
1 

 

Sotsiaalkomisjoni tegevuse ülevaade 

Riigikogu XIV koosseisu I istungjärgul (30.04.2019 – 21.06.2019) 

 

Komisjoni koosseis 

   

Esimees: Tõnis Mölder (Eesti Keskerakonna fraktsioon)  

Aseesimees: Helmen Kütt (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon) 

Liikmed: Viktor Vassiljev (Eesti Keskerakonna fraktsioon) 

Jüri Jaanson (Eesti Reformierakonna fraktsioon), kuni 27.05.2019 

Signe Riisalo (Eesti Reformierakonna fraktsioon), alates 28.05.2019 

Marika Tuus-Laul (Eesti Keskerakonna fraktsioon) 

Liina Kersna (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 

Hele Everaus (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 

Priit Sibul (Isamaa fraktsioon) 

Urmas Espenberg (Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon) 

 

Istungite arv 

 

Sotsiaalkomisjon pidas I istungjärgul kokku 12 istungit, millest 1 oli erakorraline. Sealhulgas 

toimus 4. juunil ühine avalik istung keskkonnakomisjoniga, kus arutati kollektiivset 

pöördumist "Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!". 11. juunil toimus 

väljasõiduistung Sotsiaalkindlustusametisse, kus kohtuti peadirektor Egon Veermäega ja saadi 

ülevaade ameti tööst ja tulevikuplaanidest. 
 

 

Eelnõud 

 

I istungjärgul oli sotsiaalkomisjoni menetluses Vabariigi Valitsuse algatatud tubakaseaduse 

ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), 

mida komisjon arutas 13. mai istungil.  

 

 

Arvamuse andmised 

 

Komisjoni 6. mai istungil arutati arvamuse andmist põhiseaduskomisjonile perehüvitiste 

seaduse § 37 lg 3 teise lause põhiseadusele vastavuse kohta. 

 

Õiguskantsleri ettepanekute ja kirjade arutelu 

 

7. mai istungil arutas komisjon õiguskantsleri märgukirja toitjakaotuspensioni ja laste eest 

ettenähtud täiendava maksuvaba tulu vähendamisest.  

 

Kollektiivsed pöördumised 

 

4.04.2019 esitati Riigikogule kollektiivne pöördumine "Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise 

peatamist Eestis!", mille Riigikogu juhatus otsustas edastada menetlemiseks sotsiaal- ja 
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keskkonnakomisjonile. Kollektiivset pöördumist arutati koos keskkonnakomisjoniga 4. juuni 

ühisel avalikul istungil. Lisaks arutas komisjon kollektiivset pöördumist 10. juuni istungil.  

 

4.06.2019 võttis Riigikogu juhatus menetlusse Oskar-Aleksander Lesmenti k.a 6. mail 

algatatud kollektiivse pöördumise "Eesti vajab kanepireformi!“ ja edastas selle menetlemiseks 

sotsiaalkomisjonile. Komisjon arutas kollektiivset pöördumist 10. juuni istungil. 
 

 

Muud sotsiaalkomisjonis käsitletud teemad 

 

14.05.2019 saadi ülevaade Eesti Töötukassa tegevusest 

27.05.2019 saadi ülevaade Eesti Haigekassa tegevusest 

27.05.2019 saadi ülevaade ioniseerivast ja mitteioniseerivast kiirgusest 

28.05.2019 andis Tööinspektsiooni peadirektor ülevaate Eesti 2018. aasta töökeskkonnast 

3.06.2019 tutvustas sotsiaalkaitseminister Sotsiaalministeeriumi õigusloomeplaane  

3.06.2019 andis Arenguseire Keskus ülevaate oma tegevusest 

10.06.2019 andis rahvastikuminister Riina Solman ülevaate oma tegevusvaldkonnast 

 

Kohtumised ja välissuhtlus 

 

31.05.2019 kohtus sotsiaalkomisjon Kadrioru lossis Vabariigi Presidendiga  
 
 

 

 
 

 


