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Sotsiaalkomisjoni tegevuse ülevaade 

RK XIII koosseisu I istungjärgul (30.03.2015-24.08.2015) 

 

Komisjoni koosseis ja koosseisumuudatused 

 

Esimees: Aivar Kokk  

Aseesimees: Monika Haukanõmm  

Liikmed: Viktor Vassiljev, Maire Aunaste, Helmen Kütt, Dmitri Dmitrijev, Jüri Jaanson, 

Marika Tuus-Laul, Liina Kersna, Vilja Savisaar-Toomast 

 

Istungite arv 

 

I istungjärgul pidas sotsiaalkomisjon kokku 18 istungit, mis kõik olid korralised. Sealhulgas 

25.05.2015 toimus avalik istung, kus arutati Eesti Keskerakonna kollektiivset pöördumist 

„1000 eurot miinimumpalgaks“.  

28.04.2015 toimus väljasõiduistung sotsiaalministeeriumisse, kus sotsiaalkaitseminister, 

tervise- ja tööminister ning ministeeriumi ametnikud tutvustasid komisjonile 

sotsiaalministeeriumi töökavasid 2015 aastaks.  

11.06.2015 toimus ühine arutelu kultuuri-, riigikaitse-, välis- ja õiguskomisjoniga „Euroopa 

rände tegevuskava“ COM(2015) 240 ning Eesti seisukohtade kohta.  

24.08.2015 toimus väljasõiduistung Pärnusse, kus arutati kollektiivse töötüli lahendamise 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE) ja kollektiivset pöördumist esimeste haiguspäevade 

hüvitamise taastamise kohta. Külastati ka Pärnu Haiglat ja Pärnu Lasteküla.  

  

Eelnõud 

 

Sotsiaalkomisjon määrati 3 seaduseelnõu ja 1 otsuse eelnõu juhtivkomisjoniks. Pärast I 

istungjärgu lõppu on komisjoni menetluses 1 seaduseelnõu (Kollektiivse töötüli lahendamise 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE)). 

 

Sotsiaalkomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 2 seadust ja 1 otsus: 

1. Tööturuteenuste ja –toetuste seadus ning teiste seaduste muutmise seadus (40 SE), 

vastu võetud 15.06.2015; 

2. Riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus (38 SE), vastu võetud 15.06.2015; 

3. Riigikogu otsus „Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine“ (16 OE), vastu 

võetud 12.05.2015; 

 

Sotsiaalkomisjon ise algatas ja esitas ühe otsuse eelnõu, milleks oli Riigikogu otsus „Eesti 

Haigekassa nõukogu liikme nimetamine“ (16 OE).  

 

Arvamuse andmised 

Sotsiaalkomisjon andis ühel korral arvamuse väliskomisjonile. Arvamuse andmist arutati 

27.04.2015 ning arvamus anti Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas Euroopa Komisjoni 

teatise „Vaesuse kaotamine ja säästva arengu ülemaailmne partnerlus pärast 2015 aastat“ 

kohta,  COM(2015) 44.  
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Sotsiaalkomisjon andis ühel korral arvamuse ka Euroopa Liidu asjade komisjonile. Arvamuse 

andmist arutati 11.06.2015, kus toimus ühine arutelu kultuuri-, riigikaitse-, välis- ja 

õiguskomisjoniga ning arvamus anti Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa rände tegevuskava“ 

COM(2015) 240 ning Eesti seisukohtade kohta.  

 

Muu tegevus 

 

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

 

04.05.2015 Arutelu riikliku pensionikindlustuse süsteemi jätkusuutlikkuse edendamise kohta. 

04.05.2015 Sotsiaalministeeriumi korraldatav ümarlaud "Lapse kehalise karistamise keeld -     

kuhu ja kuidas edasi?"  

05.05.2015 Ülevaade Eesti Haigekassa tööst. 

11.05.2015 Riigikontrolli aruanne „Riigi tegevus iseseisva õendusabi korraldamisel". 

12.05.2015 Ülevaade Terviseameti tööst. 

14.05.2015 Töövõimereformi hetkeseisust. 

01.06.2015 Ülevaade Ravimiameti tööst. 

02.06.2015 Eesti meremeeste sotsiaalsetest garantiidest ja Eesti merendussektori 

konkurentsivõime hetkeolukorrast. 

02.06.2015 Pagulaskeskuse tegevusest.  

08.06.2015 Ülevaade Eesti EL poliitika 2015–2019 kavandamisest ja seisukohtadest 

sotsiaalpoliitika osas.  
  

Komisjoni välistegevus 

 

14.04.2015 toimus komisjoni esimehe ja komisjoni liikme Viktor Vassiljevi kohtumine 

Kõrgõzstani delegatsiooniga.  

 

4.-5.06.2015 osales sotsiaalkomisjoni esimees Leedu Vabariigis Balti Assamblee 

sotsiaalkomisjonide ümarlaual tööjõuturu küsimustes.  

 

 


