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Eesti Energia DNA
Unikaalsus Eestis: 

• Tuntud ja usaldusväärne bränd, hea maine tööandjana

• Suurimaid kliendibaase

• Olemasolevad põlevkivi kaevandamise load

• Taastuvenergia tehnoloogiate opereerimine

• Uute ja olemasolevate tehnoloogiate kombineerimine 

suurenergeetikas

• Üleriigiline võrguinfrastruktuur

Unikaalsus rahvusvaheliselt:

• Klienditeenuste ja võrguteenuse valdkonna 

digitaliseerimine

• 100-aastasel kogemusel põhinev 

põlevkivi oskusteave



Põlevkivi

oskusteabe 

maksimaalne 

väärtustamine

Piirkondliku 

tööjõuressursi 

rakendamine

Negatiivsete 

keskkonna-

mõjude 

vähendamine

Elektri varustus-

kindluse tagamine 

Eestis

Ettevõtte 

väärtuse 

kasvatamine ja 

stabiilse 

dividenditulu 

tagamine

Meie omaniku, riigi ootused



Klientide ootused*

Kliendid ootavad energiafirmadelt 

enamat kui lihtsalt elektrit

• Kasulikke teenuseid

• Läbipaistvat ja vastutustundlikku käitumist

• Puhast energiatootmist

• Soovitakse ise energiat toota 

Usume, et Eesti Energia tuleviku edu 

seisneb kliendikeskses mõtteviisis!

*Allikas: konsultatsioonifirma Idea Havas, Meaningful Brands, 2016



2018–2022 EESTI ENERGIA AMBITSIOON

Meie ambitsioon on pakkuda oma klientidele kasulikke ja 

mugavaid energialahendusi ja toota ka ise energiat aina 

keskkonnasäästlikumalt – just nii anname oma panuse 

maailma puhtamaks muutmisesse. 



Inimene 4.0



Miks Inimene 4.0?

• Inimene 4.0 väljendab meie ambitsiooni inimeste 

arendamisel. 

• Inimene 4.0 on digiajastu inimene, uuenenud inimene, 

kes käib maailmaga koos, käib kiiremini kui maailm. 

• Jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid probleeme, 

neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle seab. 



Kuhu me jõuda tahame?

• Personaliteenistus on seadnud endale 

ambitsiooniks olla tõhusa toimimise eestvedaja 

kontsernis.

• Meie missioon on aidata leida, hoida ja 

arendada vajalike hoiakute, oskuste ja 

teadmistega tipptegijaid.

• Tegutseme selle nimel, et aastaks 2023 on Eesti Energia 

hinnatud kui rahvusvaheline, innovaatiline ja väärtuspõhine 

ettevõte. Kontsernis on pühendunud inimesed ja kõrge 

juhtimiskvaliteet.



Eesti Energia tööandjana: 
areneme rahvusvaheliseks, 

uuendusmeelseks ja väärtuspõhiseks

ettevõtteks

2018 – 2022 suurimad väljakutsed on seotud: 

1) Areng rahvusvaheliseks ettevõtteks

2) Juhtimiskvaliteedi arendamine

3) Pühendunud ja vajaliku kompetentsiga talent

Väljakutsetega tuleme toime: 

1) Viime parimad personalipraktikad koduturgudele

2) Värbame ja arendame eestvedaja potentsiaaliga 

juhte

3) Värbame kutsumusega töötajaid, arendame 

kompetentse ja soodustame kontsernisisest 

arengut, pakume konkurentsivõimelist töötasu   



Kontsernist saab tugeva 

väärtuspõhise kultuuriga 

rahvusvaheline ettevõte.

Kõik personalipraktikad kantakse 

üle kõigile koduturgudele, inimesi 

koheldakse kõikjal ühtmoodi hästi, 

meid ühendavad kõikjal meie 

väärtused.

Muutume rahvusvaheliseks 

organisatsiooniks



KUIDAS ME SELLE SAAVUTAME?
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Eesti loodud inimeste juhtimise valdkonna initsiatiivid kantakse üle kõikidesse 

riikidesse, kus tegutseme eesmärgiga tekitada patriotism ning tugev 

organisatsioonikultuur. Kõikides riikides, kus tegutseme peavad kontserni juhtima 

samad väärtused ning juhtimispõhimõtted. 

Meie töökorralduse põhimõtetesse jäävad erinevused ainult tulenevalt kohalikust 

seadusandlusest, tulemusjuhtimise ja töökeskkonna kujundamisel erinevusi ei ole.

Klientide arv,

III kvartal

Eesti 523 500

Läti 2 300

Leedu 1 350

Rootsi 900

Soome 400

Poola 100

KOKKU 528 550

EESMÄRK 1 000 000 

PUUDU 471 450



Baas

2017 läbi viidud pühendumusuuringu põhjal oli tippjuhtide (J1-J2 tase) 

jaotus organisatsioonis: 

• raudvara 41%, 

• edasiviijaid 46%, 

• kriitikuid 5% 

• ükskõikseid 8%. 

