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SISSEJUHATUS 

Kõikjal Euroopas toimusid 20. sajandi II pooles suured muutused riigi ja kohaliku 

omavalitsuse rollides. Riigid seisid valiku ees, kas osutada teenuseid ise või delegeerida 

need ülesanded kohalikele omavalitsustele (Viks et al., 2013). Nende muutuste 

põhjustajateks peetakse heaoluriikide tekkimist, linnastumist, traditsioonilise 

kogukonna lagunemist ja inimeste mobiilsemaks muutumist (Lõhmus, 2013).  

Maapiirkondade tühjenemine ja inimeste koondumine linnadesse on tingitud mitmetest 

asjaoludest. Põllumajandusliku tootmine intensiivistus ning väiketalunikud ei suutnud 

suurtootjatega konkureerida, suurenes nende maainimeste arv, kellele 

põllumajandussektoris tööd ei leidunud ning siirduti linna. Samas langesid ka 

põllumajandusliku toodangu hinnad ja maainimeste sissetulekud vähenesid (Värnik et 

al., 2011, lk 10). 

Lihtsam on üksikisiku tasandil oma elukeskkonna parandamiseks vahetada elukohta kui 

püüda oma kodukoha arengut muuta. Väljaränne vähem arenenud piirkondadest 

halvendab olukorda veelgi, sest peamiselt lahkuvad noored, haritud ja aktiivsed 

inimesed (Sepp, 2010, lk 49).    

Nendest põhjustest tingituna on haldusreformi teema olnud aktuaalne aastaid nii Eestis 

kui ka mujal riikides, kus elanikkond on suuresti koondunud linnadesse. Avalike 

teenuste pakkumine maal on muutunud riigi ja kohalike omavalitsuste (KOV) jaoks 

kulukaks ja keeruliseks. Linnalised kohalikud omavalitsused (Omel et al., 2011, lk 50), 

mille elanike arv on viimaste aastatega oluliselt suurenenud, on silmitsi samuti paljude 

probleemidega avalike teenuste pakkumisel nagu näiteks alushariduse kättesaadavus 

kõikidele soovijatele ja kvaliteetse taristu olemasolu. Käesolev uurimustöö keskendub 

probleemide käsitlemisele maapiirkonna vaatevinklist. 

Haldusreformiga tavaliselt liidetakse kaks või enam omavalitsusüksust, et seeläbi 

vähendada administratiivkulusid ja suurendada omavalitsuse võimekust avalike teenuste 

pakkumisel, investeeringute teostamisel ning muuta regioon jätkusuutlikumaks. 

Uue, suurema omavalitsusüksuse loomise eesmärk on luua majanduslikult ja 

logistiliselt, aga ka kultuuriliselt  ühtne regioon („Omavalitsuste ühinemise..., 2001, lk 
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3). Sotsiaal-majanduslik lähenemine haldusüksuste majandamisel lähtub eeldusest, et 

kehtib mastaabiefekt: suurem üksus on efektiivsem, eriti juhtimise ja kulude 

kontrollimise arvelt. Selles valdkonnas läbi viidud erinevate uurimuste tulemused 

kalduvad ühest äärmusest teise sõltuvalt analüüsi metoodikast, analüüsi läbiviimise 

perioodist ja valdkonnast. Alles viimastel aastatel on uurimuste tulemustes märgata 

suuremat üksmeelsust mastaabiefektiivsuse saavutamise võimalikkuse osas (Viks, 

2012).   

Samas, Drechsler (2000) väidab, et eeldus, mille kohaselt kahe väikese omavalitsuse 

liitmine tähendab automaatselt olukorra paranemist, on väär: „Ükskõik millised liiga 

suured üksused on raskesti hallatavad, koordineeritavad ning sidustavad.” Seega, nii 

seetõttu, et haldusreformi eesmärk ja tulemus on kaheldav ja ka teistest põhjustest 

johtuvalt, on omavalitsusüksuste liitmine valulik ja segane protsess, sest arusaam 

haldusreformi headest või halbadest tagajärgedest pole kõikidele osapooltele mõistetav 

ja selge. Ka riikide puhul, mille haldusreforme kirjeldatakse ja võrreldakse selle töö 

järgnevates peatükkides on tunnetatav, et inimesed ei tea täpselt, mis haldusreform neile 

isiklikult kaasa võib tuua ja pigem suhtutakse sellesse negatiivselt. 

Eestis on seisuga 01.11.2013 185 valda, sh 135-s elab alla 3000 elaniku 

(Siseministeerium (a), 2013). Nii väikese elanike arvuga haldusüksuste efektiivne ja 

kvaliteetne majandamine on seatud riigi poolt kahtluse alla ja riiklik eesmärk on valdade 

liitmisega haldusüksusi arvuliselt vähendada ning elanike arvult ja pindalalt suurendada. 

Selle tegevuse eesmärgiks on haldusüksuste efektiivsuse, kvaliteedi ja arenguvõime 

tõstmine (Siseministeerium (b)). Selle tulemusena peaks jääma haldusüksustele enam 

rahalisi vahendeid investeeringute teostamiseks, parandamaks avalike teenuste kvaliteeti 

või ka mitmekesistamaks pakutavaid teenuseid. Haldusüksust, mis peale igapäevase 

majandamise suudab tõsta ka haldusüksuse poolt pakutavate teenuste kvaliteeti võib 

iseloomustada sõnadega arenguvõimeline ja elujõuline.  

Käesoleva magistritöö probleemküsimus on: kuidas on mõjutanud kohalike 

omavalitsuse üksuste ühinemine uue moodustatud valla arenguvõimet? Magistritöö 

eesmärk on võrrelda Lääne-Virumaa ühinenud kohalike omavalitsuse üksuste arengut 

pärast liitumist nende kohalike omavalitsuse üksuste arenguga, kes liitumist ette võtnud 

ei ole. Töö uurimusülesanne on vaadelda ja analüüsida kõikide Lääne-Virumaa 
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omavalitsusüksuste arengut aastatel 2005 kuni (vastavalt vaadeldavale tegurile) 2011-

2013. Lääne-Virumaal on siiani toimunud neli omavalitsusüksuste ühinemist: 1999. 

aastal liitusid Vihula ja Võsu vald ning 2005. aastal Tamsalu linn ja Tamsalu vald; Tapa 

linn, Saksi ja Lehtse vald ning Väike-Maarja ja Avanduse vald. Lääne-Virumaa 

omavalitsusüksuste arenguvõime muutuse analüüs alates  2005. aastast on oluline 

informatsioon kõikidele Lääne-Virumaa omavalitusüksuste juhtidele kui ka teistele 

Lääne-Virumaa käekäigust huvituvatele isikutele. Siiski, eelkõige on käesolev analüüs 

suunatud neile, keda huvitab, kas haldusterritoriaalne reform mõjutab 

omavalitsusüksuse arenguvõimet. See informatsioon on lisateave, et veelgi 

põhjalikumalt analüüsida haldusreformi tulemusi ja osata juhtida protsesse soovitud 

suundadesse. 

Töö eesmärgist tulenevalt on püstitatud käesolevas magistritöös järgmised 

uurimisküsimused: 

• Kuidas/kas erinevad Lääne-Virumaa ühinenud ja ühinemata omavalitsuste: 

rahvastiku muutused, elanike sissetulekute tase, toimetulekutoetuste maksmise 

tase, ettevõtlusnäitajad, kohaliku omavalitsuse eelarve maht ja võlakoormuse 

tase? 

• Kas ühinenud KOV üksuste areng on olnud kiirem kui ühinemata KOV 

üksustel? 

• Kuidas hindavad haldusterritoriaalse reformi tulemusel liitunud valla juhid 

ühinemist nüüd, rohkem kui kaheksa aastat hiljem? Kas ootused on täitunud?  

Haldusreform kui protsess asetub politoloogia teadusharusse, kuid haldusreformi 

tulemusi ja tagajärgi saab hinnata erinevates valdkondades. Käesolev magistritöö 

analüüsib haldusreformi majandusliku efektiivsuse kontekstis. 

Laiapõhjalisi analüüse on koostatud Taanis toimunud haldusreformide põhjal. Taanis on 

läbi viidud tähelepanuväärselt palju muudatusi, mis on muutnud riigi toimimise 

efektiivsemaks (Greve, 2006, 162). Taanit on haldusreformi teemat uurides käsitlenud 

mitmed autorid, nii haldusreformi tagajärgi analüüsides (Aalbu, Böhme, Uhlin, 2008; 

Krogh, 2011) kui ka eelnevaid protsesse ja haldusreformi läbiviimist ning 

otsustusprotsesse ja nende põhjendusi vaadeldes (Oitmaa, Rõigas, 1998; Pyndt, 2002). 
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Majandusliku efektiivsuse seisukohast on kõigi eelpool nimetatud autorite hinnangul 

Taani riik haldusreformi tulemusel eesmärgi täitnud.  

Lisaks Taanile vaadeldakse põhjalikumalt ka teiste Eesti lähiriikides, Soomes ja Lätis, 

toimunud haldusterritoriaalse reformiga kaasnevaid protsesse ja muudatusi (Sootla, 

Kattai, Viks, Lääne, 2011; Brauksa, 2013) ning nende tulemusi, mis on Lätis nii 

sotsiaalselt kui majanduslikult kohalike omavalitsuse seisukohast märkimisväärselt 

paremad kui enne reformi (Vesperis, Jankava, 2011). Magistritöös kirjeldatakse ka Eesti 

teekonda haldusreformi suunas, vaadeldakse juba toimunud protsesse, eesmärke ja 

nende saavutamiseks kasutatavaid vahendeid. Järgnevalt, selleks, et täpsustada analüüsi 

teostamist, analüüsitakse erinevate eutorite käsitlust piirkonna arenguvõime hindamisel. 

Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste arenguvõime analüüs kätkeb erinevaid 

alapeatükke. Esmalt kirjeldatakse Lääne-Virumaa omavalitsusüksuste liitumisi, 

järgnevalt kirjeldatakse analüüsi uurimismeetodeid ning seejärel tutvustatakse analüüsi 

tulemusi erinevate valkondade lõikes nagu inimkapital, elustandard ehk heaolu, 

ettevõtluspotentsiaal ning kohaliku omavalitsuse võimekus.  

Eestis on koostatud ka hulgaliselt haldusreformi teemalisi magistritöid, nagu näiteks 

haldusreformi tagajärgi analüüsiv töö sotsiaalmajanduslike muutuste põhjal (Teeväli, 

2009) ning kultuuri- ja haridusteenuste kättesaadavuse seisukohast (Visor, 2007). 

Käesolev töö erineb varem koostatud haldusreformi mõju analüüsivatest uuringutest 

eelkõige metoodika ja uurimisobjekti poolest. Enamasti on haldusreformi alased 

uurimused keskendunud hetkeolukordade analüüsile, aga käesolev töö uurib muutust. 
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1. HALDUSREFORMID JA MAAPIIRKONDADE ARENG 

1.1 Haldusreform, haldus-territoriaalreform ning nendega 

seotud väljakutsed 

Haldusreform on viimastel aastakümnetel aktuaalne teema paljudes riikides. Ka Eestis 

on haldusreformi püütud läbi viia juba pikka aega, aeg-ajalt on haldusreformi nimetatud 

ka Eesti sisepoliitika Achilleuse kannaks. Järgnevast magistritöö peatükist selgub, et ka 

teistes meie lähiriikides on haldusreformi läbiviimine olnud pikk ja keeruline protsess. 

Ka Edgar Kant on tõdenud, et “kogukondlike omavalitsusüksuste reformimine on 

kõikjal raskemaid küsimusi valitsemise alal” (Kant, 1938). 

Haldusreformi teemaliste küsimustega tegelevate Euroopa riikide diskussioonid on 

arenenud riigiti suhteliselt iseseisvalt, kuigi väljakutse on kõikides maades ühine (Aalbu 

et al., 2008, lk 16; Lõhmus, 2013):  

1) avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine sh pikaajalises vaates 

(vähemalt 20 aastat),  

2) ressursside efektiivsem kasutamine (kulude kokkuhoid),  

3) haldus- ja finantsvõimekuse tagamine, 

4) kohaliku demokraatia arenemine kogukonna otsustusvõime laienemisel.  

Käesolev peatükk tutvustab järgnevalt mõistete haldusreform ja haldus-

territoriaalreform käsitlemist erinevate autorite poolt. Seejärel kirjeldatakse ja 

võrreldakse haldusreformide läbi viimisi Taanis, Lätis, Soomes ja Eestis. Vaadeldavate 

riikidena on valitud Läti ja Soome eelkõige kui Eesti naaberriigid ja põhjaliku 

haldusreformi läbi viinud riigid ning Taani on kaasatud magistritöösse kui 

haldusreformi etalonriik, Taani on üsna julgelt ja tulemuslikult läbi viinud muudatusi 

riigi paremaks toimimiseks (Greve, 2006, 162). Peatüki lõpetab analüüs erinevate 

autorite käsitlusest piirkonna arenguvõime uurimisel ja hindamisel.  

Haldusreform kätkeb endas eesmärki organisatsiooni või selle tegevust efektiivsemaks 

muuta ehk ratsionaliseerida (Caiden 1970, Gow 2012). Gow (2012) nimetab 

haldusreformi teadlikuks, hästi läbikaalutletud avaliku sektori organisatsiooni või 
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süsteemi muutuseks eesmärgiga parandada organisatsiooni või süsteemi struktuuri, 

tööprotsessi või kvaliteeti. 

Caiden (1970) nimetab haldusreformi ka jõupoliitikaks, mida enamik reformidest on 

oma olemuselt. Caiden toob haldusreformi mõiste defineerimisel välja konflikti 

erinevate osapoolte vahel haldusreformi läbi viimisel. Caiden (1970) täpsustab: 

“Haldusreform hõlmab ideoloogilist ratsionaliseerimist, võitlust omavalitsusüksuste, 

teenuste, inimeste, poliitiliste osaliste ja asutuste vahel, jõu näitamist, strateegiaid ja 

takistavaid taktikaid, kompromisse ja järeleandmisi”.  

Haldusreform on haldussüsteemi muutmine, et tagada uute ideede rakendamisega 

rahvuslik areng (Lee, 1970). Ka Lee (1970), sarnaselt Gow’ga (2012) rõhutab 

haldusreformi hoolikalt kaalutletud tegevust ja uuenduslikkust, tuues esile reformi 

eesmärki muuta süsteemi riigi parema toimimise nimel.  

Haldusreformi eesmärk on saavutada optimaalsete kulutustega kodanike huve ja õigusi 

arvestav, innovatiivne, paindlik, kvaliteetne, mõjus, läbipaistev ja vastutustundlik 

avalike funktsioonide täitmine (Laar, 2000).  

Haldusreform on viimastel aastakümnetel oluliseks teemaks paljudes Euroopa riikides. 

Peamine põhjus selleks on majanduslikud probleemid – „riik on muutunud liiga suureks 

ja kulukaks ning kontroll kulutuste üle ebapiisavaks”. Majanduskasvu aegadel on riigi 

poolt pakutavate avalike teenuste hulk kasvanud, mis tähendab ka bürokraatia 

suurenemist ja efektiivsuse langust, mis ei võimalda kiiresti reageerida kodanike 

vajadustele (Laar, 2000).  

