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Sotsiaalkomisjoni tegevuse ülevaade 

Riigikogu XIV koosseisu III istungjärgul (13.01.2020 – 18.06.2020) 

 

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 III istungjärgul kokku 53 istungit, millest 9 olid erakorralised. 

Sealhulgas toimusid 09.04, 23.04 ja 14.05 avalikud istungid. 20.01.2020 toimus 

sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung Sotsiaalministeeriumisse. Eriolukorra ajal (12.03.-

17.05.2020) pidas sotsiaalkomisjon 27 videoistungit.  

 

 

Eelnõud 

 

III istungjärgul sotsiaalkomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 6 seaduseelnõu: 

 

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

seaduse eelnõu (9 SE), vastu võetud 04.05.2020 

2. Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, 

riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 

(146 SE), vastu võetud 08.04.2020 

3. Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõu (165 SE), vastu võetud 13.05.2020 

4. Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste 

seaduste muutmise seaduse eelnõu (158 SE), vastu võetud 17.06.2020 

5. Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse eelnõu (185 SE), vastu võetud 18.06.2020 

6. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse 

eelnõu (206 SE), vastu võetud 18.06.2020 
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Tagasi lükati 5 eelnõu: 

 

1. Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) 

2. Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE) 

3. Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE) 

4. Ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE) 

5. Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike 

muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks“ 

(149 OE) 

 

III istungjärgu lõpuks jäi komisjoni menetlusse 6 seaduseelnõu:  

 

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

2. Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE) 

3. Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE) 

4. Töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (199 SE) 

5. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse 

eelnõu (197 SE) 

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

 

Arvamuse andmised 

 

Komisjon andis kahel korral arvamuse Riigikohtule ning ühel korral keskkonnakomisjonile, 

kultuurikomisjonile, õiguskomisjonile ja Euroopa Liidu asjade komisjonile: 

 

13.01.2020 – keskkonnakomisjonile arvamuse andmine kollektiivse pöördumise 

„Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ kohta  

 

11.02.2020 – arvamuse andmine Riigikogu kultuurikomisjonile Eesti Rahvusringhäälingu 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) kohta  

 

09.03.2020 – Riigikohtule arvamuse andmine põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-1  

 

24.03.2020 ja 31.03.2020 – arvamuse andmine õiguskomisjonile päästeseaduse ja 

relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) kohta  

 

11.05.2020 – Riigikohtule arvamuse andmine haldusasja nr 3-18-1672 kohta  

 

09.06.2020 – Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine. Eesti seisukohad Euroopa 

Liidu liikmesriikidele suunatud konsultatsiooni kohta, mis käsitleb palkade läbipaistvuse 

suurendamise meetmeid   

 

 

 

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)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
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Õiguskantsleri ettepanekute ja kirjade arutelu 

 

Sotsiaalkomisjon arutas 28.01.2020 toimunud istungil õiguskantsleri 19.12.2019 märgukirja 

töötuskindlustushüvitise suuruse arvutamise kohta. 

 

Kollektiivsed pöördumised 

 

Sotsiaalkomisjon arutas kevadistungjärgul kolme kollektiivset pöördumist. 

 

18.02.2020 istungil arutati Eesti Apteekide Ühenduse kollektiivset pöördumist apteegireformi 

kohta. Komisjon otsustas lahendada kollektiivses pöördumises püstitatud probleemi 

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 15213 punktis 6 sätestatu kohaselt muul viisil. 

 

02.06.2020 ja 08.06.2020 istungitel arutas sotsiaalkomisjon kollektiivset pöördumist 

„Nõuame valitsuselt seaduse 165SE* tühistamist.“ Kuulanud ära kollektiivse pöördumise 

algataja esindaja ning Justiitsiministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Riigikantselei 

seisukohad otsustas sotsiaalkomisjon avaliku pöördumisega mitte nõustuda. 

 

02.06.2020 arutas komisjon kollektiivset pöördumist „Seisame Elu eest: nõuame 5G ohutute 

piirnormide kehtestamist ja pikaajalisi uuringuid tehnoloogiaärist sõltumatutelt teadlastelt“. 

Komisjon otsustas jätkata kollektiivse pöördumise arutelu sügisistungjärgul.  

 

Muud sotsiaalkomisjonis käsitletud teemad 

 

13.01.2020 istungil sai komisjon ülevaate sotsiaalvaldkonna rahastamist puudutavate EL 

fondide tegevuse kohta 

20.01.2020 istungil sai komisjon ülevaate Sotsiaalministeeriumi töökavadest ja 

tegevusplaanidest 

21.01.2020 istungil toimus parlamentaarne kuulamine suure abivajadustega laste abistamise 

rakendumisest 

28.01.2020 istungil toimus Sotsiaalministeeriumi „Töötuskindlustuse seaduse ja tööturu 

seaduse ja toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus“ arutelu 

28.01.2020 istungil toimus Eesti Õdede Liidu 29.10.2019 märgukirja nr 1-6/19-96/1 arutelu 

10.02.2020 istungil sai komisjon ülevaate rahvastikuministri 2020. aasta tegevusplaanidest  

10.02.2020  istungil sai komisjon ülevaate Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise 

probleemikomisjoni tegevusest 

11.02.2020 istungil sai komisjon ülevaate apteegireformi hetke olukorrast 

18.02.2020 istungil toimus rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 arutelu 

02.03.2020 istungil sai komisjon ülevaate Eesti valmisolekust viirushaigustega tegelemiseks 

10.03, 19.03, 24.03, 30.03, 6.04, 13.04, 20.04, 27.04, 04.05, 28.05 ja 8.06.2020 istungitel 

toimusid jätkuarutelud Eesti valmisolekust viirushaigustega tegelemiseks 

16.03.2020 istungil sai komisjon ülevaate ametkondade tööst seoses eriolukorraga riigis 

18.03.2020 istungil sai komisjon ülevaate Sotsiaalministeeriumi kriisireguleerimise komisjoni 

tegevusest 
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09.04.2020 istungil sai komisjon ülevaate viiruse leviku prognooside kohta 

14.04.2020 istungil sai komisjon ülevaate Haigekassa finantsvahenditest 

23.04.2020 toimus jätkuarutelu viiruse leviku prognooside kohta 

04.05.2020 istungil toimus eriolukorrast väljumise strateegia vaimse ja füüsilise tervise 

peatüki ning toimetuleku ja tavaellu naasmise peatüki arutelu 

12.05.2020 istungil tegi Töötukassa ülevaate töötuse kasvust, Töötukassa meetmete alusel 

makstud vahenditest ning tööturuga seonduvalt eriolukorra väljumisstrateegiast 

14.05.2020 istungil toimus jätkuarutelu viiruse leviku prognooside kohta 

19.05.2020 istungil sai komisjon ülevaate EL rahastuse abil tervisekeskuste loomise 

hetkeolukorrast – probleemid ja edulood 

16.06.2020 istungil toimus Riigikontrolli kontrolliaruande "Eesti Haigekassa kontrollitegevus 

tervishoiuteenuste rahastamise üle" tutvustamine 

 

 

 
 

 


