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Käesolevaga avab ETKL volikogu esinaine Kai Realo üldkoosoleku, kus protokollilise osana teeb ettepaneku kinnitada
koosoleku juhi ja protokollija. Ettepanek koosoleku juhiks nimetada Arto Aas ja protokollijaks ETKL büroojuht Ilona
Pallon. Ettepanek võetakse üldkogu poolt ühehäälselt vastu. Koosolekut juhib Arto Aas ja protokollib ETKL büroojuht
Ilona Pallon.
Üldkoosoleku kinnitatud päevakord:
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Avakõne peab Kai Realo (ETKL Volikogu esinaine)
Kohtumine majandus- ja taristuminister Taavi Aas´ga (ettekanne ja küsimuste voor)
Arto Aasa sõnavõtt (ETKL tegevjuht)
Majandusaasta aruande kinnitamine
Volikogu asendusliikme valimine
Ülevaade Eesti Tööandjate Keskliidu töörühmade tegevusest

1. Avakõne peab Kai Realo (ETKL Volikogu esinaine)
Kai Realo tänab kõiki kohale tulnud liikmeid ning veebi vahendusel osalevaid liikmeid. Tänu koroonaviiruse
pandeemiale elame olukorras, mida meist keegi aasta tagasi ettegi ei kujutanud. Täna võib lühidalt öelda, et kõik
varem õhus olnud väljakutsed on võimendunud ja lisaks on koroonaviiruse näol tegemist nähtamatu ning seni
allumatu vaenlasega, mis on võimeline seisma panna kogu maailma. Volikogu esinaine lisab, et mõeldes tagasi
viimasele 12-le kuule Tööandjate Keskliidus, siis väga üldistatult võib selle jagada kolmeks – aeg enne koroonat,
pandeemia esimene laine ehk meditsiiniline kriis ja käesolev hetk ehk majanduskriis. Siinkohal toob Kai Realo välja
need Tööandjate Keskliidu seisukohad, mille selgitamise ja kaitsmisega aktiivselt tegeleti eelmise kalendriaasta lõpus
ja käesoleva aasta alguses.
Kai Realo võtab koroonaeelse perioodi tegevuse kokku lõiguga oma Tuulelohe konverentsiks ettevalmistatud, aga
pandeemia tõttu pidamata jäänud kõnest. Tuulelohe konverentsi teemaks oli sel aastal– Millele rajame oma
tuleviku. Mõeldes sellele küsimusele, peaksime oma tuleviku rajama muuhulgas ka austusele ettevõtjate vastu.
Kai Realo jätkab kõnet, kus lisab, et vaatamata sellele püüti kaasa rääkida Tööandjate Keskliidu liikmete jaoks
üliolulistel teemadel ( nt Suurettevõtete toetamise vajalikkus ja neile mõeldud meetmed nagu näiteks likviidsuslaen
jms, Kiireloomuline abi kõige enam kannatanud sektoritele, Sh riiklikud meetmed töökohtade säilitamiseks; Riiklike
investeeringute vajalikkus jne)
Oma liikmetelt saadud sisendi põhjal keskendus Tööandjate Keskliit järgmistele teemadele , nagu kontratsüklilised
investeeringud; innovatsiooni toetamine; Eesti ettevõtete konkurentsivõime tagamine; tööturumeetmed peavad
toetama tööhõivet. Oluline on jätkata ka paindlike töösuhete teemaga, sest tuleb teha kõik selleks, et inimesed leiaks
tööd, kasvõi osalise koormusega.
Kai Realo lõpetab oma sõnavõtu veel ühe lõiguga kevadel Tuulelohe konverentsil Millele rajame oma tuleviku
pidamata jäänud kõnest: Austus ettevõtjate vastu peaks alguse saama juba varases nooruses - enne tööikka jõudmist
võiks igale Eesti kodanikule selgeks saada, et heaoluriik koos kõrgete palkade, suurte sotsiaalhüvitiste ning

