
Sotsiaalkomisjoni tegevuse ülevaade 

Riigikogu XIV koosseisu II istungjärgul (9.09.2019 – 17.12.2019) 

 

Komisjoni koosseis 

 

Esimees: Tõnis Mölder (Eesti Keskerakonna fraktsioon) 

Aseesimees: Helmen Kütt (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon) 

Liikmed: Viktor Vassiljev (Eesti Keskerakonna fraktsioon) 

    Signe Riisalo (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 

    Marika Tuus-Laul (Eesti Keskerakonna fraktsioon) 

    Liina Kersna (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 

   Hele Everaus (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 

   Priit Sibul (Isamaa fraktsioon) 

   Urmas Espenberg (Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon) 

 

Istungite arv 

 

Sotsiaalkomisjon pidas II istungjärgul kokku 25 istungit, millest 1 oli erakorraline. Sealhulgas 

toimus 10.09.2019 avalik istung suitsiidiennetuse teemal ning 5.11.2019 kultuurikomisjoni, 

põhiseaduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühine avalik istung kodanikuühiskonna arengu 

kontseptsioonist. 17.10.2019 toimus sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni väljasõit Kosejõe 

kooli.  

 

Eelnõud 

II istungjärgul sotsiaalkomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 4 seaduseelnõu: 

 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise 

seaduse eelnõu (79 SE), vastu võetud 20.11.2019 

 

2. Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE), vastu 

võetud 04.12.2019 

 

3. Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE), 

vastu võetud 09.12.2019  

 

4. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise 

seaduse eelnõu (99 SE), vastu võetud 19.12.2019 

Tagasi lükati 1 eelnõu: Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) 

II istungjärgu lõpuks jäi komisjoni menetlusse 3 seaduseelnõu: 

1. Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE)  

2. Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise 

seaduse eelnõu (9 SE)  

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/655ba6a7-ac60-40d6-b964-ede0bb091f64/Vabariigi%20Valitsuse%20algatatud%20riikliku%20pensionikindlustuse%20seaduse%20%C2%A7%2061%20t%C3%A4iendamise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(79%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/655ba6a7-ac60-40d6-b964-ede0bb091f64/Vabariigi%20Valitsuse%20algatatud%20riikliku%20pensionikindlustuse%20seaduse%20%C2%A7%2061%20t%C3%A4iendamise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(79%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/952b24c0-b0f1-4b11-b415-010a0da922e3/Kaitsev%C3%A4eteenistuse%20seaduse%20ja%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(59%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/e2767d98-e7ae-4f38-bac7-b862d0056979/Tartu%20%C3%9Clikooli%20seaduse%20ja%20Eesti%20Haigekassa%20seaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(98%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/e2767d98-e7ae-4f38-bac7-b862d0056979/Tartu%20%C3%9Clikooli%20seaduse%20ja%20Eesti%20Haigekassa%20seaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(98%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/45b0bf89-9d12-4b02-be3d-69893dbc4fc7/Narkootiliste%20ja%20ps%C3%BChhotroopsete%20ainete%20ning%20nende%20l%C3%A4hteainete%20seaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(99%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/45b0bf89-9d12-4b02-be3d-69893dbc4fc7/Narkootiliste%20ja%20ps%C3%BChhotroopsete%20ainete%20ning%20nende%20l%C3%A4hteainete%20seaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(99%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/884ef269-4f09-48bd-924d-f5e918fd4fd9/Ravimiseaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(118%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/46227e22-05df-4e31-b982-0cdd490dfd52/Ps%C3%BChhiaatrilise%20abi%20seaduse%20%C2%A7%203%20t%C3%A4iendamise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(115%20SE)%20arutelu
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/7acdaeeb-0d52-4571-9763-bdf94f530588/Tubakaseaduse%20ning%20alkoholi-,%20tubaka-,%20k%C3%BCtuse-%20ja%20elektriaktsiisi%20seaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(9%20SE%20I)%20ettevalmistamine%20teiseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/7acdaeeb-0d52-4571-9763-bdf94f530588/Tubakaseaduse%20ning%20alkoholi-,%20tubaka-,%20k%C3%BCtuse-%20ja%20elektriaktsiisi%20seaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(9%20SE%20I)%20ettevalmistamine%20teiseks%20lugemiseks


3. Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (31 SE)  

Arvamuse andmised 

Lisaks eelnõude menetlemisele arutas komisjon 4 korral arvamuse andmist Riigikogu 

komisjonidele:  

9.09.2019 Euroopa Komisjoni teatis "Euroopa Liidu strateegiline lähenemisviis ravimitele 

keskkonnas" COM (2019)128. Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile  

7.10.2019 Arvamuse andmine õiguskomisjonile Riigikogu otsuse "Õigusloomepoliitika 

põhialused aastani 2030" eelnõu (53 OE) kohta 

14.10.2019 Arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 

5-19-42 

3.12.2019 Arvamuse andmine Riigikogu väliskomisjonile välisteenistuse seaduse muutmise 

seaduse eelnõu kohta 

Kollektiivsed pöördumised 

Komisjon arutas sügisistungjärgu jooksul kolme kollektiivset pöördumist. 