Eesti Riigikogu poolt 3. märtsil 2009. aastal koostatud Haldusterritoriaalse korralduse 

reformi seaduse eelnõu sätestab, et läbi valdade ja linnade liitmise on „eesmärk tagada 

kohaliku omavalitsuse üksuste majanduslik toimetulek ja avalike teenuste ühtlane tase 

kogu Eesti territooriumil läbi omavalitsuste tugevdamise ja kohaliku demokraatia 

arendamise, luues sellega eeldused piirkonna tasakaalustatud arenguks.” Seega, lähtudes 

selles eelnõust on korrektsem nimetada erinevate omavalitsusüksuste liitmist haldus-

territoriaalseks või administratiiv-territoriaalseks reformiks. 
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Kohalike omavalitsusüksuste ühinemise strateegiliste positiivsete mõjudena on välja 

toodud (Lõhmus, Sootla, et al., 2013, lk 4): 

1) valitsemisprotsessi (volikogu, valitsus, administratsioon) parem kvaliteet ja 

strateegilisem suund; 

2) kompetentsemad poliitikud ja ametnikud; 

3) rohkem ressursse investeeringuteks ja väiksem investeerimisrisk, mis kaasneb 

suurema kompetentsiga määratleda pikaajalisi prioriteete; 

4) teenuste mitmekülgsuse kasv; 

5) võime teaostada ka suuri piirkondlike tähtsusega projekte;  

6) väheneb võimu koondumise risk ühe isiku kätte. 

Drechsler (2000) suhtub administratiiv-territoriaalsesse reformi kriitiliselt, tuues 

probleemina esile, et iga üksuse suurendamisel kerkivad esile „hierarhilise, vähem 

horisontaalse struktuuri probleemid”. Drechsleri hinnangul ei vasta üksuste 

suurendamine praeguse ajastu demokraatlikule konsensusele ja on ebaefektiivne, sest 

selle tagajärjel tekib „vähem vastutav ning vähem kodanikukeskne haldus”. Samas ta 

tõdeb ka seda, et eelneva põhjal ei saa ka kindlasti väita, et üksuste liitmine on alati just 

ebaefektiivne samm, vaid tahab rõhutada asjaolu, et ülioluline on iga konkreetse 

juhtumi korral individuaalne lähenemine. 

Seega haldusreformi, mis kätkeb endas ka haldus-territoriaalset reformi, eesmärk on 

alati mingi üksuse parem toimimine, eelkõige efektiivsuse ja kvaliteedi seisukohast. See 

tähendab paljudele inimestele nende elu puudutavaid muudatusi ning seetõttu on 

haldusreformi läbiviimine tihti komplitseeritud.    

1.2 Ülevaade haldusreformidest Taanis, Lätis, Soomes ja Eestis 

1.2.1 Haldusreformid Taanis 

Taanit võib pidada avaliku halduse reformide katselaboriks. Taanis on läbi viidud 

tähelepanuväärselt palju muudatusi, mis on muutnud riigi toimimise efektiivsemaks 

(Greve, 2006, 162). Taanis on alates 20. sajandi keskpaigast toimunud kolm 

haldusreformi (Visor, 2007, lk 33).  
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Esimese reformi vajalikkus muutus aktuaalseks 1960. aastatel kui suurenes 

majandusliku tõusu tõttu oluliselt avalike ülesannete hulk eelkõige sotsiaalvaldkonnas 

(näiteks laste päevahoid) (Oitmaa, Rõigas, 1998, lk 69). Olemasolevad vallad ei suutnud 

administreerida ja pakkuda vajalikke teenuseid, 95% valdades oli vähem kui 5000 

elanikku (keskmine valla elanike arv oli 3500) (Pyndt, 2002). 

1967. a moodustati parlamendi otsusega liitumiskomisjon, mille peamiseks ülesandeks 

ja volituseks oli teha ettepanekuid konkreetseteks liitumisteks ja liitumisi teostada. 

Põhikriteeriumid, mida omavalitsuste liitmisel jälgiti:  

1) maakonnad võivad hõlmata nii linnu kui valdasid, erandiks Kopenhaagen, mis 

omab nii maakondlikku kui munitsipaalstaatust; 

2) üks linn – üks omavalitsus, st et linnu ei jagata mitmeks omavalitsuseks ja 

ümbritsevad vallad tuleb liita linnaga tagamaks linnale ruumi laienemiseks; 

3) vallad peavad olema majanduslikult jätkusuutlikud ja piisavalt suured 

pakkumaks peamisi munitsipaalteenused ratsionaalsel viisil ja kvaliteetsel 

tasemel; valdade miinimumsuurus 4000-6000 elanikku ja maakonna elanike 

miinimumarv 200000; 

4) valdade liitmisel tuleb võimalikult suures ulatuses säilitada nende geograafiline 

terviklikkus; 

5) valdades peaksid asuma teatud tööstus- ja äriettevõtted ja sealne elanikkond 

peaks olema piisavalt suur, et tagada nende ettevõtete jaoks vajalikku tööjõudu 

(Pyndt, 2002).  

Esimese haldusterritoriaalse reformi tulemused: 

1) kohalike omavalitsuste arv vähenes ligi 1400-lt 275-ni ning maakondade arv 24-

lt 14-ni;  

2) haldusreformi käigus muudeti seadusandlust, 1970. aastal võeti vastu uus 

kohaliku omavalitsuse seadus, kus võrdsustati maa ja linnaliste kohaliku 

omavalitsuste üksuste vastutus avalike teenuste pakkumisel; 

3) töötati välja kaasaegsem kohalike omavalitsuste finantssüsteem, mille tõttu 

muudeti ka kohalike otsuste ja eelarve riiklikku järelvalvet; 
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4) suurendati kohalike omavalitsuste täisajaga töötavate ametnike arvu, et tõsta 

avalike teenuste kvaliteeti; 

5) kommuunidevaheline koostöö vähenes, ühiselt koostöös mitme kohaliku 

omavalitsusega veeti vaid üksikuid väga töömahukaid või spetsiifilisi 

eriteadmisi nõudvaid projekte; 

6) loodi tugevam ja usaldusväärsem kohaliku omavalitsuse süsteem, mis oli 

ratsionaalsem, detsentraliseeritud ja produktiivsem; 

7) valdade ja maakondade suurus muudeti elujõulisemaks; 

8) Taani kohalike omavalitsuste vastutus paljude avalike teenuste (koolid, 

raamatukogud, spordikeskused jne) pakkujana suurenes, mistõttu paranes 

teenuste kättesaadavus ja kvaliteet; 

9) reformiga loodeti suurendada kohalikku demokraatiat, kuid kohalike elanike 

osalus poliitikas ja ka valimistest osavõtt ei ole suurenenud; 

10) detsentraliseerimise käigus plaaniti vähendada administratiivkulusid, kuid 

reformi käigus tuli luua lisaks ka uusi tegevusvaldkondi, mis suurendas 

haldusaparaati veelgi (Visor, 2007, 35-36).  

Taani avalike institutsioone puudutav järgmine suurem reform sai alguse 1983. aastal. 

Muudatuste läbiviimiseks koostatud programm sisaldas viit põhieesmärki (Greve, 2006, 

165): 

1) otsustusõiguse ja vastutuse delegeerimine ja detsentraliseerimine; see muudatus 

oli eelkõige kohaliku tasandi initsiatiiv, et oleks võimalik integreeritult käsitleda 

kohalike tasandi probleeme; 

2) turumajanduse stimuleerimine (Visor, 2007, 36); 

3) suurem orienteeritus kliendile; 

4) suurem tähelepanu juhtimisele ja töötajate arendamisele; 

5) suurendatakse uue tehnoloogia (e-valitsuse) kasutamist (Greve, 2006, 166). 

Juba 1990. aastate algul püüti algatada uut haldusreformi, kuid poliitiliste debattide tõttu 

jõuti konkreetsete kokkulepeteni 2002. aastal. Peamised kriteeriumid olid: 

1) üks linn moodustab ühe omavalitsuse; 

2) omavalitsus peab olema jätkusuutlik; 
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3) 4000-5000 elanikku omavalitsuses ning 200 000 elanikku maakonnas (Grave, 

2006, 166-168, Visor, 2007, 36-37). 

2002. aastal kokkulepitud kriteeriumid kopeerivad 1967. aastal liitumiskomisjoni poolt 

koostatud norme. Sellest võib järeldada, et 35 aastaga oli arusaam jätkusuutlikkust 

omavalitsusest jäänud samasuguseks ning Taani elanikkond oli jätkuvalt linnastuv 

muutes maapiirkondade asustuse suhteliselt hõredaks. Samas tuleb ka tõdeda, et suures 

osas olid varasemad püüded teostada haldusreformi ebaõnnestunud või oli paarikümne 

aastaga Taani paljude piirkondade olukord inimasustuse osas oluliselt halvenenud, sest 

kriteeriumid elanike arvu osas olid jäänud aastate jooksul samaks. Taani linnastumine 

on alates 60. aastatest pidevalt kasvanud, vaadeldes 1960. ja 2002. aastat on muutus 

rohkem kui 10%-punkti (Joonis 1) (www.knoema.com). 

 

Allikas: www.knoema.com 

Joonis 1. Taani linnastumine alates 1960. aastast. 

 

Viimase haldusreformi tulemusena moodustati 13 maakonna  ja ühe regiooni 

(Kopenhaageni ümbrus) asemele viis regiooni ja ka kohalikud omavalitsused muudeti 

suuremaks – 270-st omavalitsusest moodustati 98 (Krogh, 2011, 307). Omavalitsuste 

ühinemise eesmärkideks oli muuta avalik sektor efektiivseks, suurendada avalike 

teenuste kvaliteeti, vähendada bürokraatiat, konkretiseerida vastutussuhteid ning 

suurendada kodanike kaasatust ja osalusdemokraatiat (Teeväli, 2009, 34). 
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Taani kogemust haldusreformi teostamisel jälgides on näha, et kogu haldusreformi 

läbiviimise protsess on ülimalt ajamahukas ja eeldab väga head erinevate 

võimutasandite koostööd. Samas annab see kinnitust, et nii põhjalikud väga suurt hulka 

inimesi hõlmav reform ongi väga aeganõudev, kuid siiski on võimalik jõuda soovitud 

eesmärgini. Praeguseks hetkeks on Taanis haldusreform läbi viidud ja on nii reformi 

läbiviimisel kui ka praegu hästi toimivate omavalitsustega eeskujuks paljudele teistele 

haldusreformi kavandatavatele riikidele.  

1.2.2 Haldusreformid Lätis 

Pärast Läti taasiseseisvumist 1990. aastal muutus aktuaalseks seal ka kohaliku 

omavalitsuse reform, mis sel hetkel oli eelkõige tingitud poliitilistest muutustest kui 

maapiirkondade arenguvõime tõstmise eesmärgist. Samas juba vähem kui kümme aastat 

hiljem oli haldusreformi teema päevakorral Lätis ka maapiirkondade inimestest tühjaks 

voolamise pärast.   

Haldusreformi vajaduse põhjusteks Lätis võib nimetada kohalike omavalitsuste suurt 

arvu (rohkem kui 500 omavalitsust) ja haldusüksuste killustatust. Enne haldusreformi 

teostamist Lätis ei erinenud maakondade, piirkonna linnade ega valdade ülesanded ja 

kõiki neid kutsusti kohalikeks omavalitsusteks. Rajoonidel oli regionaalse üksuse 

staatus, aga riiklikud linnad samal ajal omasid nii kohaliku kui regionaalse üksuse 

staatust (Brauksa, 2013, pp 329).  

Lätis teostatud haldusreformi eesmärgid: 

• selgelt eristatavad kohalik ja regionaalne valitsus, mis oleksid arenguvõimelised 

(Brauksa, 2013, pp 329; Vilka, 2004, pp 13)  

• avaliku võimu demokratiseerimine ja detsentraliseerimine  

• kohaliku võimu vastutuse kasv avalike teenuste pakkumisel ja arendamisel 

• suurem kodanike kaasatus kohalikes omavalitsustes (Vilka, 2004, pp 10). 

1996-1997 toimusid Läti valitsuse poolt mitmed katsed kohaliku ja regionaalse 

territoriaalreformi teostamiseks, kuid edutult, sest poliitilist konsensust ei saavutatud. 

Diskussioon jätkus, peamiselt keskenduti kohalikul tasandil maapiirkonna valdade või 

valdade ja linna ühinemisele ning regionaalsel tasandil rajoonide ühendamisele või 
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nende ühendamisele vabariiklike linnadega. Selle reformikava vastased kartsid 

tsentraliseerimist, ilma omavalitsuste efektiivsust tõstvate finantsmehhanismideta. See 

võinuks reformi vastaste hinnangul kaasa tuua maapiirkondade ääremaastumise ning 

elanike äravoolu linnadesse (Sootla et al., 2011, 8). 

1996. aastal muudeti 1991. aastal vastuvõetud „Uute haldusüksuste loomise ja 

asustusüksuse staatuse saamise seadust”. Muudatuse tulemusena võis vajadusel 

Ministrite Komitee, konsulteerides huvitunud omavalitsustega, ühendada valdade ja 

linnade territooriume, andes neile uue nime, määrates uue keskuse ning muutes 

olemasolevaid piire. 1997. aastal tehti muudatus ka „Kohaliku omavalitsuse seaduses” § 

98, mis sätestas, et „kui omavalitsused ei oma piisavalt infrastruktuuri, on nad 

kohustatud sõlmima teiste kohalike omavalitsustega kokkuleppeid tagamaks seaduses 

sätestatud funktsioonide täitmise”. Kumbagi seaduse muudatust ei rakendatud jõuliselt, 

seetõttu toimus esimene vabatahtlik kohalike omavalitsuste ühinemine 1996-1997 

Kandava linnas, kus ühines kolm omavalitsust (Sootla et al., 2011, 9). 

Haldusterritoriaalse reformi läbiviimiseks võeti 1998. aastal vastu Haldusreformi 

seadus, mis määratles reformi ajakava, protsessi, rahalise toetuse reformi rakendamisel 

ja reformi koordineerimise (Vilka, 2004, 13). Haldusreformi seadus sätestas ka, et 

vabatahtlikud ühinemised toimuvad 31. detsembrini 2003, pärast seda oli planeeritud 

riigi poolt suunatud ühinemised 30. novembrini 2004 ning uutes piirides kohaliku 

omavalitsuse valimised oleksid pidanud toimuma 2005. aasta korralistel valimistel 

(Sootla et al., 2011, 9). 

Perioodil 1998 -2000 viidi Läti kõigis 26-s rajoonis läbi haldusjaotuse analüüsid, mille 

põhjal koostati ettepanekud ühinemis- või koostööpiirkondade kohta. Analüüside käigus 

koguti esialgselt üle 120 erineva kriteeriumi ühinemispiirkondade moodustamiseks. 