kaasaegsete töökeskkondadega ei teki müstiliselt iseenesest – kõike seda saavad pakkuda ettevõtted, kes tegutsevad
stabiilselt ja edukalt. Järgneva 20 aastaga jääb Eestis puudu vähemalt 20% praegustest tööealistest. Tööjõupuudust
saab vähendada innovatsioon ja tehnoloogiliste lahenduste laialdasem kasutuselevõtt, kuid selleks on taaskord vaja
kõrgelt kvalifitseeritud inimesi, keda täna pole piisavalt.
2. Kohtumine majandus- ja taristuminister Taavi Aas´ga
Taavi Aas ettekanne põhineb küsimustel, mida liikmed on eelnevalt talle ette saadetud.
• Mis on valitsuse ja MKMi prioriteedid 2021. aasta riigieelarves? Millist tuge plaanib valitsust pakkuda
turismi- ja ehitussektorile?
Taavi Aas: Millised on meetmed mida eelkõige rakendada, et aidata Eesti majandust. Majanduses on kriis.
Prioriteetide hulgas on ehitus, teaduse rahastus, infotehnoloogiaga seonduv. Pensionitõus on samuti teema ja
paljulapseliste perede toetus. Loodetavasti jõuame järgmisel aastal Tallinn-Tartu mnt täiendava ehituselõiguni.
Turismi kriisimeetmete arutelu toimub valitsuses homme – kuidas sektorit aidata?
• Millal ja kuhu jõuab Eestisse Euroopa Liidu pakutud kriisabi?
Õnneks on EL reageerinud ja võtnud käsile täiendavad meetmed. Homme on selle teemaline arutelu kabinetis.
Eelkõige puudutab see ehitussektorit. Ehitussektorile hea uudis, et algavad ehitustööd Rail Baltic projektis.
• Kuidas edeneb Rail Balticu ja teiste suurte taristuobjektide rajamine?
RB on saanud EL-st head tuge. Täna me näeme, et saame edasi liikuda.
• Kuidas tagab riik koroona teises laines avatud piirid ja lennuühendused?
Oleme jõudnud faasi, kus enda näitajad kipuvad kõrgeks minema. Nende meetmega peame olema paindlikud ja
reageerima vastavalt hetkeolukorrale. Minister Aas lisab, et lennuühendusi arvestades, täiesti isolatsiooni jätta ei ole
võimalik Eestit jätta. Homme on valituses Covid-teemaline koosolek. Olulist rolli mängib see, mis teade tuleb
järgmisel päeval.
• Kas riik planeerib teatud maksude või tasude langetamist, nt energiasektoris?
Teatud muutused on tehtud energeetika sektoris, et tuge pakkuda. Räägime ka sellest, kuidas hoida ära
taastuvenergia tasu tõus.
Minister lõpetab ettekande ning liikmetel on võimalus esitada küsimusi.
3. Arto Aasa (ETKL tegevjuht) sõnavõtt
Arto Aas alustab - Tööandjate Keskliidu missioon on seista erksa Eesti eest, olles tööandjate hääleks nii Eestis kui ka
rahvusvaheliselt. Tööandjate missioon on aidata kaasa Eesti majanduse kasvule ja inimeste elatustaseme tõusule.
Selleks informeeritakse ja mõjutatakse poliitikakujundajaid, esindatakse, informeeritakse ja abistatakse oma liikmeid
ning Tööandjate Keskliit seisab ettevõtluse hea maine eest.
Järgmisena toob Arto Aas esile Tööandjate Keskliidu panuse perioodil 2019-2020 ettevõtluskeskkonda:
• Tööandjate Manifesti ettepanekud koalitsioonileppes
• Alkoholi ja energiakandjate maksukoormuse alandamine.
• Ametiühingute Keskliiduga alampalga kokkulepe sõlmimine 2020. ja 2021. aastaks (miinimumkuupalk 584
eurot, tunnipalk 3,48 eurot).
• Töötuskindlustussüsteemi arendamine koostöös riigiga.
• T&A kulude aruandluse lihtsustamine.
• Ettevõtluskeskkonnale kahjulike muudatuste ärahoidmine: jäätmeregulatsioonid, tööõnnetuste- ja
kutsehaiguste sundkindlustuse plaan jne.
• Pidev tööjõuturu regulatsioonide debatt.
• Võitlus võimaluse eest kaasata välistööjõudu ja välistudengeid.
• Kaugtöö juhendi väljatöötamine koostöös Sotsiaalministeeriumi ja EAKL-ga.

