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� Liit koos oma liikmete, koostööpartnerite ja erinevate alade 
ekspertidega on osalenud alates 1995 aastast  ja osaleb ka 
tulevikus  kinnisvara korrashoiu alaste õigusaktide, seaduste, 
normatiivide kutsestandardite, korrashoiu üldise standarti 
arendamisel ja väljatöötamisel.

� Liit olles kutse andjaks Kinnisvara korrashoiu valdkonnas 
hoiab kätt pulsil kutseandmisega seotud koolituse kvaliteedil 
ja sisul ning sellega seonduval. 

� Liit on seisnud oma liikmete huvide eest kinnisvara korrashoiu 
valdkonna arendamisel.

� Liit esindab täna nii väikseid/keskmisi/suuri ettevõtteid/ 
avalikku sektoris toimetajaid/ FIE-sid millega peaks olema 
hõlmatud kõik valdkonnas toimetajad.

� Liidu liikmeid on pärit Eesti erinevatest piirkondadest.

� Samas oleme jõudnud ajajärku kus ei ole turul piisavalt 
vajalike oskustega tööjõudu.



�Kas sellest piisab või oleme jõudnud/jõudmas 
järgmisesse ajajärku kus oleks vaja teha muudatusi 
kinnisvara korrashoiu valdkonnas koos meie kõigi 
abiga.

�Mida me peaksime tegema ja kuhu suunas liikuma?

�Mis meid  ees on ootamas?

�Kuidas minna vastu aastale 2018?

�Kuidas hästi esindada nende kõigi huve?

�Kindlasti on neid küsimusi meie sees veelgi?

�Ma arvan et ei piisa



� Peame hakkama mõtlema järgmise perioodi peale 
Liidu töös ja korrashoiu valdkonnas  2017-2020.a.

�Peame  väärtustama rohkem korrashoiuvaldkonna 
ettevõtjate tegevusi ning jõulisemalt kaasa aitama 
nende huvide kaitsele.

�Koostöös kõigi liikmetega tuleb alustada Liidu 
edasise agenda koostamist antud ajajärguks mille 
taha saaksid ettevõtjad aktiivselt koonduda/tulla

�Peame värbama uusi liikmeid Liitu veel tänaseks 
mitte liitunud kuid alal tegutsevate ettevõtete 
hulgast, et suurendad meie kandepinda.

�Peame jagama rohkem informatsiooni erinevates 
meediakanalites et tõsta meie valdkonna mainet  ja 
väärtustada alal töötavaid inimesi ning ala tervikuna.



� Liit peab mängima ka edaspidi võtmerolli valdkonna koolituste  
suunamisel/läbiviimisel.

� Liit peab andma rohkem teavet oma tegevustest valdkonna välistele 
huvigruppidele.

� Kuigi põhilised valdkonna tegevuste alused ja õigusruum on tänaseks 
paigas tuleb Liidul ka tulevikus panustada  selle edasi arendamisse.

� Järgmisse Liidu juhatusse tuleks kaasata rohkem ettevõtjaid ja 
vajadusel suurendada juhatuse liikmete arvu

� Liidu liikmete hulgas tuleb 2016.a. läbi viia küsitlus arusaamiseks mis 
suunas enamus liikmetes soovivad näha Liitu liikumas

� Liit peab aktiivsemalt aitama oma liikmetel valmistuda 01 jaanuariks 
2018. 

� Oleme jõudnud ajajärku kus tuleks hakata kaaluma Liidu nime 
muutmist (näiteks Kinnisvara Korrashoidjate (Korrashoiu) Liit)

� Eraldada tuleks Liidu juhtimisel ja töö korraldamisel juhatus 
(omanikukeskne) ja tegevjuhtimine (asjatundlikud tegevjuht-

projektijuht), kus isikud ei kattu



ARENDAME TEEMASID EDASI – MÕELGE VEEL LÄBI 
JA ANDKE TEADA KUIDAS JA KUS KEEGI TEIST 
TAHAB/SAAB/SOOVIB ASJAST OSA VÕTTA!

AITÄH KUULAMAST


