Sotsiaalkomisjoni tegevuse ülevaade
Riigikogu XIII koosseisu VII istungjärgul (8.01.2018-06.08.2018)
Komisjoni koosseis ja koosseisumuudatused
Esimees:
Helmen Kütt (SDE)
Aseesimees: Monika Haukanõmm (EVA)
Liikmed:
Viktor Vassiljev (K)
Jüri Jaanson (RE)
Marika Tuus-Laul (K)
Liina Kersna (RE)
Tiina Kangro (IRL)
Maris Lauri (RE)
Igor Kravtšenko (K)
Istungite arv
VII istungjärgul pidas sotsiaalkomisjon kokku 40 istungit. Sealhulgas toimus ühine avalik
istung maaelu-, rahandus- ja majanduskomisjoniga, kus arutati Eesti Väikekaupmeeste Liidu
märgukirja "Maapoodide kaitseks koguti 31 000 allkirja". Ühisel istungil
rahanduskomisjoniga arutati kollektiivset pöördumist "Viia läbi II samba väljamaksete
reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest". Sotsiaal- ja majanduskomisjoni ühisel
avalikul istungil andsid Tööinspektsiooni esindajad ülevaate 2017. aasta töökeskkonna
arengust. Ühine istung peeti ka õiguskomisjoniga, kus arutati apteegireformiga seotud
küsimusi. Komisjoni 10. aprilli avalikul istungil arutati teemat: „Tervis kõigile: kuidas kaitsta
inimesi ebavõrdsuse ja suurte tervishoiukulude eest?“. Komisjoni 8. mai avalikul istungil
arutati kollektiivset pöördumist Valga Haigla AS sünnitusosakonna sulgemise kohta. 23.
jaanuaril toimus komisjoni väljasõiduistung Sotsiaalkindlustusametis.
Eelnõud
Sotsiaalkomisjon määrati istungjärgu jooksul 10 seaduseelnõu juhtivkomisjoniks. Komisjon
algatas 3 seaduseelnõu. Istungjärgu lõpuks on komisjoni menetluses 13 seaduseelnõu.
VII istungjärgul sotsiaalkomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 5 seaduseelnõu:
1. Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (558 SE), vastu võetud
14.03.2018
2. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus
(581 SE), vastu võetud 30.05.2018
3. Töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste
seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus (596
SE), vastu võetud 06.06.2018
4. Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus (602 SE), vastu
võetud 13.06.2018
5. Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seadus
(604 SE), vastu võetud 13.06.2018
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Arvamuse andmised
Komisjon andis seitsmel korral arvamuse Euroopa Liidu asjade komisjonile:
12.02.2018 – Eesti seisukohad liikuvuse paketi turu- ja sotsiaalsamba eelnõude kohta.
Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.
5.03.2018 – Eesti seisukohad üleeuroopalise personaalse pensionitoote määruse eelnõu kohta.
Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.
5.03.2018 – Eesti seisukohad töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi eelnõu kohta, milles
käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist. Arvamuse andmine
Euroopa Liidu asjade komisjonile.
19.03.2018 – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu läbipaistvate
ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus COM(2017)797. Arvamuse andmine
Euroopa Liidu asjade komisjonile.
30.04.2018 – Eesti seisukohad EL tervisetehnoloogia hindamise määruse eelnõu kohta
COM(2018) 51. Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.
15.05.2018 – Eesti seisukohad Euroopa Tööjõuameti loomise määruse eelnõu kohta – COM
(2018/131). Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.
5.06.2018 – Eesti seisukohad Nõukogu soovituse osas, milles käsitletakse töötajate ja
füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääsu sotsiaalkaitsele (COM2018/132). Arvamuse
andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.
Algatatud olulise tähtsusega riiklike küsimuste arutelud
Sotsiaalkomisjoni algatusel peeti 6. märtsil olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas
eakana hakkama saada – hoolduskindlustuse loomine?" arutelu. Ettekanded tegid
sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt, kollektiivse pöördumise „Hoolduskindlustuse
loomine“ esindaja Kai Saks, Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse ja Tartu
Linnavalitsuse hoolekandeteenistuse juhataja Maarika Kurrikoff.
Õiguskantsleri ettepanekute ja kirjade arutelu
Komisjon arutas 30.04, 15.05 ja 31.05 toimunud istungitel õiguskantsleri kirja matusetoetuse
regulatsiooni muutmise kohta. 22.01 istungil arutati õiguskantsleri selgitustaotlust
töövõimetoetuse määramise kohta töövõimetuspensioni suuruses ja 17.04 istungil
õiguskantsleri kirja toitjakaotuspensioni maksmisest.
Kollektiivsed pöördumised
Komisjon menetles kahte kollektiivset pöördumist. Kollektiivset pöördumist
"Hoolduskindlustuse loomine" arutati 9.01, 6.02 ja 12.03 istungitel ning kollektiivset
pöördumist "Valga Haigla AS sünnitusosakonna sulgemise kohta" arutati 16.04, 8.05, 15.05
ja 12.06 komisjoni istungitel.
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Muu tegevus
Valik komisjoni istungil arutatud teemadest, mis ei olnud seotud eelnõude arutamisega:
8.01 Ministeeriumide ühishoone ligipääsetavusest
8.01 Sõltuvushäirete võõrutusravist
15.01 Ülevaade töövõimereformi rakendamisest 2017. aastal
22.01 Raske ja sügava puudega lastega perede toimetulekust
6.02 Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest
töö, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas“ arutelu
12.02 Ülevaade süstlavahetuspunktide tegevusest
19.02 Paindlikud töömustrid. Arenguseire Keskuse uuringu tutvustus ja arutelu
20.02 Ametiühingute pöördumine Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa rahade kasutamise
kohta
20.02 Ülevaade Eesti Haigekassa tegevusest
20.02 Ülevaade Eesti Töötukassa tegevusest
5.03 Ülevaade haruapteekide tegevusest ja regulatsioonist ravimiseaduses
13.03 Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringu tutvustus
2.04 ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport „Puuetega inimeste
eluolu Eestis"
9.04 Abivahendisüsteemi toimimisest
19.04 Arutelu naiste tugikeskuste teenustest
11.06 Ravikindlustuseta töötavad inimesed
12.06 Sõltuvushäirete ravi Viljandi Haiglas ja MTÜ Eesti AA Teenindus tegevusest
sõltuvusest vabaneda soovijate toetamisel
12.06 Kohtu poolt määratud psühhiaatrilise sundravi korraldus Viljandi Haiglas
12.06 Projekt „Paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise eelanalüüs ja
kavandamine (PAIK)" Viljandi Haiglas
06.08 Perekonnast eraldatud lapse elu korraldamine
Komisjoni esindajad kohtusid Baieri liidumaa parlamendi tervishoiukomisjoni
delegatsiooniga, Mongoolia parlamendi delegatsiooniga, Soome parlamendi delegatsiooniga,
Leedu parlamendi tervishoiukomisjoni delegatsiooniga, Euroopa Parlamendi esindajaga ja
Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikuga.
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