•

Panus riiklikesse arengukavadesse: „Eesti 2035“, „Eesti riiklik energia- ja kliimakava (REKK 2030)“, „Teadusja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse ühendstrateegia“. Esindame ettevõtjaid jätkuvalt
Teadus- ja Arendusnõukogus (TAN).
• Hoiame maksurahu, võitleme varjatud kohustustega.
Eesti Tööandjate Keskliit on kaasatud erinevates koostööprojektides, mille kohta annab Arto Aas ülevaate liikmetele.
Ettekandes toob Tööandjate Keskliidu tegevjuht välja ka Keskliidu esindatuse kuhu Keskliidu esindajad kuuluvad –
erinevad töörühmad, nõukogud, ekspertkogud, juhtrühmad.
Arto Aas tutvustab üldkoosolekul ka rahvusvahelist esindatust ning toob välja organisatsioonid, kus Eesti Tööandjate
Keskliit on esindatud (nt IOE, Business@OECD, BusinessEurope, EMSK, Euroopa Komisjoni Nõuandekomiteed ja üleeuroopalised fondid/agentuurid ja paljud teised organisatsioonid)
Tegevjuht tutvustab lõpetuseks Tööandjate Keskliidu välissuhete nõunikku Kristi Sõber´it. Samuti annab ülevaate, mis
on Keskliidu käimasoleva hooaja peamised tegevussuunad ja prioriteedid.
4. Majandusaasta aruande kinnitamine
Eesti Tööandjate Keskliidu majandusaastaks on periood aprillist märtsini. Audiitorfirma (KPMG) on kinnitanud
majandusaasta aruande (2019-2020) ja kõik on korrektne. Arto Aas annab ülevaate ja tutvustab lühidalt
majandusaasta aruannet. Arto Aas esitab üldkogule kinnitamiseks ETKL majandusaasta aruande. Üldkoosolek
kinnitab ühehäälselt aruande. Erapooletuid hääletamisel ei olnud. Majandusaasta aruanne on üldkoosoleku poolt
kinnitatud.
5. Volikogu liikme valimine (ettevõtte esindaja valimine)
Ainsa kandidaadina on volikogu liikmeks esitatud Tiit Land, Tallinna Tehnikaülikoolist. Üldkogu otsustas ühehäälselt
viia läbi avalik hääletamine. Erapooletuid liikmeid hääletamise korra osas ei olnud. Arto Aas teeb üldkogule
ettepaneku hääletada ning esitab volikogu liikme kohale kandidaadi Tiit Land. Üldkogu hääletab ühehäälselt
kandidaadi poolt ja on nõus Tiit Land valida volikogu liikmeks. Erapooletuid ja vastuhääli üldkogu hääletamisel ei
olnud. Tiit Land on valitud volikogu täisliikmeks.
6. Ülevaade Eesti Tööandjate Keskliidu töörühmade tegevusest
Viimases päevakorra punktis annab iga töörühma juht või nõunik ülevaate töörühma tegevusest, fookusteemadest,
märgitakse ära töövõidud ning tutvustatakse töörühma plaani uueks aastaks.
Eesti Tööandjate Keskliidu aktiivselt tegutsevateks töörühmadeks on:
-

MAJANDUSE- JA MAKSUDE TÖÖRÜHM (juht Jaan Puusaag)
KESKKONNA-, ENERGEETIKA- JA VASTUTUSTUNDLIKU ETTEVÕTLUSE TÖÖRÜHM (juht Taavi Veskimägi)
INNOVATSIOONI TÖÖRÜHM / INNOVATSIOONI KÄIVITUSKODA (juht Ivo Suursoo)
HARIDUSPOLIITIKA TÖÖRÜHM (juht Hando Sutter)
TERVISHOIU TÖÖRÜHM (juht Sven Pertens)
TÖÖTURU TÖÖRÜHM (juht Kai Realo)

Üldkoosoleku päevakorra punktid on läbi ning üldkoosoleku lõpetuseks kiidab Arto Aas ETKL meeskonda aktiivse
tegevuse eest ning tänab liikmeid liikmeid üldkoosolekul osalemise eest.

Üldkoosolek on lõppenud.

