
 

 

 

 

 

 

Ettevõtlusorganisatsioonide 
arengukava(de) koostamine” 

 

LÕPPARUANNE 
 

Tellija: Eesti Tööandjate Keskliit 

 

14. mai 2010 

 

 

BDA Consulting OÜ 

Registrikood 11152948 

Tatari 64, 10134 Tallinn 

Tel: +372 627 4414 

Faks: +372 627 4410 

info@bda.ee 

CyclePlanDrive OÜ 

Registrikood 10876354 

Pärnu mnt 139e, Tallinn, 11317 

Tel: +372 6509 111 

Fax: +372 6509 112 

info@cpd.ee 

 

Hill and Knowlton Eesti AS 

Registrikood 10333381 

Bremeni käik 1, 10123 Tallinn 

Tel: +372  6800 480 

 Faks: +372 6800 481 

info@hillandknowlton.ee 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

Sisukord 
Sisukord 2 

1 Sissejuhatus 4 

2 Ülevaade projektist 4 

3 Metoodika ja soovituslikud mudelid 5 

3.1 Erialaliitude arengukava mudel .........................................................................................5 

3.2 Erialaliidu ärimudel ............................................................................................................7 

4 Elluviidud tegevused 9 

4.1 Erialaliitude arengukavade koostamise nõustamine .........................................................9 

4.2 Liidud, mis ei soovinud arengukava koostamise nõustamist...........................................10 

4.3 Ühisosa arengupäevad.....................................................................................................11 

4.3.1 Ühisosa arengupäeva eesmärgid ................................................................................. 11 

4.3.2 Olulisemad koostöövaldkonnad ................................................................................... 12 

4.3.3 Kõige prioriteetsemateks hinnatud koostöövaldkonnad ............................................... 12 

4.3.4 Teemade/valdkondade jaotus keskliitude ja haruliitude vahel...................................... 13 

4.3.5 Koostöö kommunikatsiooni korraldamisel ................................................................... 13 

5 Järeldused ja ettepanekud 15 

5.1 Järeldused ........................................................................................................................15 

5.2 Ettepanekud järgmisteks sammudeks .............................................................................16 



 

 

 3 

Lisad 17 

Lisa 1: Toiduliidu arengukava kokkuvõte ......................................................................................17 

Lisa 2: Elektritööde ettevõtjate (EETEL) arengukava kokkuvõte...................................................20 

Lisa 3: Elektritööstuse Liidu (ETL) arengukava kokkuvõte ............................................................23 

Lisa 4: Haiglate Liidu arengukava kokkuvõte ................................................................................26 

Lisa 5: Põllumeeste Liidu arengukava kokkuvõte..........................................................................28 

Lisa 6: Etendusasutuste Liidu arengukava kokkuvõte...................................................................33 

Lisa 7: Rõiva- ja Tekstiililiidu arengukava kokkuvõte ....................................................................41 

Lisa 8: Projektibüroode Liidu arengukava kokkuvõte ...................................................................43 

Lisa 9: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL)...........................................................45 

Lisa 10: Kaupmeeste Liit................................................................................................................47 

Lisa 11: Eesti Sadamate Liit ...........................................................................................................51 

Lisa 11 Ülevaade erialaliitude arengukavade koostamise nõustamisest......................................53 

Lisa 12 01.04.2010 arengukavade koostamise ühisseminari päevakava......................................54 

Lisa 13. 01.04.2010 arengukavade koostamise ühisseminari osalejate nimekiri .........................55 

LISA 14. Planeeritud ja elluviidud tegevuste ning oodatud ja saavutatud tulemuste võrdlus .....56 

 



 

 

 4 

 

1 Sissejuhatus 
Käesolev aruanne on Programmi „Eesti ettevõtlusorganisatsioonide võimekuse tõstmine“ raa-
mes teostatava projekti „Eesti ettevõtlusorganisatsioonide arengukava(de) koostamise“ lõpp-
aruanne.  

Leping sõlmiti 15. oktoobril 2009 BDA Consulting OÜ (Konsultant) ja Eesti Tööandjate Keskliidu 
(Tellija) vahel. Tööde teostajaks on konsortsium eesotsas BDA Consulting OÜ-ga, liikmeteks 
CyclePlanDrive OÜ ja Hill and Knowlton Eesti AS.  Tööde teostamine on konsortsiumi partnerite 
vahel fikseeritud ja ära jaotatud.  

Projekti elluviimise esialgne lõpptähtaeg oli 26. veebruar 20010. 02. Veebruaril allkirjastati BDA 
Consulting OÜ ja Eesti Tööandjate Keskliidu vahel lepingu muudatus, mille kohaselt oli projektil 
uus lõpptähtaeg – 13 aprill 2010. Teistkordselt muudeti lepingu lõpptähtaega 14. Aprillil 2010, 
mil allkirjastati uus lepingu muudatus tööde teostamise lõpptähtajaga 15 mai 2010.  

Lõpparuande eesmärgiks on anda ülevaade projekti raames valminud tööde tulemustest, pla-
neeritud ja elluviidud tegevuste võrdlusest ning oodatud ja saavutatud tegevuste võrdlusest. 

2 Ülevaade projektist 
Käesoleva projekti eesmärgiks on Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Eesti ettevõt-
lusorganisatsioonide võimekuse tõstmine“ raames 23 programmis osaleva ettevõtlusorganisat-
siooni hõlmava arengukava või arengukavade kogumi koostamine, mis näeb ette tegevused 
organisatsioonide võimekuse tõstmiseks.  

Ettevõtlusorganisatsioonidele välja töötatavad arengukavad peavad tuginema järgmistel siiani 
läbiviidud programmi tegevustel ja peavad haakuma käimasolevate tegevustega: 

• ettevõtlusorganisatsioonide sidusrühmade ootuste ja vajaduste uuring ning haldussuut-
likkuse analüüs – teostatud CyclePlanDrive OÜ, PRAXIS SA, Hill and Knowlton AS kon-
sortsiumi poolt; 

• rahvusvaheliste parimate praktikate uuring, mille käigus vaadatakse ettevõtlusorgani-
satsioonide ülesehitust ja toimimist teistes riikides – teostatud CyclePlanDrive OÜ poolt; 

• koolitusprogramm organisatsiooni juhtidele, toimunud on koolitused liikmesuhete, tee-
nuste arendamise, õigusloome jms osas, sügisesel perioodil on kavas organisatsiooni 
arendamisele keskenduvad koolitused – teostatud BDA Consulting OÜ poolt. 

• ajurünnakud ettevõtlusorganisatsioonidega kommunikatsioonivõimekuse toetamiseks, 
käimas on nõustamine ja tulemas veel ühisüritused – teostamisel  Hill and Knowlton AS 
poolt; 

• IT lahenduste vajadusanalüüs ja käimas on ühiste IT lahenduste välja töötamine - teos-
tamisel AS Fujitsu Services poolt.  
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3 Metoodika ja soovituslikud mudelid 
Programmi raames 2009 aastal läbi viidud koolitustel käsitleti strateegilist planeerimist erialalii-
tudes, arengukavade erinevaid mudeleid ja alaliidu ärimudelit. Töö käigus koostati „ideaalse 
alaliidu“ ärimudel ja soovituslik arengukava vorm erialaliitudele.  

Alljärgnev kirjeldab soovituslikku arengukava vormi erialaliidule ning alaliidu ärimudelit.  

3.1 Erialaliitude arengukava mudel 

Arengukava tähendab organisatsiooni kõigi tegevuste kombineerimist süsteemi, mis loob vajali-
ku sobivussideme keskkonna vajaduste ja organisatsiooni poolt kavandatud sammude vahel. 

Erialaliitude arengukava soovituslikule vormile pandi eelduseks, et see peab hõlmama kõiki eri-
alaliidu tegevusalasid ja nende arengut, peab käsitlema juhtimismudelit ning rahastamise alli-
kaid. Arengukava koostamine ei tohiks tekitada liigset bürokraatiat ega olla liiga pikk protsess. 
Erialaliitude omapära arengukava koostamisel on laiapõhisus. Suur osalevate liikmete arv on 
arengukava protsessis oluline, samas on sellise protsessi korraldamine ja juhtimine raske.  

Nendest eeldustest lähtuvalt koostati soovituslik metoodika erialaliitude arengu kavandamiseks 
ja minimaalne soovituslik arengukava vorm. 

Metoodika: 

• erialaliitude arengukava koostatakse üldjuhul 4 aasta peale või pikemaks (sõltub 
kokkulepitud juhatuse liikmete volituste tähtajast: periood peaks olema miini-
mum 1 aasta pikem); 

• juhatus koos tegevjuhiga otsustab kas protsessi kaasata koordineeriv (või ka 
arengukava kirja panev) konsultant. Kui otsustatakse kaasata konsultant, siis ju-
hib edasi projekti konsultant. Kui mitte, siis on projekti juhtimine tegevjuhi üles-
anne; 

• kui erialaliidu liikmete arv on alla 20, siis kutsutakse kokku liikmed vähemalt 
ühele arengupäevale, kus viiakse läbi ajurünnakud arengukava koostamiseks. 
Vajadusel valitakse teistsugune kooskäimise kordade arv. Arengupäeva(de)l saa-
vutatud kokkulepped on arengukava koostamise aluseks. 

• Kui erialaliidu liikmete arv on üle 20, siis on soovitatav saata kõigile eeluuringu 
ankeet, milles küsitakse tagasisidet liidu senise tegevuse ja teenuste kohta, et-
tevõtete soovitusi nende arendamiseks ning nende uusi soove ja ootusi erialalii-
du tegevusele. Ankeedis on ka küsimus, kas liige soovib osaleda arengupäeva-
del. Andmed koondatakse sisendiks aruteludele. Arengupäevaks kutsutakse 
kokku juhatus (või volikogu – olenevalt põhikirjalisest juhtorganist) ja tegevjuht-
kond. Kaasatakse osalussoovi avaldanud liikmed, vajadusel veel mõned suure-
mad/aktiivsemad liidu liikmed.  
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• Arengupäeva(sid) juhib konsultant või tegevjuht. Arutelud, esitlused jm proto-
kollitakse ja kasutatakse hiljem arengukava dokumendi koostamisel. 

• Arengukava dokument koostatakse konsultandi ja tegevjuhi koostöös olenevalt 
kokkulepitud tegevustest. 

• Arengukava dokumendi draft saadetakse laiali täiendamiseks kõigile aruteludel 
osalenutele. Täiendused ja muudatused kogutakse, tehakse valik ja viiakse vali-
tud Täiendused sisse dokumenti.  

• Arengukava tutvustatakse üldkoosolekul ja pärast kinnitamist on see üldkoos-
oleku otsuse kohaselt kas avalik dokument (nt kättesaadav liidu kodulehel) või 

saadetakse kõigile liikmetele otse. 

• Arengukava täitmist ja täiendamist arutatakse juhtorganis vähemalt kord aastas, 
vajadusel viiakse sisse muudatused arengukava dokumenti. 

 

Arengukava dokumendi vorm: 

Esitatakse peatükkide nimetused ja sisu lühikirjeldus. 

Missioon ja visioon 

• Missioon lähtub liidu põhikirjalisest eesmärgist ja kirjeldab milleks liit on ellu kutsutud, 
mida liige ja ühiskond saab liidu toimimisest; 

• Visioon on pilt erialaliidu tulevikust arengukava perioodi lõppedes. Kirjeldab missugune 
on liit perioodi lõpuks, millega tegeleb, liikmete arv jne. 

• Peatüki maht sõltub suures osas kui lahti peab (peetakse vajalikuks) visiooni sisu rääki-
da, samuti kas organisatsiooni põhiväärtusi kirjeldatakse ja kajastatakse. 

 

Valdkonna trendid, keskkond 

• Valdkonna trendide peatükk ei tohiks kujuneda eraldi dokumendiks või põhiliseks infoks 
arengukavas: maksimum: 4 lehekülge; 

• Valdkonna kirjeldus peaks hõlmama nii Eestit kui rahvusvahelist olukorda. 

 

Sihtgrupid. Liikmed ja seotud osapooled 

• Osapooled, nende ootused ja ootuste täitmine ning seosed osapoolte vahel on üks täht-
samaid AK osasid. Annab aluse liidu teenuste / tegevuste arendamisel; 

• Ankeetküsitluse puhul saadakse suur osa materjalist sellest, koondandmete analüüs tu-
leks läbi viia veel arengupäeval. 
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Organisatsioon ja ressursid 

• Teenused ja tegevused. Kirjeldatakse praegusi teenuseid ja põhitegevusi. Teenus-
te/tegevuste arendamise mudel ja arendusplaan; 

• Organisatsiooni struktuur ja ressursid (infra, koostööpartnerid). Kirjeldatakse juhtimis- ja 
koostegevuste mudelit põhipartneritega; 

• Personal ja personaliarendus. Kirjeldatakse erialaliidu personalivajadust ja –arendust. 

 

Hetkeolukorra analüüs: SWOT / PEST 

• SWOT kirjeldab organisatsiooni ja keskkonna olukorda ühe tabelina (head ja vead, või-
malused ja ohud). Analüüsida tuleb nende võimalikke seoseid ja vastastikkust mõju; 

• PEST analüüs käsitleb detailsemalt keskkonna mõjusid ja sobib hästi täiendavaks analüü-
siks SWOT-ile; 

• Riskide maanduse võimalused; 

• Vajadusel võib kasutada muid metoodikaid, kuid ei tohiks sellele liiga palju aega kuluta-
da – see peatükk võtab lühidalt kokku eelmised kolm. 

