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Tiit Kuuli juhatab koosoleku sisse.
1. Ülevaade Eesti tööstuspoliitika rohelise raamatu koostamisest, hetkeseisust ja
edasistest
plaanidest.
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeiumi
peaspetsialist Rami Morel.
Ettekande slaidid on lisatud.
Volikogu liikmetel on võimalus esitada küsimusi, mis saavad ka vastused.
Volikogu esimees ja volikogu liikmed tänavad külalist huvitava ettekande eest.
Tiit Kuuli teeb ettepaneku muuta päevkorrapunktide järekorda ning rääkida pärast
volikogu aseesimeeste valimist töögruppide tööst. Volikogu liikmed on ettepanekuga nõus.
2. Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu aseesimeeste valimine.
Volikogu võib valida kuni 5 aseesimeest. Tiit Kuuli teeb ettepaneku valida aseesimehed
avaliku hääletuse teel. Kõik volikogu liikmed on ettepanekuga nõus.
Tiit Kuuli teeb ettepaneku valida volikogu aseesimeesteks eelmisest perioodist Jüri Käo,
Mati Polli, Valdo Kalm ning uue perioodi volikogu liikmetest Priit Perens ja Kai Realo.
Volikogu liikmed hääletavad ühehäälselt ettepaneku poolt.
3. Ülevaade Eesti Tööandjate Keskliidu töörühmade tööst, plaanidest ja töökorrast.
Tiit Kuuli: keskliidu töögruppide eesmärk on volikogule otsuste langetamiseks välja töötada
probleemidele erinevaid lahendusi. Kavas on määrata keskliidu töögruppidele juhid
volikogu liikmete seast. Sellega same ka volikogu teadmisi otse ja tõhusamalt
töögruppidesse viia. Kõik volikogu liikmed on oodatud osalema töögruppide töös.
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Tiit Kuuli teeb ettepaneku nimetada majanduse ja tööstuse töögrupi juhiks Taavi Veskimägi,
maksude töögrupi juhiks Jaan Puusaag, tööjõu töögrupi juhiks Meelis Virkebau ning
hariduse töögrupi juhiks Hando Sutter.
Volikogu liikmed kiidavad ettepaneku heaks.
Toomas Tamsar annab ülevaate töörühmade senisest tööst. Kaasamist alustati manifesti
koostamise ajal. Juunis 2015 viidi liikmete seas läbi telefoniküsitlus ning uuriti, milliste
teemadega soovitakse kursis olla ja kus soovitakse kaasa rääkida. Liikmetele pakuti välja
võimalus nimetada töögrupi liikmeks oma vastava valdkonna töötaja.
Maksude töörühma (12 liiget) koordinaator on keskliidu analüütik Raul Aron. Teemadeks
on tööandjate maksuprioriteedid, tööstuspoliitika rohelise raamatu maksupoliitilised
ettepanekud ja prioriteedid, terviseedenduse maksusoodustus, sotsiaalmaksu jagamine,
Euroopa Komisjoni agressiivse maksuplaneerimise vastane õigusaktide pakett (Anti-BEPS),
maksejõuetusõiguse revisjon, Euroopa Liidu ühtne konsolideeritud tulumaksubaas
(CCCTB), nullbürokraatia, töötaja majutuse maksuvabastus (üksikute liikmetega), ainult
ettevõtluses kasutatavate sõiduautode sõiduarvestus (üksikute liikmetega). On toimunud 1
kohtumine. Suhtlemine toimub enamasti kirja teel. Järgmine kohtumine on kavas pidada
23.03.2016. Kavas on kujundada seisukoht üldise maksudebati ja sotsiaalmaksu alandamise
kohta. Kõik volikogu liikmed on oodatud koosolekul osalema.
Tööjõu töörühma (18 liiget) koordineerib keskliidu õigusnõunik Piia Simmermann.
Teemadeks on Sotsiaalministeeriumi Heaolu arengukava ehk minitsteeriumi tegevuskava
2016-2023 ning töö -ja puhkeaja küsimused.
Tööstuspoliitika töörühma (9 liiget) koordineerib kommunikatsioonijuht Gea Otsa.
Teemadeks on Eesti Euroopa Liidu poliitka 2015-2020 ja tööstuspoliitika rohelise raamatu
koostamine. Etteõvtluskeskkonna töögruppi koordineerib samuti Gea Otsa, aga teemad on
olnud üldised ning seetõttu ei ole töögrupp aktiivselt tegutsenud.
Hariduse töörühma (22 liiget) koordineeribn haridusnõunik Anneli Entson. Teemadeks on
õpipoisiõpe; ettevõtlusõpe; praktikavõimalused, sh välistudengitele praktikakohtade
pakkumine; kutseharidusõppe rahastamise alused; TANi raport; OSKA ja õppekavad.
