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Volikogu esimees Tiit Kuuli juhatab koosoleku sisse.  

 

1. Priit Alamäe, Eesti 200 liikumisest, Jüri Käo, Riigireformi SA tegevusest   
Priit Alamäe annab ülevaate algatatud liikumisest. Liikumise algatamise suurimaks tõukeks oli 
rahulolematus hetkeolukorraga ning surve ja väline konkurents.  
Jüri Käo annab omapoolse nägemuse Riigireformi SA plaanidest ning eesmärkidest. 26. novembril 
on kodanikupäev, millal ideekorjed on vormistatud teesideks ning antakse valitsusele üle.  Volikogu 
liikmed avaldavad tunnustust ja toetust kodanikualgatustele.  
 

2. Ülevaade Tööandjate konverentsist Tuulelohe Lend 2018 
Toomas Tamsar võtab kokku Tööandjate konverentsi Tuulelohe lend 2018: osalejaid oli 204 ning 
toetaja ettevõtteid 8. Toomas Tamsar  juhib veelkord tähelepanu Eesti Teaduste Akadeemia 
presidendi professor Tarmo Soomere ettekandele kliimapõgenike teemal ning rahvastikuteadlase 
Tiit Tammaru ettekandele lõimumise teemal.  
 

3. Ülevaade välistööjõu temaatikast  
Toomas Tamsar annab ülevaate olulisimatest tegevustest ja tagasilöökidest välistööjõu valdkonnas: 
* Välismaalaste seaduse eelnõu on tänasel päeval riigikogus, läheb teisele lugemisele kahe nädala 
pärast.  
* Siseminister algatas eelnõu suurendamaks sanktsioone välismaalaste ebaseadusliku palkamise 
eest.  
* Siseminister kutsus kokku töörände töörühma, leidmaks pikaajalisi lahendusi. Enamusi eelmise 
töörühma ettepanekuid ei arvestatud, valitsusse läksid ainult kosmeetilised parandused, mille peale 



ETKL, KTK ja TMK keeldusid edasisest töörühma töös osalemisest enne, kui poliitiline tahe probleemi 
tegelikult lahendada tekib.  
* 10.05.2018 esitasid puuetega inimeste kodade ühendused  ühispöördumise teemal „Tööjõu 
puudus või tahte puudus“ millele esitati vastuskiri 11.05.2018. 
* 22.05.2018 toimub kolmepoolne kohtumine: Eesti Tööandjate Keskliit, Ametiühingute Keskliit ning 
peaminister. 
 

4. Info Tööandjate Keskliidu 2018 majandusaasta aruandest ja Auditikomitee aruandest 
Ago Soomre võtab kokku auditikomitee aruande/kokkuvõtte, ainsaks diskussiooni kohaks oli 
Tööandjate maja 2020 aastaks planeeritud renoveerimistööd. Toomas Tamsar annab sellega seoses 
laiema ülevaate hoonestusõiguse arengutest. Hetkel on läbirääkimised Vabariigi Valitsuse ja Riigi 
Kinnisvaraga, et pikendada hoonestusõigust 50le aastale, täpset kaardistamist vajab ka hoone 
kasutuskontseptioon.  
 

5. Tööandjate manifesti ettepanekute arutelu 
Toomas Tamsar küsib volikogu liikmetelt tagasisidet ja kommentaare manifesti erinevatele 
prioriteetidele, mainides ära kolm põhiteemat, mida manifestist enam välja ei võeta: avaliku sektori 
ametnike vähendamine 30tuh võrra, õpetajate palk ja selle tõstmine ning kahe erikeelse 
haridussüsteemi muutmine/lõpetamine. 
Arutletakse erinevaid taktikalisi ning heidutusmeetmeid ja kommunikatsiooniplaane. 
Volikogu otsustab, et manifesti suund on õige ja juhatus saab volitused asuda erakondadele 
manifesti ettepanekuid tutvustama. 
 

6. Muud küsimused 
Majandusarengu valitsuskomisjonis käidi arutamas tähtaegade teemasid nii planeerimisseaduse kui 
ka keskkonnamõjude osas ja üldiseid vastamistähtaegu.  
Toomas Tamsar tutvustab uusi liikmekandidaate SA PJV Hooldusravi ja Tallinna Ülikool. Volikogu 
võtab ettevõtted Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeks.  
 
Tiit Kuuli tänab volikogu liikmeid. Koosolek on lõppenud.  
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