIKS-
MIDA-KUIDAS metoodikat: 

1. Miks – miks EETEL eksisteerib? Miks on EETEL’it vaja? 
2. Mida - millist lisandväärtust EETEL pakub? 
3. Kuidas - kuidas EETEL oma strateegilisi eesmärke ellu viib? 

Kuigi antud metoodika oli eeskätt mõeldud organisatsiooni arendamiseks, siis selle käigus said paika 
pandud ka EETEL’i järgmise kolme aasta strateegilised suunad, mis on kooskõlas turu trendide, 
klientide nõudluse ning ettevõtete arenguvajadustega. 

  



2. Ülevaade elektripaigalduse valdkondlikust ettevõtlusest ja TAI 
tegevustest ettevõtetes 

Antud peatükk annab ülevaate elektripaigalduse hetkeseisust Eesti turul tuginedes EETEL’i ettevõtete 
andmetele ja valdkondlikule kirjandusele. 
2.1 Hetkeolukord elektripaigalduse turul 

Elektripaigalduse valdkonna ettevõtete tegevused on väga erinevad, mistõttu on nende 
tegevusvaldkonnad määratletud väga erinevate EMTAK’i4 koodidega. Äripäeva poolt 2021. aasta lõpus 
koostatud elektriinstallatsiooni turu aastaraport5 määratleb turuna elektrijuhtmete ja -seadmete 
paigaldust (EMTAK 43211), elektriinstallatsiooni (4321), turvatöö, v.a. avalik korrakaitse (80101), 
tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus 843212) ja telekommunikatsioonikaablite 
ja antennide paigaldus (43213). 

Antud uuringus on elektripaigalduse turg piiritletud EETEL’i liikmeskonnaga, kuna uuringu läbiviija on 
EETEL ning samuti koondab EETEL suurema osa turul tegutsevatest valdkonna ettevõtetest. EMTAK’i 
koodide alusel saab EETEL’i ettevõtete tegevused liigitada järgmiselt: 

1) elektriinstallatsioonid liigitatakse ehituse alla: 
• hoone elektritööd: elektriinstallatsioon (4321) (sh. elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus 

(43211)) ja elektrivõrkude ehitus: elektri- ja sidevõrkude ehitus (4222); 
• elektrisüsteemide projekteerimine liigitatakse arhitekti ja insenertegevuste alla: ehituslik 

insener-tehniline projekteerimine (71121); 
2) elektritarvikute tootmisega seotud tegevused jaotatakse elektrijaotusseadmete ja 

juhtaparatuuri tootmise (27121), juhtmestiku tarvikute tootmise (27331), elektriliste 
valgustusseadmete tootmise (27401), muude elektriseadmete tootmise (27121), 
elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmise (27111) ja muu elektroonika ja 
elektrijuhtme või -kaabli tootmise (27321) alla; 

3) hulgimüügiga seotud tegevused liigitatakse elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete 
ning nende osade hulgimüügi (46521), elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüügi, 
sh. kaablid (46692), muude masinate ja seadmete hulgimüügi(4669) ning spetsialiseerimata 
hulgikaubanduse (46901) alla. 

Nagu eeltoodust näha ei ole ühtset kokkulepet millised ettevõtted moodustavad elektripaigalduse 
turu, mistõttu võivad andmed eri kirjandusallikates erineda. Siiski, kuna tegevusvaldkonnad on neil 
ettevõtetel sarnased või seotud ja nad jagavad ühte turgu, siis on võimalik, näiteks, eri allikates toodud 
trende omavahel kõrvutada või leida teineteist täiendavaid andmeid. Seega on antud aruandes 
kasutatud nii Äripäeva elektriinstallatsiooni raporti tulemusi kui ka uuringu raames kogutud EETEL’i 
ettevõtete andmeid. 

EETEL’i liikmeskonnast ligi 80% ettevõtetest pakuvad teenuseid ja tootmisega tegeleb ligi 20% 
ettevõtetest6 (sh. võib tootmine olla ettevõtte üks tegevusvaldkond teiste tegevuste kõrval). 
Ettevõtete hulgas on nii Eesti kapitalil põhinevaid ettevõtteid kui ka rahvusvaheliste ettevõtete Eesti 
tütarettevõtteid. Geograafiliselt jagunevad EETEL’i liikmed üle Eesti, st. nende tegevus hõlmab tervet 
Eestit. Tegevusvaldkonna alusel saab EETEL’i ettevõtteid jagada järgmiselt: elektrivõrkude 
ehitamisega tegeleb 26% ettevõtetest, hoonesiseseid elektritöid pakub 40% ettevõtetest, 
elektrisüsteemide projekteerimisega tegeleb 51% ning elektritarvikute hulgimüügiga tegeleb 40% 
ettevõtetest (sh. üks ettevõte võib tegeleda mitme valdkonnaga). 

 
4 https://emtak.rik.ee/EMTAK/pages/klassifikaatorOtsing.jspx  
5 Elektriinstallatsioonid, aastaraport, Äripäev 2021:  https://pood.aripaev.ee/elektriinstallatsioonid  
6 EETEL’i kogutud andmed, ettevõtete aastaaruanded 



2020. aastal ulatus EETEL’i ettevõtete käivete maht üle 935 miljoni euro7. Aasta varem oli turumaht 
ligi 913 miljonit eurot. 2020. aastal oli EETEL’i ettevõtete keskmine käibe kasv 2,5% 
(elektriinstallatsiooni raporti alusel oli turu ettevõtete käibe kasv ligi 6%). Kuigi elektripaigaldus on 
tihedalt seotud kogu ehitusturu dünaamikaga, siis EETEL’i liikmete keskmine käive kasvas oluliselt 
vähem kui oli ehitusturu kasv - 2020. aastal oli ehitusturu mahu kasvu ligi 30%, mil ehitusturu indeks 
2019. aasta I kvartalis oli 110,50 ning tõusus 2020. aasta IV kvartaliks 154,308). EETEL’i ettevõtete 
käivet mõjutas 2020. aastal oluliselt Covid-19 pandeemia tõttu vähenenud teenuste tarbimine, 
tarneraskused ning töötajate haigestumised, samas kui ehitusturg jätkas jõulist kasvu. Seega ei saa 
elektripaigaldusega tegelevate ettevõtete käekäiku siduda ainult ehitusturu arengutega, kuna EETEL’i 
ettevõtted tegelevad paralleelselt väga erinevate tegevusaladega, samas nende ettevõtete, kes 
pakuvad ainult hoone siseseid elektritöid, käekäik sõltub suuresti ainult ehitusturu nõudlusest. 

EETEL’i ettevõtete käibed jäid vahemikku 8 000 eurot ja 157 miljonit eurot, mis näitab EETEL’i 
ettevõtete (ja ka kogu elektripaigalduse turu) suurt ebaühtlust nii ettevõtete mahu, töötajate arvu kui 
ka tehnoloogilise keerukuse ja teadmusmahukuse poolest. Suures plaanis pakub suur osa EETEL’i 
ettevõtted traditsioonilisi elektritöid nagu kaablite paigaldus, elektriliinide ehitus või elektritarvikute 
hulgimüük – need on tegevused, kus töötajate kompetents on kvaliteetse töö tegemisel olulisem kui 
tehnoloogiline võimekus (tööjõumahukas valdkond). Samuti, nagu nähtub statistikast ning tulenevalt 
grupiintervjuudest, on neid tegevusi tegevad ettevõtted täna hõivatud eeskätt kliendi nõudluse 
rahuldamisega jätmata neile aega arenduste ja tehnoloogiliste uuenduste jaoks. Sama trendi kinnitab 
ka elektriinstallatsiooni turu aastaraport – kõige rohkem mõjutab valdkonna ettevõtteid üldine 
maailmamajandus ja hindade tõus (ehk turu nõudlus) ning vähem mõeldakse arendustele ja 
investeeringutele. 

Kui vaadata joonist 1, siis nähtub, et 35% EETEL’i ettevõtete käive jääb alla 1 miljoni euro, 39% käive 
jääb vahemikku 1 – 10 miljonit eurot ja veidi üle 20%’l ulatus käive üle 10 miljoni euro. 

Joonis 1 EETEL’i ettevõtete käibe mahud (% kõikidest ettevõtetest, 2020) 

 
Allikas: EETEL, ettevõtete aastaaruanded 

Turu võimekust ja valmisolekut arendusteks ja innovatsiooniks illustreerib ka joonis 2, kus nähtub, et 
23% EETEL’i ettevõtetest (kelle 2019 käive ulatus üle 10 miljoni euro) teevad 87% turu käibest ning 
77% ettevõtetest (kelle 2019 käive jäi alla 10 miljoni euro) teevad 13% käibest. See annab aimu EETEL’i 
ettevõtete piiratud võimekusest investeerida olulistesse arendustesse – lisaks ettevõtete suurele 
tööjõumahukusele ei jagu ettevõtetel tõenäoliselt ’mängu muutvateks’ investeeringuteks 
finantsvõimekust. Sarnast trendi näitab ka elektriinstallatsioonide turu aastaraport, kus nähtub, et 20 
suurema ettevõtte käes on 54% turust. 

 
7 EETEL TOP 2020 (koostatud 2019. aasta ettevõtete aastaaruannete põhjal), valimi suurus 83 EETEL’i ettevõtet 
8 Statistikaamet, ehitus: https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/majandus/ehitus . Ehitusturu indeks hõlmab nii hooneid kui 
rajatisi (teid, sildu, sadamaid, magistraaltorustikke, side- ja elektriliine, spordiväljakuid jms) 



Joonis 2 Ettevõtete arv ja käivete maht (2020) 

 
Allikas: EETEL, ettevõtete aastaaruanded 

Samuti, nähtub, et ettevõtted, kelle 2019 käive jäi alla 10 miljoni euro, pakkusid peamiselt 
elektripaigalduse töid hoonetes (34% ettevõtetest) ja ehitasid elektrivõrke (19% ettevõtetest) (vt 
joonis 3). Lisaks võib täheldada, et enamus ettevõtteid, kes tegelevad hoonesisese elektripaigalduse 
ja elektrivõrkude ehitamisega, tegelevad ka projekteerimisega. See on mõistetav, kuna selleks, et 
midagi ehitada või paigaldada, tuleb see esmalt projekteerida ning töö planeerimise ja kulude 
optimeerimise seisukohast on projekteerida ja ehitada lihtsam, kui need tegevused on ettevõtte 
kontrolli all. Samas võib ka täheldada, et hulgimüük ja tootmine annavad suurema tõenäosusega 
suuremad käibed, kuna üle 10 miljoni eurose käibega ettevõtete seas oli hulgimüügi ja tootmisega 
ettevõtteid enim. 