Tiit Kuuli palub lisaks igapäevastele probleemidele, millega töögrupid tegelevad, valida
välja tulevikku vaadates 1-3 teemat. Eesmärk on teemad kolme nädala jooksul sõnastada,
et järgmine volikogu koosolek saaks need kinnitada.
4. Ülevaade Riigireformi Radarist.
Toomas Tamsar annab ülevaate RRR eesmärkidest. Radar koosneb jooksvatest
kommentaaridest sündmustele ja kvartaalsest koondhinnangust reformi edenemisele
neljal suunal (avalikud teenused, juhtimiskvaliteet, poliitikakujundamine ja kulutõhusus).
Hinne on konsensuslik ning hinnatakse pigem dünaamikat. Eesmärk on hoida riigireformil
avalikkuse tähelepanu ning tuua välja ka seda, mis on hästi tehtud.
T. Tamsar annab ülevaate radari lansseerimisest ja meediakajastustest ning tänab kõiki
radari finantseerijaid.
Volikogu võtab informatsiooni teadmiseks.
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5. Töökohtade loomise toetusmeetmed Ida-Virumaal. Seisukoha kujundamine.
Toomas Tamsar annab volikogule ülevaate. Sotsiaalministeeriumi ettepaneku kohaselt
loodaks lisaks praegusele palgatoetusele selle analoogia põhjal töökoha loomise toetus.
Raha tuleks töötukassast ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF).
Start oleks 1.05.2016. Planeeritav RE kulu 2016-2017 on 3 mln € u 450-470 inimese
aitamiseks kuus keskmiselt.
2016 jaanuaris oli Ida-Virus 7130 töötut, toetuse tingimustele vastav sihtgrupp on ca 4000
inimest. Praegune palgatoetus on alates 2010 reguleeritud Tööturuteenuste ja –toetuste
seaduses, mille kohaselt kompenseerib riik 50% brutopalgast, kui tööandja palkab inimese,
kes on 12 kuud töötu olnud.
Centar on hinnanud mõju 2012 – iga euro toetust tõi 7 eurot tagasi, millest 2,8 € maksudena.
Tingimused Ida-Viru maakonna spetsiifilisele toetusele:
o Töökoha aadress on Ida-Virumaal, värvatav on arvel Ida-Viru töötukassas;
o Ettevõtja värbab korraga vähemalt 20 inimest;
o Värvataval ei ole 6 kuud alalist palgalist töökohta olnud;
o Riik hüvitab 50% brutopalgast, aga mitte rohkem kui 2 alampalka (st 2016 kuni 860 €);
o Toetust makstakse kuni 1 aasta jooksul kuni 2017 lõpuni;
o Kohustus hoida inimest tööl vähemalt kahekordse toetuseperioodi jooksul.
Toimus arutelu. Volikogu seisukoht: Parem vähe kui mitte midagi. Ehk mitte vastu seista,
kuid juhtida Sotsiaalministeeriumi tähelepanu sellele, et meede ei lahenda Ida-Virumaa
tegelikke probleeme. Vähendada korraga värvatavate inimeste miinimumarvu ning
selgitada lahti kaasnev asjaajamise protseduur vältimaks algatuse uppumist
bürokraatiasse.
6. Haigekassa nõukogu liikme vahetamine.
Toomas Tamsar informeerib volikogu Eratervishoiuasutuste Liidu soovist välja vahetada
oma esindaja Eesti Haigekassa nõukogus ning määrata Ardo Reinsalu asemele haigekassa
nõukogu liikmeks Ivo Saarma.
Volikogu liikmed on ühehäälselt ettepaneku poolt.
7. Volikogu koosolekute ajakava kinnitamine.
Volikogule on esitatud koosolekute ajagraafik kuni 2017 juunini. Volikogu koosolekud
toimuvad iga kuu kolmandal kolmapäeval algusega kell 15. Välja arvatud 2016 detsember
ja 2017 juuni, mil koosolekud on seoses pühadega tõstetud nädala võrra varasemaks.
Kuna enamus volikogu liikmetele sobis ka tehtud ettepanek erandkorraliselt muuta
järgmise volikogu koosoleku aega, toimub see 19.04.2016.
Volikogu otsustab ühehäälselt kinnitada volikogu koosolekute ajakava.
8. Muud küsimused.
Koosoleku materjalidele on lisatud tabel volikogu liikmete kontaktandmetega, mis
saadetakse laiali ka elektroonselt.

Tiit Kuuli tänab volikogu liikmeid. Koosolek on lõppenud.
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