Esmatasandijuhte(J5)pole veenda suudetud (segmendis J5 oli trend 

langev ja hinnangud kriitilisemad kui teistes juhirühmades). Seetõttu ei 

ole neil ka piisavat valmisolekut oma meeskonnaliikmete kaasa 

tõmbamiseks

Eesmärk

Aastaks 2023 juhtimise tipptasemel on valdavas enamuses edasiviijad 

ning tippjuhtide meeskonnas ükskõikseid ei ole. 

Aastaks 2023 iseloomustab J1 – J2 tasemel juhte äriedu saavutamiseks 

vältimatult vajalik ettevõtlikkus, avatud mõtlemine, loovus, innovatsioon, 

eksperimenteerimisjulgus, oskus aktsepteerida  ja maandada 

ebakindlust ning riske. 

Kasvatame juhtimiskvaliteeti



Juhid oskavad toime tulla virtuaalsete meeskondadega, projektipõhiste 

töörühmadega, loovad konkurentsis püsimiseks vajaliku agiilse keskkonna.

Oluliselt kasvab juhi teadlikkus iseenda mõjust = juhi rolli teadvustamine = 

tööandja esindaja ja väärtuste kandja = tugeva meeskonna looja



Kuidas me selle saavutame?
1. Värbame tipptasemele ettevõtlikke, uuendusmeelseid ja 

kõrge sotsiaalse intelligentsusega juhte, kes kannavad 

meie väärtusi ja hoolivad keskkonnast. 

2. Edutame seesmiselt juhipotentsiaaliga inimesi.

3. Arendame liidri- ja eestvedamise kompetentse  

diferentseeritult vastavalt kontserni viiele 

juhtimistasemele. 

4. Arendame juhtide virtuaalset eestvedamise oskust, 

väikeste fokusseeritud projektimeeskondade juhtimise 

oskust, süvendame teadmisi ja oskusi mitmekesiste 

meeskondade juhtimisest. 

5. Pakume lõimimise (onboardingu) ja sisseelamise

programme, pakume individuaalset ja meeskondlikku 

coachingut

6. Loome efektiivsemad meeskonnad kasutades 

andmeanalüüsi ja masinõpet
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Oleme inimesi väärtustav organisatsioon. Meile läheb korda, mida töötaja arvab ja tunneb nii oma 

töö, ülemuste kui ka organisatsiooni suhtes, sest see määrabki selle, milline on tema panus 

organisatsiooni töösse, mainesse ja arengusse.

Meie eesmärk on luua atraktiivne töökeskkond, kus iga inimene saaks olla parim versioon 

iseendast ja teha pühendunult oma tööd. Peame loomulikuks, et  töötajaid oleks 

meie toodete patroonid ja tööandja saadikud

LEIAME JA HOIAME PÜHENDUNUD JA VAJALIKU 

KOMPETENTSIGA INIMESI



KUIDAS ME SELLE 

SAAVUTAME?

• Olemaks atraktiivne tööandja tugeva tööandjabrändiga tugevdame organisatsioonikultuuri

• Värbame kutsumusega inimesi, kelle peamine motivatsiooniallikas on töö sisu. Värbame õigeid hoiakuid ja 

suhtumist - oskused ja teadmised on arendatavad.

• Soodustame kontsernisisesest karjääri

• Rakendame igal võimalusel aktiivset talendijuhtimist, kõik töötajad võivad kandideerida, kõik juhid peavad esitama 

pakkumisi vabade võtmete ametikohtade täitmiseks

• Kaardistame regulaarselt töötajate arengusoovid, teame oma töötajate võimekust ja rakendame seda

• Hoiame töötasu konkurentsivõimelisena
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Kontserni töötajate arv on optimaalne ja 

eesmärkide saavutamiseks otstarbekohane

Me tegutseme selle nimel, et töötajate arv on optimaalne ja eesmärkide saavutamiseks otstarbekas.

Katame kontserni vajaduse ärikriitiliste IT-arenduse, andmeanalüütilise, tehnoloogiaalase, projektijuhtimise, 

taastuv-, põlevkivi-, soojus- ja elektroenergeetika valdkonna insenerihariduse ning müügi ja kliendisuhte 

loomise kompetentsiga järele. 

Koostöös kutsekoolide ja sisekoolitajatega katame kontserni vajaduse kvalifitseeritud mitmekesiste oskustega 

oskustööliste järele. 



KUIDAS ME SELLE 

SAAVUTAME?

Tegeleme eesmärgistatult ja süsteemselt välise 

järelkasvu loomisega. Teeme koostööd ülikoolide, 

kõrgkoolide ja kutsekoolidega, kes valmistavad ette 

tehnoloogia ja energeetika erialade üliõpilasi, värbame 

praktikante ärikriitilistele ametikohtadele aastaringselt. 

Hindame regulaarselt personaliriske ning koostame ja 

rakendame riskiennetuskavu. 

Prognoosime kvartaalselt tööjõuvajadust võttes aluseks 

kontserni valdkondade arengusuunad.

Tegeleme süsteemse tootmisväljaõppe ja oskuste 

mitmekesistamise programmide loomisega ning 

sisekoolitajate arendamisega.

Hindame oskustööliste pädevust, et tagada sobiva ning 

mitmekülgse kvalifikatsiooniga tööjõud.



Liider 4.0 Inimene 4.0 e-energia 4.0


