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Jüri Käo juhatab koosoleku sisse. 

 

1. Kohtumine Tallinna Tehnikaülikooli rektori Jaak Aaviksooga. 

 

Jaak Aaviksoo annab volikogule ülevaate plaanidest Tallinna Tehnikaülikoolis.  

 

Tallinna Tehnikaülikoolis on hetkel koostamisel uus arengukava. Olulisimad muudatused 

puudutavad õppetööd. Konkurss ülikooli on kasvanud, ent üliõpilaste rahulolu ei ole piisavalt 

suur. Üliõpilased soovivad enam praktilist ja kasulikku väljundit ja vähem teooriat ning üldiseid 

teadmisi.  Õppekavasid ja praktilist õpet tuleb tuua lähemale üliõpilaste huvidele ja tööandjate 

ootustele.  Tööandja sooviks endale spetsiifilist töötajat kohe tööle, samas üliõpilane sooviks 

pigem näha laia spektriga praktilisust. Leitakse, et valikud ning eriala määratlused võiksid olla 

laiemad.  

Oluliseks teemaks on rahvusvaheline akadeemiline konkurentsivõime. Suund peaks olema 

suurema rahvusvahelistumise poole. Soov on kasvatada nõudlikkust nii akadeemilise personali 

kui ka üliõpilaste suhtes.  

Keeruliseks on osutunud praktika edendamine. Kui näiteks Saksamaal kannavad suured 

ettevõtted praktikabaaside rolli, siis Eestis selliseid tööandjaid palju ei ole. Praktikakohtade 

leidmine on raske ning juhendamine on tööandjale suur koormus.  

Ettevõtete ja teadusasutuste koostööks Eesti maksumaksja rahast arvestatavaid summasid ei 

eraldata, Euroopa Liidu vahendite kasutamisel Horizon 2020 kaudu on eelduseks 

rahvusvaheline koostöö ja väga suured mahud. Tallinna Tehnikaülikool on huvitatud sellest, et  

teadusesse ja arendusse minev maksumaksja raha kasvaks ja täiendav raha jaotatakse 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 

kaudu, mitte Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu. Viimase prioriteet on akadeemiline 

konkurentsivõime, kuid  teadus, mida on vaja täna ja homme Eestis, on teistsugune.  
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Tehnikaülikoolis on möödapääsmatu ka struktuurireform, kuna täna on liiga palju 

juhtimistasandeid.  

 

Jüri Käo ja volikogu tänavad härra Aaviksood huvitava ettekande ja diskussiooni eest.   

 

2. Töötasu alammäära kokkuleppe kinnitamine.  

 

Toomas Tamsar annab volikogule ülevaate töötasu alammäära läbirääkimistest.   

Lähtudes riikliku lepitaja 08. oktoobri 2015 ettepanekust nr 3-7/2 paneb Jüri Käo kinnitamisele 

töötasu alammäära tõusu järgnevaks kaheks aastaks järgmiselt: 

1) Kehtestada alates 01. jaanuarist 2016. a tunnitasu alammääraks 2,54 eurot tunnis ja  kuutasu 

alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot.  

2) Kehtestada alates 01. jaanuarist 2017. a tunnitasu alammääraks 2,78 eurot tunnis ja  kuutasu 

alammääraks täistööajaga töötamise korral 470 eurot. 

Volikogu otsustab peale arutelu riikliku lepitaja ettepaneku vastu võtta. 

 

3. Ülevaade kohtumistest SDE uute ministrite Liisa Oviiri ja Jevgeni Ossinovskiga. 

Kohtumistest ettevõtlusministri ning töö- ja tervishoiuministriga annab ülevaate Toomas 

Tamsar.  

Liisa Oviir kuulas tööandjate esindajad kohtumisel ära ning avaldas valmisolekut aruteludeks 

ja koostööks.  

Jevgeni Ossinovskga kohtumisel puudutatud teemad olid alampalk, kollektiivleping ja 

kollektiivse töötüli lahendamine, riigireform, töötuskindlustusmaksed, sotsiaalmaksu jagamine 

ning tervisekulutustelt erisoodustusmaksu kaotamine.  

Volikogu võtab informatsiooni teadmiseks. 

 

4. Ülevaade keskliidu liikmete küsitlusest 2015. 

  

Gea Otsa annab ülevaate suvel läbiviidud keskliidu liikmete küsitlusest.  

Kokku vastas küsitlusele 68 ettevõtet ning 22 erialaliitu. 29% vastanutest leidis, et keskliidu 

liikmelisus on täielikult ootusi täitnud, 30% leidis, et pigem positiivselt täitnud ning 31% olid 

neutraalsed. Liikmed ootavad keskliidult kaasamist, arvamuse küsimist ja huvide esindamist. 

Positiivselt hinnati Tööandjate Manifesti väljaandmist, keskliidu tugevat rolli 

poliitikakujundamises, ettevõtjate huvide esindamist, läbirääkimisi ametiühingutega, väljasõite 

liikmete juurde, konverentsi Tuulelohe Lend ning haridusteemadega tegelema asumist.  

Liikmed leidsid, et infovahetus võiks olla tihedam, koolitusi erialaliitudele ja koostööd 

erialaliitudega võiks olla rohkem, Kaubandus-Tööstuskojaga võiks olla selgem tööjaotus või 

teha rohkem koostööd ning tihedam side võiks olla liikmetega.  
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Teemad, milles meie liikmed soovivad enim kaasa rääkida, on kutseharidus, praktika, 

õpipoisiõpe, maksupoliitika, tööstuspoliitika, kõrgharidus ja teadus ning riigihangete 

regulatsioon.  

Keskliit plaanib senisest enam fookust tuua liikmete kaasamisele ja sidumisele. Uuendatud on 

liikmete andmebaas, uuel kodulehel on loodud valdkondlikud alamlehed ja käivitatud 

valdkondlikud töögrupid. Loodud on tõhusamad protsessid info kogumiseks ja jagamiseks 

(kaasamise protsessimudel ja kommunikatsiooniprotsess, liikmetelt arvamuse küsimise 

formaat).  Kavas on luua töökeskkond, kus jälgida liikmete aktiivsust ja arvamusi.  

Volikogu leidis, et võiks veel küsida üle haruliitudelt, kas soovitakse lisada ka juhatuse liikmed 

kontaktidesse. Samuti tuleks volikogu liikmed lisada liikmete infolisti.  

 

5. Arutelu keskliidu seisukohtade üle sisserände küsimuses.  

 

Eesti Tööandjate Keskliit ei ole seni pagulaste teemal seiskohta avaldanud, ehkki mitmed meie 

liikmed on avalikkuses välja öelnud, et on valmis pagulastele töökohti pakkuma. Ka 

septembrikuisel Eesti Tööandjate Keskliidu üldkogul esinenud peaminister rõhutas oma 

pressiteates just pagulaste küsimust, tänades tööandjaid abi eest probleemi lahendamisel. 

Gea Otsa tutvustab volikogule seisukohti sisserände küsimuses. Pärast arutelu leidis volikogu, 

et dokumenti täiendatakse veel ning seejärel saadetakse dokument volikogu liikmetele 

teadmiseks.    

 

6. Muud küsimused. 

 

Toomas Tamsar informeerib volikogu sellest, et Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul 

nimetatud Eesti Haigekassa nõukogu liikme Urmas Sule kolmeaastane volituste tähtaeg on 

lõppemas. Volikogu toetab ühehäälselt Urmas Sule jätkamist Eesti Haigekassa nõukogu 

liikmena.  

 

Jüri Käo tänab volikogu liikmeid. Koosolek on lõppenud.  

 

Jüri Käo        Kaidi Luide 

Juhataja        Protokollija 

 


