Riigikogu sotsiaalkomisjoni
istungi protokoll nr 220
Tallinn, Toompea

Esmaspäev, 03. november 2014

Algus 11.10, lõpp 13.00
Juhataja: Heljo Pikhof
Protokollija: Ilme Litova
Võtsid osa: Margus Tsahkna, Aare Heinvee, (Etti Kagarov asendusliige), Jüri Jaanson, Marika
Tuus-Laul, Reet Roos, Rein Aidma, Viktor Vassiljev, Aimi Kaldre (nõunik-sekretariaadijuhataja), Heidi
Barot (nõunik), Helgi Kundla (nõunik)
Kutsutud: Anne Laar- MKM siseturu osakonna kaubandustalituse juhataja; Heidi Vessel- RM tolli- ja
aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialist; Hille Reinhold- Maksu- ja Tolliameti aktsiiside talituse
peaspetsialist; Katrin Karolin- SOM rahvatervise osakonna juhataja; (2. päevakorrapunkti juures) ja
Helmen Kütt- sotsiaalkaitseminister; Anniki Lai- SOM laste ja perede osakonna juhataja; Signe RiisaloSOM laste ja perede osakonna peaspetsialist; (3. päevakorrapunkti juures)
Päevakord:
1. Nädala töökava kinnitamine
2. Tubakaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (753 SE) ettevalmistamine
esimeseks lugemiseks
3. Lastekaitseseaduse (677 SE )eelnõu ettevalmistamine teiseks lugemiseks
4. Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu
5. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Töövõimereformist ja puuetega inimeste olukorrast"
ettevalmistamine
1. Nädala töökava kinnitamine
Otsustati:
1.1 Kinnitada nädala töökava (konsensus).
2. Tubakaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (753 SE)
ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
Tubakaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (753 SE) tutvustas tervise- ja
tööminister Urmas Kruuse. Eelnõuga keelatakse alaealistel e-sigarette tarbida, omada, osta, müüa ja
reklaamida. Eelnõuga keelatakse ka lastel viibida suitsetamisruumis.
Sotsiaalkomisjon tõstatas e- sigarettide aktsiisiga maksustamise küsimuse. Istungil leiti, et e- sigarettide
kättesaadavuse piiramiseks on vajalik muuta õigusakte, mis maksustaksid need aktsiisiga sarnaselt teiste
tubakatoodetega.
Arutelust võtsisid osa Majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Maksuja Tolliameti esindajad.
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Sotsiaalkomisjon otsusas saata tubakaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu
(753 SE) Riigikogu täiskokku I lugemisele 12.novembril.
Otsustati:
2.1 Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 12.11.2014 14:00 (konsensus).
2.2 Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada (konsensus).
2.3 Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva 26.11.2014 17:15 (konsensus).
2.4 Määrata ettekandjaks Rein Aidma (konsensus).
3. Lastekaitseseaduse (677 SE )eelnõu ettevalmistamine teiseks lugemiseks
Jätkati lastekaitseseaduse (677 SE )eelnõule laekunud muudatusettepanekute läbivaatamisega:
1.Muuta § 7 lõige 1 ja sõnastada järgmiselt:
(1) Lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks on perekond. Esmane vastutus lapse õiguste ja
heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.

Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus)

1. Muuta § 14 lõige 2 ja sõnastada järgmiselt:
(2)/Lastekaitsetöötajate täienduskoolituse tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister
määrusega.
Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus)

3.Muuta § 17 lõike 2 ja sõnastada järgmiselt:
(2) Kohaliku omavalitsuse üksus peab looma tingimused lastekaitsetöö tegemiseks eesmärgiga tagada
käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud ülesannete täitmine. Kohaliku omavalitsuse üksuse juurde
moodustatakse vajaduse korral nõuandva organina laste ja perede komisjon.
Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus)
4.Muuta eelnõu paragrahvi 33 lõiget 2 ja sõnastada järgmiselt:
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsusega eraldatakse hädaohus olev laps perekonnast ja
määratakse tema viibimiskoht kuni 96 tunniks alates lapse perekonnast eraldamisest.;
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Selgitus: Eelnõu kohaselt kehtestatakse lapse perekonnast eraldamiseks kohaliku omavalitsuse otsuse
alusel ajaline piirang kuni 48 tundi. Eelnõu ei jäta kohalikule omavalitsusele piisavalt aega kohtule
avalduse koostamiseks vanema hooldusõiguse piiramiseks.