Joonis 3 Ettevõtete käivete jagunemine tegevusvaldkonniti (% valimi ettevõtetest, 2020) 

 
Allikas: EETEL, ettevõtete aastaaruanded 

Eksportivaid ettevõtteid on EETEL’i liikmete hulgas pigem vähe – kuna suurem osa EETEL’i ettevõtteid 
tegeleb elektripaigalduse, elektrivõrkude ehitamise ja projekteerimisega, mis on lokaalse iseloomuga 
ning nõuavad kohalike olude head tundmist, siis on ettevõtted keskendunud pigem kohaliku kliendi 
teenindamisele. Samuti nähtus grupiintervjuudest, et neid teenuseid pakkuvatel ettevõtetel on 
keeruline välisturgudele siseneda kõrgete turubarjääride tõttu – turg on tugevalt reguleeritud, kõrge 



tööjõusurve ning kõrged sisendkulud teevad eksportturgudele sisenemise kulukaks ja aeganõudvaks. 
Eksportijaid võib leida pigem tootmise ja hulgikaubandusega tegelevate ettevõtete hulgas. 

Eesti ekspordi uuringust9 nähtub, et EETEL’i ettevõtete profiilile kõige lähedasem suurima TA 
potentsiaaliga tegevusvaldkond on arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine ning 
telekommunikatsioon. Samuti märgib aruanne, et „elektriseadmete tootmine on väga 
spetsialiseerunud tarnijatega tegevusvaldkond, kus luuakse teistele tegevusaladele mõeldud 
teadmusmahukaid sisendeid. Sellele tegevusalade grupile on omased suurema teadmusmahukusega 
ettevõtted, mis teevad klientidega tihedat koostööd. Nende ettevõtete peamised konkurentsieelised 
tulenevad varasematest kogemustest, disainialastest teadmistest jmt, mitte süvitsi minevast 
teaduslikust uurimistööst.“ Elektriseadmete tootmisega tegeleb suuremal või vähemal määral 17 
EETEL’i ettevõtet – grupiintervjuude ja EETEL’i strateegia arutelule tuginedes võib ülaltoodud väitega 
üldjuhul nõustuda. 

Elektriinstallatsioonide turu aastaraporti eksportijate nimekirjast leiab 2 EETEL’i liiget: KH Energia 
Konsult AS ja Electrum AS. Tõsi, mõlema ettevõtte puhul märgitakse ära oluline ekspordimahu langus 
2020. aastal. Sama raporti 2020. aasta müügitulu pingereas on EETEL’i ettevõtted võrreldavad 
elektriinstallatsioonide tipptegijatega – müügitulu pingereast leiab KH Energia Konsult AS’i ja E-Service 
AS’i TOP10 hulgas. Lisaks leiab pingereas veel sellised ettevõtted nagu Stik Elekter AS, A-Kaabel AS, 
Electrum AS jt. 

Eesti konkurentsivõimelisemate ehitusettevõtete TOP50 edetabelis 202110 leiab 2 EETEL’i ettevõtet: 
Eleväli AS (4) ja KH Energia Konsult AS (30). Konkurentsivõimelisimate tööstus- ja 
energeetikaettevõtete TOP50 202111 hulgas on märgitud ära 4 EETEL’i liiget: Harju Elekter AS (6), 
Glamox AS (25), Prysmian Group Baltics AS (31) ja Ensto Ensek AS (32). Hulgimüüjate ja arhitektuuri- 
ja projekteerimisettevõtete konkurentsivõime 2021 pingereas12 ühtegi EETEL’i ettevõtet ei leia. 

Peamisteks väljakutseteks valdkonnas märgivad ettevõtted järelkasvu tagamist, uute 
tehnoloogiatega kohanemist (BIM13 projekteerimine, rohetehnoloogiad, vesinikutehnoloogiad jms) ja 
digitaliseerimist (sh. tööprotsessid, targad majad, targad elektrivõrgud, elektromobiilsus jms). Kuna 
hoonesisene elektripaigaldus ja elektrisüsteemide projekteerimine on osa hoone üldehitusest, siis 
reeglina on elektritöid pakkuvad ettevõtted allhankijad ehituse peatöövõtjale. See seab elektritööde 
tegijatele raamid ning ettevõtted sõltuvad paljuski peatöövõtja hinnasurvest, samuti sõltub 
paigaldajate käekäik palju sellest kuidas tuleb turule uusi objekte. Ettevõtted saaksid 
otsustusvabadust ja hinnapaindlikkust juurde uut tüüpi riigihanke mudeli juurutamisel, kus kõik 
konsortsiumi pakkujad on võrdsete õigustega ning puudub peatöövõtja, samuti jagavad kõik 
konsortsiumi partnerid võrdselt nii kasumit kui kahju (nn. Integrated Project Delivery14). 

2020. aastal EETEL’i ettevõtete hulgas läbi viidud küsitlusest selgus, et enamus EETEL’i ettevõtteid ei 
ole tundnud vajadust ega mõelnud kõrgkoolidest teadmuse sisseostmise või koostöö peale. Samuti 
mainis üle poole vastajatest, et nad ei ole viimase 5 aasta jooksul kasutanud ülikoolide laborite 
teenuseid. Samas, vastasid pea kõik vastajad, et ülikoolid ei ole neile ka oma laborite võimalusi ega 
käimasolevaid teadusuuringuid tutvustanud. Kolm vastajat on kokku puutunud uurimistoetuste 
taotlemisega. Ettevõtete valmisolek ettevõttevälise teadmuse sisse ostmiseks on siiski olemas – ligi 
pooled vastajatest on kasutanud ettevõtteväliseid konsultante, neist üks teinud koostööd ka 
ülikooliga. Samuti on üle poole vastajatest valmis ka ülikoolidega koostööd tegema. Initsiatiivi 

 
9 Eesti ekspordiuuring, Ernst&Young Baltic, 2021: https://mkm.ee/sites/default/files/eesti_ekspordiuuring_2021.pdf  
10 Konkurentsvõimelisim ehitusettevõte 2021, https://www.koda.ee/sites/default/files/gallery/2021-01/2021-10/Ehitusettevõte_2021.pdf  
11 Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte 2021, https://www.koda.ee/sites/default/files/gallery/2021-01/2021-
10/Tööstus-%20ja%20energeetikaettevõte_2021.pdf  
12 Konkurentsivõime edetabel 2021, https://www.koda.ee/et/konkurentsivoimeedetabel  
13 BIM (Building Information Modeling) – ehitusinformatsiooni juhtimine, rohkem infot: https://www.rkas.ee/et/panus-uhiskonda/bim  
14 https://estoniandcc.com/good-to-know/ipd-alliance-or-new-procurement-models-that-change-the-mindset-in-the-construction-
industry  



ülikoolidega koostööks EETEL’i ettevõtted seni näidanud ei ole – nende tegevus on pigem 
tööjõumahukas ja lokaalse iseloomuga kui tehnoloogiamahukas ja teadus- ja arendustegevust vajav. 

Küsitluse tulemusena selgus samuti, et EETEL’i ettevõtetes töötab nii kutsehariduse kui ka 
kõrgharidusega spetsialiste. Viimastest leiab ettevõtetes nii bakalaureuse kui ka magistriharidusega 
töötajaid. Doktorikraadiga töötajaid vastanud ettevõtete hulgas ei olnud, kuigi võib arvata, et 
doktorikraadiga töötajaid siiski EETEL’i ettevõttes töötab. 

2.2 Tööhõive ja järelkasv 

Tuginedes 2021. aastal läbiviidud EuropeOne analüüsile15 võib tulevikus täheldada elektripaigalduse 
valdkonnas plahvatuslikku nõudlust kvalifitseeritud tööjõu järele. Kui seni on suurem osa energia 
tootmise ja salvestamise protsessis kulunud selle tootmisele, siis edaspidi nähakse kvalifitseeritud 
tööjõu vajadust just elektripaigalduses ja käidus (vt. joonis 4). Kogu maailm on suundumas 
rohelisema energia suunas – fossiilsetel kütustel põhinev energiatootmine on vähenemas ning 
taastuvatel allikatel põhinev energiatootmine on tõusutrendis. Viimane omakorda on kättesaadav 
laimemale ringile lõpptarbijatest (nt. päikesepaneelid, auto laadimisseadmed, tuule- ja biomassil 
põhinev lokaalne energiatootmine jms), mistõttu on näha ka suurenevat nõudlust nende seadmete 
paigalduse ja hooldusega seotud kompetentsidele ja teenustele (vt. joonis 4 parempoolne joonis). 
Kuigi 2022. aastal tabanud nö. energiakriis, kus üleminek taastuvatele energiaallikatele on tekitanud 
surve fossiilsete kütuste kasutamise vähendamisele, samal ajal ei ole suudetud nö. rohelise energia 
tootmisvõimsusi veel tõsta vajalikule tasemele, tingib mõningase viivituse roheliste energiate 
laialdasemal kasutuselevõtul. Vaatamata nimetatud viivitustele liigub globaalne trend jätkuvalt 
rohelise energia kasutamise suunas, mis tähendab, et varem või hiljem tekib suurem vajadus 
taastuvatel energiaallikatel põhinevate elektriseadmete paigalduse ja hoolduse osas. See omakorda 
on hea võimalus elektripaigaldusega tegelevate ettevõtete kasvuks. 