 

Pikad eesmärgid 

• Prioriteedid kogu perioodi tegevustes / arendustes. Põhi- ja alameesmärgid, vajadusel 
selgitused eesmärkide ja loodetavate tulemuste kohta; 

• Pikaajaliste eesmärkide täitmisega seotud investeeringute vajadus; 

• Investeeringute rahastamise allikate kirjeldus. 

• Täiendatakse ja muudetakse vajadusel iga-aastasel juhatuse/volikogu arengupäeval. 

 

Lühiajalised eesmärgid 

• Ei ole enam arengukava osa otseselt. Lühiajaline tegevuskava koostatakse aastaks ja on 
taktikaline tegevjuhtkonna/juhatuse töövahend; 

• Võib olla lisa, mida igaaastaselt lisatakse arengukavale ja üks vahendeid arengukava 
täitmise kontrolliks. 

 

3.2 Erialaliidu ärimudel 

Erialaliidu ärimudel koostati koolituste käigus 2009 aastal ja käsitles pigem proovi ühtlustada 
liitude vahelisi arusaamu liidu toimimise mehhanismist. Ärimudeli koostamine pea olema eriala-
liidule kohustuslik, kuid organisatsiooni arendamisel ja analüüsil on see hea abivahend. 

Ärimudel käsitleb kesksena liidu teenuseid, kasu mida liit pakub. Ühelt poolt mõjutavad seda 
kasu teenuste/kasu saajad (liidu sihtgrupid, nendega tehtav töö, suhtlemiskanalid) ning teiselt 
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poolt kasutatavad ressursid ja organisatsioon (tuumoskused, tegevused, koostööpartnerid). 
Tegevuste tulu- ja kulupool näitavad rahalisi ressursse ning nende kasutamist.  

Ärimudeli koostamisel tuleb vastata peamistele küsimustele: 

• Kelle jaoks me olemas oleme? 
• Mida nad meilt ootavad? 
• Kuidas me nendega suhtleme? 
• Millist lisaväärtust pakume? 
• Milliseid oskusi vajame? 
• Milliseid partnereid vajame? 
• Mis tegevusi peame tegema? 
• Milline on eelarve (tulud / kulud) ? 

 

Koolitusel koostatud erialaliidu ärimudeli näide: 

PAKUTAV 
LISAVÄÄRTUS

KULUDE 
STRUKTUUR

SUHTED 
LIIKMETE JA 

TEISTE 
HUVITATUD 

OSAPOOLTEGA

SIHTGRUPP
TUUMOSKUSED

PARTNERID

TULUDE 
STRUKTUUR

• Esindamine, 
eestkõnelemine
• Teenuste osutamine
• Nõustamine
• Ühishuvide ja 
vajaduste rahuldamine
• Lisandväärtus 
(advocacy)
• Ettevõtluskeskkonna 
loomine
• Eriala valdkonna 
ajaleht

• AÜ Kutsekoda koolid
• Tegevusvaldkonnaga 
seotud organisatsioonid
• Avalik sektor
• Rahvusvahelised 
katuseorganisatsioonid
• ETKL
• Kutseharidusasutused

•Liikmetega suhtlemine 
•Professionaalsed 
teenused
• Olla õigel ajal õiges 
kohas
• Liikmete esindamine  
• “Hea tava”
• Valdkonna imago 
parandamine
• Eriala valdkonna 
ajaleht

• Avalik sektor
� Riik (pol.)
�Kodanik (tarb)
• Meedia (adekvaatne)
•Katusorganisatsioonid

• Püsikulu
• Büroo (peaaegu olematud)
• Tööjõukulu (veel pisem)
• Projektide omafinantseeringud
• Liikmemaksud
• PR-kulud
• Enesetäiendamine
• Tööjõukulu
• Halduskulu
• Kutseandmine

• Liikmemaks
• Tulud projektidest
• Tasulised teenused
• Kutseandmine
• Sertifikaadid

• Liikmed (eriala 
tegevusala ettevõtted)
• Organisatsioonid
• Potentsiaalsed 
liikmed
• Projektid
• Koolitustegevus

• Koostööoskus
• Eriala tehniline taust 
(tooted, kutse)
• Eriala õiguslik taust
• Haridus/töökogemus 
sektoris
• Erialane kompetents
• Koostöövalmidus
• Suhtlemisoskus 
• Emotsionaalne  
intelligents

INFRASTRUKTUUR

LIIKMED
PAKKUMINE

FINANTSID

VÄÄRTUSE LOOMINE 
EHK TEGEVUSED

Piiratud 
ressursid
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4 Elluviidud tegevused 

4.1 Erialaliitude arengukavade koostamise nõustamine 

Tuginedes konsortsiumi pakkumusele viidi tööde teostamise esimeses etapis läbi  erialaliitude 
arengukavade koostamise nõustamine, mille viisid läbi BDA Consulting OÜ ja CyclePlanDrive OÜ 
eksperdid. 

Nõustatavad erialaliidud jagunesid BDA Consulting OÜ ja CyclePlanDrive OÜ vahel järgmiselt: 

 

BDA Consulting OÜ CyclePlanDrive OÜ 

Eesti  Etendusasutuste Liit Autoettevõtete Liit 

Eesti Jäätmekäitlejate Liit Eesti Kindlustusseltside Liit 

Elektritööde Ettevõtjate Liit Ehitusettevõtjate Liit 

Elektritööstuse Liit MTÜ Ehitusmaterjalide Tootjate Liit 

Haiglate Liit Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 

Põllumeeste Keskliit Kaupmeeste Liit 

Projektbüroode Liit Turvaettevõtete Liit 

Keemiatööstuse Liit Trükitööstuse Liit 

Masinatööstuse Liit Pangaliit 

Metsatööstuse Liit Sadamate Liit 

Toiduainetööstuse Liit Turismifirmade Liit 

Rõiva - ja Tekstiililiit Eesti Tööandjate Keskliit 

EVEA  

Kaubandus- ja Tööstuskoda  

 

 Ülevaade erialaliitude arengukavade koostamise nõustamisest (etapp I) on toodud käesoleva 
aruande Lisas 11. Kokku läbis nõustamisprotsessi 14 erialaliitu.  
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4.2 Liidud, mis ei soovinud arengukava koostamise nõustamist 

 

Mitmed erialaliidud loobusid erinevatel põhjusel arengukavade koostamise protsessis käesoleva 
projekti raames osalemast.  

1. Eesti Jäätmekäitlejate Liit - ei soovinud projektis osaleda, kuna liidul on arengukava 
koostatud ja kord aastas seda uuendatakse; 

2. Eesti Turvaettevõtete Liit –Turvaettevõtete Liidu juhatuse liikmed leidsid, et arenguka-
vade koostamise tegevus ei ole hetkel neile prioriteetne ja seetõttu liit arengukava 
koostamise nõustamise protsessis ei osalenud; 

3. Eesti Pangaliit – Liidu tegevjuht otsustas kiire töötempo tõttu pakutud võimalusest 
arengukava koostamise nõustamise protsessis osalemisest loobuda; 

4. Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit –Kuigi liidu juht oli väga huvitatud arengukava 
koostamisest, aga seoses juhatuse esimehe pidevate välislähetustega osutus ühise aja 
leidmine väga keeruliseks. Lisaks veel suur töökoormus, mistõttu lõpuks otsustas liit 
siiski arengukava koostamise nõustamise protsessis osalemisest loobuda; 

5. Eesti Kindlustusseltside Liit - ei avaldanud soovi projektis osaleda ega arengukava koos-
tamise nõustamist saada; 

6. Eesti Trükitööstuse Liit - Seoses tegevjuhti Indrek Lindsalu lahkumisega liidu juhi kohalt 
loobus liit arengukava koostamise nõustamise protsessis osalemisest;  

7. Eesti Turismifirmade Liit - Liidu esindajad ei ole osalenud BDA Consulting OÜ poolt ellu 
viidud arengukava teemalistel koolitustel projekti „Eesti ettevõtlusorganisatsioonide 
koolitusprogrammi väljatöötamine ja elluviimine“ (arengukavade teemalised koolitu-
sed toimusid 29.09 ja 21.10. 2010, kutsutud oli ka Eesti Turismifirmade Liidu esindaja) 
ja ei omanud täpset ülevaadet, mida arengukava sisaldab. Hiljem otsustas liit siiski 
arengukava koostamise nõustamise protsessis osalemisest loobuda. 

Kokku oli otsustanud arengukava koostamise nõustamise protsessis osalemisest loobuda 7 
erialaliitu. Lisaks ei ole järgnevad 5 erialaliitu ja katusorganisatsiooni reageerinud teatis-
tele arengukavade koostamise nõustamisprotsessis osaleda: 

 

1. Eesti Masinatööstuse Liit - vaatamata korduvatele liidule saadetud e-kirjadele ei ole 
avaldanud soovi projektis osaleda ega arengukava koostamise nõustamist saada; 

2. Eesti Metsatööstuse Liit - vaatamata korduvatele liidule saadetud e-kirjadele ei ole 
avaldanud soovi projektis osaleda ega arengukava koostamise nõustamist saada; 

3. Eesti Tööandjate Keskliit - Ei ole vastanud kirjadele, et kokku leppida telefonivestluse 
aega või kokku leppida arengukava aruteluks vajalik kohtumine; 

4. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon - Ei ole vastanud kirjadele, et kokku 
leppida arengukava aruteluks vajalik kohtumine; 
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5. Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda - Ei ole vastanud kirjadele, et kokku leppida arenguka-
va aruteluks vajalik kohtumine. 

4.3 Ühisosa arengupäevad  

Ühisosa arengupäevad olid plaanitud kõikidele alaliitudele ning katusorganisatsioonidele koos 
ühisosa analüüsiks ja ühistegevuste analüüsiks. Arengupäev pidi andma võimaluse osalejatele 
arutada ja kokku leppida tegevuste osas, mida erialaliidud saavad omavahel teha ja mida eriala-
liidud saavad teha koostöös katusorganisatsioonidega. 

Ühisosa arengupäev toimus 01.04.2010. Päevakava on käesoleva aruande Lisas 12.   

Osa võtsid arengupäevast nii erialaliitude juhid ja spetsialistid, katusorganisatsioonide juhid ja 
spetsialistid kui ka projektis osalenud konsultandid, kokku 15 alaliidu ja katusorganisatsiooni 
esindajat 11 erialaliidust ja katusorganisatsioonist. Ülevaade osavõtjatest on käesoleva aruande 
Lisas 13. 

 

4.3.1 Ühisosa arengupäeva eesmärgid 

Eesmärkideks seati koos arutada järgnevatel teemadel: 

• Milliseid teemasid liidud ei saa / on raske üksinda lahendada?  

• Mida ootavad liidud katus-organisatsioonidelt?  

• Mida saavad alaliidud koos ära teha?  

• Mida saavad alaliidud koos katusorganisatsioonidega ära teha?  

 

Arutelud viidi läbi grupitöödena, esitluste ja ühisaruteluga.  

 

Varasemad uuringud on välja toonud arengutakistused ja probleemsed valdkonnad, nagu: 

• Liitude eelarved on suhteliselt piiratud, 

• Liitudes on tööl vähe inimesi – ajapuudus, tõsised piirangud funktsioonide täitmisele, 

• Liitudel on tihti puudu spetsiifilistest teadmistest ja kompetentsist, 

• Liikmete arvates formuleeritud ühishuvid ei kajasta siiski piisavalt hästi individuaalsete 
liikmete vajadusi,  

• Liitude probleemid tihti kattuvad ning mitme liidu koostöös on neid lihtsam lahendada, 
nt riigiga suhtlemisel omatakse laiemat kõlapinda, 

• Liitude jaoks on tihti probleemiks liikmete ebapiisav arv selleks, et tagada liidu esindus-
likkus, 

• Liitusid ei kaasata piisavalt ministeeriumite poolt või siis ei arvestata nende ettepaneku-
tega, 
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• Liitude suutlikkus koostöö realiseerimiseks EL katus-organisatsioonidega on üldjuhul 
madal, sageli ei tajuta ka selle konkreetset lisandväärtust liidu tegevusele, 

• Tegevuste planeerimine toimub üldjuhul pigem iga-aastaselt ja pikemat planeerimist ei 
ole. 

Erialaliitude arengukavade nõustamise käigus said need valdkonnad veelkord kinnitust, samuti 
teadmine, et paljud liidud on nõiarattas, kus ressursse on vähe, et täita vajalikke ülesandeid ja 
ressursse (eeskätt raha näol) on raske juurde saada, sest ei ole pakkuda piisavalt teenu-
seid/kasu.  

Arengukavade nõustamise käigus selgus, et liidud ei ole tihti valmis pikemaks perioodiks ees-
märke seadma, piirdutakse ühe-aastase tegevuskavaga. Samas nenditi vajadust omada ja näida-
ta suuremat arengupilti oma sihtgruppidele ja koostööpartneritele. 

