Riigikogu sotsiaalkomisjoni
erakorralise istungi protokoll nr 38

Tallinn, Toompea

Neljapäev, 12. november 2015

Algus 10.36, lõpp 12.21
Juhataja: Aivar Kokk
Protokollija: Terle Kask
Võtsid osa: Monika Haukanõmm, Dmitri Dmitrijev, Helmen Kütt, Jüri Jaanson, Liina Kersna,
Maire Aunaste, Marika Tuus-Laul (kuni 12.10), Viktor Vassiljev, Vilja Savisaar-Toomast,
Aimi Kaldre (nõunik-sekretariaadijuhataja), Heidi Barot (nõunik), Helgi Kundla (nõunik)
Kutsutud: Sotsiaalministeeriumi eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakonna nõunik Annely
Lind, tööhõive osakonna nõunik Kristi Suur ja hoolekande osakonna nõunik Eha Lannes,
Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi nõunik Triin Uusberg (4. päevakorrapunkti juures)
Sotsiaalministeeriumi õigusnõunik Susanna Jurs, sotsiaalkindlustuse osakonna hüvitiste ja
toetuste poliitika juht Anu Irval, tööhõive osakonna nõunik Õie Jõgiste ja õigusnõunik Jaanus
Põldmaa (3. päevakorrapunkti juures).
Päevakord:
1. Kollektiivne pöördumine esimeste haiguspäevade hüvitamise taastamiseks.
2. Erihoolekandesüsteemi parandamine Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite abil.
3. Töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse
eelnõu (84 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks.
4. Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu soovituse, mis käsitleb pikaajaliste töötute
integreerimist tööturule, eelnõu kohta. Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.
1. Kollektiivne pöördumine esimeste haiguspäevade hüvitamise taastamiseks
Komisjoni esimees tegi ettepaneku arutada kollektiivset pöördumist esimeste haiguspäevade
hüvitamise taastamiseks 7. detsembril, kui on valminud Praxise analüüs ajutise töövõimetuse
hüvitamise kohta.
Otsustati:
1.1 Jätkata arutelu komisjonis (konsensus).
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2. Erihoolekandesüsteemi parandamine Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite abil.
Arutanud erihoolekandesüsteemi parandamist Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite abil,
otsustas sotsiaalkomisjon teha sotsiaalkaitseministrile ettepaneku muuta sotsiaalkaitseministri
14.09.2015 määrust „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ ja sätestada, et kuni 20-le
protsendile oleks abikõlbulik kuni 30-kohalise teenusüksuse loomine ka kuni 10 kilomeetri
kaugusele vähemalt 300 alalise elanikuga asulast.
Samuti otsustati teha ettepanek selle kohta, et riigihange peaks sisaldama kirjeldust teenuste
kättesaadavuse ja koostöö kohta teenuste pakkujatega.
Otsustati:
2.1 Saata sotsiaalkaitseministrile sotsiaalkomisjoni ettepanek (konsensus).
3. Töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise
seaduse eelnõu (84 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks
Komisjon jätkas töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste
muutmise seaduse eelnõu 84 SE teise lugemise aruteluga. Komisjoni liikmed kuulasid ära
eelnõu vastutava ametniku ja ministeeriumi esindajate selgitused ning tegid otsused
muudatusettepanekute kohta. Ühe muudatusettepaneku võttis Eesti Keskerakond tagasi.
3. Jätta eelnõust välja paragrahv 1 punkt 9, millega muudetakse liikluskindlustuse seadust,
muutes järgmiste punktide numeratsiooni.
Väljajäetav tekst:
„9) paragrahvi 75 täiendatakse lõigetega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:
„(71) Kindlustusandjal on õigus saada töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogust
kindlustusandja töövõimetushüvitisega seotud täitmise kohustuse olemasolu ja ulatuse
kindlakstegemiseks järgmisi andmeid:
1) töövõime hindamist ja töövõimetoetust taotleva isiku andmed;
2) töövõime hindamisel antud eksperdiarvamuse andmed;
3) töövõime hindamise otsuse andmed;
4) töövõime hindamise taotluse andmed;
5) määratud ja makstud töövõimetoetuse ning teisest riigist töövõimetoetusega samal eesmärgil
makstava toetuse, pensioni või muu rahalise hüvitise andmed.
(72) Arstiõppe läbinud isikul on õigus saada isiku nõusolekul tervise infosüsteemist
kindlustusandja täitmise kohustuse ja ulatuse kindlakstegemiseks vajalikke terviseandmeid.
Isikult ei või nõuda nõusolekut andmete kasutamiseks muudel eesmärkidel. Isikul on õigus
keelduda nõusoleku andmisest juurdepääsuks tema terviseandmetele. Keeldumine ei too kaasa
kindlustushüvitise väljamaksmisest keeldumist või hüvitise vähendamist.“;“
Eesti Keskerakonna fraktsioon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA SISULISELT (konsensus).
4. Täiendada eelnõu §-i 1 uue punktiga 18 järgmises sõnastuses, muutes järgnevate
muutmispunktide numeratsiooni:
18) seadust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:
„§ 201. Töövõimetoetuse tagasinõudmine vastutavalt kindlustusandjalt
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Töötukassa nõuab liikluskindlustusega tegelevalt kindlustusandjalt isikule väljamakstud
töövõimetoetuse tagasi, kui töövõimetoetust saaval isikul tekib nõudeõigus
liikluskindlustusega tegeleva kindlustusandja vastu.“;“
Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (poolt 9, erapooletu 1).
6. Eelnõu § 1 punkt 27 LKindluS § 75 lõige 72 võtta välja.
Riigikogu liige Monika Haukanõmm
Juhtivkomisjon: ARVESTADA SISULISELT (konsensus).
7. Eelnõu § 1 punkt 36 (uus 37) punkti 5 muutmiskäsk muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„5) paragrahvi 22 lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:“

Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus).
9. Täiendada eelnõu § 1 punktidega 39 ja 40 järgmises sõnastuses, muutes järgnevate punktide
numeratsiooni
„39) paragrahvi 55 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) paragrahvi 11 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Käesoleva seaduse § 5 lõike 4 punktides 3, 31 ja 5 nimetatud isikute kindlustuskaitse
lõppemisest on käesoleva paragrahvi lõigetes 2-3 nimetatud dokumentide esitajad kohustatud
haigekassale teatama kümne kalendripäeva jooksul.“;“;
40) paragrahvi 55 punktid 11 ja 12 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„11) paragrahvi 63 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega ühe kalendriaasta jooksul
hambaraviteenuste eest makstava hüvitise tingimused, määra ja maksmise korra isikule, kellele
on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või
vanaduspension või töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime,
ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule, rasedale, alla üheaastase lapse emale ja isikule, kellel
on tekkinud talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud vajadus saada
hambaraviteenust.”;
12) paragrahvi 63 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega üks kord kolme aasta jooksul
makstava hambaproteeside hüvitise tingimused, määra ja maksmise korra isikule, kellele on
riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension
või kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, ja üle 63aastasele kindlustatud isikule.”;“;
Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus).
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11. Teha eelnõus järgmised muudatused:
9.1 Jätta eelnõust välja paragrahv 2 punkt 5, muutes järgmiste punktide numeratsiooni.
Väljajäetav tekst:
„5) paragrahv 4 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks“.
9.2 Jätta eelnõust välja paragrahv 2 punkt 7, muutes järgmiste punktide numeratsiooni.
Väljajäetav tekst:
„7) paragrahv 101 tunnistatakse kehtetuks“.
9.3 Jätta eelnõust välja paragrahv 2 punkt 8, muutes järgmiste punktide numeratsiooni.
Väljajäetav tekst:
„8) paragrahvi 15 lõikest 2 jäetakse välja sõna „töötamistoetuse“;“
9.4 Jätta eelnõust välja paragrahv 2 punkt 19, muutes järgmiste punktide numeratsiooni.
Väljajäetav tekst:
„ 243. töötamistoetuse maksmine
(1) Tööealisele isikule, kellele oli töötamistoetus määratud enne 2016. aasta 1. jaanuari,
jätkatakse selle toetuse maksmist endistel tingimustel, korras ja suuruses kuni määratud tähtaja
lõpuni.
(2) Tööealisele isikule, kelle töötamisega seotud kulud tekkisid enne 2016. aasta 1. jaanuari,
kuid kes esitab töötamistoetuse taotluse pärast nimetatud kuupäeva, jätkatakse töötamistoetuse
maksmist endistel tingimustel, korras ja suuruses kuni määratud tähtaja lõpuni.“;“
9.5 Jätta eelnõust välja paragrahv 2 punkt 20, muutes järgmiste punktide numeratsiooni.
Väljajäetav tekst:
„20) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
(11) Käesoleva seaduse 2016. aasta 1. jaanuaril jõustunud redaktsiooni koos rakendusaktidega
kohaldatakse isikule, kes ei ole esitanud töövõime hindamise taotlust koos puude raskusastme
tuvastamise taotlusega enne 2017. aasta 1. jaanuari.“.“
Eesti Keskerakonna fraktsioon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA SISULISELT (konsensus).
12. Teha eelnõus järgmised muudatused:
11.1 Muuta eelnõu § 1 punktis 27 (uus p 28) toodud liikluskindlustuse seaduse muutmise
punktis 9 toodud § 75 lõike 72 tekst ja sõnastada see järgmiselt:
„(72) Käesoleva paragrahvi lõike 71 punktis 2 nimetatud töövõime hindamisel antud
eksperdiarvamuses sisalduvate töövõimetoetuse seaduse § 7 lõikes 4 nimetatud tervise
infosüsteemi andmete töötlemise õigus on arstiõppe läbinud isikul.“
11.2 Muuta eelnõu § 1 punkti 27 liikluskindlustuse seaduse muutmise punkt 10 ja sõnastada
see järgmiselt:
„10) paragrahvi 75 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „1–3, 5 ja 6“ tekstiosaga „1–3 ja 5, 6
ja 71“;
