Sotsiaalkomisjoni tegevuse ülevaade
RK XIII koosseisu II istungjärgul (14.09.2015-15.12.2015)

Komisjoni koosseis
Esimees: Aivar Kokk
Aseesimees: Monika Haukanõmm
Liikmed: Viktor Vassiljev, Maire Aunaste, Helmen Kütt, Dmitri Dmitrijev, Jüri Jaanson,
Marika Tuus-Laul, Liina Kersna, Vilja Toomast
Istungite arv
II istungjärgul pidas sotsiaalkomisjon kokku 29 istungit, millest 1 oli erakorraline. Sealhulgas
toimus 13.10.2015 avalik istung, kus oli arutelul töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega
seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. 20.10.2015 toimus avalik istung, kus
olid arutelul nii sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu, kui ka sotsiaalhoolekande seaduse
eelnõu. Lisaks toimus 27.10.2015 avalik istung, kus komisjon arutas koos ekspertidega HIV
ennetuse olukorda Eestis.
16.10.2015 toimus väljasõiduistung Tartusse, kus oli arutelu asendusemaduse teemal ning
külastati Tartu Ülikooli Kliinikumi viljatusravi osakonda, Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu,
Elite Kliinikut, SA Maarja Päikesekodu ja Tähtvere Avatud Naistekeskust. Lisaks toimus
26.10.2015 väljasõiduistung Sotsiaalministeeriumisse, kus ministrid ja ministeeriumi
ametnikud tutvustasid komisjonile eelnõusid, mida soovitakse 2016. aasta esimesel poolaastal
Riigikogus menetleda.
Eelnõud
Sotsiaalkomisjon menetles 11 eelnõu, millest vastu võeti 9 ja tagasi lükati 2. Pärast II
istungjärgu lõppu on komisjoni menetluses 5 seaduseelnõu ja 1 otsuse eelnõu.
Sotsiaalkomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 9 seadust:
1. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (73 SE),
vastu võetud 09.12.2015;
2. Sotsiaalseadustiku üldosa seadus (93 SE), vastu võetud 09.12.2015;
3. Sotsiaalhoolekande seadus (98 SE), vastu võetud 09.12.2015;
4. Töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise
seadus (84 SE), vastu võetud 25.11.2015;
5. Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse
muutmise seadus (61 SE), vastu võetud 11.11.2015;
6. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (74
SE), vastu võetud 18.11.2015;
7. Meditsiiniseadme seaduse muutmise seadus (63 SE), vastu võetud 19.11.2015;
8. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise
seadus (64 SE), vastu võetud 18.11.2015;
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9. Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seadus (52 SE), vastu võetud
23.09.2015;
Lisaks menetles sotsiaalkomisjon kahte kollektiivset pöördumist:
1. Eesti Keskerakonna kollektiivne pöördumine "1000 eurot miinimumpalgaks"
2. Eesti Ametiühingute Keskliidu kollektiivne pöördumine esimeste haiguspäevade
hüvitamise taastamiseks
Arvamuse andmised
Sotsiaalkomisjon andis kolmel korral arvamuse Euroopa Liidu asjade komisjonile, ühel korral
põhiseaduskomisjonile ja ühel korral õiguskantslerile.
1. 15.09.2015, 22.09.2015 ja 29.09.2015 toimunud istungitel arutati arvamuse andmist
õiguskantslerile eluasemekulude kohta toimetulekutoetuse arvestamisel.
2. 01.10.2015 toimunud istungil arutati arvamuse andmist Euroopa Liidu asjade
komisjonile Euroopa Liidu sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitleva
avaliku konsultatsioonidokumendi kohta.
3. 12.11.2015 toimunud istungil arutati arvamuse andmist Euroopa Liidu asjade
komisjonile Euroopa Liidu Nõukogu soovituse, mis käsitleb pikaajaliste töötute
integreerimist tööturule, eelnõu kohta COM(2015) 462.
4. 08.12.2015 toimunud istungil arutati arvamuse andmist Euroopa Liidu asjade
komisjonile Euroopa Komisjoni rände tegevuskava teise rakenduspaketi kohta
COM(2015)240.
5. 14.12.2015 toimunud istungil arutati arvamuse andmist põhiseaduskomisjonile eelnõu
81 SE kohta.
Muu tegevus
Valik komisjoni istungil arutatud teemadest, mis ei olnud seotud eelnõude arutamisega:
22.09.2015 ja 28.09.2015 Erihoolekandesüsteemi parandamine Euroopa Regionaalarengu
Fondi vahendite abil
28.09.2015 MMS-i nime all turustatava mürgise kloordioksiidi levitamise ja propageerimise
ärahoidmisest
16.10.2015 Asendusemadusest
27.10.2015 HIV ennetuse olukorrast Eestis
17.11.2015 Kohtumine WHO esindajatega teemal "HIV leviku ja ravi probleemidest Eestis"
08.12.2015 Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamisest
14.12.2015 Riigireformi kärpekavad tervishoiuasutustes
15.12.2015 Eriarstiabi kättesaadavusest
Komisjoni välistegevus
19.10.2015 osales komisjoni esimees Luksemburgis sotsiaalkomisjoni esimeeste kohtumisel.
11.11.2015 kohtus Riigikogu sotsiaalkomisjon Kasahstani tervishoiu spetsialistide
delegatsiooniga. Kohtumisel arutati Eesti tervishoiuteenuste korraldamisega seotud küsimusi
ning vahetati mõtteid ka riikidevahelise koostöö tugevdamise kohta.
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