16.09.2019 istungil arutati kollektiivset pöördumist "Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise 

peatamist Eestis!", mis esitati Riigikogule 4.04.2019 ning mille Riigikogu juhatus otsustas 

edastada menetlemiseks sotsiaalkomisjonile ja keskkonnakomisjonile. Komisjonid otsustasid 

esitatud kollektiivse pöördumisega mitte nõustuda.     

17.09.2019 istungil toimus kollektiivse pöördumise "Tingimusteta põhisissetuleku 

(kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis" arutelu. Kuulanud ära algataja 

esindaja ning Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi seisukohad otsustas 

sotsiaalkomisjon mitte nõustuda pöördumises toodud laiahaardelise analüüsi läbiviimisega, 

kuna Eesti sotsiaalkaitse süsteemi halduskulud ei ole põhjuseks süsteemi muutma 

hakkamiseks ning tingimusteta põhisissetulek ei pruugi aidata töötuid inimesi tööturule ja ei 

too kaasa oodatavat kergendust isikute elukorralduses. Komisjon leidis, et esmalt tuleks 

olemasolevat süsteemi reformida. 

12.11.2019 ja 2.12.2019 istungil arutati kollektiivset pöördumist "Eesti vajab kanepireformi!", 

mille Riigikogu juhatus suunas 04.06.2019 täitmiseks sotsiaalkomisjonile. Komisjon kujundas 

oma seisukoha kollektiivse pöördumise ja selles esitatud ettepanekute osas oma 2. detsembri 

istungil. Tuginedes komisjonile saadetud arvamustele ja sotsiaalkomisjoni istungitel esitatud 

seisukohtadele otsustas komisjon kollektiivse pöördumisega „Eesti vajab kanepireformi!“ 

mitte nõustuda. 

 

Muud sotsiaalkomisjonis käsitletud teemad 

16.09.2019 Kohtumine Tööandjate Keskliidu esindajatega 

24.09.2019 Parlamentaarne kuulamine. Apteegireformi hetkeseis 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/69bbaa55-fdbf-4036-8845-9de043d42847/Riikliku%20pensionikindlustuse%20seaduse%20%C2%A7%2061%20t%C3%A4iendamise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(31%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks


7.10.2019 Ülevaade Maailma Terviseorganisatsiooni Regionaalkomitee universaalse 

tervisekindlustuse arutelust 

8.10.2019 Tehnoloogiliste lahenduste kasutus sotsiaalkaitses – häirenuputeenus 

14.10.2019 Sotsiaalvaldkonna 2020. aasta riigieelarve tutvustus 

15.10.2019 Ülevaade esmatasandi arstiabi korraldusest Eestis (perearstid) 

21.10.2019 Hooldustöötajate miinimumnõuded kvalifikatsioonile. Sotsiaalhoolekande 

seaduse rakendussätte jõustumisest 

11.11.2019 Arenguseire Keskuse ülevaade uuringust "Tuleviku eakate rahaline heaolu" 

11.11.2019 Uue asutuse DigInEst AS võimalikust loomisest 

18.11.2019 Pikaajalise hoolduse süsteem 

19.11.2019 Puude raskusastme määramise rakenduspraktikast alaealistele 

2.12.2019 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

(kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) arutelu 

9.12.2019 Justiitsministeeriumi ning Rahandusministeeriumi kohustusliku kogumispensioni 

reformi (108 SE) kohta tellitud õigusanalüüside tutvustamine 

10.12.2019 ESTA pöördumise ja kohalike omavalitsusüksuste sotsiaalvaldkondade juhtide 

pöördumiste arutelud 

16.12.2019 Ravimite kättesaadavusest 

16.12.2019 Eesti Panga „pensionisüsteemi muudatuste mõjuanalüüs“ tutvustus 

Kohtumised  

18.12.2019 kohtus sotsiaalkomisjon Tartu naiste tugikeskuse ja Pärnu naiste tugikeskuse 

esindajatega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostanud Terle Kask 
 