Eesti Keskerakonna fraktsioon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA OSALISELT (vt muudatusettepanek nr 9)(konsensus)(ümber hääletatud)

5.Muuta § 33 ja sõnastada järgmiselt:
§ 33. Hädaohus oleva lapse ajutine perekonnast eraldamine
(1) Kohaliku omavalitsuse üksus või Sotsiaalkindlustusamet võib eraldada lapse perekonnast ja
vajadusel määrata lapse ja vanema suhtluskorra enne hooldusõiguse piiramise kohtumäärust, kui
lapse jätmine perekonda või vanema ja lapse vaheline suhtlus ohustab lapse tervist või elu. Kohaliku
omavalitsuse üksus või Sotsiaalkindlustusamet teeb otsuse hädaohus oleva lapse ajutiseks perekonnast
eraldamiseks järgmistel juhtudel:
1)
Lapse ohtu sattumise on põhjustanud lapse hooldusõigust teostav isik oma tegevuse või
tegevusetusega;
2)
Lapse hooldusõigust teostav isik keeldub lapse ajutisest paigutamisest teenuseosutaja juurde sobiva
teenuse saamiseks.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsusega eraldatakse hädaohus olev laps perekonnast ja
määratakse tema viibimiskoht ning vajadusel määratakse lapse ja vanema suhtluskord kuni 48
tunniks alates lapse perekonnast eraldamisest.
(3) Kohaliku omavalitsuse üksus või Sotsiaalkindlustusamet peab hindama lapse olukorda ja abivajadust
ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaega arvestades pöörduma kohtusse hooldusõiguse ja
vajadusel suhtlusõiguse piiramiseks perekonnaseaduses sätestatud alustel.
(4) Kui hädaohus olev laps tuleb ise või satub muul viisil teenuseosutaja juurde, peab teenuseosutaja
viivitamata taotlema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsust lapse ajutise perekonnast eraldamise
kohta, kui talle on saanud teatavaks või tal on alust arvata, et lapse hooldusõigust teostav isik on
põhjustanud lapse hädaohtu sattumise.
Selgitus: Muudatusettepanek lastekaitseseaduse eelnõu 677 SE §33 lõige 2 täiendamiseks hädaohus oleva
lapse perekonnast eraldamise menetluses lisada lapse viibimiskoha määramise võimalusele ka lapse ja
vanema suhtluskorra määramise võimalus.
Riigikogu liige Margus Tsahkna
Juhtivkomisjon: ARVESTADA OSALISELT (vt muudatusettepanek nr 9)(konsensus)(ümber hääletatud)

6.Muuta § 33 ja sõnastada järgmiselt:
§ 33. Hädaohus oleva lapse ajutine perekonnast eraldamine
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(1)Kohaliku omavalitsuse üksus või Sotsiaalkindlustusamet võib eraldada lapse perekonnast ja vajadusel
määrata lapse ja vanema suhtluskorra enne hooldusõiguse piiramise kohtumäärust, kui lapse jätmine
perekonda või vanema ja lapse vaheline suhtlus ohustab lapse tervist või elu. Kohaliku omavalitsuse
üksus või Sotsiaalkindlustusamet teeb otsuse hädaohus oleva lapse ajutiseks perekonnast eraldamiseks
järgmistel juhtudel:
1)lapse ohtu sattumise on põhjustanud lapse hooldusõigust teostav isik oma tegevuse või tegevusetusega;
2)
lapse hooldusõigust teostav isik keeldub lapse ajutisest paigutamisest teenuseosutaja juurde sobiva
teenuse saamiseks.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsusega eraldatakse hädaohus olev laps perekonnast ja
määratakse tema viibimiskoht ning vajadusel määratakse lapse ja vanema suhtluskord kuni 72 tunniks
alates lapse perekonnast eraldamisest.
(3)Kohaliku omavalitsuse üksus või Sotsiaalkindlustusamet peab hindama lapse olukorda ja abivajadust
ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaega arvestades pöörduma kohtusse hooldusõiguse ja
vajadusel suhtlusõiguse piiramiseks perekonnaseaduses sätestatud alustel.
(5) Kui hädaohus olev laps tuleb ise või satub muul viisil teenuseosutaja juurde, peab teenuseosutaja
viivitamata taotlema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsust lapse ajutise perekonnast eraldamise
kohta, kui talle on saanud teatavaks või tal on alust arvata, et lapse hooldusõigust teostav isik on
põhjustanud lapse hädaohtu sattumise.
Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT(konsensus)

