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Komisjoni koosseis 

 

Esimees: Paul Puustusmaa (EKRE) 

Aseesimees: Lauri Läänemets (SDE)  

Liikmed: Kalle Grünthal (EKRE) 

Siim Kiisler (I) 

Hanno Pevkur (REF) 

Taavi Rõivas (REF) 

Andrei Korobeinik (KESK), komisjoni liige alates 22.04.2020 

Kaja Kallas (REF), komisjoni liige alates 18.03.2020 

Martin Repinski (KESK), komisjoni liige alates 28.01.2020 

 

Marek Jürgenson (KESK), komisjoni liige kuni 22.04.2020 

Vilja Toomast (REF), komisjoni liige kuni 18.03.2020 

Oudekki Loone (KESK), komisjoni liige kuni 28.01.2020 

 

 

Istungite arv 

 

III istungjärgul pidas põhiseaduskomisjon 27 korralist istungit, 3 erakorralist istungit, ühe 

avaliku istungi ja ühe ühise istungi.  

 

Eelnõud 

 

Põhiseaduskomisjon määrati III istungjärgul (seisuga 18.06.2020) 18 seaduse eelnõu ja 1 otsuse 

eelnõu menetlemisel juhtivkomisjoniks.  

Istungjärgu lõpuks on komisjoni menetluses 12 seaduse eelnõud: 

• Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE),  

• Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE),  

• Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE),  

• Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (132 

SE),  

• Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE),  

• Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE),  

• Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise eelnõu (172 SE),  

• Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 140 muutmise seaduse eelnõu (182 SE),  

• Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (tööjõukriisi leevendamine) eelnõu (192 

SE),  

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/d0d478d9-8e70-49b6-8cc5-58bb98867a63/Riigikogu%20kodu-%20ja%20t%C3%B6%C3%B6korra%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/3bb6e42e-46f8-4568-9869-8b93c10ff175/Riigikogu%20liikme%20staatuse%20seaduse%20%C2%A7%2019%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/93e92a9c-fe0f-4f36-bd4f-7562e7b72ad0/P%C3%BChade%20ja%20t%C3%A4htp%C3%A4evade%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c1096de2-f642-490d-8560-05c8f6e33b06/P%C3%BChade%20ja%20t%C3%A4htp%C3%A4evade%20seaduse%20ning%20Eesti%20lipu%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c1096de2-f642-490d-8560-05c8f6e33b06/P%C3%BChade%20ja%20t%C3%A4htp%C3%A4evade%20seaduse%20ning%20Eesti%20lipu%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/03a0f53d-72d1-4132-8c7d-af5a44d4ca81/P%C3%BChade%20ja%20t%C3%A4htp%C3%A4evade%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/580e4a5c-4d5d-4803-bfb5-c8962b284feb/K%C3%B5rgemate%20riigiteenijate%20ametipalkade%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c696fbc2-1372-4e8e-9240-74f37f02c65c/P%C3%BChade%20ja%20t%C3%A4htp%C3%A4evade%20seaduse%20ning%20Eesti%20lipu%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/3e084ce5-0f87-4d4b-b425-d36031cfa4d2/Riigikogu%20kodu-%20ja%20t%C3%B6%C3%B6korra%20seaduse%20%C2%A7%20140%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/27fe1849-2706-4573-863e-390ea6f0ea5f/V%C3%A4lismaalaste%20seaduse%20muutmise%20seadus%20(t%C3%B6%C3%B6j%C3%B5ukriisi%20leevendamine)
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/27fe1849-2706-4573-863e-390ea6f0ea5f/V%C3%A4lismaalaste%20seaduse%20muutmise%20seadus%20(t%C3%B6%C3%B6j%C3%B5ukriisi%20leevendamine)


• Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse 

(erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE),  

• Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE),  

• Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise eelnõu (212 SE) 

ja 1 otsuse eelnõu: 

• Riigikogu otsuse „Riigireformi elluviimisest“ eelnõu (181 OE) 

 

Vastu võeti 7 seaduse eelnõud: 

 

• Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise 

seadus (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) (145 SE),  

• Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise 

protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (143 SE),  

• Riigipiiri seaduse muutmise seadus (178 SE), 

• Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE), 

• Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (175 

SE), 

• Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE), 

• Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE), 

 

Tagasi lükati 1 seaduse eelnõu: 

• Kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (147 SE), tagasi lükatud 

20.05.2020 

 

Arvamuse andmised 

 

Põhiseaduskomisjon andis ühe korra Riigikohtule arvamuse kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse § 18 lg 1 p 6 põhiseaduspärasuse kohta. 

