
	
	

MTÜ	Kuldliiga	Algatus	kutsub	konverentsile:	
	

"Eesti	Tööturg	2019,	Töötajast	on	saanud	tööturu	KUNINGAS"	
23.	aprill	2019,	kogunemine	kell	09:30,	Nordic	Hotel	Forum,	Viru	Väljak	3	

	
Meie praeguses majanduses toimuvad  muudatused  kiiremini kui kunagi varem. 
Tööandjatel on  keeruline periood, sest töötajate käitumine on muutumas, nende 
nõuded ja ootused on kiiresti kasvamas. Töötajast on saamas tööturu kuningas, kelle  
nõudeid ja ootuseid on raske ignoreerida. Tema otsustab ja valib töökoha, 
töötingimused.  Konverentsil arutame koos Teiega  suurematest  väljakutsetest  
tööandjatele alanud  aastal 2019.  
 
Väljakutsed laienevad ka uuele valitsuskoalitsioonile. Terava tööjõupuuduse puuduse 
all kannatab pea iga tööandja, 28% neist on pidanud muutma oma tootmistegevust. 
Mis saab edasi? Kuidas olemasoleva tööjõuga toime tulla? Kuidas olla efektiivsem? 
Kuidas vähendada tööjõuvoolavust? Kuidas ennetada läbipõlemist? Mida saab 
siinosas teha/muuta tööandja ja mida riik eesotsas uue valitsuskoalitsiooniga?  
	

Konverentsi ajakava 
 

09:30-09:50 Registreerimine ja hommikukohv 

09:50-10:00 Moderaator Kaur Kuurme tervitussõnad 

10.00-10.25  Olukorrast tööturul riigisektori pilgu läbi- Marika Priske, 
sotsiaalministeeriumi kantsler 

10.25-10.50  Eesti majandus ja tööturg 2019: kuhu liigub, milliste tempodega?- 
Maris Lauri, Riigikogu liige 
 
10.50-11.15  Töötajast  on saanud  TÖÖTURU KUNINGAS – Iris Pettai, Eesti 
Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja 
 
11.15-11.40 Töökohtade vahetamise buum ja tugev palgasurve- kuidas 
tööandjana tootmistegevust jätkata?- Marek Reinaas, loovjuht Zavod BBDO 
 
11.40-12.10 Läbipõlemine ja vaimne tervis- seni  lahendamata probleem Eestis- 
Erik Sakkov,	VIKERKASKO OÜ juhatuse liige, Belgia aukonsul 
 
12.10-13.00  Lõuna 
 
13.00-13.25 Kas Eesti ettevõttes ja asutuses on veel kohta 50-, 60- ja 70-aastastel 
tippspetsialistidel ?- Tiina Tambaum, TLÜ Eesti demograafia keskuse teadur 



	
	
13.25-14.45 Vestlusring teemal “Uus valitsuskoalitsioon- kas ka uued lahendused 
tööturul“  Riik on olnud kõrvaltvaataja rollis,  jälgides, kuidas pinge ja kuumus tööturul 
kasvab, pakkumata jahutavaid ja leevendavaid lahendusi. Uus koalitsioon ei saa 
jätkata sama passiivse ja ükskõiksena. Mida riik peaks kindlasti tegema, et Eesti 
tööturg oleks paindlikum, avatum, et tööjõud oleks haritum, paremini kvalifitseeritud, 
õnnelikum ja motiveeritud töötama Eestis?  Mida riik peaks muutma/tegema Eesti 
vananevas ühiskonnas, et inimesed saaksid töötada kõrge vanuseni ka avalikus 
sektoris ja miks mitte tippspetsialistidena, tundmata hirmu alandava  ja diskrimineeriva 
suhtumise ja koondamise ees.  
 
Moderaator - Aivar Haller(mentor ja koolitaja). 
Osalevad Riho Rõõmus(pikaaegne tippjuht), Liis Kuurme(isikliku arengu nõustaja), 
Lembi Ruubel(ettevõtja), Indrek Ostrat(personalijuht), Marek Reinaas(ettevõtja)  
 
14.45-15.00 
Kokkuvõte	ja	konverentsi	lõpetamine	

    

      
 
 
	

Konverentsi	osalustasu	on	20	EURO-t	inimene		
Registreeru	seminarile:	info@liiga.ee	

Arveldusarve nr on EE697700771000924787 
	
MTÜ Kuldliiga tegutseb alates aastast 2012. Tegemist on on kogenud juhtide ja tunnustatud oma ala 
spetsialistide üle-Eestilise võrgustikuga (ligi 100 inimest). Ühendame nimesi, kes on oma elus loonud 
edukaid ettevõtteid, olnud otsitud juhid ja eksperdid, kuid kellel on jätkuvalt kõrge huvi ühiskonna vastu 
ning oma võimete ja kogemuste parema rakenduse suhtes. Liiga on selline suhtlemispaltvorm, kus 
vahetatakse mõtteid jagatakse informatsiooni majanduse ja ühiskonna toimuva kohta, kohtutakse tipp-
juhtide, arvamusliidrite, erinevate valdkondade parimate asjatundjate ja poliitikutega. 
 


