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Sotsiaalkomisjoni tegevuse ülevaade 

RK XIII koosseisu V istungjärgul (9.01.2017-5.09.2017) 

 

Komisjoni koosseis ja koosseisumuudatused 

   

Esimees: Helmen Kütt (SDE)  

Aseesimees: Monika Haukanõmm (EVA)  

Liikmed: Viktor Vassiljev (K) 

Dmitri Dmitrijev (K)  

Jüri Jaanson (RE)  

Marika Tuus-Laul (K)  

Liina Kersna (RE) 

Tiina Kangro (IRL)  

Maris Lauri (RE)  

 

Istungite arv 

 

V istungjärgul pidas sotsiaalkomisjon kokku 37 istungit, millest üks oli erakorraline. 

Sealhulgas toimus 11.04.2017 avalik istung, kus arutati kollektiivseid pöördumisi 

„Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule“ ja „Ravikanep tuleb 

patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“. 18.04.2017 avalikul istungil koos 

majanduskomisjoniga arutati töökeskkonna arenguid. 21.03.2017 toimus sotsiaal- ja 

kultuurikomisjoni ühine istung hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldusest ja 

sidususest sotsiaalsüsteemiga. Lisaks toimus 9.05.2017 komisjoni väljasõiduistung Tallinna 

Tervishoiu Kõrgkoolis.       

 

Eelnõud 

 

Sotsiaalkomisjon menetles 13 eelnõu, millest vastu võeti 6 seadust ja 1 otsus. Pärast V 

istungjärgu lõppu on komisjoni menetluses 8 eelnõu.  

 

Sotsiaalkomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 6 seadust ja 1 otsus: 

 

1. Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus (292 SE), vastu võetud 8.02.2017 

2. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus (318 SE), vastu võetud 

8.02.2017 

3. Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning 

riigilõivuseaduse muutmise seadus (278 SE), vastu võetud 22.02.2017 

4. Riigikogu otsus „Eesti Haigekassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme 

nimetamine“ (394 OE), vastu võetud 16.03.2017  

5. Töövaidluse lahendamise seadus (407 SE), vastu võetud 14.06.2017 

6. Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus 

(417 SE), vastu võetud 14.06.2017 

7. Töövõimetoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (468 SE), vastu võetud 

14.06.2017 
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Arvamuse andmised 

Sotsiaalkomisjon andis kahel korral arvamuse põhiseaduskomisjonile ja ühel korral 

rahanduskomisjonile.   

1. Arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile tööturuteenuste ja –toetuste seaduse § 6 

lõike 5 punkti 4 koostoimes töötuskindlustuse seaduse § 6 lõike 1 punktiga 1 

põhiseadusvastasuse osas. Arvamuse andmist arutati 9.01 ja 10.01.2017 istungitel. 

2. Arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile - põhiseaduslikkuse järelevalve asi nr 3-4-

1-9-172. Arvamuse andmist arutati 6.06.2017 istungil. 

3. Arvamuse andmine rahanduskomisjonile. Kogumispensionide seaduse ja 

investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE) arutelu. Arvamuse 

andmist arutati 5.06.2017 istungil.  

 

Euroopa Liidu asjade komisjonile esitati arvamus kolmel korral.  

1. Eesti seisukohad Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise mõjude kohta. 

Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Komisjon arutas arvamuse 

andmist 13.02.2017 istungil. 

2. Eesti EL Nõukogu eesistumise prioriteedid. Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade 

komisjonile. Komisjon arutas arvamuse andmist 20.02.2017 istungil.    

3. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu sotsiaalkindlustussüsteemide 

koordineerimise määruse ja selle rakendusmääruse muutmist käsitleva eelnõu kohta 

COM(2016) 815. Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Komisjon 

arutas arvamuse andmist 20.03 ja 21.03.2017 istungitel.    

 

 

Õiguskantsleri ettepanekute ja kirjade arutelu 

 

Sotsiaalkomisjon arutas 17.01.2017 toimunud istungil õiguskantsleri kirja igapäevaelu 

toetamise teenuse osutamise kulude kohta. 6.02.2017 istungil arutati õiguskantsleri kirja 

töötutoetuse maksmise tingimustest (omaste)hooldajatele. 6.06.2017 komisjoni istungil arutati   

õiguskantsleri selgitustaotlust (abivahendid hoolekandeasutuses viibijatele).  

 

Kollektiivsed pöördumised 

 

Komisjon arutas 17.01, 7.02, 13.02, 4.04, 11.04, 17.04, 2.05, 8.08 ja 15.05.2017 istungitel 

kollektiivseid pöördumisi „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule“ ja 

„Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“.  

 

8.05.2017 istungil arutas komisjon kollektiivset pöördumist „Peatame veipimise 

võrdsustamise suitsetamisega“. 
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Muu tegevus 

 

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

 

10.01.2017 Ülevaade naiste tugikeskuse teenuse hankemenetlusest  

23.01.2017 Eesti Seksuaaltervise Liidu pöördumine seoses noorte nõustamiskeskuste 

võrgustiku reorganiseerimisega 

14.02.2017 Eesti Arstide Liidu Üldkogu avaldus ja Eesti arstlike erialaseltside avalik 

pöördumine tervishoiu rahastamise kohta 

20.02.2017 Riigikontrolli aruanne „Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel“  

21.02.2017 Harvikhaiguste levikust ja ravi võimalustest Eestis 

6.03.2017 Riigikontrolli aruanne „Riigi tegevusest töövõimereformi ettevalmistamisel“ 

7.03.2017 Eesti Kodanikuühiskonna Arengu kontseptsiooni aruteluks esitatud ettepanekute 

arutelu 

20.03.2017 Päevakeskuse Käo lastevanemate ja eestkostjate pöördumine 

3.04.2017 Kofeiini saadavuse uuringu tutvustus 

3.04.2017 Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu pöördumine 

4.04.2017 Rakendusuuringute Keskuse Centar HIV epideemia kulude analüüsi tulemustest 

10.04.2017 Psühhoterapeudi kutse vajalikkusest ja hetkeolukorrast 

17.04.2017 Rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavusest 

2.05.2017 Eesti Diabeediliidu pöördumine 

12.06.2017 Laste töötamise võimalustest 

 

 

 