2000. aasta lõpus ja 2001. aasta alguses töötati nende kriteeriumide põhjal ja 

välisekspertide kaasabil välja kohaliku omavalitsuse haldusjaotuse projekt, mis nägi ette 

102 uue omavalitsusüksuse loomist, lähtudes järgmistest kriteeriumidest (Sootla et al., 

2011, 9-10): 

1) Elanike arv vähemalt 5000 elanikku, nagu oli ka Taani haldusreformi 

eesmärk; 

2) Vallakeskus elanike arvuga vähemalt 2000 – 25 000; 
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3) Olemasolev teedevõrk ühinevatest omavalitsustest uude keskusesse; 

4) Vahemaa keskuse ja piiride vahel ei ületa 30 km. 

Kuni 2003. aastani liitus vabatahtlikult 66 omavalitsusüksust (37 ühinemist). 2005. 

aastaks ei olnud õnnestunud reformi teostada. Tõenäoliselt seetõttu, et Haldusreformi 

seaduses ei olnud selgeid regulatsioone reformi lõpule viimiseks ja ka sanktsioone 

(Sootla et al., 2011, 10).  

Riiklik rahastamisskeem ühinevatele omavalitsustele püüdis motiveerida omavalitsusi 

võimalikult kiiresti liituma – riigi toetuse maht sõltus ühinemise läbiviimise ajast: 2000. 

aastal oli toetus 5%, aastatel 2001-2002 4% ja 2003. aastal 3% ühinenud omavalitsuste 

eelarve mahust. Kui omavalitsuse eelarve oli rohkem kui viis miljonit latti, oli toetus 

2% eelarvest. Koostööpiirkondi rakendavatele omavalitsustele määrati toetust 1% 

eelarve mahust. 2000.-2004. aastal toimusid läbirääkimised 

kompensatsioonimehhanismide osas ning selle tulemusena määrati ühinevatele 

omavalitsustele toetuseks 200 000 LVL (281211 €) igale omavalitsusele, kes ühineb 

valitsuse poolt pakutud piirides. 2005. aastal viidi Haldusreformi seadusesse sisse 

muudatus ühinemistoetuste maksmise kohta ühinevatele omavalitsustele. Seaduse 

muudatus sätestas sihtotstarbelise toetuse eraldamise arengukava ning ühinenud 

omavalitsuse haldusstruktuuri projekti koostamiseks riikliku garantiiga vähemalt viieks 

aastaks (Sootla et al., 2011, 10). 

Läti omavalitsuste ühendamisel lähtuti sellest, et ühinevas omavalitsuses oleks vähemalt 

üks keskus, mis tagaks piirkonna arengu; töökohad ja infrastruktuur; kohaliku 

omavalitsuse ülesannete täitmiseks vajalikud infrastruktuuriobjektid ning võimekus täita 

senise rajooni ülesandeid (Sootla et al., 2011, 10). Läti haldusreformi eesmärgid on 

oluliselt abstraktsemad kui Taani eesmärgid, näiteks Lätis on sõnastatud eesmärgina 

töökohad ja infrastruktuur, samas kui Taanis oli selgelt sõnastatud, et valdades peaksid 

olema tööstus- ja äriettevõtted, kus töötavad kohalikud inimesed. 

Aastatel 2006 kuni 2008 koostati korduvalt uusi kaarte ja püüti koostöös 

omavalitsustega leida kõigile sobiv lahendus. Reformi sisus pidev ümberotsustamine oli 

tingitud ka sagedastest poliitilistest muudatustest. Korduvalt vahetusid 
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regionaalministrid, kellel olid erinevad nägemused haldusreformi korraldamisest 

(Sootla et al., 2011, 12). 

18. detsember 2008. a võttis Läti Parlament vastu otsuse, mille kohaselt jäi Lätis peale 

reformi 9 vabariiklikku linna ja 109 ühinenud omavalitsust. Reformikava alguses 1997. 

aastal oli Lätis 595 omavalitsust (7 vabariiklikku linna, 26 rajooni, 70 linna ja 502 

valda) (Sootla et al., 2011, 11-12). See otsus oli suuresti tingitud vajadusest vähendada 

kiiresti avaliku sektori kulutusi, sest Läti olukord oli majanduskriisi tõttu muutunud 

väga halvaks (Vesperis, Jankava, 2011, pp 248; Kattel, Raudla, 2013, pp 439). 2009. 

aastaks oli haldusreform Lätis läbi viidud, täielikult muutunud omavalitsuste struktuur 

moodustati 2009. a juulis ja pärast seda valitud kohalikud valitsused alustasid tööd 

(Brauksa, 2013, pp 329). 

2011. aastal koostatud analüüs selgitas välja, et pärast ühinemist on vähenenud 

valitsemiskulud analüüsis käsitletavates omavalitsustes (Viesite, Talsi, Orge) peamiselt 

volikoguliikmete väikesema arvu tõttu (sh kõrgemapalgalised volikogude esimehed ja 

aseesimehed). Pärast ühinemist on suurenenud sotsiaalkaitse kulud, kuid seda saab 

siduda eelkõige majanduskriisiga kui ühinemistega (Sootla et al., 2011, 76). Siiski 

näitavad suurenenud sotsiaalkaitse kulud seda, et omavalitsustel oli suutlikkus neid 

kulutusi teha, mis võib viidata ka omavalitsuse paranenud võimekusele. Vesperis ja 

Jankava (2011, pp 248) avaldavad Läti haldusreformi kajastavas uurimustöös oma 

arvamuse, et: „haldusreformi tulemusena on kohalikud omavalitsused oluliselt 

tugevamad nii majanduslikult kui ka ametnike kompetentsilt.”  

1.2.3 Haldusreformid Soomes 

Soomes on ainult üks kohaliku omavalitsuse tasand – vald. Vallad vastutavad enamike 

avalike teenuste pakkumise eest (Aalbu et al., 2008, lk 19). Soome kohalikud 

omavalitsused on kohustatud kindlustama elanikele juurdepääsu põhiteenustele nagu 

haridus, tervishoid, sotsiaalhooldus ning avaliku korra tagamine (Visor, 2007, 32).  

Migratsioon maalt linna on halvendanud ka Soome väikeste omavalitsusüksuste 

majanduslikku olukorda, sest elanike arv on seotud maksude laekumisega. Samas 

kulutused ühe elaniku kohta on suurenenud (Oitmaa, Rõigas, 1998, lk 88). Kohalikel 

omavalitsustel tekkisid oma väiksuse tõttu raskused kõikide vajalike ülesannete 
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täitmisel, seetõttu moodustati valdade ühendused, mis omakorda lõid organisatsioonid 

(valdade ühisnõukogud), mis keskenduvad ühe konkreetse ülesande täitmisele. Üldiselt 

on sellistes nõukogudes osalemine vabatahtlik, välja arvatud mõned nagu näiteks 

tervishoiualaseid eriteenuseid ning regionaalse arengu ja planeeringuga tegelevad 

nõukogud (Aalbu et al., 2008, lk 19). 

Kõige suurem haldusterritoriaalne muutus Soomes leidis aset 70-ndatel, kui iseseisvuse 

kaotas 54 omavalitsusüksust. Liitumise protsessid toimusid peamiselt piirkondades, kus 

oli üks suur linn, mida ümbritses üks maaline omavalitsus. Linnaline asustus oli 

laienenud maapiirkondadesse, kus vastastikune suhtlemine üha kasvas. Noored ja rikkad 

maksumaksjad olid linnast lahkunud, kuid töökohtade tõttu olid linnast endiselt 

sõltuvad. Vaieldi selle üle, kas sellistel piirkondadel tuleks linna- ja maaomavalitsusi 

sundida ühinema (Oitmaa, Rõigas, 1998, lk 88-89).  

Esimese haldusreformi tulemusena suurenes keskvalitsuse kontroll omavalitsuste 

tegevuste üle. Uued funktsioonid määrati kohalikele omavalitsustele vastavalt 

seadustele ning rahalisi vahendeid jagati omavalitsustele ainult ülesannete täitmiseks. 

Reformile ei järgnenud strukturaalseid ja institutsionaalseid muudatusi. Kohalike 

omavalitsuste keskmine suurus oli jätkuvalt väike, sest kohustuslikku 

omavalitsusüksuste ühendamist ei toimunud. Paljusid teenuseid osutati läbi ühiste 

üksuste (Visor, 2007, 31). 

1955. aastast kuni 1998. aastani oli valdade arv Soomes vähenenud 95 võrra, see on nii 

pika ajaperioodi kohta suhteliselt vähe. Seisuga 1. jaanuar 1999 oli Soomes 452 

kohaliku omavalitsuse üksust. Omavalitsuste suurused olid väga erinevad, elanike arv 

oli vahemikus 129 inimest (Sottunga vald Ahvenamaal) kuni pool miljonit (Helsingis). 

84-s vallas elas vähem kui 2000 inimest. Kokkuvõtvalt võib öelda, et 1999. aastaks ei 

olnud toimunud olulisi muutusi Soome halduskorralduses (Visor, 2007, 32).  

Soomes alustati kolmanda haldusreformi kavandamisega 2004. aastal. Algselt pälvis see 

väga suurt vastuseisu valdadest. 2005. aastal algatas valitsus projekti PARAS, mida 

juhtis rahandusminister. Projekti eesmärk oli hinnata ja teha ettepanekuid alternatiivsete 

kohustuste jaotuste ja munitsipaalstruktuuride kohta. 2007. aastal kehtestati 

struktuurimuudatuste raamseadus. Selle seadusega kehtestati raamistik kohaliku tasandi 



19 

 

protsessidele, mille käigus pidid kohalikud omavalitsused tegema ettepanekuid 

liitumisteks ja leidma lahendusi, kuidas pikemas perspektiivis pakkuda avalikke 

teenuseid (Aalbu et al., 2008, lk 19). Raamseadus kohaliku omavalitsuse ja kohalike 

teenuste ümberstruktureerimise kohta kehtestab omavalitsuste suurusele kaks künnist. 

Omavalitsusel peab olema vähemalt 20000 elanikku, et pakkuda põhilisi 

tervishoiuteenuseid ning 50000 elanikku, et tagada kutsekeskhariduse olemasolu (Aalbu 

et al., 2008, lk 20). Omavalitsuste kiiremaks liitumiseks toetas valitsus rahaliselt 

liitunud omavalitsusi, kui liitumine toimus enne tähtaega. Umbkaudu 300 omavalitsusel 

on ühisvolikogud, mis katavad enam kui 20000 elanikku. Praegu on Soomes piiratud 

arv omavalitsusi, mille rahvaarv jääb alla künnise ja mis ei kavatse kellegagi liituda ega 

ühisvolikogudes koostööd teha (Aalbu et al., 2008, lk 20). 

Soome võttis eeskuju haldusreformi korraldamisel Taani kogemusest. Kui oli selgunud 

kohalike omavalitsuste tugev vastuseis reformile, algatas Soome valitsus ülalt alla 

suunatud protsessi, minnes nii kaugele kui kehtivas seadusandlikus raamistikus 

võimalik. Eelkõige keskenduti omavalitsuste kokkuhoiule ja suutlikkusele pakkuda 

vajalikke teenuseid (Aalbu et al., 2008, lk 20). 

2009. aastal algatas Soome valitsus uue haldusreformi, mille eesmärk on avalike 

teenuste pakkumist muuta veelgi efektiivsemaks. Selleks luuakse kahetasandiline 

kohalike omavalitsuste süsteem: 6 regionaalset riiklikku administratiivüksust ja 15 

keskust majandusarengu, transpordi ja keskkonna koordineerimiseks (Ministry of 

Finance Finland).    

1.2.4 Haldusreformid Eestis 

Eestis on haldusreformi teema väga aktuaalne olnud juba väga pikka aega. Sellest 

räägitakse pidevalt ja kõikjal, kuid siiski on see reformiprojekt siiani ripakil ja suures 

osas tegemata. Suheldes kohalike omavalitsuste töötajatega haldusreformi teemal 

tunnistatakse pigem segadust ja teadmatust. Leidub kohalike omavalitsusi, kes selle 

julge sammu ise astuvad ja liituvad naabritega nagu näiteks eelmisel (2013.) aastal 

toimus Eesti suurem omavalitsusükste liitumine – loodi seitse uut omavalitsusüksust: 

Audru, Hiiu, Kose, Lääne-Nigula, Lüganuse, Põlva ning Viljandi vald 

(Siseministeerium (b)). Siiski siiani on see pigem kohalike inimeste algatus kui riikliku 
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reformi läbiviimine.  Käesoleva töö autor hindab peamiseks probleemiks haldusreformi 

läbiviimisel riikliku tasandi poliitikute hirmu võtta vastu ebapopulaarseid otsuseid 

kartes kaotada erakonna ja enda isikliku edu järgnevatel valimistel.    

Haldusreformi läbiviimise vajadusest on kõneldud aastakümneid. 1999. aastal võimule 

tulnud kolmikliit plaanis koalitsioonileppes teostada haldusreformi tol ajal järgnevateks 

kohalikeks omavalitsusteks (Eesti Entsüklopeedia, 2002). Laar (2000) nimetab 2000. 

aastal haldusreformi aktuaalsuse kasvu põhjuseks Eestis kodanike rahulolematust 

avalike teenuste pakkumisel, võimu võõrandumist, avaliku sektori suuri kulusid ning 

globaliseerumist.  

Selles, et Eesti haldusjaotus vajab korrastamist on suur osa Eesti poliitikutest ühel 

meelel, samas ei ole selget ja ühtset arusaama, milline oleks hea ja efektiivne kohaliku 

omavalitsuse suurus. Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste süsteem on saanud hulgaliselt 

negatiivset kriitikat erinevatel põhjustel ja eesmärkidel. On jäänud mulje, et 

probleemide lahendamiseks ja tasakaalustatud maapiirkondade arengu seisukohast on 

tähtis jõuda omavalitsusüksuste suurendamiseni. See aga nõuab jällegi teadmist, milline 

on parim suurus kohalikule omavalitsusele, selleks et pakkuda kohalikele elanikele 

parimaid tingimusi (Reiljan, Ülper, 2010, pp 5, 23).   

Eesti haldusjaotus pärineb muinasajast kui juba 12. sajandi lõpul olid olemas Eesti 

aladel muinaskihelkonnad, mis koondas ühte hõimu kuuluvaid ja ühiste 

majandushuvidega külasid. 13. sajandi algul oli Eestis 40 - 45 kihelkonda, millest 

omakorda moodustati maakonnad. 13.-18. sajandini oli maakonnad olulisema 

tähtsusega kui kihelkonnad. 18. sajandi lõpus hakkas suurenema valdade (17.-18. saj 

mõisteti vallana mõisamaad koos sellel elavate pärisorjuslike talupoegadega, 18. saj 

lõpust peeti vallaks talurahvakogukonda, mis toimis mõisa eestkoste all) osatähtsus. 

