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Väärtusahela pilt ?



Meie ees on arvukalt väljakutseid
• tegutsemine avaneva turu tingimustes

• tootmisportfelli mitmekesistamine

• olemasolevate ressursside maksimaalne väärtustamine

• seniste tootmisseadmete ja –viiside tõhustamine

• keskkonnasõbralikkus

• kiired muutused, tehniline ja tehnoloogiline areng

• rahvusvahelistumine

• ……



Hoos on uue 
põlvkonna 
põlevkiviõli 
tehase ehitus!



Eesti Energia on valdavalt oskustööliste organisatsioon, 
seega töötajad on enamuses kutse- ja keskharidusega
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Olukord on nukker nii tööjõuturul kui ka 
demograafias!
• noorte arvu vähenemine ja väljaränne
• tööjõu vananemine
• struktuurne tööjõupuudus

Kompetentsi puudus 13% töötuse 
määra juures!?



Olukord pole kiita ka Eesti Energias!

• ligi 40% meie töötajatest jõuab 10 a jooksul pensioniikka

Kust leida meile vajaliku ja sobiva 
ettevalmistusega häid tegijaid?



Vajame töötajaid nii otseselt kui kaudselt 
energeetikaga seotud erialadelt

Prioriteetsed alad:

• soojusenergeetika
• elektroenergeetika
• geotehnoloogia
• energiatehnika
• keemia ja kütuste tehnoloogia 
• mehaanika ja automaatikaga seotud erialad



Olulised on ka majandus ja IT
Lisaks inseneriteadmistele on olulised ka:

• juhtimisoskused (sh enesejuhtimisoskused)
• teadmised ärist ja majandusest
• finantside juhtimise oskus
• infotehnoloogiline pädevus
• projektijuhtimise oskus
• sotsiaalsed ja suhtlemisoskused
• meeskonnatööoskused
• esinemisoskus
• ideede müügi oskus
• ettevõtlikkus
• mõtlemis- ja õpioskus
• keeled
• ….



Kõige järelkasvukriitilisemad 
valdkonnad meie jaoks on:
• kaevandused

– olemasoleva personali kõrge keskmine vanus
– mäenduse spetsialistide vähene juurdekasv õppeasutustest

• õlitööstus
– äristrateegiast tulenev oluline laienemine lähiaastatel, sh 

rahvusvahelistumine
– värbamisvajadus lähima 5 a jooksul ca 400-le ametikohale

• tippspetsialistid ja erineva tasandi juhid Ida-Virumaal



Personalistrateegia 2011-2016
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Personali-
strateegia

Meil on mitmekesine ja tulemustele orienteeritud 
äriorganisatsioon. Oleme hinnatud, sotsiaalselt 
vastutustundlik ja usaldusväärne tööandja. Meil 
töötavad pühendunud ja tulemuslikud töötajad. 

Meie konkurentsieeliseks on suur insener-tehniline võimekus 
ja professionaalsed juhid. Hoolitseme äri edu ja 
jätkusuutlikkuse eest oma personali süsteemselt 
ning pikaajaliselt planeerides ja arendades.

Meie meeskonnas töötavad inimesed, keda iseloomustavad 
meie väärtused: koostegemine, asjatundlikkus, 
ettevõtlikkus ja vastutustunne. Töö Eesti ühes suurimas 
ja kiiremalt arenevas organisatsioonis pakub põnevaid 
väljakutseid koos mitmekesiste arenguvõimaluste, 
nüüdisaegsete töövahendite ja turvalise 
töökeskkonnaga.



Personali 
planeerimine
- äristrateegia  
- väliskeskkond 
- sisemised
ressursid

Väline järelkasv
- tööandja bränd
- värbamine
- järelkasvutegevused

Sisemine järelkasv
- tulemusjuhtimine
- talendijuhtimine
- värbamine

1. Äri- ja järel-
kasvukriitilised 
ametikohad

2. Personali
- kahanemine
- kasv  

Vajalik tööjõud

Praktika

Esmane kontakt
Stipendium

Kooli uurimustöö

Noore töötaja 
sisseelamisprogramm

Järelkasvu-
tegevuste 

mudel

Eelduste loomine



Eesti Energia järelkasvutegevused
• insenerialade propageerimine üldhariduskoolides
• õppekäikude korraldamine
• stipendiumikonkursid ja -projektid vastavalt 

konkreetsetele vajadustele ettevõtetes
• EE magistriõppeaine TTÜs
• külalisesinemised tudengitele 
• karjäärimessid, töövarjupäevad
• järelkasvutegevused töötajate lastele
• praktikakorraldus
• uurimistööde juhendamine
• õppekavade ja kutse arendamisse panustamine
• insenerivõistlusesse panustamine



Tulevik algab tänasest!
• struktuurse tööjõupuuduse vähendamine – ettevõtete vajaduse ja 

antava hariduse kokkuviimine
• hariduse kvaliteedi tõstmine (põhikool, gümnaasium, 

rakenduskõrgharidus, kõrgharidus)  
• insenerialade atraktiivsuse suurendamine
• tasakaalu leidmine tugeva traditsioonilise baasi ja ajaga 

kaasaskäimise vahel ülikoolides
• õppekavade arendamine, ettevõtete ja kõrgkoolide sisulise koostöö 

edendamine 
• süsteemse insener-tehnilise personali täiendkoolituse korraldamine 
• suurem selgus millise kvalifikatsiooniga ja missugusele erialale 

õppekava lõpetaja sobiv on



Tulevik algab tänasest…
• rohkem omavahelist koostööd, vähem killustatust! 
• multidistsiplinaarsus: uute erialade loomise kõrvale ka võimalused 

spetsialiseerumiseks ja moodulõppeks
• praktika osakaalu suurendamine, ka õppejõududele! 
• praktikasüsteemi korrastamine – praktikakorraldus, kvaliteet, 

juhendajate tasu  
• haridusasutuste professionaalne juhtimine

– selgem fookus, rohkem pikaajalisi plaane, ennetavat ja arendavat 
tegevust

– toetavate tegevuste arendamine haridusasutustes, nt 
personalijuhtimine, turundus, kommunikatsioon

– sihipärane ja läbimõeldud inimressursi arendamine, akadeemilise 
järelkasvu tagamine



Tänan!
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