Joonis 4 Potentsiaalsed töökohad erinevates energia tootmise ja salvestamisega seotud tehnoloogiates (vasakul) ja nõudlus 
potentsiaalsete spetsiifilist kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade järele elektri tootmise ja tarbimisega seotud erinevates 
valdkondades (paremal)s 

 
Allikas: Powering green jobs growth with electrical contractors: The job potential of electric renovations and prosumer 
installations, EuropeOne, 2021 

Täna, aastal 2022, on EETEL’i ettevõtete kõige suurem väljakutse järelkasvu kasvatamine. Peamine 
probleem seisneb nii vastava kvalifikatsiooniga spetsialistide vähesuses kui ka nende mittevastavuses 
tööjõuturu nõudlusele. Näiteks, ei koolitata Eestis elektrivõrgu elektrikke, mistõttu ettevõtted 
koolitavad oma töötajad ise välja. Samuti, on viimasel ajal hooneelektrike hulgas üha enam nõutud 
elektrik-automaatiku oskused, kuna uued ehitatavad hooned sisaldavad nii elektri- kui 
automaatikasüsteeme (nt. ventilatsiooniseadmed). 

 
15 Powering green jobs growth with electrical contractors: The job potential of electric renovations and prosumer installations, EuropeOne, 
2021: https://europe-on.org/wp-content/uploads/2021/07/EuropeOn_Job-Potential-Study-2021_Public.pdf  



2017. aastal avaldatud energeetika ja kaevandamise valdkonna OSKA raporti16 järeldused on EETEL’i 
ettevõtete jaoks aktuaalsed ka aastal 2022: 

Tänased töötajad ja energeetika valdkonna erialade lõpetajad ei kata valdkonna tuleviku 
tööjõuvajadust ja huvi valdkonna erialadel õppimise vastu on väga madal. Madal huvi energeetika 
sektori õppeainete vastu tuleneb peamiselt vähesest teadlikkusest, reaalainete õppimise keerukusest 
ja vähesest populaarsusest. Samas ütlevad sektori ettevõtted, et nende tippspetsialistide 
palgatasemed on konkurentsivõimelised ning nad on valmis neile ka kõrgemat palka maksma, kui vaid 
oleks töötajaid, kellele maksta. Ettevõtted ise näevad siin võtmetegevusteks koostööd 
haridusasutustega erialade populaarsuse ja potentsiaalsete õppurite teadlikkuse tõstmiseks. 

Valdkonna koolituspakkumise struktuur, sisu ja vorm ei vasta valdkonna tööjõuvajadusele. 
Tehnoloogia areng ja üha suurenev automatiseerimine on toonud kaasa ka vajaduse uute 
kompetentside järele – tööjõuturg areneb kiiremini kui haridussüsteem. Kutsestandardite süsteem 
vajaks seetõttu ajakohastamist – täna kehtivad kutsekompetentsid ja kutsestandardid on jäänud ajale 
jalgu ja ei vasta reaalse turu vajadustele. Samuti, on tõusnud ettevõtete ootused töötajate üldoskuste 
ja spetsiifiliste kompetentside osas. Raportis toodud elektrivõrkude ehituse ja elektripaigalduse 
valdkonna põhiprobleemid on aastal 2021 samuti samad, mis aastal 2017 – interdistsiplinaarsete 
teadmiste ja oskuste vajadus (elektroenergeetika ja IT/automaatika) ning madal palgatase. Selle 
probleemi lahendamiseks on EETEL koostöös Eesti Elektroenergeetika Seltsiga alustanud 
kutsekompetentside kaasajastamise protsessi koos Kutsekojaga. Kutsekoja nägemusel oleks reaalne 
kutsekompetentside kaasajastamine viia lõpule aastaks 2025. Seniks investeerivad ettevõtted ise 
vajalike töötajate väljaõppesse. Lisaks saavad ettevõtted teha koostööd haridusasutustega 
praktikavõimaluste pakkumisel, et õppurid saaksid koolist kaasa võimalikult praktilised oskused. 

  

 
16 Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadustele: energeetika ja kaevandamine, Kutsekoda/OSKA raport, 2017, 
https://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2016/04/energeetika-ja-kaevandamine-raporti-terviktekst-1.pdf  



3. Elektripaigalduse valdkonna ettevõtlustrendid, teadus- ja 
arendustegevuse ning tehnoloogia arengutrendid Euroopas 

Euroopas käsitletakse elektripaigalduse all ettevõtteid, kes teostavad elektriinstallatsioonitöid nii 
hoonetes kui ka hooneväliselt. Euroopa mõistes ei ole sellesse sektorisse kaasatud elektriseadmete 
hulgimüüki ja tootmist, mistõttu on Eesti elektripaigalduse valdkond võrreldav Euroopa vastava 
valdkonnaga osaliselt – on võimalik võrrelda üldisi trende ning teha hinnangulisi järeldusi. EuropeOn17 
2019. aastal väljaantud elektripaigalduse turu analüüsi18 alusel tegutseb sel turul Euroopas ligi 300 000 
ettevõtet, kellest enamus on väikse- ja keskmise suurusega ettevõtted. Sarnaselt Eesti turule, on 
Euroopa ettevõtted väga erinevad nii suuruselt, kapitali mahult, oskustelt kui ka struktuurilt. Raport 
hindab Euroopa turu mahuks 2019. aasta seisuga ligi 200 miljardit eurot (hinnanguliselt umbes 15% 
kogu Euroopa ehitusturu mahust) ning valdkond pakub tööd umbes 1,8 miljonile inimesele. 

EuropeOn defineerib elektripaigalduse turgu ettevõtetega, kes katavad ära kogu elektripaigalduse 
protsessi alustades elektrisüsteemide planeerimisest (projekteerimisest) ja nõustamisest, liikudes 
edasi elektripaigalduse ja elektrisüsteemide käiduga, seejärel hoolduse ning lõpuks elektrisüsteemide 
remondi, varuosade ja nende tagasivõtmisega. Puutepunkt Eesti vastava turuga on läbi hoonete 
elektripaigalduse, elektrivõrkude ehituse ning elektrisüsteemide projekteerimise. EuropeOn 
liikmeskonna ettevõtete hulgas on hoone elektripaigaldusega (nii uutesse hoonetesse 
elektrisüsteemide ehitamise kui olemasolevate renoveerimisega) seotud ettevõtteid kokku umbes 
40% (Eestis umbes 45%) ning hooneväliste elektripaigaldustega seotud umbes samuti 40% 
ettevõtetest (Eestis vastav võrdlus puudub). Samal ajal on elektrisüsteemide infrastruktuuri ehitamise 
ja renoveerimisega seotud umbes 25% ettevõtetest (Eestis samuti umbes 25%). 

3.1 Olulisemad trendid valdkonnas 

Olulisematest trendidest Euroopa elektripaigalduse turul saab välja tuua järgmist: 

Majanduse ja tehnoloogiaga seotud trendid 

Valdkond on jätkuvas kasvutrendis – valdkonda mõjutab oluliselt riikide nii üldisem energiapoliitika 
kui ka ehitussektori käitumine. Kuna surve taastuvenergiale on Euroopa Liidu riikides üha kasvav ja 
ehitussektori maht kasvab samuti, siis on ka elektripaigaldusega tegelevate ettevõtete käibed 
kasvamas. Seda trendi Euroopas toetab ka valdkonna ettevõtete lai tegevusampluaa alates 
elektrisüsteemide projekteerimisest, nende ehitamisest ja renoveerimisest, käidust ning lõpetades 
keerukate insener-tehniliste lahenduste ning tarkade elektrivõrkude ja linnade ehitamisega. 

Tarbijakesksed tehnoloogilised lahendused on turu kasvumootoriks – tehnoloogia kiire areng 
võimaldab seda üha enam tuua tavatarbija igapäevaellu, sh. päikeseenergia ja tuulepargid, 
elektromobiilsus (elektrisõidukid ja nende laadimistaristud, energia salvestamine), targad hooned jms 
on ühe kiiremini muutumas igapäevaelu tavaliseks osaks. Nende valdkondade areng on omakorda 
seotud nii üldise energia- ja majanduspoliitiliste ostustega, kui ka turu regulatiivse korrastamisega, 
mis võimaldab uutel tehnoloogiatel põhinevaid lahendusi üha enam turule tuua. Valdkonda mõjutab 
kindlasti ka Euroopa Liidu rohepööre (A European Green Deal19), eriti „Clean Energy for All Europeans 
Package“20, mille raames tuleb hoonetes võtta kasutusele rohkem taastuvatel energiatel põhinevaid 
kütte- ja ventilatsioonilahendusi andes valdkonna ettevõtetele rohkelt tööd järgneva kümnekonna 
aasta jooksul. 

 
17 EuropeOn on elektripaigaldusega tegelevaid ettevõtteid koondav Euroopa katusorganisatsioon, kuhu kuulub ka EETEl, https://europe-
on.org/about-europe-on/  
18 A snapshot of the electrical contracting sector in Europe, EuropeOn, 2019, https://europe-on.org/wp-
content/uploads/2019/12/EuropeOn-sector-report-3_compressed-2.pdf  
19 A European Geen Deal, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  
20 Clean Energy for All Europeans Package, https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package_en  



Digitaliseerimine mõjutab valdkonna arengut mitmel moel – elektripaigalduse turul tähendab 
digitaliseerimine eeskätt tööprotsesside automatiseerimist, andmete salvestamist ja analüüsi ning 
tööde planeerimist ja jälgimist ehk investeeringuid tarkvarasse. Kuna üha rohkem hooneid ja 
infrastruktuuri (nt. elektrisõidukite laadimistaristud) muutub digitaliseerituks, nõuab see ka 
elektripaigaldajatelt valmisolekut rajada elektrisüsteem nii, et neil oleksid digitaalsed kaksikud. Kuna 
suur osa Euroopa hoonefondist on rohkem kui 30 aastat vanad, siis tuleb lähima kümnendi jooksul 
kätte aeg neid renoveerida, sh tuleb uuendada ka elektrisüsteemid. See ennustab töömahu kasvu ka 
elektripaigaldajatele, mis omakorda soodustab ettevõtteid üle minema digitaalsetele tellimuste ja 
töökäskude haldamisele. Samuti on oodata BIM projekteerimise laialdasemat kasutuselevõttu, mis 
jällegi nõuab paigaldajatelt digitaalsete andmete lugemise võimekust ja oskust. Siiski, BIM’i laialdasem 
levik sõltub iga liikmesriigi ostustest muuta see ehitiste projekteerimisel kohustuslikuks. 