7.Muuta eelnõu paragrahvi 46 ja sõnastada järgmiselt:

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku 11. osa 56. peatüki 3. jagu täiendatakse §-ga 5632 järgmises sõnastuses:

§5632. Lapse perekonnast eraldamine

Seaduses sätestatud juhtudel ja korras võib lapse perekonnast eraldada ka kohtumääruseta, kui lapse
perekonda jätmine ohustab lapse tervist või elu ja kohtumääruse saamine ei ole piisavalt kiiresti võimalik.
Sel juhul tuleb esitada avaldus sellise arvestusega, et kohtul oleks võimalik avaldus lahendada 96 tunni
jooksul alates lapse perekonnast eraldamisest lastekaitseseaduse §-s 33 sätestatud alustel..

Selgitus: Eelnõu kohaselt võib lapse perekonnast eraldada erandjuhtudel ka kohtumääruseta, kui lapse
perekonda jätmine ohustab lapse tervist või elu. Kohus aga peab lapse perekonnast eraldamise otsuse
lahendama 48 tunni jooksul alates lapse perekonnast eraldamisest. Kohtul peab aga kõikide osapoolte
ära kuulamiseks ja asja igakülgseks kaalumiseks olema piisavalt aega.

Eesti Keskerakonna fraktsioon
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Juhtivkomisjon: ARVESTADA OSALISELT (vt muudatusettepanek nr 13)(konsensus)

8.Muuta § 46 ja sõnastada järgmiselt:
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku 11. osa 56. peatüki 3. jagu täiendatakse §-ga 5632 järgmises sõnastuses:

§5632. Lapse perekonnast eraldamine

Seaduses sätestatud juhtudel ja korras võib lapse perekonnast eraldada ka kohtumääruseta, kui
lapse perekonda jätmine ohustab lapse tervist või elu ja kohtumääruse saamine ei ole piisavalt kiiresti
võimalik. Sel juhul tuleb esitada avaldus sellise arvestusega, et kohtul oleks võimalik avaldus lahendada
72 tunni jooksul alates lapse perekonnast eraldamisest lastekaitseseaduse §-s 33 sätestatud alustel.

Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus)
Eelnõu 677 SE on täiskogu saalis II lugemisel 5.11.2014

4. Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu
Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu toimub komisjoni erakorralisel istungil
03.11.2014 kell 16.00.
5. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Töövõimereformist ja puuetega inimeste olukorrast"
ettevalmistamine
Komisjon arutas olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Töövõimereformist ja puuetega inimeste
olukorrast" ettevalmistamist.
Riikliku tähtsusega riikliku küsimuse "Töövõimereformist ja puuetega inimeste olukorrast" arutelu
toimub 06. novembril Riigikogu täiskogul.
Komisjon otsustas, et vastava sisulised ettekanded teevad:
1. Tervise- ja tööminister Urmas Kruuse
2. Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm
3. Riigikontrolli tulemusauditi osakonna auditijuht Liisi UIder
4. Sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof

Heljo Pikhof

Ilme Litova

Juhataja

Protokollija