 

4.3.2 Olulisemad koostöövaldkonnad 

Ühistegevuste ajurünnaku tulemusena kaardistati järgmised valdkonnad liitude omavaheliseks ja 
keskorganisatsioonidega koostööks: 

• Koostöö tehniliste funktsioonide sisseostmisel/kasutamisel, 

• Koostöö spetsiifiliste kompetentside sisseostmisel/kasutamisel (õigusabi, kommunikat-
sioon, turundus jmt), 

• Koostöö seadusloomes osalemisel, 

• Koostöö poliitikakujunduses, 

• Koostöö üldise ettevõtete organiseerumise keskkonna kujundamisel, liitude maine 
edendamisel, 

• Koostöö kutseõppe propageerimisel, 

• Koostöö turunduses (messid, ühisprojektid, üritused), sh eksport, 

• Koostöö välises kommunikatsioonis , 

• Koostöö suhtlemisel EL struktuuridega, 

• Koostöö tootearenduses. 
 

4.3.3 Kõige prioriteetsemateks hinnatud koostöövaldkonnad 

• Koostöö seadusloomes (ja poliitikakujunduses) 

• Koostöö õigusabi kasutamisel 

• Koostöö kommunikatsioonis 
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4.3.4 Teemade/valdkondade jaotus keskliitude ja haruliitude vahel 

Kesk-ja haruliitude vaheliseks valdkondade/teemade jaotuseks toodi välja järgmised ettepane-
kud: 

• Kogu ettevõtluskeskkonda/paljusid ettevõtteid puudutava majandus-poliitika kujunda-
misel (nt maksupoliitika)  ja seadusloomes osalemiseks peaks olema valdav/koordineeriv 
roll keskliidul. Keskliit peaks näitama peamist initsiatiivi ja avalikult sõna võtma eelkõige 
horisontaalsete, sektoriüleste teemade puhul. Vertikaalsete ehk sektorispetsiifiliste 
teemade puhul on eestvedajaks ja avalikuks sõnavõtjaks vastavat sektorit/sektoreid 
esindavad haruliidud, 

• Ka sektorispetsiifiliste teemade puhul peaksid haruliidud saama seadusloo-
me/poliitikakujundamise alal keskliidult konsultatsiooni ning ka horisontaalsete teema-
de puhul (nt müügimaks, eurole üleminek) saavad haruliidud keskliitu kommunikatsioo-
nis toetada, 

• Paljusid liite puudutavate teemade puhul on koolituste valdkonnas võimalik  keskliidu 

poolne organiseerimine, kui leppida kokku rahastuses. 

• Keskliidu pakutavaks teenuseks on tugi läbirääkimistel a/ü-dega, 

• Keskliidu koordineerida on paljusid sektoreid puudutavate küsimuste korral konsensuse 
saavutamine vastuoluliste seisukohtade puhul -> kujundada ettevõtlusorganisatsiooni-
de ühisseisukohti.  
 

4.3.5 Koostöö kommunikatsiooni korraldamisel 

 

Kommunikatsioon on tihedalt seotud liitude/ keskliitude peaaegu kõikide eesmärkide ja tege-
vustega, sh koostöövaldkondadega. Eesmärkide saavutamiseks on oluline iga valdkonna puhul 
nii: 

 

a) sisene, omavaheline kommunikatsioon (et liidud oleksid informeeritud keskliitude 
teenustest ja tegevustest ning keskliidud  ja liidud omavahel  üksteise huvidest, kompe-
tentsidest ja tegevusest ning teataks , kes milliste tegevustega ja teemadega tegeleb 
ning milliste teemade/valdkondadega tegeletakse ühiselt/gruppidena. Samuti oleks 
määratud teabevahetuse ja ühise tegutsemise viisid/protseduurid)  

kui: 

b) väline kommunikatsioon (koostöövaldkonnaks määratud tegevuste puhul koordinee-
ritud/ ühine tegutsemine, et saavutada seisukohtadele suurem kõlapind ja ressursside 
kokkuhoid). Välise kommunikatsiooni puhul on liitude ja keskliitude peamisteks siht-ja 
sidusrühmadeks riigi esindajad (seadusandja ja ametnikud, KOVid), ametiühingud, kut-
seõppeasutused, Euroopa katusorganisatsioonid, meedia ja laiem avalikkus. 
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Ühisel ajurünnakul kaardistati ühise kommunikatsiooni toimimise mudel järgmiselt: 

 

     TAHTELAVA 

Aeg, prioriteedid, liider 

 

 

 

KALENDER 

Ühine info- ja koordinatsiooniplatvorm + sotsiaalmeedia korporatiivsem osa, kus toimuks „vest-
luslint“ (yammer, FB grupid vms) 

 

 

 

PROJEKTITUBA 

Konkreetse initsiatiivi  või teemaga seotud kohtumised nii liikmete, haruliitude, kui väliste sidus-
gruppide vahel 

Kohtumiste ja/või ühise infoplatvormi väljundina sünnivad edasised ühistegevused. 

 

Ühise tegevuse tahe tekitab tahtelava, millelt saavad areneda vastavad ühistegevused. Sellelt 
baasilt kooskõlastatakse vajalikud prioriteedid tegevustel, tähtajad ja liidrid eri teemade puhul.  

Kooskõlastamise tagajärjel tekib kokkulepitud kalender ning selle jälgimisel/täitmise koordinee-
rimisel ühine pidev tegevus ning mõttevahetused eri tüüpi kommunikatsioonikanalites. Kanalid 
valitakse vastavalt koostööd tegevate liitude, sihtgruppide vajadusele ja võimalustele.  

Kalendrist edasi algab konkreetne tegevus ühistegevuste projektiga. Vastavad initsiatiivid viiakse 
ellu sellisel kujul nagu koostöögrupp otsustab ning kajastatakse seda tagasi kalendri tasemele, 
kust info ja ettepanekud jõuavad tagasi ühisele tahtelavale, et analüüsida ja hinnata tulemusi ja 
teha uusi plaane vajadusel. 
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5 Järeldused ja ettepanekud 

5.1 Järeldused 

Järeldused on koondatud nii arengukavade nõustamisprotsessist kui ühisosa arengupäevalt.  

- ettevõtlusorganisatsioonid näevad vajadust teha koostööd sektoriüleste teemade käsit-
lemisel nii omavahel kui keskliitudega; 

- prioriteetsed ühise arenduse teemad on seadusloome ja poliitikakujundus, õigusabi ka-
sutamine ja kommunikatsioon; 

- keskliitudelt oodatakse abi koolituste organiseerimisel, õigusabi teenuse osutamisel, 
ametiühingutega läbirääkimisel ja ühiste (sektorit ületavate) seisukohtade kujundamisel; 

- keskliitudelt oodatakse ka suuremat selgust/infoedastust liitudele pakutavate teenuste 
ja teostatud tegevuste osas; 

- haruliitudel ja keskliitudel on suhteliselt sarnane nägemus koostöövõimalustest; 

- erialaliidud ei ole avaldanud huvi ühineda teiste liitudega suurematesse alaliitudesse; 

- koostöövõimaluste analüüsist ja vajaduse deklareerimisest hoolimata liitudel fookust 
ühise arenguvisiooni loomiseks ei ole. Arvestades erialaliitude missioone ja põhikirjalisi 
eesmärke on see ka mõnes mõttes loomulik – nende fookus on suunatud oma eriala ja 
selle ettevõtete arengu toetamisele ja suuremas formatsioonis kardetakse selle fookuse 
hajumist. Eelistatakse projektipõhist koostööd; 

- liitude omavahelist tihedamat koostööd nähakse eelkõige klastripõhisena, ühishuvide-
ga/sarnastes valdkondades tegutsevate liitude puhul, mitte kõiki liite tervikuna haara-
vana -  näiteks õigusaktide analüüsi tarbeks klastriprojekti loomine, kust rahastada kii-
reid tulemusi nõudvaid analüüse (õigusaktide analüüsi, mis aitaks kiiremini reageerida 
eelnõudele, peetakse tähtsaks, kuid rahalisi vahendeid sellist teenust liitudel üksikult 
sisse osta napib); 

- erialaliitude koondumisel ühte asukohta on lihtsam tehniliste töötajate jagamine või 
ühine teenuse sisseostmine. Ühise asukoha leidmine sõltub liitude omavahelistest suhe-
test ja kattuvatest või lähedastest valdkondadest; 

- omavaheline koostöö võiks vähendada oluliselt tehnilise töö osakaalu liitudes (hinnan-
guliselt ca 40%-lt ajast kuni 5-10%-ni ajast) ning vabastada aega sisuliseks tegevuseks ja 
liikmetega suhtlemiseks; 

- liitude vahelises koostöös on tihti suur osa inimlikul faktoril ehk tegevjuhtkonna ja/või 
juhatuse/volikogu suhetel ja isikutel. Juhi aktiivsus mõjub liikmetele ja teistele sidus-
gruppidele hästi (vahel küll aeglaselt). Juhi passiivsus mõjutab kiiresti kogu koostöö ja 
huvi kokku kuivamist.  
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5.2 Ettepanekud järgmisteks sammudeks 

 

1) Vastavalt kaardistatud kõige prioriteetsematele ühistegevustele (seadusloome, kommu-
nikatsioon, õigusabi) kaardistada iga liidu puhul koostööhuvi ja vastava teema kontakt-
isik, otsustada valdkonna koordineerija(d) keskliidu/liitude poolt; 
 

2) Konkreetse teemade või initsiatiivide puhul käivitada töörühmad; 
 

3) Luua ühine tehniline platvorm infovahetuseks (EVOde portaal, vajadusel ka meililistid 
vm) ühise kommunikatsioonivajaduse lahendamiseks; 
 

4) EVOde kommunikatsioonivõimekuse tõstmise  projekti raames luua   ja ellu viia (H&K 
koordineerimisel) ühiste kommunikatsioonitegevuste plaan. Plaanis keskendutakse 
eelkõige avalikkusele suunatud (ja EVOde ühistele eesmärkidele vastavale) kommuni-
katsioonile. Ühiste kommunikatsioonitegevuste käivitamise ja infovahetusplatvormi abil 
luua võimekus ja rutiin ka edaspidiseks koordineeritud kommunikatsiooni jätkumiseks. 
 

5) Kaaluda näiteks keskliidu egiidi all regulaarseid kohtumisi erialaliitudele, kus vaheta-
takse infot keskliidu tegevusest ja käsitletakse aktuaalseid majanduspoliitili-

si/seadusandlikke küsimusi. Taolist funktsiooni võib täita nt ETTK volikogu koosolek, kui 
osalejate ringi laiendatakse. 
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Lisad 

Lisa 1: Toiduliidu arengukava kokkuvõte 

 

EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT 

Liikmete arv: 42 

Strateegia 2010-2013 

 

Eesti Toiduainetööstuse Liit (edaspidi Toiduliit) on asutatud 3. novembril 1993. aastal Eesti toi-
duainetööstuse ettevõtete ja erialaliitude poolt. Toiduliit loodi eesmärgiga koondada tööstusha-
ru ettevõtteid, esindada ja kaitsta liikmeskonna ühiseid huvisid, aidata kaasa sektori konkurent-
sivõime tõstmisele. Toiduliidu liikmeskonna ettevõtted hõlmavad 80% Eesti toiduainetööstuse 
käibemahust. 

 

Missioon  

Toiduliidu missiooniks on toetada ja edendada Eesti toiduainetööstust ja majandust tervikuna 
ning aidata kaasa liikmetele soodsa ja sobiva tasakaalustatud eetilise ärikeskkonna kujundamise-
le.  

 

Visioon 

Saavutada eestimaiste toiduainete maine tõus ja olla kõige olulisem esindusorganisatsioon oma 
liikmetele kui: 

- Arvestatav partner riigile ja teistele ühiskondlikele organisatsioonidele, 
- Laiapõhjaline esindus, mille liikmed on enam kui pooled toiduainete töötlejad Eestis, 
- Projektijuht, tegutsedes liikmete ühistes huvides (Euroopa Liidu struktuurfondide raha 

kasutamisel), 
- Sektori maine ja tuntuse tõstja. 

 

 

Strateegilised eesmärgid 2010-2013 
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1. olla tööstusharu laiapõhjaline esindusorganisatsioon omades liikmeskonnas vähemalt 
pooli tööstusharu ettevõtteid, 

2. olla oma liikmete ja tööstusharu huve esindav arvestatav partner:  

• avalikule sektorile, 

• Euroopa Liidu Toidu- ja Jookidetööstuse Konföderatsioonile (CIAA) ja muudele rah-
vusvahelistele organisatsioonidele, 

• teistele asutustele ja organisatsioonidele, 

• koostöö kolmandate sektoritega (EPKK; ETKL; ETKK; Kaupmeeste Liit). 
3. omada tugevaid põhiteenuseid: 

• töö seadusandlusega, 

• tööstusharu statistika, 

• eriprojektid – uute toodete konkurss “Eesti Parim Toiduaine”, Aastakonverentsi kor-
raldamine jm., 

• info haldamine, 

• konsultatsioonid ja koolitused, ümarlauad.  
4. tõsta tarbija ja avalikkuse usaldust kodumaise toidutööstuse vastu läbi PR-töö, 
5. puhaste toorainete ja kvaliteetse töötluse promotsioon ja teavitus, 
6. teha koostööd kutseõppeasutustega garanteerimaks ja aitamaks koolitada toiduaine-

tööstuse tarvis erialaste teadmistega tööjõudu. 
 