Teadmiste ja oskustega seotud trendid 

Tehnoloogiate kiire areng ja taastuvate energiaallikate laialdasem kasutuselevõtt mitte ainult ei esita 
elektripaigaldusega tegelevatele ettevõtetele väljakutseid suurenenud turunõudluse osas, vaid ka 
innustavad neid leidma ärivõimalusi, mida pakuvad uued tehnoloogiad (nt. vesinik kui energia kandja). 
See omakorda seab ettevõtjad olukorda, kus neil mitte ainult ei ole vaja rohkem töötajaid, vaid ka 
töötajate oskused ja teadmised peavad võimaldama uusi tehnoloogiad mõista ja neid kasutada. Täna 
tuleb Euroopas umbes 90% elektripaigaldusega tegelevate ettevõtete tööjõu vajadusest 
kutsekoolidest. Üha rohkem on ettevõtjad vastamisi olukordadega, kus neil on vaja korraga teadmisi 
nii elektroenergeetikast, infotehnoloogiast, automaatikast kui ka telekommunikatsioonist ning turva- 
ja ventilatsioonisüsteemidest. Need oskused muutuvad ajas üha komplekssemaks ning nõuavad üha 
rohkem andmeanalüüsi nii projekteerimisel, ehitamisel kui ka käidul. Seega otsivad ettevõtted üha 
enam kombineeritud oskustega töötajaid, kes suudavad juhtida kompleksseid äriprotsesse ning 
hallata ehitusobjekte, aga ka tippspetsialiste turunduses, finantsjuhtimises ja lepingute haldamises 
(juriidikas). Kokkuvõttes, on tuleviku ekektripaigalduses vaja pigem kõrgharidusega ’valgekraesid’, 
kes suudavad mõista ja hallata kompleksseid süsteeme, samas kui nõudlus kutseharidusega 
’sinikraede’ järele on pigem kahanemas (moodustades jätkuvalt proportsionaalselt siiski suurema osa 
töötajaskonnast). 

Sarnaselt Eestile on ka Euroopa elektripaigaldusega tegelevad ettevõtted olukorras, kus 
haridussüsteemi pakutavad teadmised ja oskused ei ole reaalse turu vajadusega kooskõlas. Samuti on 
ettevõtetel suur puudus spetsialiseeritud töötajatest, kuna neid lihtsalt ei ole. See on sundinud 
sarnaselt Eesti ettevõtetele otsima koostöökohti haridusasutustega, uuendamaks õppekavasid ning 
muutmaks erialad praktilisemaks ja ettevõtete vajadustega rohkem vastavamaks. EuropeOn 
elektripaigalduse turu raport märgib ühe olulise vajadusena ära ka töötajate elukestva õppe – 
tehnoloogiate pideva uuenemise ja täienemise taustal on töötajate pidev täiendõpe ettevõtetele 
oluline konkurentsivõime tagamiseks. 

Ameerika Ühendriikide elektripaigaldajate turu mahuks hinnatakse 2021. aastal üle 170 miljardi USA 
dollari (hinnanguliselt tegutseb turul 70 000 ettevõtet)21 ning sarnaselt Euroopale, on 
elektripaigaldusega tegelevad ettevõtted suuresti sõltuvad ehitussektori arengute ja mahtudega. 
Suurem osa elektripaigaldusest on seotud hoonete ja hooneväliste elektripaigaldustega (ei sisalda 
elektrivõrkude ehitust). Käidu ja hooldusega seotud tööd on samas vähem sõltuvad ehitusturu 
volatiilsusest. USA elektripaigalduse turu profiili analüüs22 näeb, et tulevikus on suurematel 
ettevõtetel turul konkurentsieelis, kuna tööd muutuvad üha komplekssemaks ning ehituse 
peatöövõtjad eelistavad koostööpartnereid, kes suudavad süsteeme kompleksselt hallata ning 
pakkuda teenuseid erinevatel turgudel. Väiksematele ettevõtetele jäävad kohalikud allhanketööd. 
 

 
21 Electrical Contractors Industry Profile, 2022, https://www.firstresearch.com/industry-research/Electrical-Contractors.html  
22 ibid  



3.2 Peamised väljakutsed ja ärivõimalused valdkonnas 

Olukorras, kus Covid-19 on sundinud ettevõtteid oma ärimudeleid ja tööprotsesse ümber hindama, 
on seadnud ettevõtetele uued väljakutsed. Peamised neist on järgmised23: 

1) Ennetada kliimamuutuseid ja kohaneda muutustega nii, et tulemus oleks ’rohelisem’ 

Näiteks kukkus peale Covid-19 tulekut automüük Ühendkuningriigis, EL ja EFTA riikides 40%, 
samas kui elektriautode müük on aasta-aastalt kasvanud 65%. Samuti, on paljud riigid 
täheldanud päikesepaneelide müügi kasvu ning energiasäästlike soojuspumpade paigalduse 
kasvu. 

2) Parandada hoonesisest kliimat 

Covid-19 kiire levik on teravalt toonud fookusesse hoonesisese kliima ja ventilatsiooni teemad 
– piisav varustatus puhta õhu, ventilatsiooni ja küttega ning nende koosmõju on paljude nii 
äri- kui erahoonete omanike jaoks tõusnud prioriteediks. 

3) Kohaneda uute töötamise vormidega 

Väga paljud kontorid on peale Covid-19 tulekut jäänud tühjaks – täielikult või aeg-ajalt kodus 
töötamine on muutumas uueks normaalsuseks. See seab ärihoonete omanikele uusi 
väljakutseid hoonetele uute kasutusviiside leidmiseks, et need ei seisaks tühjana. Hoonete 
omanikud otsivad viise kuidas muuta hoonete küttesüsteemid ja energia tarbimine 
rohelisemaks, targemaks ja ühendunumaks (targad hooned, andmete kogumine ja analüüs) 
tuues elektripaigaldajatele uusi ärivõimalusi. 

Tulenevalt väljakutsetest otsivad ettevõtted uusi ärivõimalusi. Covid-19 mõjul muutunud turunõudlus 
pakub elektripaigaldajatele neid õnneks hulgaliselt. Neist peamised on välja toodud allpool. 

Kohandada oma ärimudel ja teenused vastavaks rohelisemale tulevikule 

Euroopa rohekokkulepe (A European Green Deal) esitab hulga nõudmisi riikidele kuidas muuta 
majandus keskkonnasõbralikumaks, pakkudes samas hulga võimalusi ettevõtetele uuteks 
ärimudeliteks ja teenusteks. Turg on liikumas traditsioonilise ’paigaldus-kasutamine-hooldus’ mudelilt 
komplekssemale ja mitmekesisemale ärimudelile. Nagu näha jooniselt 5, peavad tänapäeva 
elektripaigaldajad olema valmis nii mõistma kui ka pakkuma teenuseid mitte enam kolmes, vaid 
üheksas valdkonnas. Tavapärase ’elekter, valgustus, telekommunikatsioon’ teenustest on kasvanud 
välja terve rida uusi vajadusi nagu energiatõhusus, targad hooned ja valgustus, hooneautomaatika, 
audio/videosüsteemid, targad elektrivõrgud/päikese ja tuuleenergia/soojuspumbad. Samas, on alles 
jäänud ka tavapärased telekommunikatsiooni teenused nagu kaabeldused IT ja valveseadmete jaoks. 
Seda turu evolutsiooni ei peeta enam lihtsalt turu tavapäraseks arenguks, vaid tegu on valdkonna 
megatrendiga, kus võitja-võtab-kõik. 

  

 
23 Koostatud EuropeOn uuringu aruande põhjal: Business Opportunities since Covid-19, 2021: https://europe-on.org/wp-
content/uploads/2021/04/EuropeOn-Business-Opportunities-since-Covid19-Public-version-January.pdf  



Joonis 5 Elektripaigalduse valdkonna areng 

 
Allikas: Business Opportunities since Covid-19, EuropeOn, 2021: https://europe-on.org/wp-
content/uploads/2021/04/EuropeOn-Business-Opportunities-since-Covid19-Public-version-January.pdf 

Tulenevalt ülaltoodust seisavad ettevõtjad silmitsi vajadusega uute oskuste järele. Tuleviku oskuste 
vajadused näitena võtab kokku allolev tabel 1. 

Tabel 1 Elektripaigalduse turu oskuste vajadus (näide Rootsi süsteemi alusel, kohandatud Eesti 
Kutseraamistikuga) 

 Juhtimine Planeerimine Paigaldamine Kasutamine Käit ja hooldus Võimaldajad 

EKR* 3: 
elektrik-
automaatik 

  paneb kokku  standardhooldus  

EKR 4: 
elektrik-
automaatik 

  paigaldab    

EKR 5: 
automaatik-
tehnik 

 projekti/objekti 
planeerimine 

paigaldab seadistab, 
kohandab 

tulemuslikkuse 
jälgimine 

 

EKR 6: 
elektriinsener 

töötab välja 
rätsepalahendused, 
koostab 
väärtuspakkumised 

projekti/objekti 
järelevalve 

 küberturvalisus müük äriprotsesside 
(sh. andmed) 
analüüs 

EKR 7, 8: 
insener 

äriarendus, müük projekti/objekti 
järelevalve 

  müügiprotsessi 
optimeerimine, 
äriplaanide 
kohandamine 

äriprotsesside 
integratsioon ja 
optimeerimine 

Allikas: Business Opportunities since Covid-19, EuropeOn, 2021: https://europe-on.org/wp-
content/uploads/2021/04/EuropeOn-Business-Opportunities-since-Covid19-Public-version-January.pdf 

* EKR – Eesti kvalifikatsiooniraamistik, https://www.kutseregister.ee/et/standardid/standardid_top2/?  