1866. aastal muudeti vald riiklikuks haldusüksuseks. Esialgseks kriteeriumiks vallale oli 

200 meeshinge olemasolu, mistõttu valdu oli arvukalt – üle 1000. Seejärel hakkas 

valdade arv vähenema, aastal 1934 oli Eestis 369 valda. 1917. aastast asendati 

seisuslikud vallavolikogud demokraatlikult valitavate vallakodanike esindustega – 

vallanõukogudega ning valdade ühe funktsioonina lisandus ka mõisamaade haldamine 

(Eesti Entsüklopeedia, 2002). 
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Pärast 1934. aasta rahvaloendust hakati Edgar Kanti algatusel Eestile kujundama uut 

haldusjaotust. Vallareformi uuringute teostaja Endel Krepp nimetas valdade 

kujunemisel olulisteks näitajateks tugevat keskust ja terviklikku maa-ala. Sel ajal peeti 

optimaalseks valda, mille keskus asub piiridest 7-8 kilomeetri kaugusel. 1. aprillil 1939. 

a jõustus vallareform, mille järgi jäi Eestisse 248 valda. Vene okupatsiooniga 1940.-tel 

aastatel muudeti kogu toimiv haldusjaotus, mida omakorda muudeti veel korduvalt. 

Nõukogude aja lõpul, 1989. aastal oli Eestis 6 vabariiklikku linna, 4 linnarajooni 

(Tallinnas), 15 maarajooni, 33 linna, 23 alevit, 191 külanõukogu, mis sisaldasid 3436 

maa-asulat. 1990. aastal hakati muutma külanõukogusid valdadeks ja maarajoone 

maakondadeks. 1995. a sätestati, et Eestis on kolm erinevat haldusüksust: maakond, linn 

ja vald. Vald võib jaguneda alevikeks, küladeks jm territoriaalüksusteks (Eesti 

Entsüklopeedia, 2002). 

 

Allikas: Eesti Entsüklopeedia (2002) 

Joonis 2. Eesti haldusjaotus 1939. aastal 

 

Vallad ja linnad on moodustatud kohaliku kogukondliku valitsemise printsiibil, mis 

moodustavad avaliku halduse süsteemi esmase tasandi. Vallal ja linnal on võrdne 



22 

 

kohaliku omavalitsusüksuse õiguslik staatus. Lisaks on Eestis veel 17 vallasisest linna, 

mis eraldi haldusüksust ei moodusta (Siseministeerium). 

Võrreldes 1930. (Joonis 2) ja 2000. aastate Eesti haldusjaotust on näha, et esineb 

erinevusi territoriaalses jaotuses, kuid omavalitsuste arv nii 1930. kui ka 2000. aastatel 

on sama. Seega, arvestades olulist tingimuste muutust aja jooksul vahemaade läbimisel, 

seda eelkõige kiirete transpordivahendite ja heade teeolude näol, aga ka kasvanud 

linnastumise tõttu, võib öelda, et haldusreformi vajadus on põhjendatud.   

2001. aastal valmis Siseministeeriumis ettepanek vähendada kohalike 

omavalitsusüksuste arvu 247-lt 106-ni. 25. juunil 2001 avaldati korraldus 

„Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine vallade ja linnade osas”, milles 

oli üksikasjalik plaan iga ühineva omavalitsuse kohta. Valitsus toetas valdade 

sundliitmist, millele olid vastu paljud kohalikud omavalitsused ja Reformierakond, kes 

toetas vaid vabatahtlikku ühinemist. Seega on siiani omavalitsused liitunudki vaid 

vabatahtlikult (Eesti Entsüklopeedia, 2002). 2014. aasta aprillis on Eestis 215 

omavalitsusüksust – 30 linna ja 185 valda (Siseministeerium).  

Nii nagu Soomes ja Lätis, püütakse ka Eestis motiveerida kohaliku omavalitsuse 

haldusüksusi omavahel ühinema, makstes ühinevatele valdadele ja linnadele toetust. 

Eestis 28. juunil 2004. aastal vastu võetud Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise 

soodustamise seadus kehtestas Eestis ühinevatele omavalitsustele riigieelarvest 

eraldatavaks ühinemistoetuseks 500 krooni (32 €) ühinenud kohaliku omavalitsuse 

üksuse elaniku kohta ning see ei võinud olla väiksem kui 1 500 000 krooni (~95867 €) 

ja suurem kui 3 000 000 krooni (~191735 €) vastava kohaliku omavalitsuse üksuse 

kohta. Ühinemise käigus moodustuvale kohaliku omavalitsuse üksusele territooriumiosa 

üleandmisel eraldati ühinevale kohaliku omavalitsuse üksusele riigieelarvest toetust 500 

krooni (32 €) üleantava territooriumiosa elaniku kohta. Ühinemise käigus moodustunud 

kohaliku omavalitsuse üksusele ühinemistoetuse maksmisel summeeriti iga ühinenud 

omavalitsusüksuse või üleantud territooriumiosa kohta eraldi arvutatud ühinemistoetus. 

Praeguseks hetkeks on ühinemistoetust tõstetud: 50 eurot ühinenud kohaliku 

omavalitsuse üksuse elaniku kohta ning see ei või olla väiksem kui 150 000 eurot ja 

suurem kui 400 000 eurot iga ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta ning 
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ühinemise käigus moodustuvale omavalitsusele 50 € üleantava territooriumiosa elaniku 

kohta (Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus, § 6). 

Siiani on vabatahtlikud ühinemised siiski pigem haruldased, seetõttu on riiklikul 

tasandil plaanis uued võtted kohaliku omavalitsusüksuste ühinemiste elavdamiseks. 

Praeguseks on Siseministeeriumi poolt avalikustatud Omavalitsuskorralduse reformi 

seaduse eelnõu, mille seletuskiri täpsustab, et „killustunud omavalitsuskorraldus on 

jäänud selgelt maha kogu ühiskonna arengust viimastel aastakümnetel ja ei taga suurel 

osal Eesti territooriumist kohaliku elu korraldamist ja avalike teenuste pakkumist 

parimal võimalikul viisil, lähtudes elanike vajadustest” (Omavalitsuskorralduse reformi 

seaduse eelnõu seletuskiri, 2013, lk 1).   

Omavalitsuskorralduse reformi seaduse vastuvõtmise eesmärk on tagada kogu Eestis 

tasakaalustatud areng, mille eelduseks on kogu riigis elanikele kättesaadavad ja 

kvaliteetsed avalikud teenused, tagades elanikele võrdsema kohtlemise, sõltumata nende 

elukohast. Seaduse koostajad on veendunud, et omavalitsuse võimekuse tagab 

omavalitsusüksuse „piisav suurus ja kattuvus oma elanike igapäevaelu 

toimepiirkonnaga” (Omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu, sissejuhatus).  

Seda reformi eelnõud on hakatud nimetama ka tõmbekeskuste reformiks, sest selle 

reformi tulem peaks olema haldusjaotus just tõmbekeskuste järgi. Tõmbekeskus on selle 

seaduse järgi toimepiirkonna keskne tiheasustatud asula, mis asub 30 minuti autosõidu 

kaugusel ja on peamine sihtkoht selle piirkonna inimestele igapäevaste ja perioodiliste 

teenuste tarbimisel, tööl käimisel ja hariduse omandamisel. Uus loodav haldusüksus 

peaks koosnema vähemalt ühest tõmbekeskusest ja „sellega funktsionaalselt seotud 

asulatest ning nende tagamaal asuvatest paikkondadest, kus elab üldjuhul vähemalt 

5000 elanikku (Omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu, § 2). 

Omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu sätestab, et hiljemalt 30. detsembriks 

2014 tuleb valdade ja linnade ühinemisotsused esitada maavanemale 

(Omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu, § 5, lg 5). Volikogude poolt algatatud 

kohalike omavalitsusüksuste ühinemisel makstakse ühinevatele valdadele ja linnadele 

riigieelarvest toetust vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise 

seadusele. Vabariigi Valitsuse poolt algatatud ühinemisel kaetakse ühinemisega 
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kaasnevad kulud riigieelarvest vastavalt riigieelarve seaduse § 30 lõike 3 järgi 

(Omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu, §14).  

Seaduse eelnõusse on sisse pandud ka punkt töötajate ülemineku kohta, mis sätestab, et 

kõik ühineva omavalitsuse töötajad lähevad üle loodavasse omavalitsusüksusesse ja kui 

ühinemise tulemusel nende töökoht kaotatakse, pakutakse töötajatele muud nende 

kvalifikatsioonile sobivat teenistuskohta samas loodavas omavalitsusüksuses. Ka 

senisele vallavanemale või linnapeale pakutakse sobivat töö- või ametikohta vähemalt 

kaheks ühinemisjärgseks aastaks (Omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu 

seletuskiri, 2013, lk 27). Seega on Eesti veel täiesti haldusreformi ootel, kuid praeguste 

plaanide kohaselt mitte enam kauaks. 

1.2.5 Olulisemad sarnasused ja erinevused Taani, Läti, Soome ja Eesti 

haldusreformide vahel 

Vaadeldes nelja riigi, Taani, Läti, Soome ja Eesti põhjuseid, eesmärke ja protsesse 

haldusreformi teostamisel, võib väita, et olukord on üsna sarnane. Taanis tunnetati 

haldusreformi teostamise vajadust kõige varem, peamiselt majandustõusu ja töökohtade 

kasvu, eelkõige naiste tööhõive suurenemise tõttu, tekkis suurem vajadus 

sotsiaalvaldkonna avalike teenuste järele nagu näiteks lastehoid. Samas kohalikud 

omavalitsused ei suutnud nõudlusega kaasa tulla s.t kõiki vajalike teenuseid pakkuda, 

sest puudusid nii rahalised vahendid kui ka kompetents. Taanis oli 95% valdade elanike 

arv 1960. aastatel väiksem kui 5000 elanikku. 

Lätis, Soomes ja Eestis oli haldusreformi teostamise peamiseks põhjuseks 

maapiirkondade elanike arvu vähenemine. Maapiirkondades asuvad kohalikud 

omavalitsusüksused olid väga väikesed ja samuti ei suutnud nõuetekohaselt pakkuda 

avalikke teenused. Soomes oli olukord veidi keerulisem seetõttu, et vallad vastutasid  

juba enne haldusreformi enamike avalike teenuste osutamise eest.  

Taani ja Läti haldusreformi teostamise üks eesmärkidest oli samuti suurendada kohaliku 

võimu vastutust avalike teenuste pakkumisel, seega ka selgelt eristuv kohaliku ja 

regionaalvalitsuse tasand. Kõikides käesolevas töös vaadeldavates riikides oli üheks 

oluliseks haldusreformi eesmärgiks kodanike suurem kaasatus omavalitsuse 

probleemide lahendamisel ja arendamisel, mis siiski kahjuks suures osas jäi teostamata.  
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Peamiselt püütakse omavalitsusüksuste liitumist koordineerida elanike arvu alusel. 

Taanis, Lätis ja Eestis on seatud kohaliku omavalitsusüksuse elanike arvuks 

minimaalselt 5000 elanikku. Taanis nimetati ka aktsepteeritav maakonna elanike 

minimaalne arv – 20000 inimest. Soome lähenes veidi teisiti, seal olid nõuded 

teistsugused, sest ka näiteks tervishoiu ja kutsehariduse teenust peab pakkuma kohalik 

omavalitsus. Soome kehtestas elanike arvu kriteeriumid selle järgi, mis eesmärgi 

omavalitsus endale seab: kui omavalitsus soovib pakkuda kvaliteetset tervishoiu teenust 

peab elanike arv olema vähemalt 20000 inimest, kui kohaliku omavalitsuse eesmärk on 

lisaks pakkuda ka korralikku kutseharidust, peab elanike arv olema vähemalt 50000 

elanikku. Lätis ja Eestis on seatud ka vahemaaline nõue, st et piirkonna keskus ei tohi 

jääda kellelegi kaugemale kui 30 kilomeetrit (30 minutilise autosõidu kaugus). 

Kõigis neljas riigis anti kohalikele omavalitsustele võimalus vabatahtlikeks 

ühinemiseks, mis aga edu ei toonud (Sootla et al, 2011, 10; Visor, 2007, 31). Igas riigis 

oli eeskujulikke omavalitsusi, kes suutsid naaberomavalitstustega koos moodustada 

nõuetekohase omavalitsuse, kuid need olid üksikud erandid. Soomes, Lätis ja Eestis anti 

vabatahtlikult ühinevatele omavalitsustele ka rahalist toetust, kuid see polnud ka 

piisavalt motiveeriv. Taanis ja Lätis viidi lõpuks läbi kohustuslik ühinemine, Soomes on 

siiani omavalitsusi, mis keelduvad teistega ühinemast, Eesti plaanib uut ühinemislainet, 

mis on samuti pigem kohustuslik.  

Nii nagu Eestis on haldusreform olnud aastaid poliitikutele oluliseks teemaks, oli see ka 

teistes vaadeldavates riikides väga pikk protsess. Protsessi venitavad poliitilised 

muutused, ministrite vahetumised, ka valimised, sest valdade kohustuslikuks 

ühinemiseks suunamine võib tuua kaasa poliitilise ebapopulaarsuse – valijad võivad 

sellist sammu pidada pigem ebaõigeks.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et avaliku sektori teenuste kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine 

ning samas avaliku sektori kulutuste vähendamine on oluline ja aktuaalne teema 

paljudes Euroopa riikides, nii ka käesolevas uurimustöös käsitletud riikides Taanis, 

Lätis, Soomes ja Eestis.   
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1.3 Piirkonna arenguvõime ja selle mõõtmine 

Piirkonna arenguvõimeks peetakse piirkonna omadusi või vahendeid, mis annavad 

võimaluse piirkonnas varade hulka suurendada (Piterski, 2001). Piirkonna arenguvõime 

on oluline ka regiooni sotsiaalse võrdsuse ja majandusliku efektiivsuse seisukohast 

(Tamm, Keskpaik, 2001). Regiooni sotsiaal-majanduslik areng avaldub elanike 

jõukuses ja heaolus, majanduslikus olukorras, teenuste kvaliteedis ja nende 

kättesaadavuses ning taristu seisundis. Erinevused riigisiseste piirkondade 

arenguvõimes mõjutavad elanike eneseteostusvõimalusi, identiteeti ja elulaadi. Kuigi ka 

elanikud saavad panustada oma kodukoha arengusse ja seeläbi enda elukeskkonna 

kvaliteeti, on piirkondade erisuste mõju oluliselt püsivam ja tugevam kui üksikisiku 

tasandil püüded elukeskkonna parandamiseks. Kordades lihtsam on inimestel vahetada 

elukohta kui oma kodukoha elukeskkonna arengutaset muuta (Sepp, 2010, lk 49). 

Näitajaid, mis mõõdavad piirkondade arenguvõimet st nii majanduslikku kasvu, 

inimeste heaolu kui ka jätkusuutlikkust, on loodud mitmete institutsioonide poolt. 

Selliste näitajate leidmise vajadus tuleneb asjaolust, et ainuüksi sisemajanduse 

koguprodukt ei ole arengu hindamise seisukohast piisav, arengut tuleb vaadelda 

laiemalt, võttes arvesse ka sotsiaalse heaolu ja looduskeskkonna tingimused. Samas 

tuleb nentida, et regiooni arengu hindamine on raskendatud arengu mitmemõõtmelise 

olemuse tõttu ja siiani puudub ühtne tunnustatud meetod piirkonna arengu mõõtmiseks. 