 

Tegutsemise põhimõtted: 

Aktiivne ühistegevus on alus edu saavutamiseks seadusloomes ja ärikeskkonna parandamisel. 
Tugev katusorganisatsioon laiapõhjalise liikmeskonnaga on ainus võimalus esindada efektiivselt 
tööstusharu huvisid kõigil tasanditel.  

Toiduliidu tegevus on kasulik kõigile Eesti toiduainetööstuse ettevõtetele ja kogu Eesti majandu-
sele. 

 

Tegevusprioriteedid 2010-2011/2013: 

• liikmeskonna suurendamine, 

• liikmesettevõtete ja alaliitude liikmete aktiivsem kaasamine Toiduliidu töösse läbi 
erinevate ümarlaudade, töörühmade, 

•  osalemine seadusandluse väljatöötamisel ja muutmisel (tõhus koostöö Põllumajan-
dus- ning teiste ministeeriumitega), 

• osalemine CIAA-s Euroopa Liidu seadusandluse protsessis, 

• Toiduliidu mõjujõu ja avaliku tuntuse suurendamine läbi aktiivse PR-tegevuse, 

• puhaste toorainete ja kvaliteetse töötluse promotsioon, 

• andmebaaside loomine, sektori majandusnäitajate info kogumine, töötlemine ja 
edastamine: 
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o sh kaaluda võimalust alustada turu suundumuste info analüüsi ja edastamist, 

• olemasolevate eriprojektide arendamine ja uute projektide väljatöötamine, 

• osalemine Euroopa Liidu poolt finantseeritud projektides ja nende algatamine liik-
mete ühistes huvides. 

 

Toiduliidu aktiivne liige: 

• tunneb huvi toiduainesektori ärikeskkonna ühise parendamise võimaluste vastu, 

• võtab aktiivselt osa Toiduliidu üritustest ja projektidest, on valmis panustama ning 
annab tagasisidet. 

 

Toiduliidu visioon on olla laiapõhjaline esindusorganisatsioon, mis kaasab vähemalt pooled sek-
toris tegutsevad ettevõtted.  

• Uute liikmete sihtgrupp on kõik tegutsevad toiduainete-tööstuse ettevõtted. Kit-
sendusi käibe või töötajate arvu kaudu ei seata.  

• Uued liikmed oodatakse ühinema eeskätt Toiduliiduga ja seejärel soovi korral ka 
oma spetsiifilise alaliiduga või sektoriaalse grupiga.  
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Lisa 2: Elektritööde ettevõtjate (EETEL) arengukava kokkuvõte 

 

EESTI ELEKTRITÖÖDE ETTEVÕTJATE LIIT 

Liikmete arv: 120 

Strateegia 2009-2010 

 

EETEL on Eestis registreeritud ja elektrialal tegevusluba omavate ettevõtjate vabatahtlik demo-
kraatlikel põhimõtetel tegutsev mittetulundusühing. EETELi sektsioonid: projekteerimine, pai-
galdus, välisvõrkude ehitus, hulgimüük, tehniline kontroll. 

 

EETELi koostööpartnerid:  

Eestis on Tehnilise Järelevalve Inspektsioon , Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium, Haridusministeerium, kõrg-, kutse- ja erialakoolid, 
Elektroenergeetika Selts, Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Tööinspektsioon, 
Eesti Energia AS, Eesti Standardikeskus, Kutskvalifikatsiooni Sihtasutus Kutsekoda, Eesti 
Näituste AS, AS Elektrikontrollikeskus jt.; 

välismaal: Rahvusvaheline Elektriettevõtjate Assotsiatsioon (AIE), Soome Elektri- ja tele-
töövõtjate Liit (SSTUL), Põhja-Saksa Elektrotehnika Erialaliit (NFE), Saksamaa kirjastus 
Hültig & Pflaum, Põhjamaade elektriala haruliidud, Läti ja Leedu elektriala liidud. 

 

Missioon 

Eesti elektriala konkurentsivõime tõstmine läbi ettevõtluskeskkonna parandamise ja firmade 
kõrge professionaalse taseme saavutamise ning hoidmise. 

 

Visioon 

EETEList saab kõige mõjuvõimsam elektriala tööandjaid ühendav organisatsioon, millesse kuu-
lumine saab kindlaks tõendiks firma usaldatavusest ja tema poolt osutatavate teenuste kõrgest 
kvaliteedist. 

Võtmevaldkonnad, eesmärgid ja tegevused 
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Liidu tegevuse peaeesmärk: mõjuvõimu suurendamine ja selle läbi oma liikmetele paremate 
tulemuste pakkumine ühiste huvide esindamisel. 

Selleks tegutsetakse kolmes võtmevaldkonnas: 

- Avalikud suhted 

- Erialase kompetentsi tõstmine 

- Organisatsiooni areng 

 

Avalikud suhted: 

- Eesmärgid: 

o Kontaktide arv kuus: min 1 

o Artiklite arv kuus: min 1 

o Soodsad otsused 

- Tegevused: 

o Püsisuhted MKM, EEEL, EE ja OV Liiduga, kohalike omavalitsustega 

o Püsisuhted suurtellijate ja teiste erialaliitudega 

o Seisukohtade ja eksperthinnangute avaldamine, avalikud esinemised ja pöör-
dumised 

o 2 seaduse täiendamine 

o Meediamonitooringud  

o Reklaam, EETEL lingid liikmete kodulehtedel 

 

Erialase kompetentsi tõstmine: 

- Eesmärgid: 

o Koolituste ja osalejate ning kutsetunnistuste arv 

o Trükiste (nt juhendmaterjalide) arv 

o Töögruppides osalemiste arv 

- Tegevused: 

o Kutseõppe programmide mõjutamine (sh osalemine koolide nõukogudes) 

o Elektriohutusseaduse ja ehituseaduse täiendamine 

o Standardite väljatöötamine 

o Määruste (rakendusaktide) välja- töötamine (sh abi OV-tele) 

o Kutseomistamine 

o Erialane koolitus (sh teadus-ekspertide kaasamine läbi liidu) 

o Majandus- (sh juhtumis-) ja seadusandluse koolitused 

Organisatsiooni areng: 
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- Eesmärgid: 

o Ühisosa leidmine 

o Finantsvõimekus 

o Osalejate, sektsioonide, ürituste arv 

- Tegevused: 

o Tegevuste koordineerimine 

o Koostöö kvaliteedi teadvustamine 

o Sektsiooni piire ületavad projektid 

o Koostöö läbi suhtlemise - sektsioonide ümarlaud 

o Keskkonna loomine arenguks 

o Teenuste (uute) ja toodete müügi suurendamine 

o Sisseostetavad teenused 

o Esindatus ja kontaktid 

o Eurorahad 

o Sponsorlus 

o Liitumised, alliansid 

o Uuendatud koduleht 

o Kodulehe põhi väiksematele liikmetele 

o Lingid (liikmetelt liidule) 
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Lisa 3: Elektritööstuse Liidu (ETL) arengukava kokkuvõte 

 

EESTI ELEKTRITÖÖSTUSE LIIT 

Liikmete arv: 10 

Strateegia 2009-2012+ 

 

Missioon 

Liit koondab, esindab ja viib ellu elektritööstuse ettevõtete ühiseid pikaajalisi huvisid.       

 

Visioon 

ETL ühendab kõiki elektritööstuse ettevõtjaid. 

 

Ühishuvid sihtgruppide kaupa: 

- Elektrienergia tootjad: 

o Ligipääs regionaalsele turule 

o Seadusandluse mõjutamine 

o Kontakt regiooni süsteemihalduritega  

o Kontakt regiooni regulaatoritega 

o Elektrikaubanduse põhimõtted EL-väliste riikidega 

o Elektriala töötajate koolitamine 

- Võrguettevõtjad: 

o Regulaatori ja regulatsiooni mõjutamine, et tagada:  

o Võrguettevõtja investeeringute prognoositavus 

o Võrguteenuse kvaliteedinõuete, sanktsioonide ja võrgutariifi adekvaatne seos 

o Võrguettevõtja rolli selgus 

o Elektriala töötajate koolitamine 

- Võrguehitus ja –projekteerimine, Võrguseadmete hulgimüük ja –hooldus: 

o Regulatsiooni mõjutamine, et tagada stabiilne töö (tõsta võrku tehtavate inves-
teeringute prognoositavust) 

o Elektriala töötajate koolitamine 
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o Kvaliteedinõuete kehtestamine võrguehitajatele, mille täitmine annab eeliseid 
võrguettevõtjate juures 

o Seadmete  valmistajate poolt Eestisse tehtud koolituse väärtustamine 

o Ühine positsioon suhetes ametiühingutega 

- Elektriseadmete tootjad: 

o Kontakt võrguettevõtjate- ja ehitajatega 

o Võrguettevõtja investeeringute prognoositavus 

o Võrguteenuse kvaliteedinõuete kasv 

- Elektrienergia hulgi- ja jaemüüjad: 

o Ligipääs regionaalsele turule 

o Seadusandluse mõjutamine 

o Kontakt regiooni süsteemihalduritega  

o Kontakt regiooni regulaatoritega 

 

Laiemad ühishuvid: 

Elektritööstuse maine: 

- Olla avalikult nähtav ka väljapool konkreetsete ettevõtete huve 

- Tutvustada elektritööstust ekskursioonide abil 

Elektritööstuse ajalugu: 

- Siduda seenioreid 

- Aidata kaasa elektritööstuse maine tõstmisele 

Klubiline tegevus: 

- Arutelud, seminarid, arenguvisiooni kujundamine 

- Üldhuvitavad kontaktid teiste riikide elektritööstuse esindajatega  

- Pakkuda elektritööstuse töötajatele ligipääsu eksklusiivsetele elektritööstuse objektidele 

 

ETL tegevus ühishuvide saavutamiseks on suunatud: 

Konkurentsiamet: 

- Võrguteenuse hinnakujundus 

- Võrguteenuse kvaliteet 

- Võrguettevõtja hangete raamistik 

Riigikogu ja Majandus- ja kommunikatsiooni ministeerium: 

- Seadused ja määrused  

- Arengukavad 
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Ametiühingud: 

- Elektriala kollektiivlepingute üldised põhimõtted  

Avalikkus: 

- Elektriala maine 

- Elektriala võtmeisikute tunnustamine 

 

ETL arenguülesanded: 

2009-2010: Olemasolevate tugevuste kindlustamine -  

• Haridusprojekti arengust regulaarne info sihtgrupile (huvi ja kaasatuse tõstmiseks) 

•  Võrguettevõtjate ühispositsioonid 

•  Eurelectric regionaalse elektrituru huvigrupp  

•  Fokusseerida ETL meililistid 

•  Regulaarne infovahetus  ka ETL-väliste ettevõtetega 

•  Säilitada ajaloo teema 

2010-2011: Liikmeskonna laiendamine -  

• Praktiliste sammudega tõestada, et EE-ga saab ühishuvide alusel koostööd teha 

• EE peab vältima käitumist “suure vennana” ja oma erihuvide esitamist ETL kaudu 

• 2010. a kevadel aktiivsuse kasv meedias, suhetes riigiga  

• 2010. a kutsuda ETL-i uusi liikmeid 

• 2011. a vähendada infoedastust ETL-välistele ettevõtetele 

• Diferentseeritud liikmemaks: 

• Huvi Eestis;     

• Rahvusvaheline huvi 

2010-2012+ : Aktiivse tegevusala laiendamine -  

• Laiendada aktiivsete teemade ja projektide arvu 

• Tihendada seoseid teiste energeetika harudega 

• Otsustada, kas tasub süveneda statistika sisulisse arendamisse 

• Suurendada avaliku kommunikatsiooni rolli ETL töös. 
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Lisa 4: Haiglate Liidu arengukava kokkuvõte 

EESTI HAIGLATE LIIT 

Liikmete arv: 23 

Arengukava 2010-2015 
 

Missioon 

Haiglate Liidu missioon on kvaliteetse tervishoiuteenuse tagamine jätkusuutlikult kõigile 
abivajajatele. 
 

Visioon 

Haiglate Liit on kvaliteetsete tervishoiuteenuste arendamisel eestkõneleja, koostööpartner ter-
visesüsteemides ja tööandjatest liikmete ühiste huvide esindaja. 
Haiglate Liit näeb Eesti tervishoiusüsteemi kvaliteetse ja avatuna, sotsiaalsete partnerite ja töö-
andjate koostöös loodud võrgustikuna. 
 

Prioriteetsed eesmärgid (tumedana on 2010-2011. aasta olulisemad prioriteedid): 
1. Tervishoiu juhtimiseks vajalike kompetentside tõstmine, 
2. Koostööpartner tervishoiutöötajate ja terviseteenuste osutajate kompetentside aren-

damisel, 
3. Arstiõppes üliõpilastele ja residentidele praktiseerimisvõimaluste loomine, 
4. Ühtsete kvaliteedinõuete arendamine, 
5. E-tervise partner ja protsesside nõustaja, 
6. Tervishoidu puudutava õigusloome partner, 
7. Haigekassa hinnakujunduspartner ja mudeli arendaja , 
8. Rahvusvahelistes võrgustikes osaleja, 
9. Liikmete kaasaja ja teavitaja, 
10. Eesti elanikele eriarstiabi, kiirabiteenuse, õendus- ja hoolekandeteenuste osutamisel 

eesrääkija, 
11. Katastroofivalmiduse ja sisejulgeoleku teenuse osutaja: haiglavõrk, 
12. Senise liikmeskonna säilitamine, 
13.  Üldine finantseerimiskeskkond – Kohalike Omavalitsuste Finantsjuhtimise Seaduse 

eelnõu. 
 