  



Elektripaigaldajad on integreerijad pakkudes teenuseid kõigi kolme väljakutse lahendamiseks 

2020. aastal muutis Prantsuse elektripaigaldamisega tegelevate ettevõtete ühing (FFFIE24) oma 
kontseptsiooni elektripaigaldajatest elektrisüsteemide integreerijateks (electrical installers vs 
electrical integrators). Seda lähenemist on hakanud kasutama ka üha rohkem ettevõtteid üle Euroopa 
vastates üha komplekssemaks muutuvale turunõudlusele (vt. ka joonis 5). Vastandiks ainult 
paigaldusele peavad elektrisüsteemide integreerijal olema teadmised ja oskused pakkuda kliendile nö. 
rätsepalahendusi, kus kliendi vajadusele lähenetakse kompleksselt nii valdkonnast lähtuvalt (elekter, 
telekom, ventilatsioon, küte) kui ka teenuste spektrist lähtuvalt (planeerimine, projekteerimine, 
ehitamine, hooldus). Ettevõte ei pea pakkuma kõiki teenuseid ise, osad teenused saab all-hankida, 
kuid ta peab olema võimeline nägema terviklahendust ja seda oskama kliendile pakkuda. 
Terviklahenduse pakkumine annab ettevõttele võimaluse pakkuda kliendile olulist lisandväärtust. 

Elektripaigaldajad kui energialahenduste digitaliseerimise eestvedajad 

Tänapäeva ühiskond kasutab üha rohkem info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi - Covid-19 
pandeemia ainult kinnitas seda ning kiirendas selle kasutusvõimlauste avardamist. Elektripaigaldusega 
tegelevad ettevõtted saavad digitaliseerimisest oma kasu lõigata tuues turule uusi teenuseid nagu 
paigaldades lisaks elektrikaablitele ka fiiberoptilisi ja 5G kaableid ning pakkudes andmesidet 
elektrisüsteemi kaudu (Power over Ethernet) lahendusi, kus nii elekter kui internet antakse edasi läbi 
ühe kaabli. Samuti toob tarkade hoonete ja tarkade võrkude laiem ehitamine ja kasutuselevõtt 
elektripaigaldajate päevakorda ka küberturvalisuse teema. Lisaks on alati ettevõtetel võimalus muuta 
ka oma sisemised äri- ja tootmisprotsessid digitaalsemaks hoides sellega pikas perspektiivis kokku nii 
aega kui finantse. 

Elektripaigaldajad seisavad energeetika ja digitaliseerimise ristteel – energialahenduste haldamine 
liigub üha enam digitaalseks (elektromobiilsus, targad hooned, targad võrgud, targad linnad jms). 
Energialahenduste mitmekesisust ning elektrisüsteemide rolli tuleviku hoonetes illustreerib hästi 
joonis 6. 

Joonis 6 Hoone elektrisüsteemi mitmekesisus 

 
Allikas: Business Opportunities since Covid-19, EuropeOn, 2021: https://europe-on.org/wp-
content/uploads/2021/04/EuropeOn-Business-Opportunities-since-Covid19-Public-version-January.pdf  

 
24 https://www.ffie.fr  



Kontaktikavabad tehnoloogiad 

Ühiskondlike hoonete omanikud mõtlevad tänase Covid-19 pandeemia raames kuidas korraldada elu 
ja töötamist kontaktivabalt. Kontaktivabad tehnoloogiad on uus võimalus ka elektripaigaldajatele: 
olgu see siis automaatselt süttiv ja kustuv valgustus, kontaktivabad tualettvee süsteemid või 
automaatselt avanevad ja sulguvad uksed. Kontaktivabade tehnoloogiate nõudlus on kiirelt kasvav 
ning elektripaigaldajatel on siin palju võita – kontaktivabad tehnoloogiad töötavad kõik 
elektritarbimisel. 

Energia salvestamine hoonetes 

Kliimamuutuste leevendamiseks on EL seadnud endale kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 
sihttasemed ja eesmärgid. Energia ja kliimamuutused on omavahel tihedalt seotud: energia tootmine 
ja kasutamine moodustab 79% ELi kasvuhoonegaaside heitkogustest, millest kõige suurema osa 
tekitavad energiavarustus ja transport. Kliimamuutuste ohuga toimetulekuks on vaja põhimõttelist 
üleminekut praeguselt fossiilkütusepõhiselt energiasüsteemilt vähese CO2-heitega ja peamiselt 
taastuvatel energiaallikatel põhinevale energiasüsteemile. Energiasalvestustehnoloogia võimaldab 
paindlikult reageerida tasakaalustamatusele, mille on põhjustanud muutuva ressursiga taastuvate 
energiaallikate, nagu päikese- ja tuuleenergia, suurenenud osakaal elektrivõrkudes25. 

Kuigi uuringu jaoks andmete kogumise käigus ei mainitud energia salvestamist kui potentsiaalselt 
tulevikuvajadust, siis arvestades 2022. aastal käimasolevat nö. energiakriisi, kus energiatarbimine 
kasvab, pakkumine ei jõua nõudlusele järele ja energia hinnad teevad rekordeid, on energia 
salvestamine kindlasti valdkond, mis võimaldab stabiliseerida turu nõudlust ja pakkumist ning 
tulenevalt sellest ka hoida energia hinda enam-vähem stabiilsena. Energia salvestamiseks on mitmeid 
eri viise, mis erinevad nii nende tehnoloogia, eluea, hinna, kasutuse ja muude parameetrite poolest26. 
Taastuvenergial põhinevad energia salvestamise tehnoloogiad on toodud joonisel 7. 

On juba arendatud või parajasti arendatakse välja mitmeid energia salvestamise tehnoloogiaid, nagu 
pumphüdrosalvestamine, erinevat tüüpi akud, vesiniku säilitamine, suruõhk, soojussalvestid ja 
erinevad gaasihoidlad. See, millist energia salvestamise tehnoloogiat kasutada sõltub eeskätt seadme, 
hoone vms elektrivoolu pingest ja tarbimise mahust. 

Kuna vesinikust on energiasalvestusega seoses viimasel ajal olnud palju juttu, siis on paslik korra 
vaadata otsa ka vesinikule kui energiasalvestile. Vesinikuenergeetika on oma kontseptsioonilt energia 
salvestamine ning selle edastamine vesiniku kujul. Lähtepunktiks on selle juures vesiniku kõrge 
kütteväärtus. Vesinikku toodetakse hetkel peaasjalikult teistest kütustest nagu maagaas, nafta, süsi. 
Vesiniku hind on võrdlemisi kõrge ning rakendamaks vesinikku energeetikas laiemalt, tuleb leida selle 
tootmiseks tõhusamaid viise27. See on ka peamine põhjus miks vesinikku ei ole seni laialdaselt energia 
salvestuses kasutusele võetud. Samas on vesikul põhinevad tehnoloogiad kiires arengus ning nagu 
märgib Tartu Ülikooli füüsikalise keemia professor Enn Lust, „...toodetakse praegu 7-9% vesinikust 
elektrolüüsil ning koos odava elektri genereerimise mahtude tõusuga toimub ülikiire elektrolüüsi 
osatähtsuse tõus...“28, mis võimaldab hakata vesinikku senisest oluliselt odavalt tootma, mis 
omakorda ühel päeval kiirendab vesiniku plahvatuslikku kasutuselevõttu. 

  

 
25 Euroopa Kontrollikoda, ELi toetus energia salvestamiseks, infodokument, 2019: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_ENERGY/BRP_ENERGY_ET.pdf  
26 LIM Asri et al 2021, J. Phys.: Conf. Ser. 1962 012035, Comparative Study of Energy Storage Systems (ESSs), 2021: 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1962/1/012035/pdf  
27 Energiatalgud: https://www.energiatalgud.ee/Elektrienergia_salvestamine  
28 E. Lust, vesinikutehnoloogiate tutvustus: uued lahendused, väljakutsed ja ohutus vesinikuenergeetikas, 2020: 
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2020/10/Enn-Lust_Uued-lahendused-energeetikas.pdf  



Joonis 7 Peamised energia salvestamise tehnoloogiad ja nende kasutusviisid 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, ELi toetus energia salvestamiseks, infodokument, 2019 

Elektripaigalduse valdkonnas on võimaluseks arendada energia salvestamise süsteeme hoonetes nii, 
et need hoone energia tarbimise madalseisus salvestavad energiat hetkedeks, kui tavapärane nõudlus 
ületab pakkumise või nendel tundidel kui energia hind on kõrge. Energia salvestamine aitab 
lõpptarbijal oma arved hoida stabiilsena, hoonete omanikel teha paremaid energia tarbimise ja sellega 
seotud finantsprognoose, aga ka elektrivõrgu omanikel juhtida võrgu üle- või alakoormust29. 
Elektripaigaldusega tegelevatele ettevõtetele tähendab see tulevikus energia salvestamise 
süsteemide paigaldust hoonetesse ning nende käitu, mis omakorda nõuab uusi kompetentse (nii 
projekteerimises, ehituses/paigalduses kui ka hoolduses, aga ka insener-tehnilist kompetentsi hoone 
energeetika terviklahenduste pakkumisel), võimekust pakkuda kompleksseid lahendusi ning uute 
tehnoloogiate tundmist. Tuleviku ’targad hooned’ ei ole mitte ainult tarbijad, vaid aktiivsed 
elektrivõrgu osalised, seega on hoonete haldus tulevikus keerukam ja komplekssem kui täna. Energia 
salvestamise tehnoloogiate kasutuselevõtul on riik teretulnud oma eeskujuga ning nõudluse 
tekitamisega turule - esimesed energiat salvestavad hooned võiksid olla, näiteks, Riigi Kinnisvara 
hallatavad hooned. 

