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Teie turvalisuse eest!



ETEL taustast

• ETEL loodi 1993. aastal eesmärgiga koondada võimalikult laia turvalisuse 
tagamisel tegutsevat ettevõtete ringi ning esindada oma liikmete ühishuve
suhetes riigi- ja kohaliku võimu asutuste ning teiste institutsioonidega. 

• Oluliseks tegevusvaldkonnaks on koostöö arendamine õiguskaitseorganite ja 
muude huvitatud isikutega ühiskonna turvalisust puudutavates küsimustes.

• Liit pöörab pidevat tähelepanu oma liikmete vaheliste suhete kujundamisele 
heade äritavade vaimus ning ausa konkurentsi põhimõtete järgimisele kogu 
turvaturul. Põhimõtted on fikseeritud heade turvamistavade kokkuleppes.

• Liidu liikmeks olemine annab võimaluse osaleda turvaettevõtlust mõjutava 
keskkonna kujundamises. Liitu kuulumine on märk kõrgendatud nõuetest iseenda 
vastu, samuti on see suurema usaldatavuse tagatiseks klientidele.



ETEL liikmelisus

ETEL liikmelisus:
• TAKL
• CoESS

ETEL kaasatus:
• Kutsekojas

Turvavaldkonna kutsete andja (Turvatöötaja 3, Turvajuht 5, Turvatehnik 4,   
Turvatehnik 5, Turvasüsteemide projekteerija 6, Vetelpäästja 3)

• Standardikeskuses
Turvasüsteemidega seotud standardikomiteed (EVS/TK 5 Tuletõrje- ja 
päästevahendid ja EVS/TK 15 Avatäited)



ETEL liikmelisus

ETEL koostöölepingud:
• Siseministeeriumiga
• Päästeametiga
• Maksu ja Tolliametiga
• Leedu ja Läti turvaettevõtete esindusorganisatsioonidega
• Turiba ülikooliga Riias

Planeeritud koostöö laiendamine 2017:
• Politsei- ja Piirivalveamet
• Justiitsministeerium, Rahandusministeerium, Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeerium.



Kuidas luua ausat konkurentsikeskkonda?

• ETEL liikmed on veendunud, et heade turvamistavade järgimine aitab 
kaasa kõrge ärieetika kujunemisele, kus lepingute aus, usaldusväärne 
ja kohusetundlik täitmine, osutatava teenuse ja müüdava kauba 
laitmatu kvaliteet ning sügav lugupidamine lepingupartneri vastu on 
kirjutamata seadusteks (Heade Turvamistavade Kokkulepe).

• Kuidas osaleda ausa konkurentsikeskkonna loomisel ja hoidmisel 
väljaspool ETEL liikmeskonna mõjuala?

• Koostöö konkurentidega?
• Koostöö hankijatega?
• Koostöö avalikkusega?
• Koostöö turgu mõjutavate järelevalve asutustega?



Kellega tasub teha koostööd?



Kellega tasub teha koostööd?



Koostööleping MTA ja ETEL vahel

• Koostööleping sõlmiti 22.09.2009 eesmärgiga tõhustada meetmeid 
tõkestamaks mittelegaalsete töötasude maksmist, käibe varjamist 
ning ebatervet konkurentsi turvavaldkonnas tegutsevates ühingutes.

• 2017. aprillis allkirjastati ETEL liikmete poolt koostöölepingu lisana 
nõusolek, mille alusel MTA edastab kõigile liikmetele kvartaalselt 
kokkuvõtted nende käibe, töötajate arvu ja brutopalga kohta.

• Kokkuvõtete alusel on võimalik hinnata turul tegutsevate 
turvaettevõtjate võtmenäitajaid, mis omakorda võib olla aluseks 
hankijatele väärtuspõhiste hangete läbiviimisel.



Valveettevõtete keskmised palgad 2017 I kv



Valveettevõtete käibed 2017 I kv



Valveettevõtete tasutud maksud 2017 I kv



Teie turvalisuse eest!

TÄNAME KÕIKI TURUOSALISI, 
VALDKONNA TÖÖTAJAID 

JA ETEL KOOSTÖÖPARTNEREID HEA 
TURVATURU HOIDMISE EEST


