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Sotsiaalkomisjoni tegevuse ülevaade 

Riigikogu XIII koosseisu VIII istungjärgul (10.09.2018-17.12.2018) 

 

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), komisjoni liige kuni 13.12.2018  

Maris Lauri (RE)    

Igor Kravtšenko (K)  

Raivo Põldaru (EKRE), komisjoni liige alates 18.09.2018 

Maire Aunaste (IRL), komisjoni liige alates 16.10.2018 

 

Istungite arv 

 

VIII istungjärgul pidas sotsiaalkomisjon kokku 25 istungit.  

 

Eelnõud 

 

VIII istungjärgul sotsiaalkomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 10 seaduseelnõu: 

 

1. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 

SE), vastu võetud 19.12.2018 

 

2. Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõu (652 SE), vastu võetud 17.10.2018 

 

3. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse 

eelnõu (626 SE), vastu võetud 05.12.2018   

 

4. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu (698 SE), vastu võetud 05.12.2018 

 

5. Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE), vastu võetud 12.12.2018 

  

6. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse 

eelnõu (640 SE), vastu võetud 07.11.2018 

 

7. Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu (613 SE), vastu võetud 12.12.2018 

 

Sotsiaalkomisjon algatas 3 seaduseelnõu: 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/33da74ff-7334-4475-b5f8-19360151cb79/T%C3%B6%C3%B6turuteenuste%20ja%20-toetuste%20seaduse%20ning%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(641%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/33da74ff-7334-4475-b5f8-19360151cb79/T%C3%B6%C3%B6turuteenuste%20ja%20-toetuste%20seaduse%20ning%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(641%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/55def2ae-3464-41d9-b069-53e7eaafa764/Pereh%C3%BCvitiste%20seaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(652%20SE)%20ettevalmistamine%20teiseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/55def2ae-3464-41d9-b069-53e7eaafa764/Pereh%C3%BCvitiste%20seaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(652%20SE)%20ettevalmistamine%20teiseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/95fa51a6-7ebd-481a-97df-a39831992699/Tervishoiuteenuste%20korraldamise%20seaduse%20ja%20ravikindlustuse%20seaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(626%20SE)%20ettevalmistamine%20teiseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/95fa51a6-7ebd-481a-97df-a39831992699/Tervishoiuteenuste%20korraldamise%20seaduse%20ja%20ravikindlustuse%20seaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(626%20SE)%20ettevalmistamine%20teiseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/9fc229da-1e31-46e7-aedc-a65c3057d740/Tervishoiuteenuste%20korraldamise%20seaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(698%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/9fc229da-1e31-46e7-aedc-a65c3057d740/Tervishoiuteenuste%20korraldamise%20seaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(698%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/62db60e0-3094-4e3e-b83e-187a78b5ca24/Ravimiseaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(706%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/f016f730-e58d-40da-b078-3dd2f598aa73/Narkootiliste%20ja%20ps%C3%BChhotroopsete%20ainete%20ning%20nende%20l%C3%A4hteainete%20seaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(640%20SE)%20ettevalmistamine%20teiseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/f016f730-e58d-40da-b078-3dd2f598aa73/Narkootiliste%20ja%20ps%C3%BChhotroopsete%20ainete%20ning%20nende%20l%C3%A4hteainete%20seaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(640%20SE)%20ettevalmistamine%20teiseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/cf7c36ff-3a2a-47e4-b8b9-f3b6d6b05d77/Riikliku%20pensionikindlustuse%20seaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(613%20SE)%20ettevalmistamine%20teiseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/cf7c36ff-3a2a-47e4-b8b9-f3b6d6b05d77/Riikliku%20pensionikindlustuse%20seaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(613%20SE)%20ettevalmistamine%20teiseks%20lugemiseks
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Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE), vastu võetud 14.11.2018 

 

Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), 

vastu võetud 05.12.2018  

 

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 

SE), vastu võetud 07.11.2018 

 

Istungjärgu lõpuks on komisjoni menetluses 7 seaduseelnõu ja 1 otsuse eelnõu. 

 

Arvamuse andmised 

 

Komisjon andis kahel korral arvamuse Euroopa Liidu asjade komisjonile ning ühel korral 

keskkonnakomisjonile, rahanduskomisjonile ja põhiseaduskomisjonile: 

 

9.10.2018 – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse 

nõukogu määrust ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta, eelnõu suhtes - COM(2018) 317. 

Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile 

 

15.10.2018 – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Globaliseerumisega 

Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta eelnõu suhtes COM(2018) 380. Arvamuse andmine 

Euroopa Liidu asjade komisjonile 

 

10.09.2018 – Arvamuse andmine keskkonnakomisjonile kollektiivse pöördumise „Eesti vajab 

põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit“ kohta 

 

18.09.2018 – Arvamuse andmine rahanduskomisjonile Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 

fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada 

käibemaksuseaduse muutmine“ eelnõu (653 OE) kohta 

 

15.10.2018 – Arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile soolise võrdõiguslikkuse seaduse 

muutmise eelnõu (683 SE) kohta 

Muu tegevus 

 

Valik komisjoni istungil arutatud teemadest, mis ei olnud seotud eelnõude arutamisega: 

 

18. september – Töötuskindlustuse ajakohastamisest 

8. oktoober – 2019. aasta riigieelarve Sotsiaalministeeriumi valitsemisala 

9. oktoober – Eesti Haigekassa eriarstiabi riigihankest 

11. oktoober – Arenguseire Keskuse tööturu tuleviku uuringute tutvustus 

23. oktoober – Perekonnast eraldatud lapse elu korraldamine 

15. november – Riigikontrolli aruande "Erakorraline meditsiin" arutelu 

4. detsember – Ülevaade naiste tugikeskuse teenuse riigihankest. Parlamentaarne kuulamine 

11. detsember – Arutelu perevanemate ja asendushoolduse teemal. Parlamentaarne kuulamine 
 

 

Komisjoni esindajad kohtusid Saksamaa parlamendi Bundestag tervishoiukomisjoni 

delegatsiooniga 18.09.2018. 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/d350e267-e935-4f94-a483-632f4a3e33e8/Sotsiaalhoolekande%20seaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(649%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/d350e267-e935-4f94-a483-632f4a3e33e8/Sotsiaalhoolekande%20seaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(649%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/4946e4f5-2d9b-4003-97fe-babc2b89f1ea/Sotsiaalhoolekande%20seaduse%20ja%20halduskoost%C3%B6%C3%B6%20seaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(657%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/4946e4f5-2d9b-4003-97fe-babc2b89f1ea/Sotsiaalhoolekande%20seaduse%20ja%20halduskoost%C3%B6%C3%B6%20seaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(657%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/9a2e0d30-6e3c-4645-b875-e731d7df3dfa/Tervishoiuteenuste%20korraldamise%20seaduse%20ja%20ravimiseaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(689%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/9a2e0d30-6e3c-4645-b875-e731d7df3dfa/Tervishoiuteenuste%20korraldamise%20seaduse%20ja%20ravimiseaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(689%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks

