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Volikogu koosolek 

Algus 15.00 

Lõpp  17.00 

 

 

Juhataja: Jüri Käo 

Protokollija: Kaidi Luide 

Osalejate nimekiri ( lisa 1) 

 

 

Jüri Käo juhatab koosoleku sisse.  

 

1. Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu annab 
volikogule ülevaate riigieelarve koostamisest.  
 
Eesti potentsiaalne SKP kasv jääb Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt 2,5% 
juurde. Eelarvepoliitika eesmärk on olla jätkusuutlik ja makromajandust tasakaalustav.  
Riigieelarve paiknemine valitsussektoris:  vaadatakse kõigi valitsussektorisse kuuluvate 
asutuste eelarveplaane. On kolm tasandit: keskvalitsus, sotsiaalkindlustusfondid 
(haigekassa ja töötukassa) ning kohalikud omavalitsused. Plaan koostatakse neljaks 
aastaks ning riigieelarve on 4-aastase plaani 1-aastane rakenduskava.  
Riigieelarve koostamise ettevalmistus algab jaanuaris. Toimuvad läbirääkimised ja 
indikaatorite mõõtmised. Märtsi alguses ilmuv majandusprognoos on strateegilise 
planeerimise aluseks. Eelarve strateegiline koostamine toimub märtsis ja aprillis. Aprillis 
kiidetakse strateegia heaks. Eelarve antakse üle septembri lõpus parlamendile ning 
detsembris Riigikogule.  
Riigieelarve peamisteks probleemideks on olnud see, et lisavajadused kasvavad kiiremini 
kui võimalused ning iga valdkond võitleb vaid enda huvide eest, nägemata tervikut.  
 
Volikogu liikmed saavad võimaluse esitada küsimusi, mis saavad ka vastused.  
 
Volikogu ja volikogu esimees tänavad külalist huvitava ja konstruktiivse kohtumise eest.  
 

 
2. Ülevaade kohtumisest peaminister Taavi Rõivasega.  

 
Toomas Tamsar annab volikogule ülevaate 17.11.2015 toimunud kohtumisest 

ettevõtlusorganisatsioonide juhtide ja peaministri vahel. Eesti Tööandjate Keskliidust 

osalesid kohtumisel Toomas Tamsar ja Jüri Käo ning Eesti Kaubandus-Tööstuskojast 

Toomas Luman ja Mait Palts.  

Kohtumisel räägiti seadusloome ohjamisest, sotsiaalmaksu jagamisest töötaja ja tööandja 

vahel, töösuhete varjamisest, riigireformist, elektrihinna küsimusest ning 

alkoholipoliitikast.   
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Hetkel tehakse enne eelnõu loomist väljatöötamiskavatsus vaid vähem kui 10 protsendile 

eelnõudest, põhjendades seda eelnõu kiireloomulisusega. Ettevõtlusorganisatsioonid 

väljendasid oma seisukohta, et see ei ole aktsepteeritav ja väljatöötamiskavatsus peab 
olema reegel.  

Sotsiaalmaksu jagamise suhtes tööandja ja töötaja vahel lepiti kokku, et keskliit püüab 

ametiühingutega küsimuse läbi arutada. Pöördume rahandusministri poole, et analüüsida, 

mis selle muudatusega võib kaasneda.   

Töösuhte OÜ-de taha varjamise probleemi vastu oli peaministril huvi. Teemaga hakatakse 

tegelema keskliidu töögrupis ning seejärel võetakse arutlusele volikogus, et kujundada 

välja tööandjate seisukoht.  

Peaministriga räägiti elektrienergia hinna küsimusest suurtarbijatele. Eesmärgiks on  

saavutada eksportivatele suurettevõteteele konkurentsivõimeline hind. Keskliit töötab 

teemaga edasi.  

Riigireformi arutamisel peaministriga väga kaugele ei jõutud. Haldusreform tõenäoliselt 

viiakse läbi. Tööandjad põhimõtteliselt toetavad alla 5000 elanikuga KOV-de omavahelist 

liitmist. Tööandjad pooldavad ka üldiselt mõtet sihtasutuste liitmisest.   

Alkoholipoliitika küsimuses ütles peaminister,  et valitsus ei ole minister Ossinovski plaani 

alkoholipoliitikat karmistada arutanud, kuid rõhutas, et pooldab alkoholitootjate ja –

müüjate eneseregulatsiooni. 

 
3. Üldkoosoleku kokkukutsumine.  

 
Jüri Käo informeerib volikogu sellest, et volikogu volitused lõpevad  kevadel, mil 
üldkoosolekul tuleb valida uus volikogu ja volikogu esimees. Jüri Käo teeb ettepaneku 
üldkoosolek pidada 17.02.2016. Volikogule saadetakse välja ka järgmise poolaasta 
volikogu koosolekute ajakava.  
 
 

4. Konverentsi Tuulelohe Lend 2016 aeg ja teema.  
 
Volikogu esimees teeb ettepaneku korraldada 2. märtsil tööandjate aastakonverents 
Tuulelohe Lend 2016.  
Toomas Tamsar tutvustab volikogule mõtet võtta aastakonverentsi teemaks sisseränne, 
migratsioon ning integratsioon, sest teema on oluline nii ühiskonnas kui ettevõtjatele.   
 
 

5. Ülevaade tööstuspoliitika kujundamisest.  
 
Gea Otsa tutvustab Majandusministeeriumi juures loodud tööstuspoliitika töögrupi tööd.  
Tööstuspoliitika raames soovitakse teha ka ettepanekud maksukeskkonna uuendamiseks, 
käsitletakse elektrikomponentide hinnastamise diferentseerimist suurtarbijatele ning 
maavarade kasutuselevõttu.  
Eesmärgiks on Eesti tööstuse konkurentsivõime tõstmine. Mõõdikuteks on lisandväärtuse 
tõus, ekspordimahtude kasv (rahaline) ning töötleva tööstuse osakaal SKP-st. Igal peatükil 
on lisaks oma täpsemad mõõdikud.  
Käsitletavad teemad on taristu, tootearendus ja tehnoloogia siire, ressursid, 
rahvusvahelistumine, kapital, tööjõud ning maksud.  
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Käsitletavad sektorid on toiduaine-, plasti-, puidu-, elektroonikatööstus, 
metallitöötlemine ja masinatööstus ning keemia- ja põlevkivitööstus. Sektoite valiku 
alusteks olid müügitulu, lisandväärtus, hõivatute arv ning võimekus valdkonda mõjutada. 
2015 lõpuks peaks olema esialgsed peatükkide draftid valminud ja töögrupis arutatud 
ning sõlmitud esialgsed kokkulepped tegevuskava osas teiste ministeeriumitega.  
2016 I kvartalis toimub avalik kaasamine, lõplik kokkukirjutamine ja valitsuses 
vastuvõtmine.  
Volikogu liikmed on oodatud Tööandjate vastavas töögrupis osalema. 
Volikogu teeb ettepaneku kutsuda MKM-ist külaline seda teemat täpsemalt volikogule 
tutvustama.  
 
 

6. Muud küsimused.  
 
Toomas Tamsar pöördub volikogu poole seoses Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumi arvamuse küsimusega 
bürokraatia ja halduskoormuse vähendamiseks. Palume info edastada 
pearaamatupidajatele. Oodatud on võimalikult konkreetne tagasiside ja ettepanekud. Gea 
Otsa saadab volikogule info uuesti meeldetuletuseks.  

 
 

Jüri Käo tänab volikogu liikmeid. Koosolek on lõppenud.  

 

Jüri Käo        Kaidi Luide 

Juhataja        Protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

 


