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Tiit Kuuli juhatab koosoleku sisse.
1.

Kohtumine tervise- ja tööminister
tervishoiu rahastamine.

Jevgeni Ossinovskiga. Teemaks on

Minister andis tööandjatele ülevaate hetkel valitsevast olukorrast Eesti tervishoius. Tutvustati
muuhulgas tänase ravikindlustuse eelarve positsiooni, tulubaasi laiendamiseks planeeritud
samme ning vajalikke tegevusi tervishoiusüsteemi toimivuse parandamiseks ja efektiivuse
tõstmiseks. Ettekande slaidid on lisatud.
2.

Sotsiaalministeeriumi
e-teenuste arengu ja innovatsiooni valdkonna
digitaalvõimekuse arendamise osakonna juhataja Imbi Kivi-Sild teeb
ettekande e-tervise strateegiast.

E-tervise strateegia eesmärgiks on pakkuda tervishoiuteenuseid oluliselt efektiivsemalt ning
muuta tervishoiu rahastamist tulemustele orienteerituks. Ettekandes puudutati e- tervise
potentsiaalset mõju tervishoiu süsteemi efektiivsusele, patsiendi isiksustatud riskil põhineva
käsitluse arendamist, teenusepõhuse patsiendiportaali loomist ning meditsiinitöötajatele
kaasaegsete IT rakenduste võimaldamist.
Kokkuvõtteks leiti, et tehnoloogia kasu sõltub eesmärgist. Eesmärgi saavutamiseks on vaja teha
otsuseid ning peab olema valmidus tegevuspõhimõtete ja rollide muutmiseks.
Volikogu liikmetel on võimalus esitada mõlemale esinejale küsimusi, mis saavad ka vastused.
Volikogu esimees ja liikmed tänavad esinejaid huvitavate ettekannete eest.
Volikogu arutab, kas toetada haigushüvitiste väljaviimist Töötukassasse? Peale arutelu teeb
volikogu juhatusele ülesandeks koostada volikogule seisukoha võtmiseks vastav analüüs.
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3.

Riigi osalusega ettevõtete nõukogu liikmete nimetamise valitsuskomisjonist.

Tiit Kuuli: teemal on pikk ajalugu, tööandjad on ammu väljendanud seisukohta, et riigi
osalusega ettevõtete nõukogu liikmete valik peaks olema läbipaistvam ning nüüd üritatakse
astuda sammu selles suunas.
Toomas Tamsar selgitab volikogule lühidalt ettepaneku põhipunkte.
Volikogu leiab, et kindlasti ei saa olla komisjoni ülesandeks järelevalve teostamine nõukogu ja
selle liikmete tegevuse üle, mis Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõus sätestatud
ülesandepüstitusest tuleneb. Komisjoni töövõime tagamiseks tuleks selle töö väga kitsalt
piiritleda ja fookuses hoida. Praeguse eelnõu sõnastuse kohaselt oleks tegemist täiskohaga
tööga komisjoni liikmetele – nt. kõigi riigi äriühingute regulaarne analüüsimine ja hindamine.
See viimane jäägu äriühingu omaniku ülesandeks. Nõukogu töökorralduse kohta ei peaks
komisjon ettepanekuid tegema, see on nõukogu esimehe ülesanne. Iga nõukogu liikme
nimetamisülesande täitmiseks peaks komisjonil olema õigus saada äriühingu omanikult väga
selge lähteülesanne ehk omaniku ootus. Kui osaluse valitsejale pakutud kandidaat ei sobi,
peaks ta kohustatud mittesobivust põhjendama. Sellisel juhul peab komisjon pakkuma välja
uue kandidaadi. Kui ka see kandidaat ei sobi, nimetab osaluse valitseja omalt poolt nõukogu
liikme. Osaluse valitsejal ei tohi olla lihtne komisjonist mööda minna. Kui ta seda aga siiski teeb,
siis peab ta mõistma, et võtab sellega erakordselt suure vastutuse.
Kui nimetatud olukord kordub, siis on tõenäoline, et sellises koosseisus komisjon ebaõnnestub.
Volikogu arutab kandidaate, keda määrata tööandjate esindajaks äriühingute nõukogu liikmete
nimetamise komisjoni. Volikogu otsustab ühehäälselt esitada tööandjate kandidaadina
komisjoni liikmeks Gunnar Okk.
4.

Muud küsimused.

Toomas Tamsar tutvustab volikogule uut liikmekandidaati Usesoft AS-i. Volikogu võtab
ettevõtte Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeks vastu.
Tiit Kuuli tänab volikogu liikmeid. Koosolek on lõppenud.
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