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Kollektiivne pöördumise menetlemisest

Lugupeetud Urmas Ambur,
Täname Teid märgukirja eest, mis puudutab kollektiivse pöördumise „Lisame riigipüha.
Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele“ menetlemist
põhiseaduskomisjonis.
Vastuseks Teie kirjale selgitame järgmist:
Riigikogu juhatus suunas nimetatud kollektiivse pöördumise menetlemiseks
põhiseaduskomisjonile. Põhiseaduskomisjon on pöördumist arutanud kolmel korral: oma 16.
mai ning 15. ja 19. juuni istungitel. 16. mai istungile olite kutsutud kui pöördumise
kontaktisik pöördumist selgitama. 15. juuni istungil komisjon nö kaardistas seisukohti ning
19. juuni istungil otsustas komisjon pöördumise selles osas, mis tegi ettepaneku näha ette
nädalavahetusele langeva riigipüha korral järgneva tööpäeva muutmise puhkepäevaks, tagasi
lükata. Komisjonis oldi valdavalt arvamusel, et lisapuhkepäevade ettenägemine ei ole
põhjendatud. Komisjonis avaldati arvamust, et erasektoris on võimalikud erinevad
kokkulepped, kuid avalikus sektoris puhkavad inimesed aastas 35 kalendripäeva, mis on
võrreldes erasektoriga nädala võrra pikem ning täiendava puhkepäeva lisamine ei ole
mõistlik. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorraseaduse § 38 lõikele 1 võtab komisjon oma
otsused vastu poolthäälteenamusega. Teie ettepanek näha ette nädalavahetusele langeva
riigipüha korral järgneva tööpäeva muutmine puhkepäevaks ei saanud komisjoni 19. juuni
istungil poolthäälteenamust.
Komisjon ei kujundanud veel lõplikku seisukohta ülestõusmispühade teise püha riigipühaks
muutmise osas. Kuigi komisjonis ei jäänud ka selle ettepaneku osas domineerima toetav
seisukoht, leidis komisjon siiski, et seda osa ettepanekust võiks enne lõpliku seisukoha
kujundamist veel arutada laiemas ringis ehk fraktsioonide esindajatega. Seda eelkõige
seetõttu, et komisjoni liikmed esitasid alternatiivseid lahendusvariante. Oldi arvamusel, et
Eestis ei ole vajadust uute riigipühade järele, teisalt arvati, et ülestõusmispühade teine püha
võiks olla riigipüha, aga samas ei oldud nõus riigipühade arvu suurendamisega. Seetõttu
soovib komisjon seda küsimust arutada veelkordselt fraktsioonide esindajatega ning seejärel
kujundada komisjoni seisukoht RKTTS 182. peatüki kohaselt. Kinnitan, et
põhiseaduskomisjonil ei olnud ega ole kavatsust jätta pöördumine selles osas menetlemata,
vaid komisjon on tegutsenud oma parimal äranägemisel ja heas usus. Antud juhul ei saa
tähelepanuta jätta ka asjaolu, et komisjoni töö tegemise tempo oli mai lõpus ja juuni alguses
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veidi pärsitud seoses komisjoni esimeeste vahetumistega. Komisjon on teadlik, et ettenähtud
kuuekuuline tähtaeg saabub käesoleva aasta 16. augustil, mis langeb aga
istungjärkudevahelisele ajale. Kuna tegemist ei ole pakilise riigielu küsimusega, mis vajaks
kohest lahendamist, siis ei pidanud komisjon vajalikuks erakorraliselt koguneda, vaid
seisukoht kujundatakse esimesel võimalusel sügisistungjärgu alguses.
Täname veelkord esitatud ettepanekute ning märgukirja eest.
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