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Päevakord:
1. Nädala töökava kinnitamine.
2. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
(74 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks.
3. Meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE) ettevalmistamine teiseks
lugemiseks.
4. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse
eelnõu (64 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks.
5. Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise
seaduse eelnõu (61 SE) ettevalmistamine kolmandaks lugemiseks.
6. Kollektiivne pöördumine - petitsioon esimeste haiguspäevade hüvitamise taastamiseks (16/15-37).
7. Töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse
eelnõu (84 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks.
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1. Nädala töökava kinnitamine
Komisjon vaatas üle käesoleva nädala töökava projekti. Komisjoni esimees tegi ettepaneku
erakorralise istungi pidamiseks neljapäeval s.o 12.11.2015 algusega 15 minutit pärast täiskogu
istungit.
Otsustati:
1.1 Kinnitada nädala töökava, arvestades komisjonis tehtud ettepanekut (konsensus).
2. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse
eelnõu (74 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks.
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 74
SE läbis esimese lugemise 30.09.2015. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 14.10.2015.
Komisjoni liikmed kuulasid ära eelnõu vastutava ametniku ja ministeeriumi esindaja selgitused
ning tegid otsused muudatusettepanekute kohta.
1. Muuta eelnõu § 1 punkt 5 ja sõnastada järgmiselt:
„5) paragrahvi 6 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮTervishoiutöötaja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 3 lõike 1 tähenduses:ˮ
Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus).
2. Lugeda eelnõu § 1 punktid 15 ja 16 üheks punktiks 15 järgmises sõnastuses, muutes vastavalt
järgmiste punktide numeratsiooni:
„15) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮ(1) Nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks korraldatakse vajaduse korral
ohustatud isikute immuniseerimist.ˮ
(2) Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus epideemia korral ohustatud isikute
immuniseerimiseks kehtestada asjakohased tegevusjuhendid.ˮ;
Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus).
Teha vastav parandus
muudatussettepanekusse