11.3 Jätta eelnõust välja § 1 punktis 27 toodud punkt 11, muutes järgmiste punktide
numeratsiooni.
Väljajäetav tekst:
11) paragrahvi 75 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:
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(10) Töövõimetushüvitisega seotud kindlustusandja täitmise kohustuse olemasolu ja ulatuse
kindlakstegemiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid
kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.ˮ;
Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus).
13. Eelnõu § 2 punkt 7 võtta välja.
Riigikogu liige Monika Haukanõmm
Juhtivkomisjon: ARVESTADA SISULISELT (konsensus).
15. Eelnõu § 4 punkt 14 võtta välja.
Riigikogu liige Monika Haukanõmm
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus).
16. Jätta eelnõust välja paragrahv 4 punkt 19, muutes järgmiste punktide numeratsiooni.
Väljajäetav tekst:
„19) paragrahvi 1 täiendatakse punktidega 151-152 järgmises sõnastuses:
„151) paragrahvi 1142 lõikest 1 jäetakse välja sõnad“ temale eluruumi kasutusse andmise
võimaluse loomise kaudu“;“
152) paragrahvi 1142 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;“;“
Eesti Keskerakonna fraktsioon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus).
17. Jätta eelnõust välja paragrahv 4 punkt 31, muutes järgmiste punktide numeratsiooni.
Väljajäetav tekst:
31) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 261 järgmises sõnastuses:
„261) Paragrahvi 22 lõige 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(25)Eestkostetavat, kelle eestkostjaks on temaga koos elav perekonnaliige, ei loeta
toimetulekutoetuse määramisel perekonnaliikmeks.“,“;“
Eesti Keskerakonna fraktsioon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus).
18. Jätta eelnõust välja paragrahvi 4 punkti 32 osa.
Väljajäetav tekst:
„422 ) paragrahvi 42 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks ;“;
Eesti Keskerakonna fraktsioon
Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus).
19. Täiendada sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõige 1 punkti 5 ja sõnastada see järgmiselt:
“5) avalik-õigusliku juriidilise isiku, äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või
füüsilisest isikust ettevõtja töötaja või ametnik, kes saab töövõimetuspensioni, käesoleva
paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimustel;“
Riigikogu liige Monika Haukanõmm
Juhtivkomisjon: JÄTTA ARVESTAMATA (poolt 4, vastu 5).
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20. Muuta eelnõu paragrahvi 5 ja sõnastada see järgmiselt.
§ 5. Sotsiaalmaksuseaduse muutmine
Sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„5) avalik-õigusliku juriidilise isiku, äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest
isikust ettevõtja töötaja või ametnik, kes on osalise või puuduva töövõimega isik, käesoleva
paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimustel;“.“
Eesti Keskerakonna fraktsioon
Juhtivkomisjon: JÄTTA ARVESTAMATA (poolt 4, vastu 6).
4. Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu soovituse, mis käsitleb pikaajaliste töötute
integreerimist tööturule, eelnõu kohta. Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade
komisjonile.
Komisjon arutas Eesti seisukohti EL Nõukogu soovituse eelnõu suhtes, mis käsitleb pikaajaliste
töötute tööturule integreerimist. Eesti seisukohti tutvustas sotsiaalkomisjonile
Sotsiaalministeeriumi eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakonna nõunik Annely Lind,
tööhõive osakonna nõunik Kristi Suur ja hoolekande osakonna nõunik Eha Lannes.
Kuulanud ära Sotsiaalministeeriumi esindajate vastused küsimustele otsustas komisjon toetada
Vabariigi Valitsuse seisukohti EL Nõukogu soovituse eelnõu suhtes, mis käsitleb pikaajaliste
töötute tööturule integreerimist.
Otsustati:
4.1 Toetada Vabariigi Valitsuse seisukohti EL Nõukogu soovituse eelnõu, mis käsitleb
pikaajaliste töötute tööturule integreerimist COM(2015)462 suhtes (konsensus).

(allkirjastatud digitaalselt)
Aivar Kokk
Juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Terle Kask
Protokollija