Pikaajalised eesmärgid: 
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EHL tegevuse eesmärk on kaitsta ja esindada oma liikmete tervikhuve suhetes seadusandliku 
võimu, täitevvõimu, teiste ühenduste või liitudega ning töövõtjate esindajatega. 

• Liikmete omavahelise koostöö arendamine ja kogemuste vahetamine, 

• Tervisesüsteemi jätkusuutlikkuse ja efektiivsuse tagamine, 

• Tagada tervisesüsteemi kui terviku jätkusuutlik finantseerimine ,  

• Tervishoiuteenuste tänapäevase kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine, 

• Tihendada koostööd teiste tööandjatega ja liitudega nii kodu kui välismaal, 

• Järgida eetilisuse printsiipi omavahelises suhtlemises, samuti ausa tööandja imidži 
kujundamist, 

• Senise liikmeskonna säilitamine, 

• Juurutada ühiskonnas arusaama, et tervishoid ei ole tülikas kuluartikkel riigieelarves, 
vaid investeering inimeste ja ühiskonna tervisesse, 

• Haiglate Liidu kompetentsikeskuseks muutmine, 

• Tõsta haiglajuhi prestiiži ühiskonnas, 

• Võidelda enesekesksuse ja negativismi vastu tervishoiusektoris. 
 
Lühiajalised eesmärgid: 

• Koefitsientide kaotamine hindades, 

• Ravipoliitilise diskussiooni algatamine, 

• Erialapõhiste hindade kulupõhiseks muutmine, 

• Erialaseltside taotlustest ülevaate saamine, 

• EHK eelarve- ja lepingute täitmise protsessis osalemine, 

• e-tervisest ja muudest täiendavatest kohustusest tulenevate kulude katteks vahen-
dite saamine. 
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Lisa 5: Põllumeeste Liidu arengukava kokkuvõte 

 

EESTI PÕLLUMEESTE LIIT (EPL) 

Liikmete arv: maakondlikud alaliidud  

Arengukava 2007-2013 

 

Missioon 

Põllumeeste Liidu missioon on: 
• Eesti põllumeeste konkurentsivõime tõstmine sise- ja välisriiklikul tasandil, 
• Tagada Eesti rahva varustamine omatoodetud tervislike põllumajandussaadustega, 
• Säilitada looduskeskkonda ning arendada maaelu. 

 
Eesti Põllumeeste Keskliit tegutseb arusaamas, mis kattub ajalooliselt väljakujunenud väärtuste 
ja hoiakutega Eesti põllumajandusest – maa on rahva elujõu allikas, mida tuleb igakülgselt kaits-
ta. Tuleb toetada ning julgustada inimesi, kes on pühendunud põllumajandusele ja maaelule. 
Ühes sooviga olla Eesti põllumajandustootjate huvide kaitsja, ollakse vastutav ka maksumaksja 
raha võimalikult otstarbeka kasutamise eest, elukeskkonna säilimise eest ja hea Eesti toidu ning 
maaelu maine eest 

 

Visioon 

EPL on konkurentsivõimeliste, uuendusmeelsete ning arengule orienteeritud põllumeeste liit, 
kelle liikmed toodavad põhilise osa Eesti põllumajandussaadustest. EPL on arvestav partner põl-
lumajandusega seonduvate küsimuste ja probleemide lahendamisel nii sisepoliitilisel kui ka vä-
lispoliitilisel tasandil. EPTK on Eesti põllumeeste vabatahtlik ühendus, kuhu kuuluvad maakondli-
kud organisatsioonid ja otseliikmed. 
 
EPL koostöös Eesti Maaülikooliga ning teiste asjaomaste organisatsioonide ja asutustega analüü-
sib maamajanduses ja ühiskonnas toimunud ning toimuvaid protsesse ja pakub välja uusi ideid 
ning võimalusi põllumajandussaaduste tootjatele ja maaelu hoidjatele konkurentsis püsimiseks 
kiirelt arenevas ja pidevalt muutuvas maailmas 
 

EPTK HUVID AASTATEL 2007–2013 
Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) 

• ÜPP peab tagama võimalikult võrdsed konkurentsi- ja toetuste tingimused, 
• Põllumajandustootmise turupõhine orienteeritus, 
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• Toetuste maksmise piiramine mittepõllumajandusliku tegevuse eest (rohumaade niitmi-
ne, otsetoetuste jätkumine toomise lõpetamisel jne), 

• Turumoonutuste vähendamine või kaotamine – kvoodid, piirangud jms., 
• ÜPP-st tulenevate toetuste rahastuskeemide muutmisel (modulatsioon) tuleb arvestada 

rohkem kohalike (põllu-) majandustingimustega, 
• LFA-alade toetuse sidumine põllumajandustootmise ja maa boniteediga, põllumajan-

duspoliitikaga, 
• Seadusandluse kohandamine maaelu ja põllumajandusega arvestavaks ning seda toeta-

vaks, arvestades EL-i majandusruumis toimivaid ebavõrdseid toetustingimusi, 
• Maaküsimuste (sh kasutusvalduses olevad maad) lahendamine, seades prioriteediks põl-

lumajandustootmise, 
• Säilitada väljakujunenud, tänasel päeval hästi töötatavad regulatsioonid ja määrused. 
• Võimalikult vältida järske uuendusi ja muutusi, 
• Vältida Eesti elu- ja looduskeskkonda sobimatute teiste EL-i riikide õigusaktide kopeeri-

mist. 
 
Regionaal- ja sotsiaalpoliitika 

• Taotleda rohkem vahendeid maapiirkondade infrastruktuuride arendamisele (andmesi-
de, post, juurdepääsu- ja kõvakattega teed, ühiskondlik transport, haridusteenus, arsti-
abi jms), 

• Taotleda maatöötajatele väärikas pension (täna kehtib ebavõrdne pensioni-koefitsient). 

Ühistegevus 
• Arendada tulunduslikku ühistegevust, 
• Koostöö (väike-) põllumajandusettevõtete / talunike, ühistegelike organisatsioonide ja 

riiklike institutsioonidega ühistegelike tootmis-töötlemis-turustusahelate arendamisel. 
 
Kvaliteetne elukeskkond 

• Loodussäästliku mõtteviisi levitamine, 
• Keskkonnasäästlike tootmistehnoloogiate kasutamine ja täiustamine, 
• Välistada geneetiliselt muundatud organismide (GMO) kasutamine ja kasvatamine, sest 

tagajärgi likvideerida on raskem kui kasutamist vältida. 
 
Põllumajandusharidus ja agraarökonoomikateadused 

• Rahvusvahelise tasemega agraarökonoomika institutsiooni ellukutsumine, 
• Rohkem võimalusi ja vahendeid maaettevõtluse ja põllumajandusalaste kutseoskuste 

omandamiseks ja praktika läbiviimiseks; mitmekesistada väheneva põllumajandusliku 
tööhõive tingimustes võimalusi täiskasvanutele ümber- ja täiendõppeks, 

• EPTK stipendiumi edasine maksmine edukatele põllumajandus- ja maakutsekoolide õpi-
lastele. 

 
Põllumajanduse ja maaelu tuntus ja maine 

• Üldsuse teavitamine, kuidas ja kust piim ning leib poeriiulile tuleb, 
• Looduslähedase eluviisi tutvustamine, et noored suunduksid heal meelel maatööle, 
• Maaelu ja maatöö positiivsete külgede selgitamine õppeasutustes ja meedia kaudu. 
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Strateegilised eesmärgid aastani 2013 

• Eesti põllumajandustootjad on konkurentsivõimelised, 
• Eesti elanikkond on varustatud põhiliselt kodumaise toiduga, 
• Põllumajandustootmine on keskkonnasäästlik, 
• EPL on Eestis juhtiv põllumeeste organisatsioon, 
• Avalikkus suhtub põllumajandusse ja maaellu positiivselt. 

 
Konkreetsed eesmärgid aastani 2013 
Poliitilised ja liikmetega seotud eesmärgid 

• EPTK liikmed toodavad 2013. aastal 80% Eesti põllumajandustoodangust, 
• Juriidilise teenuse loomine (seaduseelnõude ennetav analüüs, kutsehaiguste vaidlused 

jne) 
• Põllumeeste vajadustele vastava kahjukindlustussüsteemi loomine, et tagada loodus-

kahjude kiire ja optimaalsel tasemel kompenseerimine 
• Nõuandesüsteemi arendamine, sh ka konsulentide taseme tõstmine, et nad oleksid 

võimelised nõustama tipptasemel tootjaid, 
• Maaelu uuringute keskuse loomine koostöös Põllumajandusministeeriumi, Maaülikooli, 

Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Maaelu Edendamise Sihtasutusega, 
• Regulaarne infovahetus ja kohtumised erakondadega, leidmaks põllumajanduse ja maa-

elu küsimustes konsensuse, 
• Liikmetevahelise ühistegevuse süsteemne arendamine 
• Tootjate osaluse suurendamine majandus ja poliitiliste küsimuste lahendamisel (nõu-

andvad komisjonid), 
• Keskliitu kuulumise võimaluste avardamine, 
• Soodusteenuste võimaldamine liikmetele. 

 
Organisatsioonisisesed eesmärgid 

• Nimetada Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliit Eesti Põllumeeste Keskliiduks (EPK), 
• Organisatsiooni liikmelisuse suurendamine keskliidu ühiskondliku mõju suurenemise 

kaudu – teostatud lubadused suurendavad usaldust, 
• Esindatuse laiendamine COPA-COGECA-s koostöös EPKK-ga 
• EPL maineürituste jätkamine, 
• Rahvusvahelise koostöö arendamine, 
• EPL ajalehe Eesti Põllumees lugejaskonna suurendamine, 
• Maa- ja piirkondlike tegevpõllumeeste liitude kuulumine ühte keskorganisatsiooni, nen-

de töö efektiivsemaks muutmine ja majandusliku suutlikkuse tõstmine, 

• Tugeva ja stabiilse finantsbaasi loomine – rahastuse tase peab võimaldama organisat-
siooni sõltumatuse ning püstitatud eesmärkide täitmise. 

 
Tegevused eesmärkide saavutamiseks 
Poliitikas 
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• Aktiivne osalemine Eesti põllumajanduspoliitika ja ÜPP kujundamisel, 
• Põllumajanduse ja maaelu probleemide kajastamine meedias, saavutamaks maine pare-

nemist ja avalikkuse positiivsemat suhtumist, 
• Osalemine põllumajandusega seotud riigiettevõtete nõukogude töös, 
• Osalemine põllumajandusliku rakendus ja -kõrghariduse arendamisel, 
• Osalemine kohustusliku kahjukindlustussüsteemi loomisel, 
• Osalemine nõuandetegevuse koordineerimises, 
• Koostöö ja infovahetus Riigikogu maaelukomisjoniga põllumajandus-ministeeriumiga 

ning teiste asjaomaste ministeeriumide ja ametkondadega, kohtumised poliitikutega, 
• Põllumajandustootmise arengusuundade tutvustamine põllumeestele ja poliitikutele. 

 
Poliitiliste ja majanduslike huvide kaitse: 

• Seadusandluse seire, hindamine, juriidiline analüüs, seaduseelnõude täiendamise, pa-
randamise ja muutmise ettepanekute tegemine, 

• Majandusanalüüside teostamine, 
• Eksperthinnangute tellimine teadlastelt, 
• Uuringute tellimine. 

 
Organisatsioonis 

• Osalemine otseselt EL-i põllumajanduslike keskorganisatsioonide (COPA-COGECA) töös 
ja rahvusvahelistel foorumitel, 

• Koostöö partnerorganisatsioonidega, 
• Maakondlike organisatsioonide majandusliku võimekuse tõstmine, tehnilise varustatuse, 

juhtimise ja infovahetuse parandamine, 
• Kodulehekülje pidev ajakohastamine, 
• Kutseomistamise korraldamine ja populariseerimine, 
• Ühiste seisukohtade kujundamine ja nendest ühiskonna teavitamine, 
• Tähtsamate probleemide lahendamiseks moodustatakse nõuandvad komisjonid, et saa-

vutada parimad võimalikud lahendused, 
• Liikmemaksu põhimõtete täpsustamine ja muutmine; täiendavate rahaliste vahenditega 

kindlustamine (projektid, ühine majandustegevus jne). 
 