Riik kui eeskuju uute tehnoloogiate juurutamisel 

Riigiasutuste poolt läbiviidavad riigihanked on alati olnud teerajajaks uute tehnoloogiate ja lahenduste 
laiemaks kasutamiseks turul. Need annavad ettevõtetele võimaluse välja töötada uusi lahendusi ja 
turule tuua uusi teenuseid. Siinkohal saavad elektripaigaldamisega tegelevad ettevõtted mitte lihtsalt 
vastata turunõudlusele, vaid ka aktiivselt panustada poliitikate ja strateegiate väljatöötamisse 
andmaks signaali poliitikakujundajatele, et ollakse valmis uute tehnoloogiate kasutamiseks. Suhtlus 
peab olema kahepoolne – riik kui eeskuju annab läbi innovaatiliste riigihangete turule signaali uute 
tehnoloogiate vajaduse järgi, samal ajal peab ka turg olema valmis näitama, et ollakse valmis uusi 
tehnoloogiaid rakendama. 

 
29 MC Kintner-Meyer jt, The Role of Energy Storage in Commercial Buildings, 2010: 
https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/PNNL-19853.pdf  



Uued töötamise viisid ei ole elektripaigaldajate jaoks küll olulist muutust töö tegemises kaasa toonud 
- elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldust ei saa endiselt teha kaugtööna – küll aga on Covid-19 
pandeemia aidanud kaasa produktiivsuse kasvule ka elektripaigalduses. Näiteks, nagu toob välja 
Loughborough ülikooli läbiviidud uuring30, on ehitussektoris töö produktiivsus ja meeskonnatöö 
efektiivsus tõusnud eeskätt läbi: 

• töö objektil on eelnevalt paremini ja detailsemalt läbi mõeldud, et vältida objektil liigset 
suhtlust ja plaanide ümbertegemist, 

• sotsiaalse distantsi hoidmine on viinud selleni, et objektil on samal aja vähem töötajaid ja 
rohkem ruumi, mis omakorda on viinud eri töötajate tööülesannete kokkupuutumise 
vähendamiseni ja tõstud töötajate efektiivsust, 

• hügieeni nõuded on tõhustanud töövahendite kasutamist – töövahendite ja tööriistade 
kasutamine mõeldakse paremini läbi vältimaks nende kasutamist mitmete töötajate poolt 
ning 

• paremini läbimõeldud töövood on viinud tööaja kadude vähendamiseni. 

Lühidalt kokku võttes tuuakse uuringus välja, et kogu ehituse (sh. elektrisüsteemide paigaldamine) 
väärtusahel on paremini ja detailsemalt läbi mõeldud. Samuti tuuakse uuringus välja 
digitaliseerimise positiivne mõju Covid-19 olukorras, kus üha rohkem kasutatakse BIM lahendusi, e-
õppe meetodeid ja digitaalset infolevitamist ja koostöövorme ettevõtete sees. 

Elektripaigaldajate valdkond on muutumas noortele talentidele üha atraktiivsemaks 

Kui täna on tehnikaerialadele õppima asujaid pigem vähe ning elektripaigaldajate töö on 
ebaatraktiivne, siis seoses tehnoloogia arengu ja elektritööde mitmekesistumisega on näha, et see 
müüt on murdumas. Euroopas on väga populaarne õpipoisi staatus – kui tehnoloogiaettevõtetes 
leidub umbes 25 õpipoissi 100 töötaja kohta, siis ehitussektoris on see suhtarv 15 õpipoissi 100 töötaja 
kohta. Keskeltläbi ollakse õpipoisi staatuses 3- 4 aastat31. 

Eestis õpipoisi ehk töökohapõhist õpet väga laialdaselt veel ei kasutata. Õpipoisi õpe on kutseõppe 
tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem 
ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust32. Hea näide on jaotusvõrgu elektriku töökohapõhine 
täiendõpe, mida korraldavad Elektrilevi ja Tallinna Polütehnikum33 koostöös EETEL’iga34. Õpipoisi õpe 
viiakse läbi Polütehnikumis, Elektrilevi poolt on elektrike arvu tellimus, õppeväljak ja õppeklass. 
Praktika viiakse läbi EETEL’i liikmesettevõtetes. Õpe kestab 1 aasta (sh nii teooria kui praktika). 
Jaotusvõrgu elektrike töökohapõhise õppega alustati 2016. aastal ja senise positiivse kogemuse ning 
tagasiside alusel seda võiks kindlasti laiendada. 

Võti muutusteks seisneb mõtteviisi muutuses. Nii ettevõtted kui haridusasutused saavad sellele kaasa 
aidata läbi uue paradigma levitamise: 

• kõik muutub digitaalseks – keda huvitab digitaliseerimine, andmed ja programmeerimine, 
peavad kaasa tulema; 

• kliimamuutuste vastu võitlemine – elektrifitseerimine, energiamajandus, detsentraliseeritud 
(ehk tarbijakesksed) energiasüsteemiid, elektromobiilsus on valdkonnad, kus on tuleviku 
ärivõimalused; 

 
30 COVID-19 and construction: arly lessons for a new normal?, Loughborough University, 2020, 
https://www.balfourbeatty.com/media/318555/covid19-and-construction-early-lessons-for-a-new-normal.pdf  
31 Taani elektripaigaldusettevõtete liit Tekniq, https://www.tekniq.dk  
32 Haridus- ja Teadusministeerium, https://www.hm.ee/et/opipoiss  
33 Tallinna Polütehnikum, https://www.tptlive.ee/sisseastujale/jaotusvorgu-elektrik-5-tase-jatkuope/  
34 Esmakordselt Eestis on võimalus saada jaotusvõrgu elektriku kutsetunnistus, Elektrilevi, 2016, 
https://www.elektrilevi.ee/uudised/avaleht/-/newsv2/2016/09/30/esmakordselt-eestis-on-voimalus-saada-jaotusvorgu-elektriku-
kutsetunnistus  



• valdkonna karjäärivõimlaused on üha mitmekesisemad ja interdistsiplinaarsemad; 

• digitaliseerimine ja automatiseerimine teevad töö oluliselt lihtsamaks; 

• karjäär elektripaigaldiste valdkonnas on eesmärgistatud - noortel on võimalus olla ise 
tuleviku energia ülekannete kujundaja ning muuta inimeste elu mugavamaks; 

• karjäärivõimalused arenevad kiiresti – elektrikust on võimalik saada komplekssete 
süsteemide juhiks; 

• suur osa turutegijatest tuleb erasektorist –noortel on võimalus tegeleda ettevõtlusega; 

• palgatingimused on atraktiivsed – õpipoistele makstakse palka ning ettevõtted võitlevad 
talentide pärast. 

  



4. Elektripaigalduse valdkonna ettevõtete arendusvajadused 
trendidest ja ettevõtete vajadustest lähtuvalt 

Ettevõtted investeerivad teadus- ja arendustegevusse peamiselt konkurentsieelise saamiseks 
konkurentide ees kas siis läbi uute toodete ja teenuste, tuues esimesena uusi tehnoloogiaid turule või 
optimeerides oma äriprotsesse. Suurtes ettevõtetes, kellel on mitmeid tooteid või teenuseid, on 
omaette arendusosakonnad, samas kui väiksemad ettevõtted ostavad sageli teadus- ja 
arendusteenused (TA) sisse. Seejuures ei ole TA lihtsalt teadmuse sisseostmine, vaid strateegiline 
tegevus, mis on suunatud ettevõtte pikaajalise kasvu tagamiseks. TA’st nähtavad tulemused ei ole 
kunagi kiired – kui uue toote või teenuse saab aasta või paariga välja arendada, siis kasum selle 
müügist tuleb pikema perioodi vältel. Siiski, tuleviku arengule suunatud ettevõtted peavad TA 
investeeringuid oluliseks kuna: 

1) need aitavad tõsta ettevõtte produktiivsust, 

2) tõstavad ettevõtte väärtust investorite silmis, 

3) aitavad vastu pidada tihedas konkurentsis. 

Innovatsiooniuuringu 2016 – 201835 alusel oli 73% Eesti ettevõtetest innovaatilised ehk nad 
investeerisid arendustegevusse. Kõige rohkem investeerisid arendustegevustesse üle 250 töötajaga 
ettevõtted, kõige vähem oli innovaatilisi ettevõtteid 10-49 töötajaga ettevõtetes. Seejuures ei olnud 
suurt vahet kas ettevõte tegeleb tootmise või teenindusega – innovaatiliste ettevõtete arv oli 
samaväärne. Samuti on võrreldav innovaatiliste ettevõtete arv, kes tegelesid protsessiuuendusega 
(53,2%) ja tooteuuendusega (49,4%). Seejuures on märkimisväärne, et nii tööstus- kui 
teenindusettevõtete hulgas tegeleti enim toodete või teenuste täiendamisega kui uute toodete või 
teenuste väljatöötamisega. See annab märku Eesti ettevõtete kas madalast võimekusest või 
vajadusest täiesti uusi tooteid ja teenuseid välja töötada – igal juhul on toodete ja teenuste 
täiendamise näol tegu pigem mõõduka kui radikaalse innovatsiooniga. TA tegevusega tegeles enam 
kui pool suurtest (üle 250 töötajaga) ettevõtetest, seejuures ettevõttesisest TA’ga tegeles umbes 50% 
ettevõtetest samal ajal kui umbes 30% ostsid TA’d väljaspoolt ettevõtet sisse. Pideva TA’ga tegeles 
umbes 8% ettevõtetest. Samas on märkimisväärne, et tehnoloogiatega seotud teadmust ja 
konsultatsioone osteti eeskätt sisse erasektorist. „Teadusasutustelt või kõrgkoolidelt osteti 
konsultatsioone 72% vähem.“36 Vaadates mille jaoks ettevõtted peamiselt arendustesse investeerivad 
– toodete ja teenuste uuendamine - siis on tehnoloogia-alaste teadmiste sisseostmine erasektorist 
igati mõistetav. Teadusasutustega on mõistlik teha koostööd juhul, kui tahetakse arendada täiesti 
uut toodet või teenust või tahetakse lisada tootele olulist uut funktsiooni, mis nõuab täiendavat 
arendust ja testimisi laboritingimustes. Samuti on teadusasutusega koostöö õigustatud väga kitsa 
nišitoote või teenuse puhul, kui turul puudub vastav kompetents. Koostöö teadusasutusega on 
ettevõtte jaoks siiski aeganõudev ja kulukas ning see koostöö peab mõlema poole jaoks olema 
strateegiline. Seega, võib kokkuvõtvalt öelda, et Eesti ettevõtete valmisolek koostööks 
teadusasutustega on aastal 2021 veel madal. Samadele järeldustele tuli ka 2019. aastal Horisont 2020 
raames läbiviidud Eesti TA ja innovatsioonisüsteemi analüüs37. 

