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Sotsiaalkomisjoni tegevuse ülevaade 

VII istungjärk (13.01.2014 – 19.06.2014) 

 

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 

 

Koosseisumuudatused: 

13.01.2014 – Terje Trei asus sotsiaalkomisjoni liikme kohale 

14.01.2014 – Terje Trei lahkus sotsiaalkomisjoni liikme kohalt. Kaia Iva ja Aare Heinvee 

asusid sotsiaalkomisjoni liikme kohale. 

27.03.2014 – Etti Kagarov asus sotsiaalkomisjoni liikme kohale. 

03.04.2014 – Yana Toom lahkus sotsiaalkomisjoni liikme kohalt. Marika Tuus-Laul  asus 

sotsiaalkomisjoni liikme kohale. 

07.04.2014 – komisjoni esimeheks kinnitati Heljo Pikhof, aseesimeheks Margus Tsahkna. 

02.06.2014 – Kaia Iva lahkus sotsiaalkomisjoni liikme kohalt. Reet Roosi asus 

sotsiaalkomisjoni liikme kohale. 

 

2) istungite arv - 36, sealhulgas: 

a) korralised istungid - 33 

b) erakorralised istungid – 3 (16.04.2014,15.05.2014,18.06.2014) 

c) avalikud istungid – 4 

Sotsiaalkomisjoni avalik istung „Last üksi kasvatavate vanemate majandusliku ja sotsiaalse 

toimetulek“ - probleemid ja lahendused, 21.01.2014 

21.04.2014 - Töösuhted: alaealistele ei tohi keegi liiga teha. Parlamentaarne kuulamine. 

Alaealise töötamise regulatsioon. 

Töövõimereformi avalik arutelu, 11.06 ja 16.06.2014 

d) ühisistungid teiste komisjonidega - 1 

Sotsiaalkomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjonis ühisistung hoolekande teemal, 

12.05.2014 

e) nn väljasõiduistungid – 0 

 

3) Eelnõud, mille Riigikogus menetlemisel oli komisjon juhtivkomisjoniks: 

a) enne perioodi algust menetluses olnud eelnõude arv – 13  

b) eelnõude arv, mille juhtivkomisjoniks komisjon määrati perioodi 

jooksul, 
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seaduseelnõud - 14 

otsuse eelnõud - 1 

c) perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv  

 seaduseelnõud - 13 

d) vastuvõetud seadused ja otsused 

vastuvõetud seadused - 12  

532 SE  Ravimiseaduse muutmise seadus (vastu võetud 26.02.2014) 

471 SE Sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning puuetega 

inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus (vastu võetud 26.02.2014) 

574 SE  Maksukorralduse seaduse muutmisega seotud teiste seaduste muutmise seadus  

(vastu võetud 26.03.2014) 

551 SE Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus (vastu võetud 26.03.2014) 

562 SE  Meditsiiniseadme seaduse muutmise seadus (vastu võetud 26.03.2014) 

566 SE  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus (vastu võetud 26.03.2014) 

521 SE  Tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus  

(vastu võetud 27.03.2014) 

567 SE  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise 

seadus (vastu võetud 17.04.2014)  

580 SE  Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 

ning tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seadus (vastu võetud 21.05.2014) 

615 SE  Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus (vastu 

võetud 21.05.2014) 

400 SE  Ravimiseaduse § 20 täiendamise seadus (vastu võetud 11.06.2014) 

669 SE Riiklike peretoetuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (vastu võetud 

18.06.2014) 

e) tagasilükatud eelnõud – arv ja loetelu 

tagasilükatud seaduseelnõud - 1 

542 SE Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus (tagasi lükatud 12.02.2014) 

 

f) lõpphääletusel vastu võtmata jäänud eelnõud – arv ja loetelu 

lõpphääletusel vastu võtmata jäänud eelnõud - 1 otsuse eelnõu 

543 OE Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ (ei leidnud toetust 

11.03.2014) 

g) tagasivõetud eelnõud – arv ja loetelu 

tagasivõetud eelnõud - 1 otsuse eelnõu 

582 OE Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" (tagasi võetud 

25.03.2014) 

h) komisjoni enda algatatud ja esitatud eelnõud – arv ja loetelu 

komisjoni enda algatatud ja esitatud eelnõud - 1 seaduseelnõu 

615 SE Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 

(algatatud 10.03.2014) 
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4) ELAK-ile antud arvamused – arv ja loetelu 

ELAK-ile antud arvamused - 1 arvamus 

06.05.2014 Arvamuse andmine ELAK-le. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

eelnõu, mis käsitleb Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu 

liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni COM (2014)6 

5) arvamused põhiseaduskomisjonile Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asjades – 2 

13.01.2014 - Arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile tööturuteenuste ja -toetuste 

seaduse § 41 lõike 1 vastavuse kohta põhiseadusele; 

15.07.2014 - Arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile ravimiseaduse § 116 5 lõigete 1-

6 põhiseaduspärasuse kohta. 

 

6) algatatud olulise tähtsusega riiklike küsimuste arutelud - 0 

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) 

27.01.2014 - Nahahooldusvahendite, koensüümide ja vitamiinide hüvitamisest 

17.02.2014 - Hariduslike erivajadustega laste õppekorralduse kontseptsioon 

10.03.2014 - Apteegiteenuse kättesaadavusest 

14.04.2014 - Sotsiaalkomisjoni esindajate määramine Eesti Bioeetika Nõukogusse 

06.05.2014 - Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta. Euroopa sotsiaalõiguste 

komitee järeldused 2013 

13.05.2014 - Praxise uuring "Telemeditsiini laialdasem rakendamine Eestis" 

02.06.2014 - Sotsiaalsest ettevõtlusest 

09.06.2014 - Tubakaaktsiisist (eelnõu 682 SE) 

10.06.2014 – Töövõimereformist 

12.06.2014 - Tegevuskava apteegiteenuse edasiseks korraldamiseks; Õiguskantsleri 

ettepanek nr 27 "Alaealisusega seotud piirangud raseduse katkestamisel" 

17.06.2014 - Tegevuskava apteegiteenuse edasiseks korraldamiseks;                     

Õiguskantsleri ettepanek nr 28 "Üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirang" 

14.07.2014 - Praxise uuring „ Töövõime toetuse seaduse eelnõust Praxise tööde toel“. 

 

9) komisjoni välistegevus – 0. 