EPL TULEVIKUNÄGEMUS 
• Ühiskonnas positiivselt tuntud ja hinnatud, 
• Isemajandav ja apoliitiline organisatsioon, 
• Alalised töötajaid ja esindaja COPA-COGECA-s, 
• Avatud organisatsioonilisteks muudatusteks, 
• Liikmesorganisatsioonid on tugevad ja jätkusuutlikud, 

• Tunnustatud ja tuntud kutsekvalifikatsiooni omistav organ, 
• Tihe koostöö maakutsekoolide ja teadusõppeasutustega, 
• Liikmete tootmine on keskkonnasäästlik, toodetud põllumajandussaadused vastavad 

toiduohutusnõue ja loomade heaolu on nõuetele, 
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• Liikmete ettevõtted ja talud on kaasaegsetele tingimustele vastavate nõuetega prakti-
kabaasideks õppuritele, mis on aluseks hea rakendus- ja kõrghariduse saamisel ja kind-
lustab asjakohase praktilise ettevalmistuse tulevastele põllumeestele, 

• Kiire reageerimine üleskerkinud probleemidele, kaasates nõukogu või nõuandvad komis-
jonid, et leida parimaid võimalikke lahendusi, 

• Eesti Põllumehe lugejaskond suureneb, 
• Liikmed on vabad oma poliitilistes valikutes, kuid hoiduvad erakondlikust kallutatusest. 
• EPL finantsbaas on tugev ja stabiilne. 
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Lisa 6: Etendusasutuste Liidu arengukava kokkuvõte 

 

EESTI ETENDUSASUTUSTE LIIT (EETEAL) 

Liikmete arv: 19  

Arengukava 2010-2011 

 

Missioon 

EETEAL missioon on Eesti oma liikmete kui tööandjate ühiste huvide esindamine ja teatri 

kui kunstivaldkonna igakülgne arendamine. 
 

 

Visioon: 

EETEAL on ainus katusorganisatsioon etenduskunstide valdkonnas Eestis ning suudab 
tagada kõigi liikmete ühiste huvide kaitse.  

 

 
 

EETEAL strateegilised eesmärgid on: 
- EETEAL on elujõuline, arenev ja avatud organisatsioon: EETEAL esindab ja kaitseb oma 

liikmete kui tööandjate huve ning tegeleb organisatsiooni arendamisega. 

- EETEAL osaleb aktiivselt seadusandluse edendamises: Uute õigusaktide väljatöötamise 
ja seaduste muudatuste menetluse jälgimine ja etendusasutuste huve silmas pidavate 
muudatus- või täiendusettepanekute esitamine. 

- Etendusasutuste riigipoolne rahastamine toimub selgetel ja läbipaistvatel alustel: 
EETEAL tegutseb selle nimel, et tagada professionaalsete etendusasutuste avalik toeta-
mine ning teeb ettepanekuid etendusasutuste tegevustoetuste põhimõtete, haldusku-
lude ning põhi- ja kinnisvara puudutavate investeeringute jaotusprintsiipide osas. 

- Üldsus teadvustab EETEALi kui ainsat tööandjate katusorganisatsiooni etenduskunsti-
de valdkonnas: EETEAL on eeskujuks teistele valdkondadele, kus organiseerituse aste on 
tunduvalt madalam. 

- EETEAL on tugev koostööpartner:   EETEAL on avatud kontaktidele ja koostööle erineva-
te organisatsioonidega nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist nii Eesti kui Euroopa 
tasandil. 
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EESTI ETENDUSASUTUSTE LIIDU TEGEVUSKAVA AASTAKS 2010 

 

Eesmärk 1: EETEAL on elujõuline, arenev ja avatud organisatsioon. 

EETEAL esindab ja kaitseb oma liikmete kui tööandjate huve ning tegeleb organisatsiooni arendamisega.  

Tegevused Tulemus Tähtaeg Vastutaja Ressursid Kommentaarid 

1. EETEALi 3-aastase arengukava 
koostamine perioodiks 2010-2013. 

Üldkoosoleku poolt kinnitatud 
arengudokument. 

Mai Kristiina 
Reidolv,  juhatus 
ja liikmed 

 Liikmete küsitlemine, problee-
mide kaardistamine, SWOT 
analüüs, strateegiliste arengu-
suundade väljatöötamine. 

2. Liikmeskonna laiendamine  eten-
duskunstide valdkonnas riigilt (tege-
vus) toetust saavate organisatsiooni-
de osas. 

Suurenenud liikmete arv. Aastaringne Kristiina 
Reidolv,  juhatus 

 Etenduskunstide valdkonna 
organisatsioonide kaardistami-
ne. Uute liikmete tegevuse ja 
probleemidega tutvumine. 

Paindlikum liikmemaksude 
süsteem.  

3. Organisatsiooni töö tõhusamaks 
muutmine, koostöö suurendamine 
EETEALi liikmete vahel, liikmete 
suurem panus EETEALi töösse. 

Toimiv list, efektiivne sisekom-
munikatsioon, liikmete aktiivne 
osalemine koosolekutel ja nende 
ettevalmistamisel. 

Aastaringne Liikmed, Kris-
tiina Reidolv 

 Juhatuse suurem rakendamine 
vastavalt põhikirjale, rohkem 
tegevusi töögruppides, teatri-
töötajate kaasamine EETEALi 
töösse.  

Lisarahastuse leidmine.  

4. Koolituste ja seminaride korral-
damine teatrijuhtidele ja 
liikmesteatritele (maksude-, turun-
dusalased koolitused vm.) 

Kompetentsi kasv. Aastaringne Kristiina 
Reidolv,  Tuuli 
Jaansen  

EETEALi eel-
arve (koolitus-
kulu) 

Vajaduste kaardistamine, koos-
tööpartnerite ja lisavahendite 
leidmine, koostöö teatritega. 
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5. Teatrifestivalide ühiskülastuse 
organiseerimine (Tampereen 
Teatterikesä). 

Teadlikkuse kasv ja uued koos-
töövõimalused. 

August Kristiina 
Reidolv 

EETEALi eel-
arve (lähetusku-
lu), teatrite eel-
arve, Eesti Kul-
tuurkapital 

Lisavahendite leidmine, koordi-
neerimine. 

6. PEARLE* 2011. aasta sügiskon-
verentsi ettevalmistamine. 

PEARLE* aastakonverents 
2011. aasta sügisel Tallinnas 

Aastaringne Kristiina 
Reidolv 

 Lisavahendite leidmine (Tallinn 
2011 vm), suhtlus 
PEARLE*iga. 

7. Lisategevused - Tallinn 2011 aas-
tavahetuspeo ja messidel osalemise 
koordineerimine, uuringuvajaduste  
väljaselgitamine, dekoratsioonide-
kostüümide andmebaasi loomise ja 
välisprojektide võimaluste uurimine, 
heategevuslikud projektid.  

 

Uued algatused. Aastaringne Kristiina 
Reidolv, liikmed 

 Kontaktide loomine ja 
rahastusvõimaluste väljaselgi-
tamine. 

Eesmärk 2: EETEAL osaleb aktiivselt seadusandluse edendamises. 

Uute õigusaktide väljatöötamise ja seaduste muudatuste menetluse jälgimine ja etendusasutuste huve silmas pidavate muudatus- või täiendusettepanekute esitamine. 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja Ressursid Kommentaarid 

1. Etendusasutuse seaduse muutmi-
se seaduse lõpule viimine. 

Etendusasutuse seaduse muutmi-
se seaduse jõustumine. 

Suvi Kristiina 
Reidolv, Jaana-
Helen Luik, 
Rein Oja, KUM  

 Muudatusettepanekute väljatöö-
tamine, kooskõlastamine 
EETEALi liikmete seas, Kul-
tuuriministeeriumi etendusasu-
tuse seaduse muutmise seaduse 
komisjonis osalemine. 
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2. Autoriõiguse seaduse muudatuset-
tepanekute väljatöötamine. 

Kooskõlastatud muudatusette-
panekute esitamine Kultuurimi-
nisteeriumi autoriõiguse komis-
jonile. 

Suvi Kristiina 
Reidolv, Jaana-
Helen Luik, 
ETA 

 AÕS analüüs koos ETAga. 

3. Rahvusooperi seaduse kooskõlla 
viimine etendusasutuse seaduse 
muudatustega. 

Rahvusooperi seaduse muutmise 
seaduse jõustumine (vajadusel). 

Sügis Kristiina 
Reidolv, Jaana-
Helen Luik, 
Aivar Mäe, 
KUM 

 Rahvusooperi seaduse analüüs. 

Eesmärk 3: Etendusasutuste riigipoolne rahastamine toimub selgetel ja läbipaistvatel alustel. 

EETEAL tegutseb selle nimel, et tagada professionaalsete etendusasutuste avalik toetamine ning teeb ettepanekuid etendusasutuste tegevustoetuste põhimõtete, 
halduskulude ning põhi- ja kinnisvara puudutavate investeeringute jaotusprintsiipide osas.  

Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja Ressursid Kommentaarid 

1. AITA süsteemi muudatusettepa-
nekute väljatöötamine ja tutvusta-
mine Kultuuriministeeriumile. 

AITA süsteem on sätestatud 
etendusasutuse seaduse muutmi-
se seaduse ja  ministri määrusega.  

 

Suvi Kristiina 
Reidolv, AITA 
töögrupp, eten-
dus-asutuse 
seaduse muut-
mise seaduse 
komisjon  

 Optimaalsete koosseisude arvu-
tamine kontsertorganisatsioo-
nidele ja tantsuteatrile, muusika-
teatrite valemi ja teatrite 
AITAde arvu ülevaatamine 
(eriti väiketeatrite osas). AITA 
maksumuse fikseerimine. 

 

2. AITA süsteemi tutvustamine 
avalikkusele. 

Kultuuriministeerium ja Rahan-
dusministeerium lähtuvad teatrite 
eelarve läbirääkimistel AITA 
süsteemist. Välja on antud AITA 
trükis. 

Detsember Kristiina 
Reidolv, liikmed 

EETEALi eel-
arve (trükised)  

Läbirääkimised ministeeriumi-
tega. Trükise koostamine. 
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3. Osalemine Kultuuriministeeriumi 
rahastamiskomisjonis ja eeltöö 2011. 
aasta riigieelarvest riigitoetuste ja-
gamisel. 

Ministeeriumi poolt kinnitatud 
etendusasutuste 2011. aasta riigi-
eelarveline toetus. 

Aastaringne EETEALi esin-
daja  rahastamis-
komisjonis 

 Rahastamiskomisjoni koosole-
kud, tagasiside liikmetele. 

4. Kontsertorganisatsioonide rahas-
tamisprintsiipide analüüs ja vajadusel 
muudatusettepanekute esitamine 
Kultuuriministeeriumile. 

Etendusasutuse seaduse muutmi-
se seaduse jõustumine. 2011. 
aasta kontsertorganisatsioonide 
riigieelarveline toetus. 

Aastaringne Kristiina 
Reidolv, Marko 
Lõhmus 

  

5. Teatrite riigieelarvest toetuste 
taotluste analüüs.  

Teatrite taotlused 2011. aasta 
riigipoolseks toetuseks on esita-
tud korrektselt. EETEALi tegev-
juht valdab infot teatrite 2011. 
aasta plaanide kohta. 

Teatrid on informeeritud rahas-
tamiskomisjoni tööst ja otsustest.  

Aastaringne 

 

Kristiina 
Reidolv, 
rahastamis-
komisjoni liige 

 Taotlusvormide jaoks paran-
dusettepanekute tegemine.  

Teatrid esitavad taotlused te-
gevjuhile ülevaatamiseks. 

Eesmärk 4: Üldsus teadvustab EETEALi kui ainsat tööandjate katusorganisatsiooni etenduskunstide valdkonnas. 

EETEAL on eeskujuks teistele valdkondadele, kus organiseerituse aste on tunduvalt madalam. 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja Ressursid Kommentaarid 

1. EETEALi tutvustamine teatritöö-
tajatele, koostööpartneritele ja ava-
likkusele.  

Teadlikkuse kasv. 

EETEALi seisukohtade kajasta-
mine üleriigilises meedias. 

Aastaringne Kristiina 
Reidolv, juhatus 
ja liikmed 

 Teatrijuhid ja vajadusel ka te-
gevjuht tutvustavad teatrite 
koosolekutel EETEALi ja selle 
tegevusi. EETEAL võtab sõna 
üleriigilises meedias. 
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2. Kommunikatsioonistrateegia 
väljatöötamine. 

Valminud kommunikatsiooni-
strateegia kui alusdokument 
EETEALi tööks.  

Teadlikkuse kasv. 

November Kommuni-
katsiooni-
strateegia töö-
grupp 

 Koosolekud. 

3. Festival „Draama“ esitamine 
EETEALi egiidi all. 

Eesti Teatri Festival Draama 
2010. 

September ETF   

4. Teatrimessi korraldamine koos-
töös SA Eesti Teatri Festivaliga. 

Teatrimess. September Kristiina 
Reidolv, ETF, 
teatrid 

 Kontseptsiooni väljatöötamine, 
rahastuse leidmine, koostöö 
teatritega. 

Eesmärk 5: EETEAL on tugev koostööpartner.  

EETEAL on avatud kontaktidele ja koostööle erinevate organisatsioonidega nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist nii Eesti kui Euroopa tasandil. 

 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja Ressursid Kommentaarid 

1.Kultuuriministeerium, Rahandus-
ministeerium, Haridusministeerium 
– koostöö tihendamine, kultuuri 
osakaalu fikseerimine protsendina 
riigieelarves, osalemine kultuuripolii-
tika väljatöötamisel. 

Ministeeriumid tunnustavad 
EETEALi kui ainsat etendusasu-
tusi ühendavat ja esindavat part-
nerit Eestis. 

