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Sotsiaalkomisjoni tegevuse ülevaade 

RK XIII koosseisu IV istungjärgul (12.09.2016-13.12.2016) 

 

Komisjoni koosseis ja koosseisumuudatused 

   

Esimees: Aivar Kokk (IRL), kuni 2.12.2016   

Helmen Kütt (SDE), alates 5.12.2016  

Aseesimees: Monika Haukanõmm (EVA)  

Liikmed: Viktor Vassiljev (K) 

Dmitri Dmitrijev (K)  

Jüri Jaanson (RE)  

Marika Tuus-Laul (K)  

Liina Kersna (RE) 

Maire Aunaste (IRL), kuni 19.12.2016  

Vilja Toomast (RE), kuni 23.11.2016  

Raivo Põldaru (EKRE), kuni 24.11.2016  

Tiina Kangro (IRL), alates 19.12.2016  

Maris Lauri (RE), alates 24.11.2016  

 

Istungite arv 

 

IV istungjärgul pidas sotsiaalkomisjon kokku 26 istungit, millest 2 olid erakorralised. 

Sealhulgas toimus 13.09.2016 avalik istung Eesti Haigekassa eelarve täitmisest ja 

tulevikuprognoosidest. 8.11.2016 toimus põhiseadus-, sotsiaal- ja kultuurikomisjoni ühine 

avalik istung kodanikuühiskonna arengust.   

 

Eelnõud 

 

Sotsiaalkomisjon menetles 10 eelnõu, millest vastu võeti 5 seadust. Pärast IV istungjärgu 

lõppu on komisjoni menetluses 7 eelnõu.  

 

Sotsiaalkomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 5 seadust: 

 

1. Ohvriabi seaduse muutmise seadus (236 SE), vastu võetud 19.10.2016; 

2. Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 

(256 SE), vastu võetud 23.11.2016;  

3. Sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 

(300 SE), vastu võetud 23.11.2016;  

4. Ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus (301 SE), vastu 

võetud 14.12.2016; 

5. Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus (317 SE), vastu võetud 7.12.2016.   
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Arvamuse andmised 

Sotsiaalkomisjon andis ühel korral arvamuse põhiseaduskomisjonile eelnõu 251 SE ja 252 SE 

kohta. Arvamuse andmist arutati 12.09.2016 toimunud istungil. 22.11.2016 istungil arutati 

arvamuse andmist majanduskomisjonile riigihangete seaduse eelnõu 204 SE kohta ning 12.12. 

ja 13.12 arvamuse andmist rahanduskomisjonile tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja 

teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 302 SE kohta.    

Euroopa Liidu asjade komisjonile esitati arvamus kahel korral:  

 

1. 19.09 ja 20.09.2016 istungitel 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. 

2. 13.12.2016 arutati arvamuse andmist Euroopa Liidu asjade komisjonile seoses 

Euroopa komisjoni teatisega „Euroopa sotsiaalõiguste teemalise arutelu käivitamine“ 

COM(2016) 127.  

 

Õiguskantsleri ettepanekute ja kirjade arutelu 

 

Sotsiaalkomisjon arutas 13.09.2016 toimunud istungil õiguskantsleri kirja sotsiaalhoolekande 

seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste kohta. 19.09.2016 istungil arutati 

õiguskantsleri kirja töötuskindlustuse seaduse kohta - tööandja avaldus kindlustushüvitise 

saamiseks koondamise korral. Komisjon otsustas algatada töötuskindlustuse seaduse 

muutmise seaduse eelnõu. 12.12.2016 istungil arutati õiguskantsleri kirja madala 

sissetulekuga töötava isiku iga-aastase tagasimakse kohta ning komisjon otsustas toetada 

õiguskantsleri kirjas toodud seisukohta. 

 

Muu tegevus 

 

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

 

27.09.2016 Riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkus 

29.09.2016 Kohtumine Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse 

kaasatuse peadirektoraadi direktori J. Curell Gotoriga   

11.10.2016 Sotsiaalkindlustushüvitiste ja –toetuste koordineerimine  

17.10.2016 E-tervise arendamisest 

18.10.2016 Uue abivahendite süsteemi rakendamisest 

18.10 ja 6.12.2016 Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamise projekt SKAIS2 

15.11.2016 Informatsioon Töötukassalt teavitusplakatitest 

6.12.2016 Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi ja Eesti Artroplastika Seltsi pöördumine 

 


