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Sotsiaalkomisjoni tegevuse ülevaade 

Riigikogu XIV koosseisu IV istungjärgul (14.09.2020 – 17.12.2020) 

 

Komisjoni koosseis 

   

Esimees: Tõnis Mölder (Eesti Keskerakonna fraktsioon)  

Aseesimees: Helmen Kütt (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon) 

Liikmed: Viktor Vassiljev (Eesti Keskerakonna fraktsioon) 

Signe Riisalo (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 

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 IV istungjärgul kokku 30 istungit, millest 3 olid erakorralised. 

Sealhulgas toimus 15.10.2020 avalik istung teemal „Iga päev loeb – ehk uueneva vähiravi 

kättesaadavus täna ja tulevikus“ ning 26.11.2020 avalik istung „Arutelu COVID-19 viiruse 

leviku prognooside kohta“. 27.10.2020 toimus sotsiaalkomisjoni ja majanduskomisjoni ühine 

istung, kus komisjonid said ülevaate ligipääsetavuse rakkerühma vahearuandest.  

 

 

Eelnõud 

 

IV istungjärgul sotsiaalkomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 3 seaduseelnõu: 

 

1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 

(257 SE), vastu võetud 09.12.2020 

2. Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 

SE), vastu võetud 08.12.2020  

3. Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE), vastu võetud 

12.11.2020  

 

Tagasi lükati 6 eelnõu: 

1. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse 

eelnõu (197 SE)  

2. Töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (199 SE) 

3. Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele moodustada ekspertidest 

COVID-19 analüüsikomisjon“ eelnõu (220 OE) 

4. Sotsiaalmaksuseaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse 

eelnõu (244 SE) 
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5. Töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE) 

6. Riigikogu otsuse „ Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike 

muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks“ 

eelnõu (224 OE) 

 

 

IV istungjärgu lõpuks jäi komisjoni menetlusse 9 eelnõu: 

 

1. Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) 

2. Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE) 

3. Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE) 

4. Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) 

5. Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (31 SE) 

6. Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele haiguspäevade 

hüvitamise tingimuste ja korra muudatuste väljatöötamiseks“ eelnõu (289 OE)  

7. Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) 

8. Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja COVID-19 

viirusega võitlemise valdkondlikud kavad" eelnõu (304 SE) 

9. Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (303 SE) 

 

Arvamuse andmised 

 

Komisjon andis kahel korral arvamuse Euroopa Liidu asjade komisjonile, ühel korral 

Riigikohtule ning ühel korral Riigikogu rahanduskomisjonile:  

 

• 14.09.2020 arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile nõukogu soovituse 

eelnõu kohta, millega tugevdatakse noortegarantiid COM(2020)277 

• 28.09.2020 Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine dokumendile „Eesti 

seisukohad nõukogu soovituse, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba 

liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, eelnõu kohta - 

COM(2020) 499" 

• 7.12.2020 Riigikohtule arvamuse andmine põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-

20-7 (kohtuniku perekonnaliikme toitjakaotuspension) 

• 14.12.2020 Arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse "„Riigi 

pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035““ heakskiitmine" eelnõu (262 OE) kohta 

 

Õiguskantsleri ettepanekute ja kirjade arutelu 

 

Sotsiaalkomisjon arutas 28.09.2020 toimunud istungil õiguskantsleri märgukirja 

„Ettevõtluskonto kasutaja õigus saada põhitöö kaotamisel töötuskindlustushüvitist“.  

 

Kollektiivsed pöördumised 

 

Sotsiaalkomisjon arutas sügisistungjärgul kahte kollektiivset pöördumist. 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/46227e22-05df-4e31-b982-0cdd490dfd52/Ps%C3%BChhiaatrilise%20abi%20seaduse%20%C2%A7%203%20t%C3%A4iendamise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(115%20SE)%20ettevalmistamine%20esimeseks%20lugemiseks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/8e67f062-9397-4506-b80c-0f41bced4ae1/Ps%C3%BChhiaatrilise%20abi%20seaduse%20%C2%A7%203%20muutmise%20seadus
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15.09, 28.09, 13.10, 20.10, ja 26.10 istungil arutati kollektiivset pöördumist „Seadustame 

Eestis eutanaasia“.  

 

21.09.2020 istungil arutati kollektiivset pöördumist "Seisame Elu eest: nõuame 5G ohutute 

piirnormide kehtestamist ja pikaajalisi uuringuid tehnoloogiaärist sõltumatutelt teadlastelt".  

 

Muud sotsiaalkomisjonis käsitletud teemad 

 

14.09.2020 Ülevaade sotsiaalministri tegevusplaanidest ja jätkuarutelu Eesti valmisolekust 

COVID-19 tegelemiseks 

14.09.2020 Ülevaade rahvastikuministri tegevusplaanidest 

29.09, 13.10 ja 7.12.2020 Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 arutelu 

12.10.2020 Sotsiaalvaldkonna 2021 riigieelarve tutvustus (2021. aasta riigieelarve seaduse 

muutmise seadus 254 SE) 

19.10.2020 Sotsiaalvaldkonna 2021. aasta riigieelarve tutvustus (2021. aasta riigieelarve 

seadus 254 SE) 

20.10.2020 Puude määramise rakenduspraktika ülevaade ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 

seaduse kohaldamine alaealistele 

26.10.2020 Kohtumine Terviseameti peadirektoriga 

10.11.2020 Gripivaktsiini kättesaadavusest 

12.11.2020 Jätkuarutelu Eesti valmisolekust COVID-19 tegelemiseks 

17.11.2020 Tutvumine uuringuga „Eesti tervishoiu tulevik – stsenaariumid aastani 2035 ja 

tervisekindlustuse valikud“ 

17.11.2020 Ülevaade ravimite varudest 

23.11.2020 Lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse maksmine perehüvitiste seaduse alusel 

tulenevalt RKÜK k.a 19. oktoobri otsusest nr 3-18-1672/38 

23.11.2020 COVID-19 immuniseerimiskava arutelu 

24.11.2020 Vähitõrjeplaaniga tutvumine 

8.12.2020 Digiretsepti alusel ravimite kättesaadavuse tagamise küsimus e-apteekides 

10.12.2020 Sotsiaalministeeriumi ülevaade COVID-19 immuniseerimiskavast ning muud 

COVID-19 seotud küsimused 

15.12.2020 Digiretsepti alusel ravimite kättesaadavuse tagamise küsimus e-apteekides 

15.12.2020 Ülevaade viimastest küberrünnakutest riigiasutustele 

 

 

 

 

 

 

 