Kultuuri  positsiooni tugevnemi-
ne ühiskonnas. 

Aastaringne EETEAL  Läbirääkimised, info vahetami-
ne. 

2. Eesti Teatri Agentuur –  statisti-
karaamatu analüüs, andmevaliku 
täiendamine ja täpsustamine.    

Kõiki osapooli rahuldav andme-
valimik. 

Raamatu “Eesti teatristatistika 
2009” väljaandmine. 

Oktoober Tiia Sippol, 
ETA nõukogu 
liikmed 

 ETA nõukogu koosolekud. 
EETEAL kirjutab 2009. aasta 
statistikaraamatusse sissejuhatu-
se. Info vahetamine. 
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3. Eesti Teatriliit –  läbirääkimised 
teatritöötajate kollektiivlepingu ja 
Eesti Näitlejate Liiduga sõlmitud 
kollektiivlepingu muudatuste osas, 
teatritöötajate astmepalgad. 

Muudatuste sisseviimine  kollek-
tiivlepingutesse. Välja on tööta-
tud teatritöötajate astmepalga 
süsteem. 

Aastaringne 

 

ETL, EETEAL  Läbirääkimised. 

4. Piletimaailm – koostöö Eesti 
Draamateatriga Piletimaailma aren-
damisel.  

 Aastaringne 

 

Rein, Oja, Kris-
tiina Reidolv 

  

5. Eesti Tööandjate Keskliit - osa-
lemine programmis „Eesti ettevõt-
lusorganisatsioonide haldussuutlik-
kuse tõstmine“. 

Tegevjuhi kompetentsuse tõus. Aastaringne 

 

Kristiina 
Reidolv 

EETEALi eel-
arve (ETTK 
liikmemaks) 

Regulaarne info vahetamine, 
üldkoosolekutel ja kohtumistel 
osalemine. 

6.  Kultuuri Kutsenõukogu – osale-
mine kõikide teatrit puudutavate 
valdkondade kutsestandardite välja-
töötamisel. 

Kutsestandardite süsteemi 
muutmine 8-astmeliseks. Kutse-
eksamid. 

Aastaringne 

 

Kristiina 
Reidolv, ETL 

 Koosolekutel osalemine, koos-
töö ETLiga. 

7. Eesti Rahvusringhääling – läbi-
rääkimised raamlepingu tingimuste 
osas, koostöö teatrietenduste salves-
tamise ja näitamise osas. 

Uuendatud raamleping. Juuli Kristiina 
Reidolv, juhatus 
ja liikmed 

 Läbirääkimiste teemad: teatri-
etenduste litsentsihind, etendu-
sed ETV2-s, autoritasude prot-
sentuaalne jagunemine, kordus-
tasud, enne kehtiva kokkuleppe 
sõlmimist salvestatud, aga veel 
näitamata lavastuste lülitamine 
raamleppesse. 

8. Lavastuskunstnike Liit – ühise 
lepingupõhja väljatöötamine lavas-
tuskunstnikele, läbirääkimised või-
maliku raamlepingu sõlmimiseks. 

Vajadusel raamlepingu sõlmimi-
ne. 

Juuli Kristiina 
Reidolv, töö-
grupp, juhatus 

 EETEALi ettepanekute välja-
töötamine koostöös teatrite 
töötajatega, läbirääkimiste pi-
damine. 
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9. PEARLE* – aastakonverentsidel 
ja autoriõiguse komisjonis osalemi-
ne, operatiivne info edastamine, 
raportite täitmine. 

Esindatus Euroopa tasandil. Aastaringne 

 

Kristiina 
Reidolv, Jaana-
Helen Luik  

EETEALi eel-
arve (PEARLE* 
liikemaks), Kul-
tuur-kapital 

Kevadkonverents Luxemburgis 
ja sügiskonverents Saksamaal. 

Tagasiside liikmetele ja vajadu-
sel teemade kajastamine Eesti 
meedias. 
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Lisa 7: Rõiva- ja Tekstiililiidu arengukava kokkuvõte 

EESTI RÕIVA- JA TEKSTIILI LIIT  

Liikmete arv: 76   

Strateegia 2010 

Liit on rõiva- ja tekstiilitootmisega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik 
mittetulunduslik ühendus, mille põhieesmärgiks on rõiva- ja tekstiilitööstuse arengu 

edendamine ning Eesti rõiva- ja tekstiilitootjate ühiste huvide esindamine ja kaitsmine. 

Liit on Euroopa Rõiva- ja Tekstiililiidu (EURATEX), Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti 

Väliskaubanduse Liidu ning Eesti Tööandjate Keskliidu liige.  

Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu liikmeskonnas on nii väikeettevõtteid, keskmise suurusega 

kui ka suurettevõtteid. ERTL liikmesettevõtetes töötab ühtekokku ligi 14 000 töötajat, 

nende poolt valmistatakse üle 75% Eesti rõiva- ja tekstiilitoodangust. 
 

Missioon 

Eesti Rõiva- ja Tekstiili-liidu ( edaspidi Tekstiililiit) missioon on edendada rõiva- ja tekstii-

litööstuse arengut, esindada ja kaitsta Eesti rõiva- ja tekstiilitootjate ühiseid huve. 
 

Tekstiililiidu peamised tegevussuunad: 

o Info vahendamine, 

o Erialase hariduse arendamine, 

o Ettevõtluskeskkonna kaitsmine ja konkurentsivõime hoidmine, 

o Töö pressiga ja avaliku sektoriga valdkonna positiivsema maine loomiseks, 

o Liikmesuhted ja uute liikmete kaasamine. 

 

Tegevusprioriteedid 2010: 

o EAS-i toetuspakette kasutada läbi ühistegevuste (välismessid-, ekspordi- ja 

koolitus-toetused), 

o Sünergia saavutamine läbi liikmete ühiste tegevuste – analüüs, 

o EURATEX-i parem ärakasutamine, 

o Uute tegevuste/teenuste analüüs ja arendamine liikmetele, 

o EL riikide liitudega suhete arendamisel aktiivsuse tõstmine, 

o Liidu tegevuste analüüs: kas saab endale võtta mingeid liikmete tegevusi, mis 

vähendaks otseselt liikmete kulutusi, 
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o Koostöö jätkamine DeMontfort University’ga – üliõpilaste vahetus, seminari-

de korraldamine, Rõiva- ja Tekstiilitööstuse arengukava. 
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Lisa 8: Projektibüroode Liidu arengukava kokkuvõte 

Liikmete arv: 69   

Arengukava 2010-2011 

 

Eesti Projektbüroode Liit (EPBL) on Eesti Vabariigis ehituslike konsultatsiooniteenuste (projek-
teerimine, ehituslikud ekspertiisid, omanikujärelevalve teenused, energiatõhususe auditid jne) 
alal tegutsevate sõltumatute organisatsioonide vabatahtlik ühendus valdkonna arendamiseks  ja 
liikmete ühiste huvide kaitsmiseks. EPBL on Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni 
(FIDIC), Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu liige. 

Liikmeettevõtetes töötab kokku 800 projekteerijat ja liikmete summaarne projekteerimiskäive 
462 miljonit krooni (2009). 

 

Missioon:  

Ehituslike konsultatsiooniteenuste arendamine ja liikmete huvide kaitsmine nii sise-kui ka välis-
turul; ettevõtluskeskkonna parandamine. Meie eesmärgiks on tõsta Eesti arhitekti- ja inseneri-
büroode konkurentsivõimet ja mainet keskkonda sobivate, esteetiliste, energiasäästlike ja jätku-
suutlike ehitiste kavandamisel.  

 

Visioon:  

EPBL on hinnatud, mõjuvõimas ja mainekas ettevõtjate huvide kaitsja, kelle tegevus toodab liik-
metele konkurentsieelist ja äritegevuseks lisaväärtust ning toetab liikmeid nende visioonide 
elluviimisel. 

 

Eesmärgid on jagatud kolme tegevussuuna lõikes:  

• Arhitekti ja inseneri elukutse ja maine tõstmine, 

• Ettevõtluskeskkonna parandamine ja ebaausa konkurentsi vastu võitlemine, 

• Projekteerimis- ja konsultatsioonitegevuse arendamine. 

Arhitekti ja inseneri elukutse ja maine tõstmine:  

Aasta 2010 

o EPBL-i kuulumise kui staatuse märgi toetamine, samuti uute liikmete aktiivsem vär-
bamine ning olemasolevate liikmete aktiivsuse tõstmine, 
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o Avalikkuse informeerituse ja teadlikkuse tõstmine (artiklite ja arvamuste kirjutamine  
ajalehtedes ja ajakirjades , sh artiklite seeria (10 tk) ajalehes Postimees; ümarlaua-
nõupidamised; teabepäevad; lobby- ja konsultatsioonitöö suhetes seadusloojatega; 
koostöö meedia ja mainekujundusfirmaga),  

o FIDIC lepingutingimustest eestikeelsete trükiste tegemine ja levitamine, 

o EPBL aastaraamatu koostamine ja levitamine, 

o Uue kodulehe käivitamine. 

 

Ettevõtluskeskkonna parandamine ja ebaausa konkurentsi vastu võitlemine:  

Aasta 2010 

o Arvamuste ja ettepanekute esitamine õigusaktide ja standardite kohta,  

o Õigusloome töörühmades osalemine, 

o Erialaesindajate kohtumistel ja nõupidamistel osalemine (näit. riigihanked; ehitus-
seaduse alamaktid; standardimine; hoone ja energiatõhusus), 

o MKM määruse ”Ehituslike konsultatsiooniteenuste ja ehitustööde riigihangete läbi-
viimise kord “ koostamise nõustamine, 

o MKM  määruse “Nõuded ehitusprojektile” koostamise nõustamine, 

o Kirjavahetus ja artiklid kõlvatu konkurentsi vastu, 

o Ebaõnnestunud riigihangetele ja ehitusprojektidele hinnangu andmine, 

o Eesti Tööandjate Keskliidu ettevõtluse arendamise programmis osalemine (koostöö-
üritus Riigikogus) ja vajalike meetmete rakendamine (EPBL uue kodulehe käivitami-
ne; EPBL arengukava (strateegia) koostamine). 

 

Projekteerimis- ja konsultatsioonitegevuse arendamine:  

Aasta 2010 

o Standardi “Rajatise ehitusprojekt”  koostamine, 

o Hoone eelprojekti etalonprojekti tegemine, 

o FIDIC trükise „Nõustamisteenuste juhend“ tõlkimine, trükkimine ja levitamine, 

o Advokaadibürooga Läti ja Leedu  turu avamise teemal  võimaliku tegevuskava aru-
tamine, 

o Energiasäästualane visiit Austriasse, 

o Koolitusvisiit Valgevenesse (koos EAS-iga), 

o FIDIC, EFCA ja SKOL ry aastakoosolekutest osavõtt, 

Aasta 2012 

o Pretsedendi tekitamine, et Läti ja Leedu turg Eesti ettevõtjatele avada (EL-is keela-
tud turukaitse vaidlustamine). 



 

 

 45 

 

 

Lisa 9: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) 

Liikmete arv: 61 

Nõustamisviis: Indikaatorite väljatöötamine ITL strateegiale 

 

Missioon:  

ITL on vabatahtlik organisatsioon, mille peaeesmärgiks on: 

• ühendada Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmasid, 

• arendada nende koostööd, 

• esindada ja kaitsta liikmes-firmade huvisid, 

• väljendada nende ühiseid seisukohti. 
 

Visioon  

IKT sektoril on Eesti edukaima sektori maine, kus luuakse palju lisaväärtust, on väga head töötin-
gimused ja töötasud, 

 

ITL on suur ja tugev organisatsioon, mille kohta liikmed räägivad, et seal toimub nii palju häid 
asju, et kõigega ei jõua kursiski olla. IKT sektoril on Eesti edukaima sektori maine, kus luuakse 
palju lisaväärtust, on väga head töötingimused ja töötasud. Liit tähtsustab ka oma valdkonnaga 
seotud sotsiaalseid probleeme ja tegeleb nendega (nt internetiturvalisus). 

 

ITL on koostanud strateegia kaardi, mille raames on 7 huvigruppide ootuste kategooriat sõnasta-
tud:  

• IKT tööjõu olemasolu ja kõrge kvaliteet, 

• Liikmete ekspordikäibe kasv, 

• Liikmete huvid kaitstud, 

• ITL´i ja IKT sektori kõrge maine, 

• Tugev partner välistele osapooltele, 

• Infoühiskonna areng Eestis, 

• Sotsiaalne vastutus. 
 

Tegevusprioriteedid 

• IKT sektori tööjõud ja haridus, 



 

 

 46 

• Eksport, 

• Elektrooniline side, 

• Koostöö väliste osapooltega, 

• Liidusisene koostöö, 

• Infoühiskond Eestis, 

• IKT sektori maine ja sotsiaalne vastutus. 
 

