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1. Avakõne peab Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo
Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo võtab avakõnes kokku Eesti majanduskeskkonda puudutavad võtmeteemad maksupoliitika, rohepööre, tööjõupuudus ja tervisekriis ning juhtimisväljakutsed. Kai Realo kõne tervikuna.
2. Peaminister Kaja Kallase sõnavõtt
Maailm on olnud muutuses ning Eesti on sellega hästi kohanenud - majandus on taastunud kriisieelsele tasemele. Ka
rahandusministeeriumi majandusprognoos on positiivne. Kiire taastumine on toimunud tänu tööandjatele, positiivse
panuse andis ka valitsuse poliitika ning lisaeelarve. Peaminister nentis, et turismisektor on saanud kõvasti pihta, IT
sektor samas kasvanud. 2021.a majanduskasv on 2019.a võrreldes saavutatud väiksema tööjõukuluga. Paraku on
tööhõive siiski madalam, kui enne kriisi. Jätkub aktsiisi teemaline arutelu. Tuleviku vaates on oluline valdkond haridus.
Lõpetuseks räägib peaminister rohepöördest ja rõhutab, et selle õnnestumisel on suur roll valitsuse ja ettevõtjate
koostööl.
3. Ülevaade keskliidu tegevustest annab liidu tegevjuht Arto Aas
Tööandjate Keskliidu tegevjuht annab ülevaate keskliidu tegevustest 2021/2021. majandusaastal, mil märksõnadeks
olid COVID-19 kriis, toetusmeetmete väljatöötamine ning ajakohastamine valitsuse ja partneritega. 2021. aastaks
alampalga külmutamise kokkuleppe sõlmimine, töötuskindlustussüsteemi arendamine koostöös riigiga,
maksuanalüüside koostamise panustamine. Käivitati keskkonna, energeetika ja vastutustundliku ettevõtluse
töörühmad ning loodi TIKK (Tööandjate Innovatsiooni Käivituskoda), mis toetab ettevõtlussektori innovatsiooni.
Asutati „Tööandjate 2% klubi“, mis koondab ettevõtteid, kes investeerivad vähemalt 2% käibeks või miljon eurot
aastas teadus-arendustegevusse. Ettevõtluskeskkonnas oluliste teemade käsitlemiseks ja keskliidu tegevuse mõju
suurendamiseks käivitati raadiosaade „Tööandjate pooltund“. Tööandjate Keskliit on kaasatud mitmetesse
koostööprojektidesse nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasemel, olles esindatud paljudes organisatsioonides
(ekspertkogus, nõukogus, töörühmades, juhtkomitees).
Aktuaalsed teemad, millega töö jätkub on: rohepöörde ellu rakendamine, võitlus koroonaviiruse ja selle mõjudega,
maksudebatt, tööjõu kättesaadavus, töösuhete paindlikkus, hariduse kvaliteet ning rahastamine. Aga ka teadusarendus ning innovatsioon ja tervishoiu rahastamine ning korraldus.
2022.a veebruaris toimuvad keskliidu volikogu valimised ning märtsis aastakonverents Tuulelohe Lend 2022.
4. Majandusaasta aruande kinnitamine
Eesti Tööandjate Keskliidu majandusaasta kestab 1. aprillist kuni 31. märtsini. Majandusaasta aruanne kinnitatakse
üldkoosolekul liikmete poolt.

5. Ülevaade Tööandjate Keskliidu töörühmade tegevustest
Eesti Tööandjate Keskliidus on 6 aktiivselt tegutsevad töörühma, kuhu kuuluvad Tööandjate Keskliidu liikmed.
Töörühmade juhid annavad ülevaate töörühmade teemadest, kohtumistest, väljakutsetest, tehtud ning ees
ootavatest tegevustest.
Tegutsevad töörühmad on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hariduse töörühm (töörühma juht Hando Sutter)
Majanduse- ja maksude töörühm (töörühma juht Ain Hanchmidt)
Keskkonna-, energeetika- ja vastutustundliku ettevõtluse töörühm (töörühmajuht Taavi Veskimägi)
Innovatsiooni töörühm ehk Innovatsiooni Käivituskoda (TIKK) (töörühma juht Ivo Suursoo)
Tervise töörühm (töörühma juht Kadri Mägi-Lehtsi)
Tööturu töörühm (töörühma juht Kai Realo)