Siiski on levinud arusaam, et arengut ei saa mõõta või hinnata vaid ühe näitaja põhiselt, 

vaid reeglina on arengutaset analüüsivate ja võrdlevate mõõdikute puhul tegemist 

koondnäitajatega (Omel et al., 2011, lk 32, 33).   

Seega hõlmab areng nii majanduslikku, kui ka kvalitatiivseid ja struktuurseid muutusi 

ühiskonnas. Nendeks võib pidada väärtushinnangute ja hoiakute muutumist, 

mittemateriaalsete vajaduste rahuldatust ning tehnoloogia, ühiskondlike institutsioonide 

ja demograafilist arengut. Lisaks majanduslikule kasvule on elanike heaolu ja 

elukvaliteedi tõus tegurid, mis loovad arusaama piirkonna arengust (Omel et al., 2011, 

lk 32, 33). 

Regioonide sotsiaal-majanduslikku arengut mõjutavad nii välised kui sisemised tegurid. 

Välised tegurid on näiteks kaugus „tuumregioonidest”, naaberregioonide arengutase ja 
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regiooni poliitiline, kultuuriline ja looduslik asend. Sisemised tegurid on 

haridussüsteemi tase, inimkapital ning piirkonna ajalugu (Sepp, 2010, lk 49-50). Lisaks 

inimkapitalile on nimetatud piirkonna arenguvõimet mõjutavaks teguriks materiaalsete 

vahendite olemasolu (Buhociu et al., 2012; Dziaduch, 2012; Piterski, 2001). Piterski 

(2001) tõstab esile piirkonna arenguvõime jaoks oluliste administratiivset tähtsust 

omavate teguritena demograafilist olukorda, finantsvõimekust, transpordiühendust ning 

taristut, tööstuslikku, teaduslikku ja kultuurilist potentsiaali, elukvaliteeti, ökoloogilist 

olukorda, poliitilisi olusid ning ka kriminaalsust. 

Dziaduch (2012) toob välja viis piirkonna arenguvõimele olulisemat valdkonda: inim- 

ja sotsiaalkapital, elustandard, majanduslik potentsiaal, aktiivne kohalik omavalitsus 

ning turismipotentsiaal. Inim- ja sotsiaalkapital koosneb kolmest näitajast: 

demograafiline olukord, hariduse tase ja kodanike aktiivsus. Elustandard põhineb 

sissetulekute tasemel, looduskeskkonnal, sotsiaalse infrastruktuuri kättesaadavusel, 

elamispindade olemasolul ja nende kättesaadavusel. Majanduslik potentsiaal põhineb 

tehnoloogilisel potentsiaalil, atraktiivsusel investeerijatele, tööjõu olemasolul ja 

transpordi kättesaadavusel. Aktiivne kohalik omavalitsus sõltub samuti 

investeeringutest, tuludest ning Euroopa Liidu fondide finantseeringutest ja 

osafinantseeringutest. Viimane näitaja, turismi potentsiaal, sõltub Dziaduch’i hinnangul 

atraktiivsetest turismipiirkondadest, majutusasutustest, turismi nõudlusest ja 

turismirajatistest. Seega ka Dziaduch toonitab juba eelpool mainitud tegureid piirkonna 

arenguvõime hindamisel, kuid täpsustab oluliselt mida ta nende märksõnade all silmas 

peab. 

Maaelu arengu aruandes 2011 avaldatud analüüs jaotab piirkonnad linnalisteks ja 

maalisteks, väites, et linnaline piirkond on edumeelsem ja arenguvõimelisem. 

Piirkondade hindamiseks vaadeldakse kaugust olulisest keskusest, eeldusel, et keskuse 

lähedus annab suuremad võimalused regiooni mitmekesistamiseks, valglinnastumine 

tagab erinevate teenuste ja kaupade nõudluse, mis võimaldab piirkonna elanikele 

suurema materiaalse heaolu. Teiseks oluliseks näitajate grupiks nimetatakse rahvaarvu 

ja elanike asustustihedust, mis on samuti seotud suuremate võimalustega äritegevuseks 

ja ka avalike teenuste pakkumisega. Kolmas mõõdik on elanike sissetulekute tase, sest 
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madalad sissetulekud seavad regiooni surve alla, kus inimesed võivad olla sunnitud 

suurema materiaalse heaolu pärast elukohta vahetama (Omel et al., 2011, lk 37). 

Maaelu arengu hindamiseks on Maaelu arengu aruandes 2011 esitatud viis olulisemat 

valdkonda: paiknemine, rahvastik, heaolu, ettevõtlus ja maakasutus. Paiknemise 

valdkond hõlmab selliseid näitajaid nagu asukohaindeks, paljukorteriliste elamute 

osatähtsus, uusasustuste osatähtsus, rahvaarv ja asustustihedus. Rahvastiku valdkonna 

kriteeriumid on rahvastiku osatähtsus vanuses 65 ja enam, demograafiline tööturusurve 

indeks, rändesaldo ning üldhariduse päevaõppekooli õpilaste arv elaniku kohta. Heaolu 

hindamiseks nimetatakse palgatöötaja kuukeskmist brutotulu, brutotulu saajate 

osatähtsust, sissetulekute muutust, registreeritud töötute arvu elaniku kohta, 

omavalitsuse võlakoormust ja toimetulekutoetuste suurust elaniku kohta. 

Ettevõtlusnäitaja sõltub statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arvu muutusest elaniku 

kohta, kaubandus-, majutus- ja toitlustusettevõtete osatähtsusest võrreldes 

põllumajandusettevõtetega ning mittemikroettevõtete osatähtsusest. Maakasutuse 

valdkonna näitaja koosneb põllumaast inimese kohta, põllumaa osatähtsusest, 

metsamaast inimese kohta ja põllumaa keskmisest boniteedist (Omel et al., 2011, lk 45).   

Omavalitsuse arenguvõime ja haldussuutlikkus on omavahel tihedalt seotud. 

Haldussuutlik omavalitsus on arenguvõimelisem kui haldussuutmatu omavalitsus. 

Haldussuutlikkuse ehk võimekuse mõõtmiseks on Geomedia poolt koostatud analüüsis 

välja toodud järgnevad komponendid: omavalitsuse rahvastik ja maa, kohaliku 

majanduse tugevus ja mitmekesisus, elanikkonna heaolu, omavalitsuse finantsolukord, 

haldusaparaadi kui organisatsiooni tugevus ning avalike teenuste maht ja mitmekesisus 

(Sepp et al., 2009, lk 3). Kõiki neid näitajaid on ka juba eelpool mitmed autorid 

seostanud omavalitsuse arenguvõimega.  

Rahvastiku ja maa komponent koosneb omakorda järgnevatest näitajatest: elanike arv, 

ülalpeetavate määr, rahvastiku taastootmispotentsiaal ning maa summaarne 

maksustamishind. Kohaliku majanduse olukorra hindamiseks arvestatakse 

majandusüksuste ja töökohtade arvu 15-64 aastaste elanike kohta, töökoha keskmist 

väärtust ning majanduse mitmekesisust, arvestades omavalitsuses registreeritud 

ettevõtete tegevusalade mitmekülgsust. Elanikkonna heaolu mõõtmisel arvestatakse 

elanike palga- ja pensionitulud elanike kohta, töökohtade ja töötute arvu 15-64 aastaste 
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elanike kohta ning toimetulekutoetuste mahtu elanike kohta. Omavalitsuse 

finantsolukorra hindamiseks kasutatakse omavalitsuse eelarve mahtu (v.a 

sihtotstarbelised toetused) elaniku kohta, võlakoormust, kohaliku omavalitsuse põhivara 

elaniku kohta, kohalike investeeringute mahtu elaniku kohta ja omafinantseerimise 

võimekust. Kohaliku omavalitsuse organisatsiooni tugevuse hindamiseks arvestatakse 

kohalikel valimistel osalemise aktiivsust, omavalitsuse ametiasutuste koosseisu ning 

omavalitsuse ametiasutuste, hallatavate asutuste ja munitsipaalosalusega eraõiguslike 

ühingute arvu. Kohaliku omavalitsuse poolt pakutavate avalike teenuste olukorra 

hindamiseks kasutatakse järgnevaid näitajaid: haridusteenuste olemasolu, hariduskulud 

0-19 aastaste elanike kohta, sotsiaal- ja tervishoiuteenuste mitmekesisus, kohaliku 

omavalitsuse poolt tehtava sotsiaalse kaitse kulud elaniku kohta, vaba aja teenuseid 

pakkuvate munitsipaalasutuste olemasolu, vaba aja kulud elaniku kohta, majanduse ja 

keskkonnakaitse asutuste ning eraõiguslike ühingute arv ning majanduse ja 

keskkonnakaitse kulud elaniku kohta (Sepp et al., 2009, lk 5-11). Sepp (2010, lk 49) 

toonitab, et „kõige selgemalt väljendub regioonide areng võrdluses eelnevate perioodide 

arengutasemetega ning regioonide vahelises võrdluses”. 

Seega on näha, et erinevate autorite käsitlused regiooni arengu hindamisest on paljudes 

seisukohtades sarnased ja samas ka erinevad. Kõik autorid rõhutavad inimkapitali 

tähtsust, seda saab hinnata näiteks rahvaarvu, demograafilise olukorra ning 

üldhariduskoolides õppivate õpilaste arvu elaniku kohta alusel. Teiseks arengu 

mõõtmisel oluliseks teguriks on nimetatud elanike elustandardit ehk heaolu, seda saab 

mõõta näiteks sissetulekute taseme ning ka toimetulekutoetuste saajate ning töötute arvu 

elaniku kohta järgi. Kolmas oluline valdkond on majanduslik ehk ettevõtluspotentsiaal, 

mille mõõdikutena on mainitud näiteks ettevõtete arvu elaniku kohta, kaugus keskusest, 

mittemikroettevõtete osatähtsus kogu ettevõtete arvust, töökohta arvu ühe 15-64 aastase 

elaniku kohta. Kohaliku omavalitsuse kui haldusaparaadi arenguvõimet saab hinnata 

näiteks omavalitsuse võlakoormuse alusel või eelarve mahu elaniku kohta järgi. 

Käesoleva töö autor lisaks omalt poolt ühe võimaliku mõõdikuna ka investeeringute 

suurust elaniku kohta. Kogukonna aktiivsuse hindamisel on nimetatud elanike 

valimisaktiivsust. Näitajaid, mille järgi hinnata piirkonna arenguvõimet on palju. 

Selleks, et leida parimad mõõdikud tulevad kasuks eelnevad teadmised analüüsitavast 

piirkonnast.   
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2. LÄÄNE-VIRUMAA KOHALIKE OMAVALITSUSTE 

ARENGUVÕIME ANALÜÜS 

2.1 Kohalike omavalitsusüksuste liitumine Lääne-Virumaal 

Igas maakonnas on vähemalt üks haldusterritoriaalse reformi läbi teinud kohalik 

omavalitsus, mis on vähemalt ühe naabervallaga ühinenud. Lääne-Virumaal on neid 

omavalitsusi neli. 1999. aastal ühinesid Vihula ja Võsu vallad, võttes nimeks Vihula 

vald. Vihula valla pindala on 364,3 km2 ja ühinemise järel 2006. aasta alguses oli 

omavalitsuses 1889 elanikku. 2005. aastal toimus lausa kolm kohalike omavalitsuste 

ühinemist: Tamsalu linn ja Tamsalu vald moodustasid Tamsalu valla, mille suurus on 

214,6 km2 ning 2006. aasta alguses oli elanikke 4307; Tapa linn, Saksi vald ja Järva 

maakonna piirides varem paiknenud Lehtse vald moodustasid Tapa valla suurusega 

264,3 km2 ja 2006. aasta jaanuaris oli Tapa valla rahvaarv 8953 inimest ning Avanduse 

ja Väike-Maarja vald moodustasid ühise 457,4 km2 suuruse Väike-Maarja valla, mille 

elanike arv 2006. aastal oli 5191 (Ülevaade kohaliku omavalitsuse üksuste 

vabatahtlikust ühinemisest 1999-2013; Statistikaamet, 2014, Kohalike omavalitsuste 

portaal, 2014).  

Tabel 1. Ühinenud Lääne-Virumaa omavalitsuste rahvaarv ja pindala  

  Rahvaarv 
Pindala 
(km2) 

Tamsalu vald 4307 214.6 

Tapa vald 8953 264.3 

Vihula vald 1889 364.3 

Väike-Maarja vald 5191 457.4 
Andmed seisuga 01.01.2006.  

Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2014); Kohalike omavalitsuste portaali (2014) 
andmete alusel 

Eelmises peatükis tutvustatud Eesti kavandatava uue haldusterritoriaalse reformi 

eesmärk on muuta riigi haldusjaotus tõmbekeskustel põhinevaks. 2013. aasta augustis 

tutvustati regionaalministri Siim Kiisleri poolt riikliku nägemust tõmbekeskuste 

jaotumisest. Lääne-Virumaal oleks selle kava kohaselt seitse tõmbekeskust: Haljala, 

Kadrina, Kunda, Rakvere, Tapa, Viru-Jaagupi ja Väike-Maarja (Kiisler, 2013).     
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2.1.1 Vihula vald 

Vihula vallavolikogu tegi juba 1994. aastal Võsu vallavolikogule ettepaneku 

omavalitsuste liitmiseks, kuid siis vastas Võsu keeldumisega, sest nende eesmärk oli sel 

ajal taastada kunagine Palmse vald, mis siiski ei õnnestunud (Omavalitsuste ühinemise 

mõju... , lk 14). 

1998. aasta augustis tegi Vihula vallavolikogu Võsu vallavolikogule uuesti ettepaneku 

valdade liitmiseks, Võsu ettepanekule ei vastanud, sest vajas pikemat mõtlemisaega. 

Sama aasta detsembris tehti Vihula poolt uus ettepanek, millele Võsu vastas 1999. a 

jaanuaris positiivselt (Omavalitsuste ühinemise mõju... , lk 14). 

1998. aasta detsembris viidi läbi nii Võsu kui Vihula vallas rahvaküsitlused, mille 

tulemustest selgus, et üle poole valdade rahvastikust on nõus Võsu ja Vihula valla 

ühinemisega. 28. jaanuaril 1999 otsustati mõlema valla volikogudes esitada Vabariigi 

Valitsusele taotlus Vihula ja Võsu valla liitmiseks (Omavalitsuste ühinemise mõju... , lk 

14 - 15). 8. juunil 1999. andis Vabariigi Valitsus välja määruse haldusterritoriaalse 

korra muutmise kohta Vihula valla ja Võsu valla osas. Muudatus jõustus Vihula 

Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval (Haldusterritoriaalse korra 

muutmine Vihula valla ja Võsu valla osas, 1999).  

2.1.2 Tamsalu vald 

Tamsalu alev sai Eesti iseseisvuse taastamise järel 1993. aastal vallakeskuseks (Eesti 

Entsüklopeedia 9, lk 259). 1996. aastal omistati Tamsalu alevile linnaõigused ning 

omavalitsusüksus jagunes kaheks eraldi juhtimisega kohalikuks omavalitsuseks: 

Tamsalu linnaks ja Tamsalu vallaks. 2005. aastal linn ja vald ühinesid Tamsalu valla 

nime alla. Tamsalu linnast sai vallasisene linn (Tamsalu valla koduleht). 

