Riigikogu sotsiaalkomisjoni
istungi protokoll nr 112

Tallinn, Toompea

Teisipäev, 17. jaanuar 2017

Algus 13.00, lõpp 14.00
Juhataja: Helmen Kütt
Protokollija: Terle Kask
Võtsid osa: Monika Haukanõmm, Marika Tuus-Laul, Viktor Vassiljev, Maris Lauri, Liina
Kersna, Tiina Kangro, Jüri Jaanson, Dmitri Dmitrijev, Heidi Barot (nõunik), Helgi Kundla
(nõunik), Aimi Kaldre (nõunik-sekretariaadijuhataja)
Kutsutud: Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna riigimeetmete juht Maarja Krais-Leosk
ja õiguskantsleri nõunik Kärt Muller (1. päevakorrapunkti juures)
Päevakord:
1. Õiguskantsleri kiri igapäevaelu toetamise teenuse osutamise kulude kohta.
2. Riigikogu otsuse „Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine.
3. Kollektiivsete pöördumiste „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud“ ja „Ravikanep
tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ arutelude ettevalmistamine.
1. Õiguskantsleri kiri igapäevaelu toetamise teenuse osutamise kulude kohta.
Kärt Muller selgitas, et õiguskantsleri poole pöördus Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
seoses valla elanikele osutatud igapäevaelu toetamise teenuse kulude katmisega. Ida-Virumaa
Puuetega Inimeste Koda osutab teenust Jõhvi vallas, kuid mitte ainult Jõhvi valla elanikele,
vaid ka ümberkaudsete valdade elanikele, nt Mäetaguse vallale. Tekkinud on olukord, kus
Mäetaguse vald ei ole nõus tasuma Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja kasutuses olevate
ruumidega seotud kulude eest ulatuses, milles teenuseosutaja seda vajalikuks peab ning teeb
seda oluliselt väiksemas mahus, kui nt Jõhvi vald. Kui Jõhvi valla ja Mäetaguse valla makstav
liita, ei tule teenuseosutaja omadega välja.
Kärt Muller lisas, et Mäetaguse vald tugineb oma seisukohas sotsiaalhoolekande seaduse §-le
89, milles on kirjas, et kulude katmine toimub kohaliku omavalitsuse kehtestatud ulatuses.
Sotsiaalhoolekande seaduse järgi on igapäevaelu toetamise teenuse rahastamine riigi ja
kohaliku omavalitsuse jagatud ülesanne. Riik suunab inimese teenusele ja tasub teenuse
osutamise kulud ning kohaliku omavalitsuse üksus peab tagama teenuseosutaja kasutuses või
omandis olevate ruumidega seotud kulude katmise, kuid seda üksnes kohaliku omavalitsuse
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kehtestatud ulatuses. Samas ei täpsusta seadus, kas ruumidega seotud kulude katmise peab
kehtestatud ulatuses enda peale võtma teenuseosutaja tegevuskohajärgne kohalik omavalitsus
või iga kliendi elukohajärgne kohalik omavalitsus.
Maarja Krais-Leosk märkis, et ministeeriumil on plaanis üle vaadata kogu erihoolekande
süsteem. Hetkel on käimas disainiprotsess ning 2018. aastal on kavas välja töötada eelnõu
tervele erihoolekande süsteemile, mille hulgas saab lahendada ka antud probleemi.
Komisjoni liikmed nõustusid ministeeriumi seisukohaga vaadata antud probleem tervikuna
käimasoleva erihoolekande reorganiseerimise protsessis üle.
2. Riigikogu otsuse „Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine.
Viktor Vassiljev tegi ettepaneku lükata edasi Riigikogu otsuse „Eesti Haigekassa nõukogu
liikme nimetamine“ eelnõu algatamine.
Helmen Kütt selgitas, et läbirääkimised Reformierakonna ja Keskerakonna vahel fraktsioonide
esimeeste tasemel ei ole jõudnud tulemuseni ning pani hääletusele ettepaneku lükata seaduse
eelnõu algatamine järgmiseks nädalaks edasi.
Otsustati:
2.1 Lükata seaduse eelnõu algatamine järgmiseks nädalaks edasi (P 5; V 4).
Poolt: Marika Tuus-Laul, Viktor Vassiljev, Tiina Kangro, Dmitri Dmitrijev, Helmen Kütt.
Vastu: Monika Haukanõmm, Maris Lauri, Liina Kersna, Jüri Jaanson.
3. Kollektiivsete pöördumiste „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud“ ja
„Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ arutelude
ettevalmistamine.
Helmen Kütt selgitas komisjonile kollektiivse pöördumise menetlemise korda. Seejärel märkis
ta, et Riigikogu juhatuse otsusega võeti 10. novembril menetlusse Elver Loho algatatud
kollektiivne pöördumine „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule“ ning 8.
detsembril Erakonna Eestimaa Rohelised poolt algatatud kollektiivne pöördumine „Ravikanep
tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“. Mõlemad kollektiivsed pöördumised otsustas
Riigikogu juhatus edastada menetlemiseks sotsiaalkomisjonile. 2016. aastal on sama sisuga
pöördumisi mitmel korral arutatud ka õiguskomisjonis.
Otsustati:
3.1 Pöördumised „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud“ ja „Ravikanep tuleb
patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“, millised Riigikogu juhatus edastas menetlemiseks
sotsiaalkomisjonile, kuulata ühiselt ära 7. veebruari komisjoni istungil (konsensus – Helmen
Kütt, Monika Haukanõmm, Marika Tuus-Laul, Viktor Vassiljev, Maris Lauri, Liina Kersna,
Tiina Kangro, Jüri Jaanson, Dmitri Dmitrijev).
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