
ENERGIAKRIIS NÕUAB 
VISIOONIGA JUHTIMIST
Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter



TEENUSED

Päikeselahendused
Koos salvestusega

Kiire internet

Elektripaketid

Elektriautode
laadimislahendused

Soojus- ja
jahutuslahendused

Elektritööd

Valgustuslahendused

Tarbimise tark juhtimine

TOOTMINE

Päikesepargid Tuulepargid Hüdroelektrijaam

Soojuselektrijaam Vedelkütuste 
tehas

Koostootmisjaamad

Koostootmisjaamad Pelletitehas

Tuulepargid

Päikesepargid

Oleme 
rahvusvaheline 
energiaettevõte
Pakume inimestele kasulikke ja mugavaid 
energialahendusi ning toodame energiat 
aina keskkonnasäästlikumalt.



Agiilne organisatsioon 
turbulentsel ajal



Oleme hooliv 
organisatsioon

Vastutame heaperemehelikult nii 
üksteise kui ka kliendi heaolu eest.

Kultuuri aluseks on kõrge 
juhtimiskvaliteet

Teeme energiamaailma 
arusaadavaks

Muudame kliendi jaoks          
keerulise lihtsaks.

Õpime läbi kogemuse, koostöö ja 
koolituste.

Usaldame üksteist
koostöös

Kõigil on võimalik olla 
eestvedaja ja vastutada.

Märkame ja anname tagasisidet, 
et edendada koos töötamist.

Energiakultuur
Tegutseme inimesi väärtustades. Üheskoos.  

Mida ja kuidas me teeme, kui keegi teine ei näe



Ainult kolm juhtimistasandit

STRATEEGILINE TASE

Kontserni strateegiline juhtrühm. Juhid, kes töötavad välja kontserni 
strateegia ning panustavad igapäevaselt kogu kontserni juhtimisse.

FUNKTSIONAALNE TASE

Ettevõtete juhatuse liikmed, valdkondade juhid. Vastutus funktsiooni juhtimise ning   
kontserni strateegia elluviimise eest läbi valdkonna eesmärkide.

TAKTIKALINE TASE

Juhid, kes tagavad koos oma meeskondadega elluviimise võimekuse, leiavad lahendused ja 
viivad strateegilised eesmärgid ellu.



Andmepõhine juhtimine 
ja otsustamine



Andmete kasutamine juhtimises 
aitab teha targemaid otsuseid

Eesti suurim robot – kaugloetavate arvestitega kaetud 
elektrivõrk annab märku tekkivatest probleemidest

Klientide haldamine ühes süsteemis (CRM) pakub 360°
vaadet kliendist ning kogu müügiprotsessist

Enefit Green ennetav hooldus tuuleparkides aitab 
hoida kokku sadu tuhandeid eurosid remondikulusid



Oleme Teie roheteekonna partner
Investeeringud väiksemasse energiatarbimisse, 
taastuvenergia tootmisse ja igapäevasesse
ressursitõhususse tasuvad end ära rekordkiirusel



Päikesepaneelid ja nende toodangut salvestav aku maksimeerivad 
kohapeal toodetud taastuvenergia kasutust ning hakkavad läbi 
virtuaalse elektrijaama elektrisüsteemi stabiliseerima.

Tark investeering
rohelisemasse tulevikku



Paindlik
energiajuhtimine

Muudate kulu
tuluks

Investeeringuvaba Innovatiivne

Riskivaba

Paindliku energiajuhtimise
teenuse kasutamiseks 
sobivad:

• Tööstuslikud tarbijad:
Veesoojendid, ahjud, purustid

• Reserv- ja varuseadmed:
Tööstuslikud akud, UPSid, 
Generaatorid

• Elektritransport:
bussid, autod, praamid, 
laadimisjaamad

• Hajutatud tootmisüksused:
tuulepargid, päikeseelektrijaamad



• 0€ täiendavat investeeringut kliendile
• Taastuvenergia osakaal tarbimises kasvab ligi 2 korda
• Müük võrku minimeeritud
• Rolls-Royce’i 150 kWh salvesti
• Taastuvenergia müük kliendile fikseeritud hinnaga

Estonia piimafarmi 
pilootprojekt



Elektrilevi 
• Loomalaudad tarbimisega aastas üle 100 000 kWh, on 

automaatselt majanduslikult olulise prioriteediga kliendid 
(teised on tavaprioriteediga kliendid)

• Rikete likvideerimisel on esmatähtis tagada elektrivarustus 
objektidel, kus on oht inimelule ja seejärel tagame elektri 
teistele elutähtsate teenuste osutajatele.

• Kõigil põllumajanduslikel objektidel, kus elektrivarustus on 
kriitilise tähtsusega (nt, et lehmad saaks lüpstud) tuleks 
mõelda selle peale, et kriitilised tegevused saaksid tehtud oma 
generaatori pealt, sest tormide ajal on meie prioriteet 
võimalikult ruttu taastada elutähtsad teenused