Töö autori arvates võis Tamsalu  valla ja linna ühinemine toimuda oluliselt lihtsamalt 

võrreldes teiste maakonnas toimunud ühinemistega, sest kuni 1996. aastani moodustati 

samuti ühine omavalitsus ning uue omavalitsuse nimi jäi samaks, lisaks säilisid ka 

Tamsalu linnaõigused. Ka Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg (2014) kinnitab, et 

„Tamsalu linna ja valla ühinemine oli vajalik, sest tegu oli kahe kokkukasvanud 

kogukonnaga”. Uudebergi sõnul paranes tänu valla ja linna ühinemisele omavalitsuse 
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majanduslik võimekus, eelkõige suuremate investeeringute teostamise näol ning avanes 

võimalus palgata tööle kompetentsemaid ametnikke. 

16. juunil 2005. andis Vabariigi Valitsus välja määruse haldusterritoriaalse korra 

muutmise kohta Tamsalu linna ja Tamsalu valla osas. Muudatus jõustus Tamsalu 

Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval (Tamsalu linna ja Tamsalu 

valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste 

muutmine, 2005).  

2.1.3 Tapa vald 

Tapa linna, seda ümbritsenud Saksi valla ja Järva maakonda kuulunud Lehtse valla 

ühinemiseks hakati tõsisemaid ettevalmistusi tegema 2004. aastal. Sama aasta oktoobris 

korraldati omavalitsustes rahvahääletused kohalike elanike meelsuse teadasaamiseks. 

Hääletuse tulemused olid ühinemise suhtes positiivsed ning protsessiga jätkati (Virumaa 

Nädalaleht, 25.10.2004). Saksi vallas asuvate Kiku, Salda ja Pariisi küla elanikud (~ 

270 inimest) eelistasid liituda nendega piirneva Kadrina vallaga. Elanike tahtele vastu 

tulek tekitas Saksi vallas palju küsimusi, kuna ei oldud kindel kuidas mõjutab osade 

külade ühineva omavalitsuse koosseisust välja arvamine riigi poolt makstava 

ühinemistoetuse suurust. Pärast Siseministeeriumi kinnitust, et Kadrina vallaga liituda 

soovivad külad toetust ei mõjuta kiideti Saksi vallavolikogu istungil elanike soov heaks 

(Postimees, 17.12.2004). 

16. juunil 2005. andis Vabariigi Valitsus välja määruse haldusterritoriaalse korra 

muutmise kohta Tapa linna, Saksi valla, Lehtse valla ja Kadrina valla osas. Muudatus 

jõustus Tapa valla ja Kadrina valla volikogude valimistulemuste väljakuulutamise 

päeval (Lehtse valla, Saksi valla ja Tapa linna haldusterritoriaalse korralduse ja Kadrina 

valla piiri muutmine ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine, 

2005).  

Tapa valla ühinemine on Eestis ainulaadne seetõttu, et muutusid maakondade piirid – 

Lehtse vald  liikus Järvamaa koosseisust Lääne-Virumaale. Ei varem ega hiljem pole 

taasiseseisvunud Eestis analoogseid territoriaalseid muutuseid toimunud (Eesti 

Entsüklopeedia, 2002). 



33 

 

2.1.4 Väike-Maarja vald 

2004. aasta lõpus tegi Avanduse vallavolikogu Väike-Maarja vallavolikogule 

ettepaneku omavalitsuste ühinemiseks (Väike-Maarja valla infoleht, 01.2005). Väike-

Maarja abivallavanema Kaarel Moisa (2014) sõnul oli Avanduse valla initsiatiiv 

liitumiseks Väike-Maarjaga tingitud Avanduse valla murest, et nii väikese vallana, mille 

rahvaarv pidevalt vähenes ja selles tingituna ka omavalitsuse eelarve, ei näinud nad 

enam perspektiivi arenguks.  

2005. aasta märtsis korraldati valdades rahvahääletused, mille tulemusena toetas Väike-

Maarja vallas ühinemist 67,5% ja Avanduse vallas 36% hääletanutest (Väike-Maarja 

valla infoleht, 03.2005). Rahvahääletuse tulemusest olenemata otsustas Avanduse 

vallavolikogu 30. märtsil toimunud istungil ühinemisplaani heaks kiita, hääled 

jagunesid 6:5. Väike-Maarja vallavolikogus samal päeval toimunud istungil toetas 

ühinemist 16 liiget, 1 jäi erapooletuks, vastuhääletajaid ei olnud (Väike-Maarja valla 

infoleht, 04.2005). 

Moisa (2014) sõnul tegi Avanduse ja Väike-Maarja valdade liitumise eriti keeruliseks 

asjaolu, et Avanduse valla elanikud enamuses ühinemist ei toetanud ning vallavolikogu 

otsustas nende tahet arvestamata ühinemise otsuse heaks kiita. Samas väidab ta, et 

eelkõige on ühinemisest võitnud endine Avanduse vald, seda just erinevate 

investeeringute näol, mida pärast ühinemist on tehtud. Siiski möönab ta kogu valla 

seisukohast, et ühinemine oli kindlasti mõistlik otsus, sest vastupidisel juhul, arvestades 

praegust rahvaarvu, oleks praegusel hetkel endise Väike-Maarja valla elanike arv 

oluliselt kahanenud ja sellega seoses ka omavalitsuse rahaline võimekus.   

16. juunil 2005. andis Vabariigi Valitsus välja määruse haldusterritoriaalse korra 

muutmise kohta  Avanduse ja Väike-Maarja vallas. Muudatus jõustus Väike-Maarja 

vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval (Avanduse valla ja Väike-

Maarja valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse 

määruste muutmine, 2005). 
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2.2 Uurimismeetod 

Käesoleva töö eesmärk on võrrelda haldusterritoriaalse reformi käigus kahe või enama 

kohaliku omavalitsuse liitumise tagajärjel tekkinud uue kohaliku omavalitsuse 

arenguvõimet nende kohalike omavalitsustega, kes on siiani trotsinud riiklikku poliitikat 

ja võimalikku liitumist naabervaldadega vältinud. 

Piirkonna areng ja arenguvõime sõltub väga paljudest erinevatest teguritest, seetõttu on 

selle hindamisel oluline, et vaadeldavate piirkondade kaugus teineteisest ei oleks suur. 

Selline lähenemine vähendab võimalust, et piirkondade erinevad geograafilised, 

poliitilised ja kultuurilised mõjud võivad analüüsi tulemusi liialt mõjutada.  

Käesolev analüüs vaatleb ja võrdleb Lääne-Virumaa kohalike omavalitsusi. Lääne-

Virumaa asub Põhja-Eestis, piirneb Ida-Viru-, Jõgeva-, Järva- ja Harjumaaga ning 

Soome lahega. Pindala on 3627,8 m2 ja rahvaarv 60518 inimest. Lääne-Virumaal on 

kaks linna – maakonnakeskus Rakvere ja Kunda (lisaks kaks vallasisest linna – Tapa ja 

Tamsalu) ning 13 valda, 21 alevikku ja 377 küla. Rakvere asub Tallinnast 98 km 

kaugusel. Maakonda läbivad Tallinn-Narva ja Sõmeru-Pärnu maantee ning Tallinn-

Narva ja Tallinn-Tartu raudtee, Tapas on tähtis raudteesõlmjaam ja Kundas asub 

kaubasadam. Maakonna rahvastikust 85% moodustavad eestlased. Tähtsamad 

ettevõtlusvaldkonnad on toiduainetööstus, mööbli- ja ehitusmaterjalide tootmine, 

laondus ja logistika, põllumajandus ja turism (Statistikaamet, 2014).  

Tabel 2. Lääne-Virumaa omavalitsused 

Lääne-Virumaa 
omavalitsus 

Rahvaarv 
seisuga 

1.1.2013 

Pindala, 
km2 

Haljala vald 2 443 183,0 

Kadrina vald 4 830 354,8 

Kunda linn 3 332 10,0 

Laekvere vald 1 444 352,4 

Rakke vald 1 542 225,9 

Rakvere linn 15 102 10,7 

Rakvere vald 2 120 127,7 

Rägavere vald 848 173,7 

Sõmeru vald 3 723 168,2 

Tamsalu vald 3 731 214,6 
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Tapa vald 7 776 264,3 

Vihula vald 1 601 364,3 

Vinni vald 4 759 486,6 

Viru-Nigula vald 1 189 234,0 

Väike-Maarja vald 4 366 457,4 
Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2014); Kohalike omavalitsuste portaali(2011) 

andmetel 

Joonis 3. Lääne-Virumaa kaart 

 

Allikas: Statistikaamet (2014) 

Analüüsi eesmärk on vaadelda ja võrrelda kohalike omavalitsuste arenguvõimet. 

Uurimustöö uuringu tüüpideks on võrdlusuuring – Lääne-Virumaa omavalitsusüksuste 

erinevate näidikute võrdlemine ning intervjuud ühinemise protsessi osalistega, mis 

annavad magistritöösse ka sisemist vaadet protsessile. Autori küsimustele soostusid 

vastama Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg ning Väike-Maarja vallavanem Indrek 

Kesküla ja abivallavanem Kaarel Moisa. 

Arenguvõime mõõtmine on varasemalt avaldatud teadusartiklitele tuginedes jagatud 

nelja valdkonda: inimkapital, elustandard ehk heaolu, ettevõtluspotentsiaal ja kohaliku 

omavalitsuse võimekus (Piterski, 2001; Sepp, 2009; Omel, 2011; Dziaduch, 2012). 

Dziaduch (2012) on piirkonna arenguvõime hindamisel olulise valdkonnana nimetanud 
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ka turismipotentsiaali. Käesolevas analüüsis jääb see valdkond otseselt käsitlemata, sest 

kuigi Lääne-Virumaal on hulgaliselt erinevat laadi turismiatraktsioone, on esiteks 

keeruline määratleda täpseid tegureid, mille järgi mõõta erinevate omavalitsusüksuste 

edukust selles valdkonnas ning teiseks võib käesoleva töö autori hinnangul tekkida nii 

turismi- kui ka ettevõtluspotentsiaali arvestamisel nö topeltarvestus. Seda selles mõttes, 

et mitmetes omavalitustes nagu näiteks Vihulas ja Rakveres on tõenäoliselt oma 

turismipotentsiaali ära kasutades loodud ettevõtteid ja töökohti ning elanikud teenivad 

oma sissetuleku turismisektoris. Need tegurid on analüüsis juba arvesse võetud. Seega, 

turismipotentsiaali kajastamine arenguvõime hindamisel on käesolevast analüüsist välja 

jäetud eeldusel, et omavalitsusüksuste turismiatraktsioonid kajastuvad ka nendes 

valdkondade tegurites, mida analüüsis on kajastatud.   

Iga valdkonna hindamiseks on valitud välja kolm tegurit: inimkapital – rahvastiku 

muutus, 15-64 aastaste elanike arvu muutus ja rahvastiku koguarv; elustandard ehk 

heaolu – füüsiliste isikute tulumaksu laekumise muutus ühe elaniku kohta, toimetuleku 

toetuste maksmise muutus ühe elaniku kohta ja palgatöötaja kuu keskmine brutotulu; 

ettevõtluspotentsiaal – majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu muutus ühe elaniku 

kohta, rohkem kui kümne töötajaga ettevõtete arvu muutus ühe elaniku kohta ning 

majanduslikult aktiivsete ettevõtete koguarv; kohaliku omavalitsuse võimekus – 

kohaliku omavalitsuse võlakoormuse suhe eelarves, kohaliku omavalitsuse eelarve tulud 

ühe elaniku kohta ning eelarve tulude muutus ühe elaniku kohta. Seega saab seda 

analüüsi vaadelda ka valdkondade kaupa eraldi, mis annab ülevaatlikuma pildi kohalike 

omavalitsuse muutustest ajaperioodil. Metoodika osas on tehtud täpsustusi ka Väike-

Maarja vallavanem Indrek Keskülaga ning tema ettepanekuid on arvesse võetud. 

Analüüs kätkeb aega 2005. aastast kuni 2013. aastani. Iga näitaja puhul on perioodi 

algusaastana arvestatud aastat 2005, kuid lõppaasta sõltub andmete kättesaadavusest. 

Analüüsis kasutatavad sisendid on saadud Statistikaameti andmebaasist ja perioodi 

lõppaasta on sõltunud iga näitaja puhul Statistikaameti poolt avaldatud andmetest. Aasta 

2005 on võrdlusaastana valitud seetõttu, et neljast Lääne-Virumaal toimunud kohalike 

omavalitsuste liitumistest kolm toimusid 2005. a sügisel. Seega ongi eesmärk vaadelda, 

kas ühinenud omavalitsus on suutnud vaadeldaval perioodil kiirendada oma 

arenguvõimet rohkem kui omavalitsused, mis siiani kellegagi ühinenud ei ole. 
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Arenguvõime hindamiseks on iga tegur võetud eraldi vaatluse alla. Selleks on võetud 

iga Lääne-Virumaa omavalitsuse kohta vastav näitaja 2005. aastal ja siis vastavalt 

2011., 2012. või 2013. aastal ja leitud nende andmete põhjal konkreetse näitaja 

protsentuaalne muutus või kui tegur on konkreetne suhtarv nagu näiteks rahvastiku 

koguarv, siis see on ainult ühe (vaatlusperioodi viimase) aasta kohta. Seejärel on nende 

andmete põhjal koostatud iga teguri kohta pingerida ning kõigi tegurite põhjal koostatud 

pingerea järgi on koostatud kogu valdkonna pingerida. Selleks on kasutatud metoodikat, 

kus tegurite hindamisel moodustatud kohalike omavalitsuste järjestuse (vastavalt 

tulemusele parim 1. koht, halvim viimane koht) järgi saab iga omavalitsus kolm hinnet: 

näiteks Vihula vald saab inimkapitali hindavas kategoorias rahvastiku muutuse teguri 

eest 13. koha, 15-64 aastaste elanike muutuse eest 8. koha ja rahvastiku koguarvu eest 

11.koha, siis ka Vihula punktid inimkapitali kategoorias on 13, 8 ja 11, mis selles 

kategoorias annavad lõpuks kokku 10,67 punkti ((13+8+11)/3). Seega paremusjärjestus 

kujuneb selliselt, et mida väiksem punktiskoor, seda parem tulemus. Lõppkokkuvõte 

leitakse sama põhimõte alusel, tegurite asemel arvestatakse iga kategooria 

punktisummat. 

Seoses endiste Saksi valla külade Kiku, Salda ja Pariisi ühinemisega Kadrina vallaga 

samaaegselt Tapa linna ja Saksi ning Lehtse valla ühinemisega 2005. aastal võib tekkida 

käesolevas töös vähest tulemuste kõrvalekallet. Samas arvetades Statistikaameti 

meetodit, kus näiteks rahvaarvu puhul on 2000.-2007. aasta andmed esitatud 2007. aasta 

haldusjaotuse seisuga võib arvata, et tulemuste kõrvalekalle, kui see üldse esineb, on 

väheoluline. 

