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Sotsiaalkomisjoni tegevuse ülevaade 

VIII istungjärk (08.09.2014 – 21.12.2014) 

 

1) koosseis ja koosseisumuudatused 

Koosseis:  

Esimees -  Heljo Pikhof (esimees alates 07.04.2014) 

Margus Tsahkna (esimees kuni 06.04.2014) 

Aseesimees - Margus Tsahkna (aseesimees alates 07.04.2014) 

Yana Toom (aseesimees kuni 03.04.2014) 

Liikmed - Viktor Vassiljev, Jüri Jaanson, Rein Aidma, Aare Heinvee, Etti Kagarov,  

Marika Tuus-Laul, Reet Roos 

 

2) istungite arv - 27, sealhulgas: 

a) korralised istungid – 28  

b) erakorralised istungid – 0 

c) avalikud istungid – 3 

Avalik istung „Hambaravi kättesaadavusest“ 09.09.2014; 

Lastekaitseseaduse avalik arutelu huvigruppidega konverentsisaalis 22.09.2014; 

Riigi elatisraha fondi loomisest konverentsisaalis 20.11.2014 

d) ühisistungid teiste komisjonidega - 2 

Ühisistung kodanikuühiskonna arengu teemal (koos põhiseadus- ja kultuurikomisjoniga) 

16.09.2014; 

Apteegiteenuse tagamine maapiirkondades (koos majanduskomisjoniga) 25.09.2014 

e) nn väljasõiduistungid – 0 

3) Eelnõud, mille Riigikogus menetlemisel oli komisjon juhtivkomisjoniks: 

a) enne perioodi algust menetluses olnud eelnõude arv – 13 

b) perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv  

 seaduseelnõud - 16 

c) vastuvõetud seadused ja otsused 

vastuvõetud seadused – 8 (8+0) 

 667 SE Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus 

(vastu võetud 17.09.2014) 

 679 SE Ravikindlustuse seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise 

seadus (vastu võetud 17.09.2014) 

 677 SE Lastekaitseseadus (vastu võetud 19.11.2014) 

 678 SE  Töövõimetoetuse seadus (vastu võetud 19.11.2014) 

 693 SE  Sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste 

seaduste muutmise seadus (vastu võetud 19.11.2014) 
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 726 SE  Riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seadus (vastu võetud 19.11.2014) 

 727 SE  Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus (vastu võetud 19.11.2014) 

 756 SE Rahvatervise seaduse muutmise seadus (vastu võetud 18.12.2014) 

d) sotsiaalkomisjoni algatatud eelnõud – 2  

Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu ning Raseduse katkestamise ja steriliseerimise 

seaduse muutmise seaduse eelnõu  

e) tagasilükatud eelnõud – arv ja loetelu  

tagasilükatud seaduseelnõud - 0 

f) lõpphääletusel vastu võtmata jäänud eelnõud – arv ja loetelu 

lõpphääletusel vastu võtmata jäänud eelnõud - 0 otsuse eelnõu 

g) tagasivõetud eelnõud – arv ja loetelu 

tagasivõetud eelnõud - 0 otsuse eelnõu 

4) ELAK-ile antud arvamused - 4 arvamust 

13.10.2014 – Eesti seisukohad nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega rakendatakse 

Euroopa Siseveetranspordi Liidu, Euroopa Kiprite Liidu ja Euroopa Transporditöötajate 

Föderatsiooni vahel sõlmitud kokkulepe, milles käsitletakse tööaja korralduse teatavaid 

aspekte siseveetranspordi sektoris; 

13.10.2014 – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis 

käsitleb merelaevade töötajaid; 

21.10.2014 – Eesti seisukohad strateegiat „Euroopa 2020“ käsitleva avaliku 

konsultatsioonidokumendi kohta; 

01.12.2014 – Eesti seisukohad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni sunniviisilise töö 

konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimist käsitlevate nõukogu otsuste eelnõude 

kohta.  

5) arvamused põhiseaduskomisjonile Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asjades – 2 

23.09.2014 - Arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile sotsiaalhoolekande seaduse 

põhiseaduspärasuse kohta; 

 

18.11.2014 – Arvamuse andmine Riigikohtule kollektiivse töötüli lahendamise seaduse 

põhiseaduspärasuse kohta 

 

6) algatatud olulise tähtsusega riiklike küsimuste arutelud – 1 

OTRK „Töövõimereformist ja puuetega inimeste olukorrast“ ettevalmistamine – 23.10, 

03.11 ja 5.11.2014 

7) koostatud raportid - 0 

8) muud sisulised päevakorrapunktid, mis ei ole seotud eelnõude arutamisega (sh arvamused 

teistele komisjonidele eelnõude kohta, arvamused ametiisikute kandidaatide kohta, 

kuulamised jms) 

15.09.2014 – Töövõimereformi rahastamine 
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23.09.2014 – Õiguskantsleri ettepanekust nr 27 tulenevalt raseduse katkestamise ja 

steriliseerimise seaduse eelnõu algatamise arutelu  

25.09.2014 - Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE uuringu 

"Riiklike toetusmeetmete mõju hindamine maapiirkonna apteekide ja apteegiteenuse 

püsima jäämisele" tulemuse arutelu; 

25.09.2014 - Sotsiaalministeeriumi uuringu " Üldapteekide geograafiline paiknemine 

ning selle vajaduse hindamine" tulemused 

20.10.2014 – Apteegiteenuse kättesaadavuse tagamisest maapiirkondades; 

21.10.2014 – 2015. aasta riigieelarve seaduse eelnõu Sotsiaalministeeriumi osa 

4.11.2014 – Õiguskantsleri ettepanek nr 30 "ravikindlustusekaitse võlaõigusliku lepingu 

alusel tulu teenival isikul: 

6.11.2014 – Pöördumine töövõimereformi kohta. Arutelu; 

13. ja 17.11. 2014 – Apteegiteenuse kättesaadavuse reguleerimisest; 

08.12.2014 – Ravimituru reguleerimisest 

 

9) komisjoni välistegevus – kohtumine ILO delegatsiooniga; (ILO) esindajad Karen Curtis 

ja professor Niklas Bruun 16.09.2014 Kalevipoja saalis. 

 

 