Eesmärgid 2009-2011 

• Kaitsta liikmete huve ning aidata kaasa sektorit puudutava seadusloome väljatöötamisel, 

• ITL-i liikmete ekspordivõime edendamine, 

• Suurendada Eesti atraktiivsust kõrgelt kvalifitseeritud IKT valdkonna tööjõu Eestisse meeli-
tamisel ja vähendada bürokraatlikke takistusi Eesti ettevõttes tööle asumisel, 

• Vähendada tarkade töökohtade maksukoormust, et motiveerida IKT sektorit looma Eestisse 
täiendavaid töökohti, 

• IT valdkonna populariseerimine: tagada IT erialale astuvate (2011) ja lõpetavate (2014) tu-
dengite arvu püsimine minimaalselt tänasel tasemel, 

• Kõrge erialane hariduskvaliteet: tõsta Eesti IKT kõrghariduse kvaliteeti rahvusvaheliselt kon-
kureerivale tasemele, 

• Suurendada ITL-i liikmete täiendkoolituse võimalusi valdkondades, mis on vajalikud ekspor-
disuutlikkuse tõstmiseks, 

• Liidusisese koostöö edendamine, 

• Liikmete arvu suurendamine, 

• ITL-i klastri moodustamine, 

• Tõsta teiste tööstusharude teadlikkust IKT kasutusvõimalustest, 

• Olla partneriks riigile elektroonilise side valdkonnas, 

• Kõneisikuks olemine uue telekommunikatsiooni regulatsioonipaketi kooskõlastamisel, 

• Saavutada see, et Eesti arengut hakatakse mõistma, kavandama ja hindama infoühiskonna-
na kui formatsiooni kategooriast lähtudes, mõjutades selleks üldsust, avalikku võimu jt osa-
pooli, 

• Tagada infoühiskonna arengut soodustavate initsiatiivide olemasolu Eesti parteide valimis-
platvormides, 

• Tõsta IKT juhtimise võimekust Eesti riigi valimissüsteemis; olla riigile arvestatav partner IKT 
asjade planeerimises ja elluviimises, 

• Informaatikanõukogu peab saama endale tähtsuse ka poliitikute silmis, 

• ITL-i tegemisi kajastatakse vähemalt 20 meediapunkti väärtuses iga kuu. 
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Lisa 10: Kaupmeeste Liit  

Liikmete arv: 47 

Nõustamisviis: Arengukava erinevate versioonide kommenteerimine, 2 nõustamissessiooni 

 

Missioon:  

• Edendada ja esindada ja kaitsta kaubandussektori huve riigi institutsioonides, 

• Saavutada kaubanduse kui olulise majandusharu kõrge maine ühiskonnas, 

• Tõsta seaduseloojate hulgas teadlikkust kaubanduse tähtsusest Eesti ja Euroopa majandu-
ses, 

• Pakkuda liikmesettevõtetele  klientidele ja koostööpartneritele väikseima ressursside kuluga 
maksimaalselt lisaväärtusi ja rahulolu. Informeerida oma liikmeid kõigist Eesti ja Euroopa 
arengutest, mis mõjutavad kaubandusettevõtete igapäevast tegevust arvestades häid tava-
sid ja praktikaid, 

• Esindada oma liikmeid suhetes seadusandliku ja täitevvõimuga ning töövõtjate esindajatega 
ning kaitsta oma liikmete huve, samuti esindada liikmesettevõtteid ja organisatsioone nii 
Eestis kui ka välisriikides. 

 

Visioon  

Kaupmeeste Liit: 

• on arvestatav koostööpartner  liikmesettevõtetele, riigi institutsioonidele, ettevõtlusorgani-
satsioonidele, kutsehariduskeskustele, kõrgkoolidele, meediakanalitele jt ning on tõsiselt-
võetav ettevõtjate ühendus, 

• on kaubanduses olulise turuosaga ühendus, kuhu kuuluvad kaubandusettevõtted kõigist 
tegevusvaldkondadest, 

• omab põhiväärtusi: erialane kompetentsus, koostöövalmidus, avatus, uuendusmeelsus. 
 

Eesmärgid: 

• Reageerida liidu liikmeid puudutavatele teemadele ühiskonnas ja meedias, 

• Propageerida Häid kaubandustavasid, 

• Pidevalt suhelda avalikkusega, arendada veebileht ja selle kaudu tutvustada liikmeid, 

• Täiustada tulemuslikkust liikmeskonda puudutava õigusloomes osalemises ja ettepanekute 
tegemisel kaasates ja informeerides liikmesettevõtete esindajaid, 

• Tõsta liikmete teadlikkust liidu tegevusest: lobitöö, teenused ja koostöö, 

• Varustada liikmeid majandusalase ja seadusandlust puudutava informatsiooniga, pakkuda 
liikmetele koolitusi, 
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• Arendada liikmetele kasulikku koostööd Eesti ja teiste maade tööandjate liitudega ja nende 
ühendustega, 

• Edendada koostööd tootjatega ja nende esindajatega, 

• Kaasata liikmesettevõtete esindajaid erinevates projektides, 

• Tõsta liidu suutlikkust projekte arendada, 

• Edendada koostööd tarbijakaitse esindajatega ja seeläbi suurendada usaldust kaubandustu-
rul, 

• Edendada kaubandusalast kõrg- ja kutseharidust, 

• Toetada Euroopa jae- ja hulgikaubandusorganisatsioonide ühenduse EuroCommerce tege-
vust.  
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Kaupmeeste liidu tegevusmudel 

 

Partnerid 

• Liikmesettevõtted  

• Riigi institutsioonid (Riigikogu, ministeeriumid, ame-
tid) 

• KOV 

• Tööandjate kesk- ja eriala organisatsioonid 

• Potentsiaalsed liikmed 

• Kutsehariduskeskused 

• Kõrgkoolid, ülikoolid 

• Muud mtü-d 

• AÜ 

• Meedia 

EKL peamised osku-
sed 

 

• Erialane kompetents 

• Koostöövõrgustik 

• Juhtide valmisolek 
liidu töös osaleda 

• Töögruppide liikme-
te kompetents sisu-

liste küsimuste aru-
telus 

• Läbirääkimise oskus 
Põhitegevused 

• Liikmete esindamine ja kaitsmine  

• Lobitöö. Avalikkusega ja riigiinstitutsioonidega suht-
lemine 

• Liikmete nõustamine ja koolitamine 

• Osalemine seadusloomes 

• Liidu algatatud seisukohtade kujundamine 

• Osalemine töörühmades ja komisjonides 

• Kaubandussektori maine ja konkurentsivõime tõst-
mine 

• Turu korrastamine 

• Heade kaubandustavade propageerimine 

• Erialase hariduse arendamine 
• Projektides osalemine 

EKL Lisaväärtus  

Lobbytöö ja PR: 

• Huvide kaitse ja esindamine 
erinevates institutsioonides  

• Kaasamine ja selle kaudu 
protsesside mõjutamine 

Koostöö võrgustik: 

• Kontaktide võrgustikud 

• Liikmetevaheline koostöö 

• Kogemuste vahetamine 

Teenused liikmetele: 

• Info ja teenused, sealhulgas 
turu-uuringute jmt esitlused 

• Statistika analüüs 

• Infopäevad, koolitused 

• Soodustused  

• Juhendid, head tavad 

 

Suhted erinevate siht-
gruppidega 

 

• PR ja meedia 

• Üldkoosolek 

• Juhatuse koosolek 

• Ümarlaud 

• Infopäev, seminar 

• Töögrupid 

• Infoleht liikmetele iga 
kuu 

• Info elektrooniliste 
kanalite vahendusel 

• Veebileht 

• Läbirääkimised 

• Projektipõhine suhtlus 
 

Sihtgrupid:  

 

• Jaekaubandus-
ettevõtted 

• Hulgikauban-
dusettevõtted 

• Kutsekoolid 

• Kõrgkoolid 

• Vt Partnerid 
 



 

 

 50 

Kulude struktuur 

 

• Püsikulud (70%) 

• Muutuvkulud (30%) 
 

Tulude struktuur 

 

• Liikmemaksud (67%) 

• Kutsete andmine ja projektid (33%) 
 



 

 

Lisa 11: Eesti Sadamate Liit 

Liikmete arv: 27  

Nõustamisviis: 1 nõustamissessioon, klastripäeva ettevalmistused 

Oma partneritena näeb tegevuskavas Sadamate Liit Tööandjate Keskliitu ja Kaubandus-Tööstuskoda. 
Samuti logistika, sadamaoperaatorite, laevaomanike ja transiidi liitusid, omavalitsusi.  

Missioon: 

Eesti Sadamate Liidu missioon on edendada Eesti merendust piirist-piirini ja hoida Eesti merd. 

Visioon: 

Eesti Sadamate Liidu visioon on olla avatud ja usaldusväärne mittetulunduslik organisatsioon, mille 
ülesandeks on organiseerida Eesti sadamate koostööd ja seeläbi hoida merekultuuri mainet heal 
tasemel ning parandada Eesti merenduspoliitikat. 

Eesmärgid (püstitatud 2009 a.): 

o Sadamaseaduse eelnõu ettevalmistamine on veninud ning saanud poliitilise värvingu, mida 
süvendab riigi eelarvepuudujääk. Näiteks, Riigikogule esitatud eelnõus olid sadamate ehitus-
lõivud suurendatud ligi 500 korda, samas majanduskomisjonis saabunud kainenemise järgi 
viidi lõivud mõistlikule tasemele. Kuid kohe võeti välja kogu peatükk, mis reguleerib mere-
põhja kasutamist sadamaehituses. Sadamate Liidu muid muudatusettepanekuid vaadati 
kahtlusega, kas nendes ei peitu mitte täiendavaid riigikulusid. Seega meie eesmärk 
2009.aastal on jätkata sadamaseaduse paremaks muutmist riigikogu lugemistel ja eriti sü-
veneda määruste ettevalmistamisele, mille töögruppides on Sadamate Liit esindatud, 

o MKM algatas 2008.a. lõpus Merenduspoliitika dokumendi ettevalmistamise. Algatus sattus 
ajale, mil innovaatilised ideed ja ettepanekud olid ja on eriti vajalikud. Kuid pärast algatus-
tseremooniat töö seiskus, põhjuseks mingid ebaolulised formaalsed protseduurid. Sadamate 
Liidu eesmärk on järgida töörühmades oma seniseid ettepanekuid ja töö käigus genereerida 
uusi, 

o Jätkatakse tööd uue töölepinguseaduse muutmiseks eelkõige tööaja sätete osas. Sotsiaal-
ministeeriumile ja Tööandjate Keskliidule on vastavad ettepanekud tehtud. Meie lähteko-
had tuginevad vastavale eurodirektiivile, 

o Liitudevahelise koostöö edasine arendamine on väga vajalik. Hea koostöö on Tööandjate 
Keskliiduga ja Kaubandus-Tööstuskojaga. Samuti logistika, sadamaoperaatorite, laevaoma-
nike ja transiidi liitudega. Meil on mitmeid ühiseid probleeme ja tihti on targem esindada 
kollektiivseid huve ja esineda mitme isiku nimel, 

o Vajalik on Transpordi arengukava 2007-2013 täiendamine, õigemini käesoleva majandus-
olukorraga vastavusse viimine, ehk nagu teevad mitmed suurettevõtjad oma seniste töö-
plaanidega, teha Re-Plan. Seda tööd saab jätkata muuhulgas Transiidikomisjoni kaudu, kuid 
ka Merenduspoliitika ettevalmistamise protsessis, 

o 2009.aastal toimub TRANSESTONIA konverents keerulistes tingimustes, kriisitingimustes. 
Kuid samas on käivitunud uued kauaoodatus protsessid konteinerkaupade transiidi eden-
damiseks. Ka Eesti Sadamate Liit esitab 11 mail toimuval konverentsid oma teesid, 
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o Jätkatakse koostööd omavalitsustega. Eriti aktiivselt toimub koostöö Tallinna Linna Mere-
komisjoniga, 

o Kasulik on saada kogemusi naaberriikidelt. Helsingi sadamaga ja ka uue Vuosaari sadamaga 
on loodud head kontaktid, 

o 2008. aastal olime meedias suhteliselt tagasihoidlikud. Asi oli selles, et meediale omane krii-
tikalembus oleks võinud kahjulikult mõjuda EL rahade eraldamisele Muuga sadama laiendu-
seks ja ka meie äridelegatsioonide edule Hiinas. 2009. aastal tuleb meediasurvet tõsta, 

o 2007.a. üldkoosolek otsustas, et Liidu liikmete ühisüritusi tuleb korraldada 1 kord kvartalis. 
Seda otsust püütakse täita, 2009.a. I kvartalis toimus infopäev Kalvi mõisas. Veeteede Ame-
tiga on olnud juttu järgmise infopäeva teemade suhtes, 

o Jätkatakse tegevust Eesti Tööandjate Keskliidus, Transiidikomisjonis, Mereakadeemia Nõu-
nike Kogus, Transpordi ja Logistika kutsenõukogus, Tallinna Linnavalitsuse merekomisjonis 
ning MKM ja teiste ministeeriumide töörühmades ja komisjonides: näiteks Veeteede Ameti 
sadamakaptenite atesteerimiskomisjonis. 
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Lisa 11 Ülevaade erialaliitude arengukavade koostamise nõustami-
sest 
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Lisa 12 01.04.2010 arengukavade koostamise ühisseminari päeva-
kava 
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Lisa 13. 01.04.2010 arengukavade koostamise ühisseminari osaleja-
te nimekiri 
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LISA 14. Planeeritud ja elluviidud tegevuste ning oodatud ja saavu-
tatud tulemuste võrdlus 

 

 

 


