Volikogu koosoleku protokoll
Algus: 15.00
Lõpp: 17.00
Juhataja: Tiit Kuuli
Protokollija: Jaanika Tutt
Osalejate nimekiri ( lisa 1)
Volikogu esimees Tiit Kuuli juhatab koosoleku sisse.
1. Kohtumine riigihalduse minister Jaak Aab’iga.
Minister tutvustab volikogule tehtut ja tehtavat nii riigi-, maavalitsuse- kui ka haldusreformiga ning
samuti annab ülevaate gümnaasiumihariduse reformist. Volikogu liikmetel on võimalik esitada
küsimusi, mis saavad ka vastused.
Volikogu esimees tänab külalist huvitava ettekande ja dialoogi eest.
2. Alampalga kokkulepe
Toomas Tamsar tutvustab volikogule alampalga kokkuleppe projekti. Toetati lähenemist leppida
kokku pikem vaade, siduda alampalk ära reaalmajanduslike näitajatega. Volikogu kinnitas
alampalga kokkuleppe projekti, mis läheb kahepoolsele allkirjastamisele Eesti Ametiühingute
Keskliiduga.
3. Välismaalaste seadus
Toomas Tamsar tutvustab Siseministeeriumi juures loodud töörühma töötulemusi. Töörühma
eesmärk on pakkuda Vabariigi Valitsusele lahendused tööjõu nappuse probleemide lahendamiseks.
Töörühma ettepanekud avardavad kvoodiväliselt välismaalaste palkamise võimalusi. Volikogu
toetab seisukohti, rõhutades, et need on poolikud ja hädapärased lahendused.
4. Tööandjate
seisukohad
kutsehariduse
rahastusmudeli
üldhariduskoolide kitsa ja laia matemaatikaõppe osas

küsimustes

ning

Volikogu kinnitas hariduse töörühma järgnevad ettepanekud:
1. Eesti Tööandjate Keskliit on seisukohal, et kutseharidusõppe rahastamismudel vajab muutmist
selliselt, et vähemalt kolmandik kooli eelarvest oleks seotud läbiviidava õppe kvaliteedi ja
tulemuslikkusega.
2. Eesti Tööandjate Keskliit on seisukohal, et tuleb lõpetada matemaatika ainekava jagamine kitsaks
ja laiaks.
3. Eesti Tööandjate Keskliit on seisukohal, et tuleb kehtestada üld-keskhariduse õppekohtadele
riiklik koolitustellimus, mis arvestab Eesti elukestva õppe strateegia sihiga saavutada 2018. aastaks
õppurite jagunemine põhikooli järel üld-keskhariduse ja kutsekeskhariduse vahel vastavalt 60% ja

40 % ja gümnaasiumitesse vastuvõtt peab toimuma võrdsetel alustel ühtsete põhikooli lõpueksamite
põhjal.
5. Muud teemad
Toomas Tamsar tutvustab volikogule uusi liikmekandidaate Tamro Eesti OÜ-d ja Narma OÜ-d.
Volikogu võtab ettevõtted Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeks vastu.
Teise teemana arutati haigekassa seaduse ja seotud seaduste muutmise seaduse eelnõud ning
otsustati esitada oma seisukohad Riigikogu sotsiaalkomisjoni. Otsustati seda mitte toetada ning
esitada oma seisukohad põhjendustega.
Ettepanek korraldada volikogu koosolekuid külastusena liikmete juurde võeti vastu, järgmine
volikogu koosolek toimub 15. novembril G4S hoones aadressil Paldiski mnt. 80, Tallinn. Soovijatel
võimalik enne volikogu koosolekut oma silmaga näha, kuidas käib töö G4Si maja enim turvatud üksustes –
sularahakeskuses (vajalik ID-kaardi koopia enne külastust) ja juhtimiskeskuses. Palun oma soovist
aegsasti teada anda.

Tiit Kuuli tänab volikogu koosoleku külalisi ja volikogu liikmeid. Koosolek on lõppenud.

[allkirjastatud digitaalselt]
[allkirjastatud digitaalselt]
Tiit Kuuli
Juhataja

Jaanika Tutt
Protokollija

