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Kollektiivne pöördumine
„Umbusaldame peaminister Kaja Kallast“
Austatud kollektiivse pöördumise algataja
Riigikogule esitati 3497 allkirjaga kollektiivne pöördumine „Umbusaldame peaminister Kaja
Kallast“.
Riigikogu menetleb kollektiivseid pöördumisi Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse peatüki
182 „Kollektiivse pöördumise menetlemise kord“ alusel. Riigikogu juhatus edastas
kollektiivse pöördumise „Umbusaldame peaminister Kaja Kallast“ oma 25.11.2021. a
otsusega nr 185 edasiseks menetlemiseks põhiseaduskomisjonile.
Kollektiivses pöördumises soovitakse, et peaminister Kaja Kallas astuks ametist tagasi.
Pöördujad viitavad Eesti Vabariigi põhiseaduse §-le 97, mille kohaselt Riigikogu võib
avaldada Vabariigi Valitsusele, peaministrile või ministrile umbusaldust otsusega, mille poolt
hääletab Riigikogu koosseisu enamus.
Põhiseaduskonisjon arutas seda kollektiivset pöördumist 8. ja 15.02.2022. a istungitel.
15.02.2022. a komisjoni istungil osalesite pöördujate kontaktisikuna ning tutvustasite
pöördumist.
Samasisuline kollektiivne pöördumine „Kaja Kallase valitsus peab astuma tagasi” esitati
Riigikogule 2021. a kevadel ning see võeti menelussse 04.05.2021. a. Põhiseaduskomisjon
arutas seda pöördumist sisuliselt 08.06.2022. a istungil. Kollektiivses pöördumises sooviti, et
Riigikogu XIV koosseis umbusaldaks Kaja Kallase valitsust ning annaks võimaluse Riigikogu
erakorralisteks valimisteks. Te olite kutsutud pöördujate kontaktisikuna põhiseaduskomisjoni
istungile ka seda pöördumist tutvustama, kuid Te ei osalenud istungil. Komisjon vastas sellele
pöördumisele 15.06.2021. a kirjaga. Põhiseaduskomisjon otsustas vastavalt Riigikogu koduja töökorra seaduse § 15213 punktile 5 lükata esitatud ettepaneku tagasi, kuna see ei olnud
põhiseaduskomisjoni pädevuses. Komisjon ei saa algatada Vabariigi Valitsusele umbusalduse
avaldamist, seda saab Riigikogus algatada viiendik koosseisust. Lisaks juhtis komisjon
tähelepanu asjaolule, et umbusalduse avaldamine Vabariigi Valitsusele ei too üldjuhul kaasa
Riigikogu erakorralisi valimisi ja eeldab Vabariigi Valitsuse ettepanekut. Kohustus
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erakorralised valimised välja kuulutada tuleneb põhiseaduse §-dest 89, 105 ja 119, aga need ei
ole seotud pöördumises toodud asjaoludega.
Praegu menetluses olevas kollektiivses pöördumises “Umbusaldame peaminister Kaja
Kallast” tuuakse uuesti välja varasema 2021. a kevadel esitatud pöördumise sisu ning
selgitatakse, et uue pöördumise esitamisega peetakse kinni pöördumiste esitamise
järjepidevusest.
Komisjon leidis, et mõlemad nimetatud kollektiivsed pöördumised on samasisulised.
Hoolimata erinevusest pealkirjas soovitakse sama asja – et Riigikogu algataks umbusalduse
valitsuse või peaministri suhtes.
Komisjon otsustas tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 15214 lõike 1 punktist 1
jätta pöördumine sisulise aruteluta läbi vaatamata ja lükata see tagasi, kuna pöördumine on
sisult kokkulangev pöördumisega, mille menetlemisest on möödas vähem kui kaks aastat.
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