
 

 

Volikogu koosoleku protokoll  
15.01.20 
Päevakava: 

1. „Tööturg 2035.aastal – mida oodata?“ (Tea Danilov, Riigikogu Arenguseire Keskuse juhataja) 
Riigikogu Arenguseire Keskuse juhataja annab ülevaate keskuse tegevustest, lisades, et detailne info on kättesaadav 
ka kodulehel: www.riigikogu.ee/arenguseire .  
Tööturu projekt oli keskuse esimene tsükkel, kus oldi väga põhjalikud. Tea Danilov ettekanne põhineb Arenguseire 
Keskuse uurimissuunal Tööturg 2035, loetledes alamteemasid, millest uurimises lähtuti. Töö tulemusel jõuti 
järeldusele, et senised prognoosid on tegelikkust lihtsustav, ning rahvastikuprognoos näitab, et tööealiste arvu 
vähenemine kestab tõenäoliselt 2050ndateni. Keskuse juhtaja toob välja andmeid ka integreeritud prognoosi osas 
aastaks 2035. Esineja kirjeldab kuidas hõivet arvestatakse ja kuidas statistikasse andmed kirja lähevad. Ettekanne 
jätkub ülevaatega platvormitööst. Tööandjate ringis on huvitav arutada, kas traditsioonilises töösuhtes oleva töötaja 
kaitset tuleks laiendada ka uutele töövormidele? Tea Danilov toob välja ka võimalused platvormitöö reguleerimiseks. 
Ettekanne lõpeb detailsemalt „Tööturg 2035“ stsenaariume kirjeldades.  Kas tehnoloogia areng hakkab töövõimalusi 
rohkem kaotama või looma? Milliseks kujuneb ränne?  
 

2. Arutelu Tööandjate Keskliidu tööturu töörühma teemadel (Kai Realo) 
Kai Realo annab ülevaate toimunud ning edaspidi toimuvate töörühmade tööst, tegemistest ja plaanidest 
töörühmade töös. Samuti sisaldas ettekanne tööturgu puudutavaid aktuaalseid teemasid käsitledes. 
 

3. Ülevaade välistööjõu kasutamisest Eestis  (Arto Aas) 
Arto Aas esitab volikogule ülevaate välistööjõu teemal, tuues välja numbreid, kui palju töötajaid on kolmandatest 
riikidest Eestis. Tööandjate Keskliidu tegevjuht esitab andmed, mis puudutab kehtivaid elamislubasid töötamiseks 
kodakondsuse alusel ning kehtivaid elamislubasid töötamiseks tegevusalade lõikes. Ettekanne jätkub töötamiste 
registreerimiste teemal maakondade lõikes.  
 
Arto Aas jätkab sõnavõttu aktuaalsema teemaga, mis esile kerkinud ning see on välistudengite teemaline teade 
ministeeriumist. Nimelt tahetakse välistudengite Eestis õppimist ja töötamist kitsendada. Eesti Tööandjate Keskliit 
saatis oma seisukoha ministeeriumile.  
 

4. Uue liikme vastu võtmine  
Eesti Tööandjate Keskliiduga ühines Nordea Bank Abp Eesti filiaal 

 
5. Liikme kuuluvuse peatamine  

Liikme kuuluvuse peatas ajutiselt Ouman Estonia OÜ.  
 

6. Ülevaade kohtumistest ja muud küsimused 
Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht annab ülevaate toimunud kohtumistest (nt väliskaubandus- ja 
infotehnoloogiaminister Kaimar Karuga) ning tulevatest kohtumistest ministrite ja ministeeriumidega.  
12.03.2020 toimub Hilton Tallinn Park Hotellis  Tööandjate aastakonverents Tuulelohe. 
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