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Eesti Inseneride Liit (EIL)

Jutupunktid

EIL ja insener - mis need on?

Kuidas läheb – kas on ressurssi?



Eesti Inseneride Liit (EIL)
Eesti Inseneride Liit (EIL) on 
Inseneriühenduste  katusorganisatsioon: 
Meie eelkäija Eesti Inseneride Ühing (24. märts 1921), EIL
taasasutati (10. detsember 1988) 

• 10 insenerivaldkonna-,

• 3 kõrgkooli-, 

• 1 kutseõppeasutuse- ja 

• 4 innovaatilise ettevõtte katusorganisatsioon

Liikmelisus: 

Euroopa Rahvuslike Inseneriühenduste Assotsiatsiooni 
(FEANI ) liige (sep.  1996);

Eesti Teaduste Akadeemia assotsieerunud liige (23. sep. 2008)



Eesti Inseneride Liit (EIL)
Eesti Inseneride Liidu põhiülesanded on: 
• Liikmeskonna esindamine Eesti tehnika-, teadus-

ja hariduspoliitika kujundamisel;

• Tehnikakultuuri, -hariduse ja insenerikutse
väärtustamine;

• Teadus- ja arendustegevuse sidumine
ettevõtlusega ühtseks terviklikuks
innovatsiooniprotsessiks T&A&E         Innovatsioon

• Insenerikutse ühtse kutsekvalifikatsiooni taseme  
tagamine  ja tunnustamine Eestis ja Maailmas 



Liikmelisus, kutseline insener

• Liikmeid ca 3500

• Kutsega insenere 2800 (Insener, Dip. 
Insener, Vol. insener)

• Liidame magistritele Esmakutse dip. 
In. omistamise kvalifikatsiooni.

• Euroinsenere  42



Kutseline insener
1. TEADMISED     - HARITUS, HARIDUS

2. OSKUSED              KOGEMUS

3.  VASTUTUS            EETIKA

LOOVUSKompetentsus
Kvalifikatsioon



Kutse , kompetentsus
• Kompetentsus – suutlikkus teatavas valdkonnas 

(edukalt, iseseisvalt) tegutseda ning selleks 
vajalikud teadmised, oskused, vastutus ja hoiakud

• Kvalifikatsioon – hindamise ametliku tulemusena 
tunnustatud kompetentsus

• Kutsekvalifikatsioon ehk kutse – hindamise 
ametliku tulemusena tunnustatud kutsealane
kompetentsus



Tööturu nõudlus ja ettevalmistus/Kutsekoda/



Rahvastikuprognoos Eestis 2015 vs 

2040



Üliõpilaste arv ja prognoos





Tulevikuseire

 



Eesti Inseneride Liit (EIL)



Eesti Inseneride Liit (EIL)



Eesti Inseneride Liit (EIL)







Teadus- ja Tehnoloogiapakt 
Valdkondade- ja sektoriteülene kokkulepe 
eesmärgiga koondada ressursid ja 
koordineerida  ühistegevuse protsessi  teaduse, 
tehnoloogia ja inseneeria valdkonna ühiseks 
arendamiseks riigi, kohalike omavalitsuste, 
ettevõtlus-, haridus- ja kolmanda sektori vahel.
Riigi jätkusuutlikkuse tagamine LTT valdkonna  

kvalifitseeritud  tööjõu kaudu



Huvikoolide  struktuur
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Hinda tulemuse ja 
sõnasta uued 
eesmärgid

Sõnasta: 
„kuhu tahad jõuda“

1)Põhimõtted 
eesmärkide 
seadmisel

• ajahorisont

Vaata: 
„kus täna oled“
1) Monitoori oma 

võimekust.
2) Oled  

motiveeritud? 

Sõnasta: 
„vajalikud tegevused“
Millest alustad?



Suur tänu tähelepanu eest!