Analoogilist analüüsimeetodit on kasutanud näiteks R. Omel, R. Värnik ja A. Põder 

„Maaelu arengu aruandes” (2011) avaldatud artiklis „Maaelu arengu hindamine” ning 

R.Noorkõiv ja K.Loodla poolt koostatud analüüsis „Kohaliku omavalitsuse üksuste 

võimekuse indeks 2012”. 

Tabelites on ühinenud omavalitsused tähistatud värviliselt. Parema ülevaate andmise 

eesmärgil on analüüsis esitatud ka nii 2005. a kui ka võrdlusesse kaastatud viimase 

perioodi (2011 – 2013) andmed. Selline ülevaade annab parema pildi omavalitsuste 

arengust. 
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2.3 Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste arenguvõime 

2.3.1 Inimkapital 

Omavalitsusüksuse olulisem vara on seal elavad inimesed. Aktiivne ja teotahteline 

elanikkond võib olla piirkonna olulisim tegur arenguvõime seisukohast. Valdkonna 

„Inimkapital” hindamisel on arvestatud rahvastiku arvu protsentuaalse muutusega 

aastatel 2005-2013 ja rahvastiku koguarvuga 2013. aastal ning 15-64 aastaste elanike 

protsentuaalset muutust aastatel 2005-2013. Inimkapitali valdkonna hindamise aluseks 

olevate tegurite valikul mängis olulist rolli Väike-Maarja vallavanema Indrek Kesküla 

(2014) arvamus, kus ta väidab, et arenguvõime seisukohalt on oluline piirkonna 

inimeste arv tervikuna. Lisades, et kui ka väikese omavalitsuse rahvaarv kahaneb vähem 

kui näiteks Rakvere linna elanike arv, on arenguvõimelt Rakvere linn siiski paremas 

seisus kui mõni väiksem ääreala omavalitsus, sest elanike arvu suure languse korral on 

linnal ikkagi „kordades rohkem inimkapitali ja sellest tulenevalt ka arenguvõimet”. 

Samas lisab Kesküla, et inimkapitalina näeb ta eelkõige „elanikkonna võimet teha 

kasulikku tegevust”.  

Maapiirkonna elanike arv on siini pidevalt languses, seega on selles arvestatud, et 

rahvastiku muutuse hindamisel on parim see omavalitsus, kus rahvaarv on suhteliselt 

kõige vähem langenud. Enamike omavalitsuste probleemküsimus piirkonna ehk valla 

püsima jäämises seisneb ka selles, kuidas suurendada noorte inimeste osakaalu 

rahvastikus, Lääne-Virumaal on kaks omavalitsust – Laekvere ja Rakke vallad, kus on 

suudetud 15-64 aastaste elanike osakaalu isegi võrreldes 2005. aastaga tõsta.  

Tabel 3. Rahvastiku muutus 2005-2013 

  Rahvastiku muutus 2005-2013 (%) Rahvaarv 2005.a  Rahvaarv 2013.a  

1 ..Sõmeru vald -2.54% 3820 3723 

2 ..Kadrina vald -3.54% 5007 4830 

3 ..Rakvere vald -6.94% 2278 2120 

4 ..Rakvere linn -7.88% 16393 15102 

5 ..Haljala vald -10.12% 2718 2443 

6 ..Vinni vald -10.71% 5330 4759 

7 ..Viru-Nigula vald -11.27% 1340 1189 

8 ..Kunda linn -12.80% 3821 3332 

9 ..Tamsalu vald -14.82% 4380 3731 



39 

 

10 ..Tapa vald -14.99% 9147 7776 

11 ..Rakke vald -15.65% 1828 1542 

12 ..Väike-Maarja vald -16.01% 5198 4366 

13 ..Vihula vald -16.44% 1916 1601 

14 ..Rägavere vald -17.35% 1026 848 

15 ..Laekvere vald -19.73% 1799 1444 

Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2014) andmete alusel    

Rahvastiku koguarvu iseloomustavast tabelist (Tabel 3) on näha, et tegelikult ei ole 

rahvaarvu põhjal koostatud järjestus 2013. aastaks võrreldes 2005. aastaga palju 

muutunud. Suurima elanike arvuga on nii 2005. kui ka 2013. aastal maakonnakeskus 

Rakvere linn. Järgneb mõlemal aastal Tapa linn, kuid 2005. aastal on rahvaarvult 

kolmas Lääne-Virumaa omavalitsus Vinni vald, 2013. aastal Kadrina vald. Väike-

Maarja vald on 2005. aastal rahvaarvu järgi neljas ning 2013. aastal viies Lääne-

Virumaa omavalitsus. Tamsalu on nii 2005. kui ka 2013. aastal kuuendal positsioonil 

ning ka Vihula on mõlemal vaadeldaval aastal rahvaarvult üheteistkümnes Lääne-

Virumaa omavalitsus.  

Absoluutselt kõikides Lääne-Virumaa kohalikes omavalitsustes on rahvaarv vähenenud, 

kuid Rakvere linna lähedal asuvates valdades Sõmerus ja Kadrinas on rahvaarv 

vähenenud võrreldes teiste Lääne-Virumaa omavalitsustega vähem. Liitunud 

omavalitsused – Väike-Maarja, Tamsalu, Tapa ja Vihula vallad on rahvastiku muutuse 

osas Lääne-Virumaa mastaabis üle keskmise suurema rahvastiku vähenemisega. 

Järgnevalt vaadeldakse 15-64 aastaste elanike muutust aastatel 2005 kuni 2013. 

Tabel 4. 15-64 aastaste elanike muutus 2005-2013 

15-64 a elanike muutus 2005-2013 

15-64 a elanike 
osakaal (%) 

2005.a 2013.a 

1 ..Laekvere vald 5.89% 62.98 66.69 

2 ..Rakke vald 3.58% 58.92 61.02 

3 ..Tamsalu vald -0.23% 62.97 62.82 

4 ..Rakvere linn -0.31% 66.16 65.95 

5 ..Kunda linn -0.33% 63.39 63.18 

6 ..Vinni vald -0.83% 66.66 66.11 

7 ..Kadrina vald -0.99% 66.79 66.13 

8 ..Vihula vald -1.59% 63.15 62.15 
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9 ..Sõmeru vald -1.89% 68.74 67.45 

10 ..Haljala vald -2.01% 67.26 65.90 

11 ..Viru-Nigula vald -2.09% 62.54 61.23 

12 ..Rakvere vald -2.22% 67.30 65.80 

13 ..Tapa vald -2.27% 64.22 62.76 

14 ..Rägavere vald -2.29% 64.33 62.85 

15 ..Väike-Maarja vald -4.66% 66.06 62.99 
Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2014) andmete alusel    

15-64 aastaste elanike osakaal on enamikes Lääne-Virumaa omavalitsustes langenud 

(Tabel 4), kuid kahes Lääne-Virumaa lõunapoolses osas asuvas omavalitsuses – Rakkes 

ja Laekveres on tööealiste elanikkonna osakaal suurenenud. Ühinenud valdadest on 

parimas olukorras Tamsalu vald, kus on tööealine elanikkond vähenenud 2013. aastaks 

võrreldes 2005. aastaga vaid 0,23%, 2005. aastal oli Tamsalu tööealiste elanikkona 

arvestuses Lääne-Virumaal 13., 2013. aastal 11. positsioonil. Vihula vallas on see 

näitaja -1,59%, mis tähendab vastavalt 2005. aastal 11., 2013. a 13. positsioon, Tapa 

vallas -2,27% (9. ja 12.) ja Väike-Maarja vallas -4,66% (7. ja 9.). Väike-Maarja tulemus 

on kogu Lääne-Virumaa arvestuses tööealise elanikkonna muutuse arvestuses kõige 

halvem näitaja.  

Tabel 5. Kategooria „Inimkapital” kokkuvõte  

 Koht  Omavalitsus 

Rahva-
arvu 
muutus 

15-64 a 
elanike 
muutus 

Rahva
-arv 
2013 

Keskmin

e 

1 ..Rakvere linn 4 4 1 3.00 

2 ..Kadrina vald 2 7 3 4.00 

3 ..Vinni vald 6 6 4 5.33 

4 ..Sõmeru vald 1 9 7 5.67 

5 ..Tamsalu vald 9 3 6 6.00 

6 ..Kunda linn 8 5 8 7.00 

7 ..Haljala vald 5 10 9 8.00 

8-10 ..Tapa vald 10 13 2 8.33 

8-10 ..Rakvere vald 3 12 10 8.33 

8-10 ..Rakke vald 11 2 12 8.33 

11 ..Laekvere vald 15 1 13 9.67 

12-14 ..Vihula vald 13 8 11 10.67 

12-14 ..Väike-Maarja vald 12 15 5 10.67 

12-14 ..Viru-Nigula vald 7 11 14 10.67 

15 ..Rägavere vald 14 14 15 14.33 

Allikas: Autori koostatud 
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Inimkapitali kategoorias on käesoleva analüüsi tulemusena parim arenguvõime Rakvere 

linnal ning Kadrina ja Vinni vallal (Tabel 5). See on väga loogiline ja ootuspärane 

tulemus, sest maakonnakeskus ja seda ümbritsevad vallad ongi enamasti suuremad 

tõmbekeskused, kui maakonna äärealad. Kui vaadelda ühinenud kohalike omavalitsuste 

positsiooni, siis võib täheldada, et ühinemine ei avalda inimkapitalile kohalikus 

omavalitsuses erilist mõju. Parim tulemus ühinenud valdadest on Tamsalu vallal - 

5.positsioon, teised ühinenud omavalitsused on pingereas lõpu poole: Tapa vald 8.-10., 

Vihula ja Väike-Maarja vallad 12.-14. positsioonil. Samas võib arvata, et kui uuritavad 

neli Lääne-Virumaa omavalitsust poleks ühinemist ette võtnud oleks nende positsiooni 

inimkapitali valdkonnase veelgi halvem, mida tõdeb ka Väike-Maarja abivallavanem 

Kaarel Moisa (2014) Väike-Maarja ja Avanduse liitumise kohta. 

2.3.2 Elustandard ehk heaolu 

Kategooria elustandard hindab peamiselt kohalike omavalitsuste elanike rahaliste 

vahendite olemasolu, tuginedes asjaolule, et materiaalne kindlustatus ja sissetulekute 

kasv parandab inimeste heaolu ja elukvaliteeti. Kategooria mõõtmiseks kasutatakse 

kolme tegurit: füüsiliste isikute tulumaksu laekumise protsentuaalset muutust kohaliku 

omavalitsuse eelarvesse elaniku kohta aastatel 2005-2012, toimetulekutoetuste 

maksmise protsentuaalset muutust elaniku kohta samuti aastatel 2005-2012 ning 

palgatöötaja kuu keskmine brutotulu aastal 2012. 

Füüsiliste isikute poolt tasutud tulumaksust laekub kohalikele omavalitsustele 

maksumaksja elukoha järgi alates 1. jaanuarist 2006. a. 11,6% residendist füüsilise isiku 

maksustavast tulust. 2005. aasta esimesel poolel kuni 30. juunini 2005 oli see määr 11,7 

%; 1. juulist 31. detsembrini 2005. aastal 11,8% (Tulumaksuseadus, §5, lg 1, p1). 

Tabel 6. Füüsiliste isikute tulumaksu laekumise muutus KOV eelarvesse elaniku kohta 
aastatel 2005-2012 

Füüsiliste isikute tulumaksu laekumise 
muutus KOV eelarvesse elaniku kohta 

aastatel 2005-2012 

Füüsiliste isikute 
tulumaksu 

laekumine KOV 
eelarvesse elaniku 

kohta (tuh €) 

2005 2012 

1 ..Rakke vald 113.43% 0.197 0.420 
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2 ..Laekvere vald 107.64% 0.186 0.386 

3 ..Rägavere vald 103.99% 0.194 0.396 

4 ..Vihula vald 86.42% 0.294 0.549 

5 ..Rakvere vald 85.63% 0.225 0.417 

6 ..Kadrina vald 84.57% 0.267 0.492 

7 ..Sõmeru vald 83.80% 0.258 0.474 

8 ..Viru-Nigula vald 77.49% 0.272 0.483 

9 ..Vinni vald 75.12% 0.236 0.413 

10 ..Kunda linn 68.05% 0.271 0.455 

11 ..Väike-Maarja vald 66.01% 0.244 0.406 

12 ..Haljala vald 65.88% 0.288 0.478 

13 ..Rakvere linn 62.18% 0.294 0.477 

14 ..Tapa vald 47.68% 0.265 0.392 

15 ..Tamsalu vald 2.21% 0.394 0.402 
Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2014) andmete alusel    

Füüsiliste isikute tulumaksu laekumine kohaliku omavalitsuse eelarvesse elaniku kohta 

on suurenenud kõige enam Rakke, Laekvere ja Rägavere vallas (Tabel 6), vastavalt 

113,43%, 107,64% ja 103,99%. 2005. aastal olid need kolm valda selle näitaja poolest 

Lääne-Virumaal kõige halvemas olukorras. Ühinenud valdadest on Vihula suutnud oma 

positsiooni 2012. aastaks võrreldes 2005. aastaga parandada. 2012. aastal on Vihula 

vallas füüsiliste isikute tulumaksu laekumine elaniku kohta suurim Lääne-Viru 

maakonnas, 2005. aastal oli Vihula vald selles arvestuses 2. kohal. Teised 

haldusterritoriaalse reformi läbi teinud kohalikud omavalitsused pole suutnud võrreldes 

ühinemata omavalitsustega füüsiliste isikute tulumaksu laekumist valla eelarvesse 

suurendada, pigem tuleb nentida Tapa ja Tamsalu vallad on selles osas kahe viimase 

omavalitsuse hulgas. Samas tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et Tamsalu oli 2005. 

aastal omavalitsus, kus oli füüsiliste isikute tulumaksu laekumine elaniku kohta kõige 

suurem ja teistega Lääne-Virumaa omavalitsustega võrreldes väga väikene tõus on 

tingitud asjaolust, et teised omavalitsused jõudsid nö. Tamsalu valla tasemele 2012. 

aastaks järele. 

