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Volikogu esimees Tiit Kuuli juhatab koosoleku sisse.  

 

1. Kohtumine majandus-ja taristuminister Kadri Simson’iga.  
Majandus- ja taristuminister Kadri Simson annab ülevaate bürokraatia vähendamise töögrupi 
hetkeseisust ning tutvustab vaheraportit.  Samuti tutvustab minister tulevikuplaane ja -ideid 
edasiminekute osas (ühekordne andmekogumine, majandustegevuse reguleerituss vähendamine, 
riigi toimimise vähendamine). Toimub arutelu milles osalevad volikogu liikmed, minister ning 
nullbürokraatia rakkerühma juht Liis Kasemets.  
 

2. Manifesti kommunikatsioon. 
Eesti Tööandjate Keskliidu kommunikatsioonijuht Andres Kask annab ülevaate seni tehtust, 
manifesti esimesest tagasisidest ning lähituleviku plaanidest. Lisaks informeerib Andres Kask 
volikogu, et EBS’iga on tehtud kokkulepe viia läbi manifesti sõnumite jälitamise projekt kuni 
valimisteni. Vahekokkuvõte on plaanis avalikustada Tuulelohe konverentsil veebruaris 2019.  
 

3. Alampalga kokkuleppe sõlmimisest 2019. aastaks.  
2017. aastal sõlmisid Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit kokkuleppe, mille 
kohaselt lähtutakse edaspidi töötasu alammäära kehtestamisel põhimõtetest, et: 
1) Töötasu alammäära tõstmise aluseks on prognoositav tööviljakuse kahekordne kasv aastal, 
mille töötasu alammääras kokku lepitakse. Tööviljakuse all mõeldakse SKP reaalkasvu hõivatu kohta; 
2) Ülemine piir: kahekordne prognoositav reaalne majanduskasv aastal, mille töötasu 
alammääras kokku lepitakse; 
3) Alumine piir: alampalk vähemalt 40% prognoositavast keskmisest brutopalgast; 
4) Aluseks võetakse Eesti Panga suveprognoosi andmed. 
Eesti Panga suveprognoosi kohaselt vahetavad sõlmitud raamleppes kirjeldatud lagi ja põrand 2019 kohad. 
Tööviljakuse kahekordne kasv jääks siiski põranda ja lae vahele, kujutades mõlema poole jaoks võimalikku 



kompromissi. Eelnevast tulenevalt teeme volikogule ettepaneku toetada 2019 töötasu alammäära 

kokkulepet 540 eurot kuus ja tunnitasuks vastavalt 3,2 eurot. Volikogu on ettepanekuga nõus.  
 

4.  Haigekassa nõukogu liikmekandidaadi esitamisest.  
Seoses Haigekassa seaduse muudatusega peab Tööandjate Keskliit varasema viie nõukogu liikme 
asemel nimetama kaks. Toomas Tamsar’e volitused kehtivad kuni mai 2019, teise kandidaadina 
esitati  volikogule hääletamiseks Haigekassa nõukogu liikmekandidaadiks Priit Perens. Toomas 
Tamsar annab ülevaate kirjaliku hääletuse tulemustest: tähtajaks hääletas kandidaadi poolt 25 
volikogu liiget, vastu ega erapooletuid ei olnud. Hääletusel ei osalenud 3 volikogu liiget. Tööandjate 
Keskliit esitas Sotsiaalministeeriumile Haigekassa nõukogu liikme kandidaadiks Priit Perens’i, 
Vabariigi Valitsuse istungi päevakorras on see 20.septembril 2018.  
 

5. Töölepingu seaduse ja tööõnnetuskindlustuse seaduse väljatöötamiskavatsustest.  
Toomas Tamsar annab ülevaate Sotsiaalministeeriumi poolt arvamuse avaldamiseks saadetud kaks 
väljatöötamiskavatsust:  

1) töölepingu seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 
väljatöötamise kavatsus.  

Volikogu toetab väljatöötamiskavatsuses toodud muudatusi, arvestades eelkõige Eesti demograafilist 
olukorda ning töötajate erinevaid ootusi töö tegemisele. 
2) tööõnnetuskindlustuse väljatöötamise kavatsus (TÕS VTK). 
Volikogu ei toeta tööõnnetuskindlustuse seaduse väljatöötamiskavatsust esitatud kujul, kuna 
väljatöötamiskavatsus näeb ette vaid osa kindlustuse hinna metoodikast. Suurem osa riski hindamise ja 
hinnastamise metoodikast jäetakse kindlustusseltsile otsustada. Samuti näeb väljatöötamiskavatsus 
ette, et kindlustuskohustus lasuks ainult tööandjatel, mis pole aga proportsionaalne. Lisaks ei ole 
väljatöötamiskavatsuses välja toodud, kust raha uue meetme finantseerimiseks võetakse ja mis 
olemasolevas süsteemis muutub. 
 

