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Tiit Kuuli juhatab koosoleku sisse.  

  

1. Välismaalaste seaduse muudatustest ja töörändest. Külaline Hanno Pevkur. 
Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus annab 
volikogule ülevaate uuest välismaalaste seaduse eelnõust ja selle arengutest.  
Ettekande slaidid on lisatud.   
Volikogu esimees ja volikogu liikmed tänavad külalisi huvitava ettekande ja arutelu eest.   
 
Pärast arutelu otsustab volikogu, et palgakriteeriumi puhul tuleks jätkuvalt lähtuda valdkonna, 
mitte Eesti keskmisest palgast. Nendes valdkondades, kus tööjõupuudus on suur, võiks 
palgakriteeriumi üldse kaotada. Äärmiselt oluline on sisserände piirarvu suurendamine. 
Sisserände piirarvu määratlemisel tuleks lähtuda tööjõu tegelikust puudujäägist.  

 
2. Keskliidu töörühmade tegevuskavadest ja töökorraldusest. 

Toomas Tamsar annab volikogule ülevaate töörühmades kaardistatud teemadest. On toimunud 
kõikide töörühmade juhtgruppide kohtumised. Eesmärk on juuniks panna paika igas 
töörühmas kolm prioriteeti. Informatsioon võetakse teadmiseks.  

 
3. Elektrienergia hinnakujundusest suurtarbijatele.  

Raul Aron annab volikogule ülevaate elektrihinna komponentidest (ca 33% elektri hind, 36% 
võrgutasu, 21% elektriaktsiis ja käibemaks ning 10% taastuvenergiatasu), kuidas mujal on 
praktika ning suurtarbijate jaotusest Eestis.  Ettevõtlusminister on saatnud valitsusele 
ettepanekud elektriaktsiisi määra (0,5 €/MWh alates 2017. a.) ja taastuvenergia tasu 
diferentseerimiseks (15% tavamäärast, alates 2017.a). Suurtarbijana defineeriks ministeerium 
tasemel 50 GWh aastas, millele 2015 vastas Eestis 5 ettevõtet.  
 
Volikogu arutab, kas toetada elektrihinna komponentide diferentseerimist selliselt, et 
suurtarbija saaks konkurentsieelise ning kas tuleks kehtestada lisatingimusi. Volikogu leiab, et 
energiakulu peaks Eestis olema konkurentsivõimeline ka suurtarbija jaoks.  
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4. Investeerimispiirangutest Eesti pensionifondidele.  

Toomas Tamsar annab volikogule ülevaate käivitunud avalikust debatist, kas pool Eesti 
pensionifondide rahast peaks olema investeeritud Eestisse.   
 
Varade maht on 2,8 miljardit €, töötaja ja riigi sissemaksed 2015 olid keskmiselt 35 mln € kuus. 
Eestisse investeeritakse 24% varadest, ilma hoiusteta 6-7%. Eelmisel aastal toimunud 
seadusemuudatusega leevendati investeerimispiiranguid, mille tulemusena on investeerimine 
kasvanud. EL direktiivi järgi võib siseriikliku regulatsiooniga piirata välisinvesteeringute 
mahtu kuni 30 %-le. Teiste riikide praktika on seinast-seina.  
 
Volikogu seisukoht: Toetada jätkusuutliku lahenduse väljatöötamist, mis võimaldaks rohkem 
kohalike pensionifondide vahendeid Eesti majandusse investeerida. Samas ei lahenda 
täiendava kapitali kaasamine majanduse võtmeprobleeme, kui ei õnnestu leevendada 
süvenevat tööjõupuudust.  

 
5. Võimalikest muudatustest töö- ja puhkeajaseaduses. 

Tiit Kuuli teeb ettepaneku, et Piia Simmermann saadab volikogule infoks ülevaate töö- ja 
puhkeajaseaduse ettepanekutest e-posti teel. Volikogu liikmed on ettepanekuga nõus.  

 
6. Muud küsimused.  

Tiit Kuuli informeerib volikogu, et keskliidu juhataja juhatuse liikme leping lõpeb mais 2016. 
Volikogu volitab volikogu esimeest lepingut pikendama võttes aluseks täna kehtiva lepingu.   

 
Tiit Kuuli tutvustab volikogule kolme uue liikmekandidaadi avaldusi, kes soovivad astuda Eesti 
Tööandjate Keskliidu liikmeks. Volikogu võtab Eesti Tööandjate keskliidu liikmeteks vastu 
ettevõtted Oma Ehitaja AS, Advokaadibüroo Triniti OÜ ja Maxima Eesti OÜ.   
 
Jüri Käo kutsub üles volikogu liikmeid, kes on hetkel esindatud erialaliitude kaudu astuma oma 
ettevõtetega keskliidu liikmeks.  

 
Einar Vallbaum tõstatab küsimuse, mis on volikogu seisukoht sõiduautode erisoodustusmaksu 
osas? Lepitakse kokku, et küsimus tuleb täiendavale arutlusele järgmisel maksutöögrupi 
koosolekul.  

 
Tiit Kuuli tänab volikogu liikmeid. Koosolek on lõppenud.  

 

Tiit Kuuli        Kaidi Luide 

Juhataja        Protokollija 


