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Sotsiaalkomisjoni tegevuse ülevaade 

RK XIII koosseisu III istungjärgul (11.01.2016-17.08.2016) 

 

Komisjoni koosseis ja koosseisumuudatused 

   

Esimees: Aivar Kokk (IRL) 

Aseesimees: Monika Haukanõmm (EVA)  

Liikmed: Viktor Vassiljev (K) 

Maire Aunaste (IRL)  

Helmen Kütt (SDE)  

Dmitri Dmitrijev (K)  

Jüri Jaanson (RE)  

Marika Tuus-Laul (K)  

Liina Kersna (RE) 

Vilja Toomast (RE) 

Raivo Põldaru, alates 10.02.2016 (EKRE) 

 

Istungite arv 

 

III istungjärgul pidas sotsiaalkomisjon kokku 36 istungit, millest 2 olid erakorralised. 

Sealhulgas toimus 7.06.2016 avalik istung HIV/AIDS-i ravi ja narkomaanide 

rehabilitatsiooniteenuste hetkeseisust ja vajadustest. 14.06.2016 avalikul istungil arutati 

eriarstiabi kättesaadavuse parandamist piirkondlikes haiglates. Lisaks toimus 5.-6.05.2016 

komisjoni väljasõit Ida-Virumaale, kus külastati sealseid sotsiaalasutusi ja –keskusi ning 

arutati nende probleeme. 17.08.2016 toimus väljasõiduistung Jõgevamaale, kus komisjon 

arutas koos huvigruppide esindajatega ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE) 

ning külastas ka sealseid sotsiaalasutusi.  

 

Eelnõud 

 

Sotsiaalkomisjon menetles 12 eelnõu, millest vastu võeti 8 ja tagasi lükati 4. Pärast III 

istungjärgu lõppu on komisjoni menetluses 4 seaduseelnõu.  

 

Sotsiaalkomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 8 seadust: 

 

1. Perehüvitiste seadus (217 SE), vastu võetud 15.06.2016; 

2. Tubakaseaduse muutmise seadus (206 SE), vastu võetud 08.06.2016; 

3.  Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus (199 SE), vastu võetud 01.06.2016; 

4. Sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seadus (190 

SE), vastu võetud 18.05.2016; 

5. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise 

seadus (170 SE), vastu võetud 13.04.2016; 

6. Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus (154 SE), vastu võetud 

20.04.2016; 
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7. Eesti Vabariigi ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seadus 

(180 SE), vastu võetud 13.04.2016; 

8. Tubakaseaduse muutmise seadus (118 SE), vastu võetud 17.02.2016. 

 

Arvamuse andmised 

Sotsiaalkomisjon andis ühel korral arvamuse riigikaitsekomisjonile. Arvamuse andmist arutati 

3.05.2016 toimunud istungil ning arvamus anti kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse 

seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) kohta. 

Sotsiaalkomisjon andis ühel korral arvamuse ka põhiseaduskomisjonile. Arvamuse andmist 

arutati 19.04.2015 ja arvamus anti vanemahüvitise seaduse § 3 lõike 7 1.lause (01.09.2007 – 

31.12.2013 kehtinud redaktsioonis) kooskõla kohta põhiseadusega. 

Euroopa Liidu asjade komisjonile esitati arvamus kuuel korral:  

 

1. 26.01.2016 arutati arvamuse andmist Euroopa Liidu asjade komisjonile seoses 

Ühendkuningriigi Euroopa Liidu liikmelisusega.    

2. 9.02.2016 arutati arvamuse andmist Euroopa Liidu asjade komisjonile toiduainetes ja 

Euroopa Liidu elanike üldises toidus sisalduvaid transrasvu käsitleva Euroopa 

Komisjoni aruande kohta COM(2015)619.  

3. 9.02.2016 arutati arvamuse andmist Euroopa Liidu asjade komisjonile seoses Eesti 

seisukohtadega avalikule konsultatsioonile, mis käsitleb võimalikke meetmeid 

pakkumaks lahendusi töötavate lapsevanemate ja hooldajate väljakutsetele seoses töö 

ja pereelu ühitamisega. 

4. 14.03.2016 arutati arvamuse andmist Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu osas, mis puudutab liikmesriikide toodete ja 

teenuste ligipääsetavusnõuetega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamist.   
5. 11.04.2016 arutati arvamuse andmist Euroopa Liidu asjade komisjonile avaliku 

konsultatsiooni dokumendi kohta, mis käsitleb tööandja kohustust teavitada töötajaid 

töölepingu või töösuhte tingimustest (nn kirjaliku teavitamise direktiiv 91/533/EMÜ). 

6. 2.05.2016 arutati arvamuse andmist Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu direktiivi ettepaneku kohta, millega muudetakse Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate 

lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega.  

 

 

Õiguskantsleri ettepaneku arutelu 

 

Sotsiaalkomisjon arutas 19.01.2016 ja 13.06.2016 toimunud istungitel õiguskantsleri 

ettepanekut tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse 

põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Komisjon otsustas 19.01.2016 istungil toetada 

õiguskantsleri ettepanekut. 9.05.2016 istungil arutati õiguskantsleri ettepanekut 

vanemahüvitise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Komisjon otsustas õiguskantsleri 

ettepanekut toetada. 17.05.2016 istungil arutas komisjon õiguskantsleri kirja tööandja 

avaldusest kindlustushüvitise saamiseks koondamise korral.    
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Muu tegevus 

 

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

 

12.01.2016 E-tervise arendamisest. 

19.01.2016 Kohtumine Norra Suursaadikuga. 

25.01.2016 Ravi geograafiline kättesaadavus ja üldhaiglate raviteenuste rahastamine 2016. 

aastal. 

9.02.2016 ja 18.04.2016 Heaolu arengukava 2016-2023. 

15.02.2016 Pensionisüsteemi jätkusuutlikkusest. 

16.02.2016 Geriaatria arendamisest ja eakate meditsiinist ning sotsiaalabist. 

22.02.2016 Vaimse tervise strateegia 2016-2020. 

7.03.2016 Erivajadustega inimeste tööle sõitmise toetamisest. 

15.03.2016 HIV-i ennetamise poliitika ja tegevused. 

21.03.2016 Eesti aruanne ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise kohta 

aastatel 2012-2015. 

2.05.2016 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa-Ly Pakosta 2015. 

aasta tegevuse ülevaade. 

12.05.2016 Kohtumine WHO Euroopa regiooni tubakavaldkonna programmijuhi Kristina 

Mauer-Stenderiga. 

17.05.2016 Kohtumine Soome perehooldajatega. 

7.06.2016 HIV/AIDS-i ravi ja narkomaanide rehabilitatsiooniteenuste hetkeseisust ja 

vajadustest. 

13.06.2016 Riigikontrolli aruanne riigi tegevusest töötute aitamisel tööle. 

14.06.2016 Ravi geograafiline kättesaadavus. 

 

 


