Volikogu koosoleku protokoll
21.03.2018
Algus: 15.00
Lõpp: 17.00
Asukoht: Tööandjate Maja, Kiriku 6
Juhataja: Tiit Kuuli
Protokollija: Jaanika Tutt
Osalejate nimekiri ( lisa 1)

Volikogu esimees Tiit Kuuli juhatab koosoleku sisse.

1. Kohtumine Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) esimehe Helir-Valdor Seeder’iga.
IRL esimees annab ülevaate riigieelarve strateegiast ja maksupoliitikast. Uus riigieelarve on vastu
võetud mõningase defitsiidiga. Eesmärk on järgmiseks aastaks eelarve tasakaalustada, ilma
lisamaksude kehtestamiseta. Samuti annab esimees ülevaate Euroopa Liidu järgmisest
eelarveperioodist, mis satub muutlikku aega, mille taolist varasemalt olnud ei ole. Ühelt poolt toimub
Brexit, teiselt poolt Euroopa Parlamendi valimised mille toimumise ajaks on praegune koosseis
jõudnud eelarve ettevalmistamisega üsna kaugele, kuid eelarve võtab vastu uus koosseis.
Siseriiklikult on päevakorras struktuurfondide raha ja põllumajandusfondide rahastus, transpordi
rahastus Rail Baltic’ule ning kas Eesti jagada regionaalselt kaheks, mis võimaldaks saada EL
toetusfondidest rohkem rahastust.
Järgneb arutelu. Rohkem puudutakse välisspetsialistide teemat. Tunnustatakse küll vastu võetud
muudatusi, kuid möönatakse, et need on marginaalsed. IRL esimees kinnitab, et nad on valmis
dialoogiks, kuid näeb palju ohukohti ning ka halli, katmata ala.
Volikogu tänab esimeest sisuka ja informatiivse ettekande ning arutelu eest.
2. Kohtumisest Valitsuse Majandusarengu Komisjoniga.
Tiit Kuuli annab ülevaate kohtumisest Valitsuse Majandusarengu Komisjoniga, kus oli ühe
päevakorra punktina tööjõu teema. Protokolliga määrati siseministeeriumile kohustus monitoorida
välismaalaste kvoodi täitumist. Arutlusel oli ka ametiasutuste vastamistähtaegade lühendamine.
3. Tervishoiu töörühma moodustamisest.
Toomas Tamsar tutvustab Ravimitootjate Liidu pöördumist tervishoiu töörühma moodustamiseks.
Toomas Tamsar’e ettepanek on paluda Ravimitootjate Liidul täpsemalt sõnastada töörühma
eesmärgid, leida liikmete hulgast vähemalt 5 osaleda soovijat, kellest vähemalt kaks võiks olla
meditsiinivaldkonna välised. Samuti pakkuda välja töörühma juhi kandidaat. Seejärel on võimalik
teema aruteluga edasi minna. Volikogu nõustub ettepanekuga.

4. Kohtumistest

fraktsioonidega. Meie seisukohad ja argumendid välisspetsialistide
küsimustes.
Toomas Tamsar annab ülevaate pöördumisest fraktsioonidele. Koosoleku hetkeks on kohtumised
toimunud nelja fraktsiooniga (kokku on kohtumisega nõustunud viis fraktsiooni) ning
Majanduskomisjoniga. Arutelud on olnud valdavalt konstruktiivsed ning nende käigus on välja
tulnud ka mõningased võimalikud kompromissid.

5. Info perehüvitiste seaduse muutmisest, ametiühingute seaduse muutmisest ja kollektiivse

töötüli seaduse muutmisest kiirkorras.
Piia Zimmermann annab ülevaate perehüvitiste seaduse muudatustest. Muudatuste eesmärk on viia
praegused 7 erinevat puhkuse ja hüvitise liiki ühtsesse süsteemi. Seaduse planeeritud
jõustusmistähtaeg on 1.04.2022.
Nõustusime kollektiivse töötüli seaduse ja ametiühingu seaduse muudatusega kiirendatud korras
lähtudes Riigikohtu otsusest (Transiidikeskuse AS ja Tööinspektsiooni vaidlus), et vältida kogu
seaduse avamist.

6. Muud küsimused.
Toomas Tamsar tutvustab uusi liikmekandidaate Eesti Teed AS ja CV-Online Estonia OÜ. Volikogu
võtab ettevõtted Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeks.
Tiit Kuuli tänab volikogu liikmeid. Koosolek on lõppenud.
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