punkti

numbri

osas

ka

eelmisel

korral

hääletatud

Muuta eelnõu § 4 tekst ja sõnastada järgmiselt:
„Käesoleva seaduse § 1 punkt 19, §-d 2 ja 3 jõustuvad 2017. aasta 1. jaanuaril.“
Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus).
3. Asendada eelnõu § 1 punktis 20 (uus punkt 19) sätestatud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje
seaduse § 13 lõigetes 1, 2 ja 5 sõnad „töötaja enne tööle asumist“ sõnadega „tööle asuja“
vastavas käändes.
Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus).
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Otsustati:
2.1 Volitada komisjoni esimeest kirjutama alla teise lugemise dokumendid (konsensus).
3. Meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE) ettevalmistamine teiseks
lugemiseks.
Meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu 63 SE läbis esimese lugemise 30.09.2015.
Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 14.10.2015. Riigikogu liikmed, komisjonid
ja fraktsioonid eelnõule muudatusettepanekuid ei esitanud.
Otsustati:
3.1 Kiita heaks eelnõu menetlusdokumendid (konsensus).
4. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise
seaduse eelnõu (64 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks.
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse
eelnõu 64 SE läbis esimese lugemise 30.09.2015. Muudatusettepanekute tähtajaks 14.10.2015
ei esitatud ühtegi muudatusettepanekut.
Otsustati:
4.1 Kiita heaks eelnõu menetlusdokumendid (konsensus).
5. Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse
muutmise seaduse eelnõu (61 SE) ettevalmistamine kolmandaks lugemiseks.
Otsustati:
5.1 Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst ja seletuskiri (konsensus).
6. Kollektiivne pöördumine - petitsioon esimeste haiguspäevade hüvitamise taastamiseks
(1-6/15-37)
Komisjoni esimees tegi ettepaneku vaadata fraktsioonide esitatud ettepanekud läbi ja arutada
petitsiooni esimeste haiguspäevade hüvitamise taastamiseks 12.11.2015. a komisjoni istungil.
7. Töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise
seaduse eelnõu (84 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks
Komisjonis toimus töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste
muutmise seaduse eelnõu 84 SE teise lugemise arutelu. Eelnõu läbis esimese lugemise 21.
oktoobril ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 4. novembril kell 17.15. Tähtajaks
esitati 11 muudatusettepanekut. Eesti Keskerakonna fraktsioon esitas 7 ettepanekut ja
Riigikogu liige Monika Haukanõmm 4 ettepanekut. Sotsiaalministeerium pöördus kirjaga,
milles palus komisjonil kaaluda muudatusettepanekute esitamist. Muudatuse kohta, millega
jäetakse eelnõust välja sotsiaalhoolekande seadust puudutav teema, teeb komisjon otsuse 16.
novembril. Komisjon vaatas üle ning tegi otsuse järgmise muudatusettepaneku kohta:
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8. Teha eelnõus järgmised muudatused:
8.1 Jätta eelnõust välja eelnõu § 1 punktid 40 ja 41, muutes järgmiste punktide
numeratsiooni;
Väljajäetav tekst:
40) paragrahvi 59 täiendatakse punktidega 1–4, muutes vastavalt järgnevate punktide
numeratsiooni, järgmises sõnastuses:
/…./
(4) Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotluse esitamisega võrdsustatakse käesoleva
seaduse § 1155 lõigetes 1 ja 2 nimetatud õigustatud isiku pöördumine abivahendi müüja või
üürija poole abivahendi ostmiseks või üürimiseks nõutava dokumentatsiooniga, välja arvatud
käesoleva paragrahvi lõike 1 teises lauses nimetatud juhul.ˮ;ˮ;
8.2 Muuta eelnõu § 1 punkt 51 (uus punkt 49) ja sõnastada see järgmiselt:
„51) paragrahvi 74 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Käesoleva seaduse § 66 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2016. aasta 1. jaanuaril.“.“;
8.3 Jätta eelnõust välja eelnõu § 4 punktid 1–33, 36, 38 ja 39;
Väljajäetav tekst:
Sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise
seaduses (RT I, 13.12.2014, 2) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 1 punktiga 1 muudetava sotsiaalhoolekande seaduse §-des 111, 112, 1111, 1112 ja
1114 asendatakse sõna ˮtegevusˮ läbivalt sõnaga ˮteenusˮ vastavas käändes;
/…/
(12) Abivahendi müüja või üürija peab vastama käesoleva seaduse § 1163 lõikes 4 nimetatud
nõuetele hiljemalt 2016. aasta 1. juulil.ˮ;ˮ;
36) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮ§ 4. Halduskoostöö seaduse muutmine
Halduskoostöö seaduse § 13 lõike 11 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮ7) sotsiaalhoolekande seaduse § 1124 lõikes 1 nimetatud haldusleping;ˮ;
38) paragrahvi 8 lõiked 4–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮ(4) Käesoleva seaduse § 1 punktiga 33 kehtestatavad sotsiaalhoolekande seaduse § 1160 lõige 2
ning § 1163 lõike 1 punkt 5 ja lõige 2 jõustuvad 2018. aasta 1. jaanuaril.
(5) Käesoleva seaduse § 1 punktiga 4 kehtestatav sotsiaalhoolekande seaduse § 1111 punkt 3
ning käesoleva seaduse § 1 punkt 23 jõustuvad 2018. aasta 1. juulil.ˮ;
39) paragrahvi 8 lõige 6 jäetakse välja.
8.4 Muuta eelnõu § 4 punkt 37 (uus punkt 3) ja sõnastada see järgmiselt:
„37) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Käesoleva seaduse § 2 punkt 7 jõustub 2016. aasta 1. juulil.“.“
Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus).
Arutelu
jätkudes
tutvustas
Riigikogu
liige
Monika
Haukanõmm
esitatud
muudatusettepanekuid. Tutvustati ka Eesti Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanekuid.
Komisjoni liikmete täiendavatele küsimustele vastasid ministeeriumi esindajad.

(allkirjastatud digitaalselt)
Aivar Kokk
Juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Terle Kask
Protokollija