 

Põhiseaduskomisjon andis 5 korda arvamust Riigikogu komisjonidele: 

• Riigikaitsekomisjonile arvamuse andmine kriminaalmenetluse seadustiku, 

halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise 

seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra 

ajal) eelnõu (114 SE ) kohta, komisjonis 13.02.2020 

• Riigikaitsekomisjonile arvamuse andmine riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) kohta, 

komisjonis 13.02.2020 

• ELAKile arvamuse andmine - Eesti seisukohad Euroopa tuleviku konverentsi kohta 

COM (2020), komisjonis 20.02.2020 

• ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu liikmesriikidele 

suunatud konsultatsiooni kohta, mis käsitleb palkade läbipaistvuse suurendamise 

meetmeid, komisjonis 09.06.2020 

• Õiguskomisjonile arvamuse andmine eelnõu 170 SE kohta, komisjonis 07.04.2020 

 

Ettekanded ja ülevaated 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/b4e36073-916e-46a4-9961-6115c72a720e/Riigikontrolli%20seaduse,%20erakonnaseaduse%20ja%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus%20(erakondade%20rahastamise%20kontrollorgan)
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/b3d56cf3-0e7c-4115-9c45-6ac147bdc468/Kohanimeseaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/3043272f-b09f-4b63-92a6-fb19bc9cddff/Kohaliku%20omavalitsuse%20korralduse%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/6c22b8af-aca3-4ee9-b24c-227b28f76291/Riigikogu%20otsus%20_Riigireformi%20elluviimisest_
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/7c3765b5-b4be-4fab-a037-1711e4603961/V%C3%A4lismaalaste%20seaduse,%20tulumaksuseaduse%20ja%20maksukorralduse%20seaduse%20muutmise%20seadus%20(Eestis%20t%C3%B6%C3%B6tamise%20reeglite%20v%C3%A4%C3%A4rkasutuse%20v%C3%A4hendamine)
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/6fc87698-f9c0-4548-aff8-b106e008b7ee/Isikuandmete%20automatiseeritud%20t%C3%B6%C3%B6tlemisel%20isiku%20kaitse%20konventsiooni%20muutmise%20protokolli%20ratifitseerimise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/4893f823-dece-4614-8888-fab85d47fabd/Riigipiiri%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/82d23585-5ca3-4c7d-94dc-abc9d0470d12/Vabariigi%20Valitsuse%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/6c538260-a5f7-4f4b-ba04-89cb8328a877/Kohtute%20seaduse%20ja%20tsiviilkohtumenetluse%20seadustiku%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/6c538260-a5f7-4f4b-ba04-89cb8328a877/Kohtute%20seaduse%20ja%20tsiviilkohtumenetluse%20seadustiku%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/69678ce3-fca3-4163-8a9d-54a71e0fdcbb/V%C3%A4lismaalaste%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/2bdd147a-5806-4879-81e2-dab9d29d754a/Riigikogu%20kodu-%20ja%20t%C3%B6%C3%B6korra%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/74174c45-50fd-43d7-a7b8-89b0336663ce/Kodakondsuse%20seaduse%20%C2%A7%2013%20muutmise%20seadus


 

• Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 2019. aasta tegevuse ülevaade, 

komisjonis 19.05.2020 

• Riigikohtu esimehe ülevaade, komisjonis 01.06.2020 

• Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ülevaade, komisjonis 02.06.2020 

• Peaprokurör Andres Parmase tegevuse ülevaade, komisjonis 16.06.2020 

• SA Eesti Koostöö Kogu koostatud „Ühine ruum, inimesed ja demokraatia“ Inimarengu 

aruande tutvustamine, komisjonis 28.01.2020  

 

 

Muu tegevus 

• Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kogumispensionide seaduse ja sellega 

seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) 

(108 UA) uuesti arutamine, komisjonis 20.02.2020 ja 09.03.2020 

• Justiitsministeeriumile arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise 

seaduse väljatöötamiskavatsuse kohta, komisjonis 21.04.2020 

• Õiguskantsleri 21.06.2019 kiri valimisjaoskondadele ligipääsetavuse kohta, komisjonis 

14.01.2020 

• Pöördumine ettepanekuga muuta 1. juuni, lastekaitse päev, lipupäevaks, komisjonis 

10.03.2020 

• Kollektiivne pöördumine Mart Helme astu tagasi, komisjonis 9.06.2020 ja 18.06.2020 

• Riigikohtu otsus KOKSi kohta, komisjonis 11.05.2020 
 

 

 

Koostas Karita Karotam 
 

 

 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/9c420335-4f28-43eb-b733-5a56c68daaf8/Kogumispensionide%20seaduse%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus%20(kohustusliku%20kogumispensioni%20reform)

