Riigikogu sotsiaalkomisjoni
istungi protokoll nr 123
Eesti, videosilla vahendusel

Esmaspäev, 25. jaanuar 2021

Algus 11.10, lõpp 11.50
Juhataja: Tõnis Mölder (esimees)
Protokollijad: Marian Juurik (konsultant), Terle Kask (konsultant)
Võtsid osa:
Komisjoni liikmed: Urmas Espenberg, Hele Everaus, Liina Kersna, Helmen Kütt, Signe
Riisalo, Priit Sibul, Marika Tuus-Laul, Viktor Vassiljev
Komisjoni ametnikud: Tiina Runthal (nõunik-sekretariaadijuhataja), Helgi Kundla (nõunik),
Heidi Barot (nõunik)
Päevakord:
1. Nädala töökava kinnitamine
2. Kollektiivse pöördumise "Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu
juurde!" arutelu
3. Info ja muud küsimused
1. Nädala töökava kinnitamine
Riigikogu sotsiaalkomisjoni nädala (25.01.2021-29.01.2021) töökava.
Komisjoni istung esmaspäev, 25.01.2021 kell 11.10
1. Nädala töökava kinnitamine
2. Kollektiivse pöördumise "Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu
juurde!" arutelu
3. Info ja muud küsimused
Komisjoni istung teisipäev, 26.01.2021 kell 14.00
1. Ülevaade Riigikontrolli 25.11.2020 aruandest hariduse tugiteenuste kättesaadavuse kohta
2. Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) arutelu
3. Info ja muud küsimused
Tõnis Mölder tegi ettepaneku muuta nädala töökava: jätta ära teisipäevane 26.01.2021,
komisjoni istung ja lükata vastavad päevakorrapunktid edasi järgnevatele töönädalatele.
Helmen Kütt küsis, kas komisjoni uue esimehe ja aseesimehe valimised on füüsiliselt kohal
viibimisega või on võimalik pidada kaugistungit? Kui on füüsiliselt vajalik kohalolu, siis tuleb
fraktsioonidel tagada, et eneseisolatsioonis või haigestunud komisjoni liikmete asemel oleksid
kohal asendusliikmed.
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Tõnis Mölder vastas, et valimised saab läbi viia ainult füüsiliselt kohal olles, sest puudub
toimiv süsteem, mille abil saaks läbi viia kaugosalusega hääletuse, täites samal ajal salajasuse
printsiipi. Alati on fraktsioonidel võimalus saata valmistele asendusliige, et komisjoni töö
jätkuks võimalikult kiiresti.
Tiina Runthal lisas, et enamus komisjonides on erakorralised valimised veebruari esimesel
töönädalal. Kuni uute valmisteni on sotsiaalkomisjonis jätkuvalt ametis aseesimees.
Otsustati:
1.1. Kinnitada nädala töökava, arvestades komisjonis tehtud ettepanekut jätta ära teisipäevane
26.01.2021 komisjoni istung ja lükata vastavad päevakorrapunktid edasi järgnevatele
töönädalatele (konsensus: Urmas Espenberg, Hele Everaus, Liina Kersna, Helmen Kütt, Tõnis
Mölder, Signe Riisalo, Priit Sibul, Marika Tuus-Laul, Viktor Vassiljev).
2. Kollektiivse pöördumise "Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta
tavaelu juurde!" arutelu
Tõnis Mölder sõnas, et 18.01.2021 toimunud sotsiaalkomisjoni istungil osalenud kollektiivse
pöördumise esindajad on ebaseaduslikult salvestanud komisjoni kinnist istungit.
Komisjoni liikmed arutlesid pöördumises tõstatatud küsimusi ning kujundasid seisukohad.
Hele Everaus sõnas, et toetab pöördumises toodud küsimuste edastamist teadusnõukojale.
Tõnis Mölder selgitas komisjoni õigusi seoses kollektiivse pöördumisega - toetada osaliselt,
täielikult või sellega mitte nõustuda. Ta tegi ettepaneku kollektiivse pöördumisega mitte
nõustuda. Komisjon toetas konsensusega ettepanekut.
Otsustati:
2.1. Mitte nõustuda kollektiivse pöördumisega "Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg
naasta tavaelu juurde!" (konsensus: Urmas Espenberg, Hele Everaus, Liina Kersna, Helmen
Kütt, Tõnis Mölder, Signe Riisalo, Priit Sibul, Marika Tuus-Laul, Viktor Vassiljev).
3. Info ja muud küsimused
3.1. Helmen Kütt tänas sotsiaalkomisjoni esimeest, Riigikogu sotsiaalkomisjonist lahkuvaid
liikmeid ning komisjoni ametnikke meeldiva koostöö eest ja soovis kõikidele edu.
3.2. Komisjon arutles teises päevakorrapunktis mainitud kinnise istungi ebaseadusliku
salvestisega seonduvat. Komisjoni liikmed toetasid pöördujate esindajate vastu
õiguskaitsevahendite kasutusele võtmist ning pöördumist Andmekaitse Inspektsiooni ning
kohtu poole.
Tõnis Mölder sõnas, et ebaseadusliku olukorraga lahendamisega tuleb tegeleda, sest
Riigikogu komisjoni pädevuses on otsustada kinnise või avaliku istungi pidamine.
Hele Everaus nõustus, et tegemist on väga tõsise probleemiga ning edaspidi tuleb arvestada
sarnaste olukordadega. Istungitele kutsutud külalistel ei tohiks olla ootamatu, et nende
mõtteavaldusi ja arvamusi avalikustatakse neid eelnevalt lindistamisest teavitamata.
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Tõnis Mölder andis teada, et komisjoni esimehe poolt on algatajatele saadetud kiri, milles
paluti videosalvestis avalikust ruumist eemaldada, kuid sellele kirjale pole veel reageeritud.
Helmen Kütt sõnas, et kui komisjon seekord ei reageeri, siis võib samasugune olukord
tulevikus korduda.
Priit Sibul leidis, et komisjon peaks küsimust arutama uues koosseisus veebruaris.
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