Innovatsiooniuuringu tulemused võib EETEL’i ettevõtete hulgas läbiviidud küsitlusele ja 
grupiintervjuudele tuginedes laias laastus üle kanda ka elektripaigaldajate turule:  

• valdkonna ettevõtted on peamiselt väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kel napib 
võimekust innovatsiooniks; 

 
35 Eesti ettevõtete innovatsiooniuuring 2016 – 2018, Eesti Statistika, https://www.stat.ee/sites/default/files/2021-
01/Innovatsioonianalüüs-ET.pdf  
36 ibid  
37 Peer Review of the Estonian R&I system, Horizon 2020 Policy Support Facility, 2019, https://www.hm.ee/sites/default/files/pr_estonia_-
_final_report_.pdf  



• tegeletakse heal juhul ettevõttesisese toote- ja teenuse uuendamisega kui täiesti uute 
toodete ja teenuste väljatöötamisega; 

• mõned ettevõtted on ostnud sisse teadmust teistelt ettevõtetelt ning 
• koostööd ülikoolidega on teinud mõni üksik ettevõte. 

Samuti, kuna elektripaigaldusega tegelevad ettevõtted on tihedalt seotud ehitusturuga, siis ehitusturu 
tõusu tingimustes on ka elektripaigaldajatel, elektrisüsteemide projekteerijatel ja elektriseadmete 
tootjatel töömaht suur ning arendusteks aega napib. Lisaks on ehitussektor üldiselt väga 
tööjõumahukas vastupidiselt „tehnoloogiamahukatele tegevusaladele, kus toodete unikaalsed 
kvaliteediomadused võimaldavad ettevõtjal küsida oma toodete eest klientidelt kõrget hinda. /.../ 
Eesti ja laiemalt Ida-Euroopa eripära on seejuures, et teadusmahukatel tegevusaladel, nt. 
elektroonikatööstuses, domineerivad rahvusvaheliste kontsernide tootmisüksused samas kui 
valdkonnale muidu omased investeeringud teadus- ja arendustegevusse on pigem tagasihoidlikud.“38 

Vaatamata valdkonna senistele napile innovaatilisusele saab grupiintervjuude ja valdkonna trendidele 
tuginedes siiski leida võimalusi valdkonna arendamiseks. Tõsi, need arendused on vajalikud pigem 
ettevõtete kohanemiseks turunõudlusega ja püsimaks konkurentsis, kui suurteks TA 
investeeringuteks. Samuti, kuna valdkond on tööjõumahukas, siis on peamised arendustegevused 
seotud kas ärimudeli kohandamise, äri- ja tootmisprotsesside efektiivsemaks muutmise (ja seeläbi 
valdkonna lisandväärtuse tõstmisega) või oskuste arendamisega: 

• Paradigma muutmine elektripaigaldusest elektriga seotud terviklahenduste pakkujaks. Nii 
ettevõtetele kui kogu valdkonnale tähendab see mõtteviisi muutust traditsioonilise ’paigaldus-
kasutamine-hooldus’ mudelilt komplekssemale ja mitmekesisemale ärimudelile. Ettevõtted 
peavad valima kas jääda traditsioonilise ärimudeli juurde või minna kaasa turu trendiga, kus 
elektripaigaldajatelt oodatakse terviklikke rätsepalahendusi. Ettevõttesiseselt tähendab see 
strateegilist otsust, uute teenuste ja toodete väljatöötamist ja uue oskusteabe töölevõtmist. 

• Töötajate oskuste ja teadmiste vastavusse viimine turu nõudlusega. Uute tehnoloogiate ja 
rohepöörde võidukäik toob muudatusi ka elektripaigalduse turule – elektromobiilsus, targad 
hooned, hooneautomaatika, kontaktivabad tehnoloogiad, energia salvestamine või andmeside 
elektrisüsteemi kaudu on mõned näited, mis lähiaastatel saavad hoogu juurde ning milledega 
tegelemiseks vajavad ettevõtted uut oskusteavet. Valdkonnale tähendab see tihedat koostööd 
haridusasutustega uute õppekavade väljatöötamisel. 

• Digitaliseerimine, sh. kontaktivabad tehnoloogiad, pakub elektripaigaldajatele uusi 
ärivõimalusi tuues turule uusi teenuseid (targad hooned, sh. energia salvestamine, 
elektromobiilsus, automaatne valgustus, BIM lahendused, jms), kuid ka vajadust uue 
oskusteabe järele (küberturvalisus). Ettevõtetele tähendab see peamiselt investeeringuid 
teenuste arendamisse. 

• Elektripaigaldajate valdkonna muutmine noortele talentidele atraktiivsemaks. Valdkonna 
kiire areng, uute tehnoloogiate kasutuselevõtt, digitaliseerimine ning karjäärivõimalused on 
kõik märksõnad, mis iseloomustavad elektripaigalduse valdkonda, kuid need ei ole täna 
piisavalt kinnistunud noorte erialavalikus. Valdkonnale tähendab see mõtteviisi muutust ja 
positiivse kuvandi loomist. 

• Teadlikkuse tõstmine energia salvestustehnoloogiatest ja nende potentsiaalist 
energiatarbimise stabiliseerimisel (sh. hoonetes). Tänased elektripaigaldusega tegelevad 
ettevõtted ei pea veel mõtlema ’tarkade hoonetega’ kaasnevate ärivõimaluste peale – kliendid 
ei nõua täna veel energia salvestamist stabiliseerimaks hoone energiavarustust ning 
hinnakõikumisest tingitud šokke. Samas on juba täna oluline juhtida ettevõtjate tähelepanu 
energia salvestamisega kaasnevate tehnoloogiate arendamisega seotud väljakutsetele, et nad 
oskaksid olla valmis kiireks ärimudeli ümberkujundamiseks ja uute kompetentside kaasamiseks.  

 
38 Elektriinstallatsioonide turu aastaraport, Äripäev, 2021: https://pood.aripaev.ee/elektriinstallatsioonid 



5. Ettepanekud ja soovitused valdkonna arendamiseks 
Ettepanekud ja soovitused valdkonna arenguks on jagatud kolme kategooriasse: soovitused, mis on 
suunatud ettevõtetele ning seejärel soovitused EETEL’ile kui erialaliidule ning lõpuks soovitused 
poliitikakujundajatele. 

Ettepanekud ja soovitused ettevõtetele 

Ettevõtted, kes näevad digitaliseerimises ja rätsepalahendustes (või nende kombinatsioonis) oma 
ettevõtte tulevikku, koorivad turult koore. Ettevõtted peavad vaatama üle oma tänased strateegiad 
ja hindama oma valmisolekut ja võimekust kohanemaks muutunud turunõudluse ja uute 
tehnoloogiate peale tulekuga: 

• kui tänased teenused on peamiselt suunatud traditsioonilisele ’paigaldus-kasutamine-
hooldus’ mudelile, siis tuleviku turg nõuab komplekssemat ja mitmekesisemat lähenemist 
kliendile. Seega on ettevõtetel vaja lisaks elektrisüsteemide projekteerimisele, 
elektripaigaldusele ja elektrivõrkude ehitamisele olla võimelised pakkuma ka laiemat spektrit 
teenuseid, mis on seotud energiatõhususe, tarkade linnade/majade/valgustuse/võrkudega, 
aga ka hooneautomaatika, audio/video, päikese ja tuuleenergia, soojuspumpade, energia 
salvestamine ja vesinikutehnoloogiatega. Rohkemate teenuste ja rätsepalahendustega on 
võimalik tõsta nii ettevõtte kui kogu valdkonna lisandväärtust. 

• üha kiiremini arenev ja leviv digitaliseerimine pakub elektripaigaldajatele uusi ärivõimalusi nii 
tarkade linnade/majade/valgustuse/võrkude kui ka fiiberoptiliste ja 5G kaablite paigalduse 
ning andmeside elektrisüsteemi kaudu lahenduste pakkumisega. Elektripaigaldajad seisavad 
energeetika ja digitaliseerimise ristteel – energialahenduste haldamine liigub üha enam 
digitaalseks (elektromobiilsus, targad hooned, targad võrgud, targad linnad jms). 

Ettevõtetel on soovitatav kaardistada millised potentsiaalsed teenused võiksid olla kõige 
prioriteetsemad ning milliseid muudatusi või arendusi on ettevõttes vaja teha, et neid teenuseid 
pakkuda. Samuti võiksid ettevõtted mõelda milliseid muudatusi on vaja teha äri- ja 
tootmisprotsessides pakkumaks klientidele rätsepalahendusi. Teenuste arenduse puhul, kus 
olemasolev teadmus või osa lahendusest on rahvusvahelisel turul juba olemas, on mõistlik teadmus 
sisse osta erasektorist. Teenuste puhul, mis nõuavad olulist täiustamist või täiesti uue teenuse 
väljatöötamist ja testimist, on soovitatav leida koostöövorm mõne teadusasutusega. 

Ettevõttesiseste äri- ja tootmisprotsesside digitaliseerimine on elektripaigaldajatele kiire ja 
efektiivne uuendus. Digitaliseerimine aitab muuta ettevõttesisesed protsessid kiiremaks, 
efektiivsemaks ning paremini jälgitavamaks. Samuti annab äriprotsesside andmete kogumine ja 
analüüs ettevõtte juhtidele uued võimalused juhtimisotsuste tegemiseks. Ettevõtetel on soovitatav 
analüüsida kuivõrd äri- ja tootmisprotsesside digitaliseerimine tooks aja- ja ressursi kokkuhoidu. 
Siinkohal on kasulik konsulteerida digidiagnostikat pakkuvate ettevõtetega. 