6. Ümberkorraldustest haridusvaldkonnas: kutseõppe riikliku koolitustellimuse 
kaotamine ja põhikoolide lõpueksamite kaotamise kavatsus. 

Toomas Tamsar andis ülevaate planeeritavatest ümberkorraldustest haridusvaldkonnas: 
kutsehariduse riikliku koolitustellimuse loobumine on kirjutatud kutseõppeasutuse seaduse 
muutmise seaduse eelnõusse, mis on läbinud kooskõlastusringi. Eesti Tööandjate Keskliit on 
esitanud omapoolse arvamuse, et ei näe muudatusest kasu kutseõppe tellimuse parandamisele. 
Muudatuse suund ei vasta Tööandjate manifestis esitatud põhimõttele, et riik peab kehtestama 
koolitustellimuse kõikidele kooliastmetele. 
Põhikooli lõpueksamite kaotamise kavatsusest andis HTM teada uue õppeaasta eel avaldatud 
ülevaates „Tähtsamad tegevused 2018/2019 õppeaastal“. Oleme teinud ministrile järelpärimise 
antud kavatsuse täpsustamiseks.  
Volikogu võtab info teadmiseks ning soovitab jätkata tööd Tööandjate manifestis esitatud 
eesmärkide ja ettepanekute esitamisel. Vajadusel võtab volikogu seisukoha täpsema info saabudes.   
 

7. Tervishoiu töörühma moodustamisest.  
2018 aasta märtsi volikogu koosolekul palus volikogu tervishoiu töörühma initsiatiivgrupil sõnastada 
täpsemad eesmärgid, leida liikmete hulgast vähemalt viis osaleda soovijat, kellest vähemalt kaks 
võiks olla meditsiinivaldkonna välised ning pakkuda välja töörühma juhi kandidaat. Initsiatiivgrupp 
on  sõnastanud eesmärgid ning esitanud töögrupi liikmed alljärgnevalt:  
Töörühma eesmärgid 
1. Ettepanekute ja seisukohtade tutvustamine ETKL esindajatele Haigekassa nõukogus. 
ETKL-i  esindajad Haigekassa nõukogus tutvustavad olulisi aruteluteemasid ja kuulavad ära töögrupi 
arvamuse (eelarve, arengukava, eelarvestrateegia, palgaläbirääkimistega seotud arengud jmt) 



2. Ravi- ja tervisekindlustus, tervisekulude maksustamine, õigusaktide muudatusettepanekud 
3. Muud küsimused – s.h. ühised teemad teiste ETKL töögruppidega 
 
Tervishoiu töögrupi liikmed seisuga september 2018 
Sven Pertens   TREV-2 Grupp AS 
Kadri Mägi-Lehtsi Roche Eesti OÜ  
Riho Tapfer  Ravimitootjate Liit 
Agris Peedu   Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
Risto Laur  Pharma Holding OÜ (Südameapteek) 
Ruth Oltjer  AS Chemi-Pharm 
Jaan Puusaag   Krimelte OÜ 
Villu Otsmann  (Advokaadibüroo) Triniti AS 
Ülle Matt   Swedbank 
Töörühma juhi kandidaat on Sven Pertens (TREV-2 Grupp AS juhatuse esimees) 
Volikogu kiidab eesmärgid heaks ning kinnitab töörühma juhi ning loeb töörühma looduks.  
 

8. Maja hoonestusõiguse lepingu muutmine.  
Toomas Tamsar annab ülevaate hoonestusõigusega seotud arengutest ning eestootavatest 
toimingutest. Lähtudes Eesti Tööandjate Keskliidu põhikirja punktist 5.2.5.4., otsustab volikogu anda 
juhatusele nõusolek teha alljärgnevad toimingud: 
- lõpetada aadressil Kiriku 6, Tallinn Eesti Tööandjate Keskliidu kasuks seatud kehtiv 
hoonestusõigus (hoonestusõiguse registriosa nr 21224901); 
- seada samal aadressil uus korterihoonestusõigus; 
- sõlmida Kiriku 6 kaasomandi valdamise ja kasutamise kokkulepe; 
- sõlmida kokkulepe Kiriku 6 hoone kasutamiseks ja hoone rekonstrueerimiseks; 
- volitada nimetatud tehinguid tegema Toomas Tamsar’e.  
Lisaks annab volikogu juhise uue lepingu tekst kooskõlastada eestseisusega. 
 

9. Muud küsimused, uued liikmed    
Toomas Tamsar tutvustab uusi liikmekandidaate OÜ Sawmill of Sadala, Aktiivmarketing OÜ, R-Kiosk, 
TREV-2 Grupp AS ja AS Hoolekandeteenused. Volikogu võtab ettevõtted Eesti Tööandjate Keskliidu 
liikmeks.  
 
Tiit Kuuli tänab volikogu liikmeid. Koosolek on lõppenud. 
 
[allkirjastatud digitaalselt]     [allkirjastatud digitaalselt] 

                                                                                  
Tiit Kuuli       Jaanika Tutt  
Juhataja                                                                            Protokollija 


