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Kollektiivne pöördumine
„Ka kõrgemad riigiteenistujad saavad
väiksema palgaga hakkama“
Austatud pöördumise algataja
Põhiseaduskomisjoni nimel tänan Teid esitatud kollektiivse pöördumise eest.
Riigikogu menetleb kollektiivseid pöördumisi Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse peatüki
182 „Kollektiivse pöördumise menetlemise kord“ alusel.
Riigikogu juhatus edastas Teie esitatud kollektiivse pöördumise „Ka kõrgemad
riigiteenistujad saavad väiksema palgaga hakkama“ 4.05.2021 otsusega nr 99 edasiseks
menetlemiseks põhiseaduskomisjonile.
Põhiseaduskomisjon arutas Teie pöördumist 8.06.2021 istungil.
Põhiseaduskomisjon, kuulanud ära pöördujate esindaja, otsustas tulenevalt RKKTS § 15213
punktist 6 lahendada pöördumises esitatud ettepanekus toodud probleemid muul viisil.
Põhiseaduskomisjon otsustas suunata ettepaneku vähendada erakondadele riigieelarvest
eraldatavat raha poole võrra Justiitsministeeriumile. Eesti Reformierakonna ja Eesti
Keskerakonna valitsuse moodustamise kokkulepe aastateks 2021-2023 näeb ette muudatuste
ettevalmistamise erakonnaseaduses, Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni
tugevdamise, tõstes selle kompetentsi ja võimekust ning laiendades pädevusi.
Ettepaneku vähendada kõrgemate riigiteenijate, sh Riigikogu ja valitsuse liikmete ametipalku
20 protsenti osas märgib põhiseaduskomisjon, et Riigikogu menetluses on 25.03.2020 Isamaa
fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna
fraktsiooni algatatud kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu
(166 SE), milles soovitakse vähendada kõrgemate riigiteenijate palku. Eelnõu esimese
lugemise arutelu toimus Riigikogu täiskogus 03.06.2020 ning esimene lugemine lõpetati.
Otsused eelnõu edasise menetluse kohta peaksid olema erakondade ülesed.
Ettepaneku kaotada ära Riigikogu liikmete kuluhüvitised osas märgib põhiseaduskomisjon, et
Riigikogu menetluses on 19.05.2021 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Raimond
Kaljulaidi algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE).
Eelnõuga soovitakse vähendada Riigikogu liikmetele kuludokumentide alusel tööga seotud
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kulutuste hüvitamist Riigikogu XIV kooseisu lõppemiseni 33 % võrra. Põhiseaduskomisjonis
toimus selle eelnõu esimest lugemist ettevalmistav arutelu komisjoni 7.06.2021 istungil.
Eelnõu on Riigikogu täiskogus esimesel lugemisel 16.06.2021. Komisjon otsustas teha
ettepaneku lükata eelnõu esimesel lugemisel tagasi, kuid komisjoni ettepanek ei ole Riigikogu
täiskogule siduv. Põhiseaduskomisjon palub selle eelnõu põhiseaduskomisjoni poolsel
ettekandjal tutvustada täiskogu istungil Teie esitatud kollektiivses pöördumises toodud
seisukohti.
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