Kontaktivabade tehnoloogiate üha laienev kasutuselevõtt pakub uusi ärivõimalusi ka 
elektripaigaldajatele. Tulenevalt ettevõtte profiilist ja oskustest on ettevõttel soovitatav kaardistada 
kas ja kuivõrd oleks kontaktivabade tehnoloogiate pakkumine klientidele vajalik ja mõistlik. Samuti on 
soovitatav analüüsida milliseid muudatusi on selle teenuse pakkumiseks vaja ettevõttes teha. 

Ettevõtted peavad hindama oma valmisolekut ja võimekust ettevõttesiseste äri- ja tootmisprotsesside 
keskkonnasõbralikumaks muutmiseks. Siin on kindlasti abiks ettevõttevälised konsultandid, kes täna 
juba turul tegutsevad ja viivad läbi organisatsioonide keskkonnasõbralikkuse ja jätkusuutlikkuse 
auditeid (nt. Eestis tegutsev jätkusuutlikkuse strateegia ja keskkonnamõjude analüüsiga tegelev 
ettevõte Sustinere39). Ettevõtted, kellel on ette näidata keskkonnasõbraliku või jätkusuutliku ettevõtte 

 
39 https://www.sustinere.ee/et  



tunnustus või standard, saavad seda kasutada oma maine tõstmiseks nii investorite kui ka tarbijate 
seas. 

Ettepanekud ja soovitused EETEL’le 

EETEL kui elektripaigalduse turu ettevõtteid koondav erialaliit võiks uue strateegia ja visiooni 
kujundamisel mõtestada lahti ka turu kontseptsiooni – kellena valdkonna ettevõtted tahavad end 
uuenenud turunõudluse ja tulevikutehnoloogiate valguses näha – kas jääda traditsiooniliselt 
elektripaigaldajateks (madala lisandväärtusega valdkonnaks) või muutuda elektrisüsteemide 
integreerijaks (kõrge lisandväärtusega valdkonnaks) ja pakkuda terviklahendusi. 

Tulenevalt turunõudlusest, uute tehnoloogiate kasutuselevõtust ning uute teenuste väljatöötamise 
vajadusest kasvab ettevõtete vajadus uute teadmiste ja oskuste järele. Komplekssemate teenuste 
(sh. rätsepalahenduste) pakkumisel on soovitatav EETEL’i eestvedamisel luua valdkonnaspetsiifiliste 
täiendkoolituste moodulid. Nende eesmärk on pakkuda valdkonna ettevõtete töötajatele pideva 
täiendõppe võimalust, uute tehnoloogiatega kursis olemist ning uusi teadmisi turu trendidest. Need 
koolitused saab läbi viia koostöös nii seadmete tootjate, kui ka kutse- ja ülikoolidega. 

Tulevik liigub rohelisema energia poole ning see mõjutab otseselt ka elektripaigaldajaid. EETELi 
ülesanne on tõsta ettevõtjate teadlikkust uutest tehnoloogiatest ja trendidest nii energeetikas, 
digitaliseerimisel kui ka ehituses. Eriti peaks ettevõtjate tähelepanu juhtima energia salvestamisele 
kui olulisele komponendile ’targa hoone’ kontseptsioonis. Energia salvestustehnoloogiad on kiires 
arengus ning pigem varem kui hiljem nõudlus hoonete energia salvestustehnoloogiate osas kasvab. 
Ettevõtjatelt nõuab see kiiret ärimudeli kohandamist muutunud turunõudlusele ehk ettevõtja peab 
olema võimeline pakkuma terviklahendust lisaks kütte, ventilatsiooni ja elektri tavapärastele 
lahendustele ka laiemat kontseptsiooni energia salvestamisest, selle süsteemi paigaldamisest ja 
hooldusest. 

Riigi poolt läbiviidavad tegevused 

Riigi eeskuju uute tehnoloogiate juurutamisel on äärmiselt oodatud ja väga tõhus turunõudluse 
kujundamise vahend. Riigiasutuste poolt läbiviidavad innovaatilised riigihanked annavad turule 
signaali, et näiteks, riik tunnustab teatud uusi tehnoloogiaid ning innustab läbi hangete ka erasektori 
toote ja teenuse arendust. Siinkohal on, näiteks, Riigi Kinnisvara ehitushanked heaks võimaluseks uute 
tehnoloogiate kasutuselevõtuks (sh. energia salvestustehnoloogiad). Riigi eeskuju andmiseks on kõigil 
riigiasutustel soovitatav kõik riigihanked läbi viia keskkonnasäästlikena ning viia rohkem läbi 
innovaatilisi riigihankeid. 

Elektripaigaldajate valdkond on muutumas noortele talentidele üha atraktiivsemaks. Haridus- ja 
Teadusministeeriumil, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil, kutse- ja kõrgharidusasutustel 
ning ettevõtetel on soovitatav üheskoos levitada järgmisi mõtteviisi muutvaid sõnumeid: 

• kõik muutub digitaalseks – keda huvitab digitaliseerimine, andmed ja programmeerimine, 
peavad kaasa tulema; 

• kliimamuutuste vastu võitlemine – elektrifitseerimine, energiamajandus, detsentraliseeritud 
(ehk tarbijakesksed) energiasüsteemiid, elektromobiilsus on valdkonnad, kus on tuleviku 
ärivõimalused; 

• valdkonna karjäärivõimlaused on üha mitmekesisemad ja interdistsiplinaarsemad; 

• digitaliseerimine ja automatiseerimine teevad töö oluliselt lihtsamaks; 

• karjäär elektripaigaldiste valdkonnas on eesmärgistatud - noortel on võimalus olla ise 
tuleviku energia ülekannete kujundaja ning muuta inimeste elu mugavamaks; 

• karjäärivõimalused arenevad kiiresti – elektrikust on võimalik saada komplekssete 
süsteemide juhiks; 



• suur osa turutegijatest tuleb erasektorist –noortel on võimalus tegeleda ettevõtlusega; 

• palgatingimused on atraktiivsed – õpipoistele makstakse palka ning ettevõtted võitlevad 
talentide pärast. 

Mõtteviisi muutmine on pika mõjuga protsess, mistõttu tuleb nende sõnumite edastamisel olla 
järjekindel ning kasutada erinevaid kanaleid, näiteks ministeeriumute, haridusasutuste ja ettevõtete 
kodulehed ja sotsiaalmeedia kanalid, artiklid, haridusmessid, koolides korraldatavad töötoad ja 
lahtiste uste päevad, kutsevõistlused jms. 

Energia salvestustehnoloogiate arendamise toetamine, teadlikkuse tõstmine ja õppekavade 
kohandamine vastavalt turunõudlusele. Energia salvestustehnoloogiate toetamist saab teha nii 
strateegilisel tasandil, näiteks, läbi TAIE ja nutika spetsialiseerumise kohalike ressursside väärindamise 
fookusvaldkonna, kui ka rakenduslikul tasandil, näiteks, toetades ettevõtete ja teadusasutuste 
koostööd (nt. läbi rakendusuuringute programmi). Samuti on riigi tasandi strateegiline otsus toetada, 
näiteks, vesikutehnoloogiate, kui ühe suure potentsiaaliga energia salvestustehnoloogia, arendamist 
(sh, õppekavad taastuvenergeetika (sh. vesinikutehnoloogia) spetsialistidele, vesiniku laialdasem 
kasutamine kütusena transpordisektoris, jms). 

  



Lisa 1 Küsitluses kasutatud küsimustik 
 Küsimus 

 Kas olete: 

a) elektrimaterjalide tootja 
b) lahenduste projekteerija 
c) elektripaigaldusega tegelev ettevõte 
d) välisvõrkude ehitaja 
e) hulgimüüja 

1 Kas olete viimase 5 aasta jooksul kasutanud ülikoolide laboreid? 

2 Kas olete viimase 5 aasta jooksul tutvunud ülikoolide/kõrgkoolide pakutavate teenustega? 

3 Kas olete valmis kaaluma konsultatsioonifirma abi asemel ka teadusasutuste abi? 

4 Kas peate oluliseks teie valdkonna ettevõtete äriprotsesside koondanalüüsi? 

5 Kas olete valmis koolitama teadustöötajaid oma tootmise eripärade osas harimiseks? 

6 Kas soovite lisainfot lisaks EASile ka muudest fondidest toetusmeedetest toetuse saamiseks? 

7 Kas olete huvitatud analüüsist, kus võrreldakse erinevate projekteerijate töövahendeid, 
meetodeid ja tööprotsesse? 

8 Kas olete huvitatud erinevate tootjate samaväärsete toodete võrdlustestidest/analüüsidest? 

9 Kas peate oluliseks uurida kuidas sisustatakse erinevate ametinimetustega töötajate tööd? 

10 Kas olete nõus jagama infot ja pildimaterjali elektripaigaldiste riketest ja ohukohtadest? 

11 Kas soovite, et jagatakse avastatud rikete ja ohukohtade kohta pildimaterjale? 

12 Kas peate oluliseks PIM standardiseerimist? 

13 Kas tööde käigus olevate oluliste elementide ((teostus)joonised, infovahetus, lähteülesanne, 
muudatused) ühtlustamist või standardiseerimist peaks analüüsima? 

14 Kui oluliseks personalivalikul peate kutsetunnistuse olemasolu? 

15 Kui oluliseks peate elektrotehniliste kontrollmõõtmiste tööprotsesside sõltumatuse 
kaardistamist? 

16 Kas tänane tööde ja hankekorraldus soosib konkurentsivõimeliste ja kvaliteetsete ettevõtete 
turul olemist? 

17 Kas peaks uurima ja analüüsima „rämpstoodete“ müügistatistika osakaalu? 

18 Kas peate oluliseks uurida vanade paigaldiste mahtu turul? 

 


