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Volikogu esimees Tiit Kuuli juhatab koosoleku sisse.  

 

1. Kohtumine kaitseminister Jüri Luigega. 
Minister annab ülevaate põhiliselt kolmest teemast: üldine julgeolek, riigikaitse põhiraamistik, 
eelarve kasutamine. Toimub arutelu riigikaitselistel teemadel.  
 

2. Manifesti kommunikatsioonitegevused, kohtumised erakondadega 
Tiit Kuuli annab ülevaate Äripäeva konverentsil „Äriplaan 2019“ tehtud ettekandest. Toomas Tamsar 
annab ülevaate teise ringi kohtumisest erakondadega: kohtumised on toimunud juba 
Vabaerakonnaga, Isamaaga ja Sotsiaaldemokraatidega, novembris on kohtumine 
Reformierakonnaga. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei leia kohtumiseks aega.   
 

3. Haigekassa nõukogu liikmete ülevaade Haigekassa arengutest 
Toomas Tamsar annab ülevaate Eesti Haigekassa eriarstiabi teenuste riigihanke küsitavustest. 
Samuti tutvustab Toomas Tamsar Eratervishoiuasutuste Liidu pöördumist Eesti Tööandjate 
Keskliidule. Toomas Tamsar ja Priit Perens tutvustavad oma ettepanekut Eesti Haigekassa 
nõukogule hanke tühistamise küsimuses. Volikogu toetab Toomas Tamsar’e ja Priit Perens’i tegevust 
Eesti Haigekassa nõukogu liikmena.   
 

4. Kolmepoolne kohtumine AÜ ja peaministriga 
Kolmepoolne kohtumine toimus 18. septembril. Arutlusel olid iga osapoole valitud teemad: 
Valitsuse ettepanekul palgalõhe ja tööohutuse teema, AÜ ettepanekul töösuhete paindlikkus 
sektorite lõikes ning Tööandjate poolt elukestev õpe. Järgmine kohtumine toimub jaanuaris 2019. 
 



5. Välismaalaste seadusest ja Siseministeeriumi töörühmast 
Siseministeeriumi juurde loodud töörühm kutsus kokku ettevõtlusorganisatsioonid, et tutvustada 
kolme uut ettepanekut: 1. Luua regulatsioon, mis võimaldaks Valitsusel kehtestada määruses 
loetelu tegevusvaldkondadest, kus töötamiseks on võimalik välismaalasele anda tähtajaline 
elamisluba piirarvu arvestuse väliselt kehtivusega kuni 2 aastat ning ilma elamisloa pikendamise 
võimaluseta; 2. Arvata sisserände piirarvu alt välja välismaalased, kes tulevad Eestisse tööle 
usaldusväärse tööandja juurde (usaldusväärsuse hindamiseks oleks seaduses määratletud kindlad 
kriteeriumid); 3. Arvata sisserände piirarvu alt välja välismaalased, kes tulevad Eestisse tööle 
äriühingusse, kellel on vähemalt teatud seaduses kindlaksmääratud ulatuses kapitali, mis on 
investeeritud äritegevusse Eestis. Toomas Tamsar selgitab volikogule kohtumisel esitatud 
tööandjate positsiooni: pole põhjust alustada uusi diskussioone, kuni valitsusel puudub tahe 
olukorrale tegelikku lahendust leida. Volikogu võtab info teadmiseks.    
 

6. Kokkuvõte ettevõtlusgalast „Ettevõtluse auhind 2018“ 
Andres Kask annab ülevaate ettevõtlusgala korralduslikust poolest ning tutvustab ka gala-järgseid 
järeldusi. Ettepanek tulevikuks on ka välja anda parima tööandja auhind. Volikogu avaldab 
arvamust, et konkursil võiks osaleda ka riigi osalusega äriettevõtted, auhindade kategooriad  
 

7. Muud küsimused, uued liikmed    
Eesti Tööandjate Keskliidule on esitatud Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Noorte teadlaste 
Akadeemia koostatud „Eesti teaduslepe 2018“, millega oodatakse ühinema ka Tööandjate Keskliitu. 
Toomas Tamsar tutvustab volikogule leppe sisu ja eesmärki. Volikogu annab nõusoleku leppes 
osalemiseks.  
Toomas Tamsar tuletab veelkord meelde, et Tuulelohe lend toimub 7. veebruaril, teemaks on „Keda 
valida?“. Konverentsil võtame kokku ja presenteerime manifesti monitooringut. 
Toomas Tamsar tutvustab uusi liikmekandidaate Värska Vesi AS, Silber Auto AS, Infortar, Eesti 
Maaülikool ja Tallinna Linnatranspordi AS. Volikogu võtab ettevõtted Eesti Tööandjate Keskliidu 
liikmeks.  
 
Tiit Kuuli tänab volikogu liikmeid. Koosolek on lõppenud. 
 
[allkirjastatud digitaalselt]     [allkirjastatud digitaalselt] 
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