Toimetulekutoetuste arvestamine heaolu ehk elustandardi kategoorias on tingitud 

eeldusest, et väiksemad väljamaksed toimetulekutoetustena iseloomustavad piirkonna 

elanike sõltumatust riigitoetustest ja võimet iseseisvalt rahalisi kulutusi katta. 
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Tabel 7. Toimetulekutoetuste maksmise muutus ühe elaniku kohta 2005-2012 

Toimetulekutoetuste maksmise 
muutus ühe elaniku kohta 2005-2012 

Toimetulekutoetused 
elaniku kohta 

2005.a 2012.a 

1 ..Rakke vald -50.05% 17.001 8.492 

2 ..Vihula vald -27.66% 0.767 0.555 

3 ..Rakvere vald 20.66% 3.771 4.550 

4 ..Tamsalu vald 22.05% 40.328 49.219 

5 ..Rägavere vald 34.07% 4.090 5.484 

6 ..Sõmeru vald 42.41% 4.090 5.825 

7 ..Laekvere vald 95.94% 8.309 16.280 

8 ..Tapa vald 121.94% 15.147 33.617 

9 ..Vinni vald 136.77% 5.305 12.560 

10 ..Kadrina vald 138.33% 8.309 19.802 

11 ..Väike-Maarja vald 150.45% 12.527 31.374 

12 ..Viru-Nigula vald 177.48% 3.579 9.931 

13 ..Kunda linn 180.67% 10.354 29.059 

14 ..Rakvere linn 252.33% 5.560 19.590 

15 ..Haljala vald 351.09% 1.726 7.784 
Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2014) andmete alusel    

Kõige vähem on sunnitud toimetulekutoetuste maksmiseks raha eraldama Vihula vald, 

seda nii 2005. kui ka 2012. aastal (Tabel 7). Rakke ja Vihula vallad on ka ainukesed 

Lääne-Virumaa omavalitsused, kes on suutnud 2012. aastaks võrreldes 2005. aastaga 

toimetulekutoetuste maksmist elaniku kohta vähendada, kõik teised Lääne-Virumaa 

omavalitsused on pidanud seda suurendama. Ühinenud omavalitsustest võiks esile tõsta 

Tamsalu valla, kus toimetulekutoetuste maksmine on suurenenud võrreldes teiste 

omavalitsustega oluliselt vähem, vaid 22,05%, samas on Tamsalu vallas makstavad 

toimetulekutoetused elaniku kohta nii 2005. kui 2012. aastal oluliselt suuremad kui 

teistes Lääne-Virumaa omavalitsustes. Tulebki nentida, et kõik Lääne-Virumaa 

ühinenud omavalitsused peale Vihula valla maksavad 2012. aastal Lääne-Virumaal 

kõige rohkem toimetulekutoetust elaniku kohta.  

Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu on arenguvõime tegurina samuti oluline näitaja, 

sest brutotulu suurus iseloomustab piirkonna elanike rahalist heaolu konkreetsel 

ajahetkel, seetõttu ongi arenguvõime hindamisel arvestatud just 2012. aasta kuu 

keskmist brutotulu, mitte muutust 2005. aastaga. Ka Kesküla (2014) arvas, et brutotulu 

muutuse järgi ei ole õige hinnata piirkonna arenguvõimet, sest näiteks suurema tõusu, 
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kuid samas siiski madalama sissetulekutega elanikkonna heaolu on väiksem kui 

suurema sissetulekuga elanikkonnal.  

Tabel 8. Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 

Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 

    
Muutus 
2005 -2012 2005 2012 

1 ..Vihula vald 63,05% 526,25 858,06 

2 ..Viru-Nigula vald 69,02% 501,26 847,21 

3 ..Kunda linn 78,36% 461,83 823,71 

4 ..Kadrina vald 68,98% 465,79 787,07 

5 ..Rakvere linn 65,74% 470,26 779,41 

6 ..Sõmeru vald 79,92% 431,60 776,52 

7 ..Haljala vald 67,10% 452,62 756,33 

8 ..Rakke vald 86,14% 404,62 753,18 

9 ..Rägavere vald 94,23% 384,56 746,92 

10 ..Rakvere vald 75,81% 420,47 739,23 

11 ..Väike-Maarja vald 77,20% 411,19 728,64 

12 ..Tapa vald 64,00% 442,05 724,95 

13 ..Vinni vald 73,40% 413,57 717,12 

14 ..Tamsalu vald 64,86% 427,72 705,15 

15 ..Laekvere vald 83,41% 368,20 675,31 
Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2014) andmete alusel   

Palgatöötaja 2012. aasta kuu keskmine brutotulu on Lääne-Virumaa maakonna 

omavalitsusüksustes suurim Vihula ja Viru-Nigula vallas ning Kunda linnas (Tabel 8). 

Teised ühinenud omavalitsused, peale Vihula, on brutotulu suuruse arvestuses Lääne-

Virumaal alla keskmiste tulemustega ning võrreldes 2005. aastaga on 

paremusjärjestuses positsiooni parandanud ühe koha võrra vaid Väike-Maarja vald, 

Tapa ja Tamsalu vallad on märgatavalt langenud. 

Tabel 9. Kategooria „Elustandard ehk heaolu” kokkuvõte 

 Koht  Omavalitsus 

FI TM 
laekumi
se 
muutus 

Toime-
tuleku 
toetused 
2005-
2012 

Bruto-
tulu 
2012 

Keskmin

e 

1 ..Vihula vald 4 2 1 2.33 

2 ..Rakke vald 1 1 8 3.33 

3 ..Rägavere vald 3 5 9 5.67 

4 ..Rakvere vald 5 3 10 6.00 
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5 ..Sõmeru vald 7 6 6 6.33 

6 ..Kadrina vald 6 10 4 6.67 

7 ..Viru-Nigula vald 8 12 2 7.33 

8 ..Laekvere vald 2 7 15 8.00 

9 ..Kunda linn 10 13 3 8.67 

10 ..Vinni vald 9 9 13 10.33 

11 ..Rakvere linn 13 14 5 10.67 

12-13 ..Tamsalu vald 15 4 14 11.00 

12-13 ..Väike-Maarja vald 11 11 11 11.00 

14-15 ..Tapa vald 14 8 12 11.33 

14-15 ..Haljala vald 12 15 7 11.33 

Allikas: autori koostatud 

Valdkonna „Elustandard” parim omavalitsus selles analüüsis on Vihula vald, järgnevad 

Rakke ja Rägavere vald (Tabel 9). Vihula valla näitajad olid väga head ka 2005. aastal 

ja aastatel 2005-2012 on Vihula seda valdkonda puudutavaid näitajaid vaid parandanud. 

Rakke ja Rägavere vallad olid 2005. aastal pigem tagasihoidlike tulemustega ja 2012. 

on nad suutnud mitmeid Lääne-Virumaa omavalitsusi oma arenguvõimega edastada. 

Ühinenud omavalitsuste arenguvõime elustandardi valdkonnas on teiste Lääne-Virumaa 

omavalitsustega võrreldes koos Haljala vallaga kõige halvemal positsioonil. Analüüsile 

tuginedes saab väita, et 2005. aastal ühinenud omavalitsustele ei ole valdade liitmine 

piirkonna elanike elustandardile ja heaolule olulist mõju avaldanud. 

Töö autori arvates võib Vihula valla head näitajad olla tingitud geograafilistest oludest, 

Vihula vald asub mere ääres, mis on prestiižne elukeskkond. Lisaks on Vihula vald 

Tallinnast vaid umbes saja kilomeetri kaugusel ja seda vahemaad ühendab suures osas 

neljarealine hea kvaliteediga Tallinn-Narva maantee. Autori arvamust kinnitab ka 

Siseministeeriumi poolt tellitud uuring, mille tulemustest selgub, et Vihula vallast 

Tallinnasse toimuva pendelrändega on seotud hinnanguliselt 15-19,9% Vihula valla 

elanikkonnast (Joonis 4)(Ahas, Silm, 2013, lk 44). 

 

 

 

 

 



46 

 

 

Joonis 4. Elukoha ja tööaja ankurpunkti vahel liikujate osatähtsus piirkonna elukohtade 
arvust Lääne-Viru maakonnaga seotud liikumistes tööperioodil. 

 

Allikas: Ahas, Silm, 2013, lk 44 

2.3.3 Ettevõtluspotentsiaal  

Ettevõtluspotentsiaali hindamisel vaadeldakse majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu 

muutust ühe elaniku kohta aastatel 2005-2011, rohkem kui kümne töötajaga ettevõtete 

arvu muutust elaniku kohta 2005-2012 ning majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

koguarvu. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arve iseloomustab piirkonna elanike 

ettevõtlikkust ja ka võimet endale ja teistele töökohta luua. Üle kümne töötajaga 

ettevõtete arv näitab piirkonna potentsiaali suuremate ettevõtete rajamiseks ja töötajate 

leidmiseks. 

Ettevõtluspotentsiaali hindamine ettevõtete arvu järgi on ka Kesküla (2014) arvates 

põhjendatud, samas väidab ta, et ettevõtete arv üksinda ei pruugi asjakohast teavet anda, 

sest ettevõtete arvestatakse ka nö „riiulifirmasid”, mis on ettevõtetena ainult paberil ja 

lisandväärtust reaalselt ei tooda. Siiski töö autor kinnitab, et just eelpool mainitud 

probleemi vältimiseks on käesolevasse analüüsi kaasatud vaid Statistikaameti poolt 

majanduslikult aktiivseteks nimetatud ettevõtted. 
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Tabel 10. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu muutus elaniku kohta 2005-2011 

Maj aktiivsete ettevõtete arvu muutus 
elaniku kohta % 2005-2011 

Maj aktiivsete 
ettevõtete arv 
elaniku kohta 

2005 2011 

1 ..Rägavere vald 189.52% 0.0088 0.0254 

2 ..Vihula vald 110.42% 0.0230 0.0483 

3 ..Haljala vald 100.18% 0.0151 0.0302 

4 ..Sõmeru vald 97.97% 0.0188 0.0373 

5 ..Viru-Nigula vald 87.99% 0.0090 0.0168 

6 ..Kunda linn 80.56% 0.0115 0.0208 

7 ..Rakvere vald 77.46% 0.0180 0.0319 

8 ..Kadrina vald 70.22% 0.0182 0.0309 

9 ..Tamsalu vald 66.62% 0.0107 0.0179 

10 ..Tapa vald 64.81% 0.0107 0.0177 

11 ..Vinni vald 64.30% 0.0167 0.0274 

12 ..Väike-Maarja vald 53.85% 0.0140 0.0216 

13 ..Rakke vald 47.00% 0.0126 0.0185 

14 ..Laekvere vald 31.96% 0.0083 0.0110 

15 ..Rakvere linn 29.81% 0.0372 0.0482 
Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2014) andmete alusel    

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv on kasvanud kõigis Lääne-Viurmaa 

omavalitsustes, kõige rohkem on see näitaja suurenenud Rägavere, Vihula ja Haljala 

vallas, kõigis neis valdades rohkem kui 100% (Tabel 10). Seega ühinenud valdadest on 

väga hea tulemusega taas Vihula vald, teistes valdades - Tamsalus, Tapal ja Väike-

Maarjas on majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv küll kasvanud, kuid Lääne-Virumaa 

tulemusi arvestades pigem keskpäraselt. 

Analüüsi on kaasatud rohkem kui kümne töötajaga ettevõtete arv eeldusel, et rohkem 

kui kümne töötajaga ettevõte on olulise tähtsusega tööandja piirkonnas ja sellise 

mastaabiga ettevõte lisab piirkonda väga suurel määral majanduslikku lisandväärtust. 

Tabel 11. >10 töötajaga ettevõtete arvu muutus elaniku kohta 2005-2012 

>10 töötajaga ettevõtete arvu muutus 
elaniku kohta (%) 2005-2012 

> 10 töötajaga 
ettevõtete arv 

2005 2012 

1 ..Vihula vald 91.49% 0.00209 0.00400 
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2 ..Kunda linn 45.77% 0.00236 0.00343 

3 ..Rakvere vald 21.40% 0.00395 0.00480 

4 ..Sõmeru vald 11.12% 0.00681 0.00756 

5 ..Kadrina vald 5.83% 0.00479 0.00507 

6 ..Väike-Maarja vald -3.62% 0.00577 0.00556 

7 ..Tapa vald -4.63% 0.00230 0.00219 

8 ..Rakke vald -7.62% 0.00274 0.00253 

9 ..Rakvere linn -19.22% 0.00738 0.00596 

10 ..Vinni vald -25.94% 0.00600 0.00445 

11 ..Haljala vald -34.06% 0.00662 0.00437 

12 ..Tamsalu vald -40.34% 0.00434 0.00259 

13 ..Viru-Nigula vald -43.79% 0.00149 0.00084 

14 ..Rägavere vald -45.07% 0.00390 0.00214 

15 ..Laekvere vald -54.69% 0.00278 0.00126 
Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2014) andmete alusel     

Rohkem kui kümne töötajaga ettevõtete arv Lääne-Virumaal on suurenenud vaid viies 

omavalitsuses viieteistkümnest: Vihula vallas, Kunda linnas ning Rakvere, Sõmeru ja 

Kadrina vallas (Tabel 11). Suurte ettevõtete vähenemine on tõenäoliselt põhjustatud 

vaadeldava perioodi jooksul aset leidnud majanduskriisist, millest on mitmed 

tegevusvaldkonnad alles toibumas. Väike-Maarja ja Tapa vald on vastavalt 6. ja 7. 

positsioonil, seega suhtarv on küll veidi vähenenud kuid siiski Lääne-Virumaa olukorda 

arvestades üle keskmise hea tulemus. Kui vaadelda rohkem kui kümne töötajaga 

ettevõtete arvu muutust haldusterritoriaalse reformi seiskohast, siis Vihula areng on 

väga hea ning Tamsalu ja Väike-Maarja head, Tamsalu pigem kehv. 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete koguarv iseloomustab piirkonna 

ettevõtlusvaldkonna mastaapi, mis tähendab, et ettevõtete olemasolu piirkonnas annab 

enam võimalusi ka uute ettevõtete juurde loomiseks, seda näiteks erinevate teenuste 

pakkumiseks. Lääne-Virumaal oli 2011. aastal kõige rohkem majanduslikult altiivseid 

ettevõtteid Rakveres – 764 ettevõtet ja kõige vähem Viru-Nigula vallas – 20 ettevõtet 

(Tabel 12). 

Tabel 12. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete koguarv 

  

Muutus 
2005-
2011 2005 2011 

..Rakvere linn 25,45% 609 764 
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..Kadrina vald 62,64% 91 148 

..Tapa vald 50,00% 98 147 

..Sõmeru vald 94,44% 72 140 

..Vinni vald 55,06% 89 138 

..Väike-Maarja vald 41,10% 73 103 

..Vihula vald 93,18% 44 85 

..Haljala vald 87,80% 41 77 

..Kunda linn 68,18% 44 74 

..Tamsalu vald 51,06% 47 71 

..Rakvere vald 65,85% 41 68 

..Rakke vald 30,43% 23 30 

..Rägavere vald 166,67% 9 24 

..Viru-Nigula vald 66,67% 12 20 

..Laekvere vald 20,00% 15 18 
Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2014) andmete alusel     

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv on suurim Rakvere linnas ning Kadrina ja Tapa 

vallas. Ka Väike-Maarjas ja Vihulas on Lääne-Virumaa arvestuses majanduslikult 

aktiivsete ettevõtete arvu osas 6. ja 7. positsioon. On näha, et Vihula on taas suutnud 

oma positsiooni võrreldes 2005. aastaga parandada. 

Tabel 13. „Ettevõtluspotentsiaali” kokkuvõte 

 Koht Omavalitsus  

Maj. 
aktiivsete 
EV arvu 
muutus 

< 10 
töötajaga 
EV arvu 
muutus 

Maj. 
aktiivsete 
EV 
koguarv 
2011 Keskmine 

1 ..Vihula vald 2 1 7 3.33 

2 ..Sõmeru vald 4 4 4 4.00 

3 ..Kadrina vald 8 5 2 5.00 

4 ..Kunda linn 6 2 9 5.67 

5 ..Tapa vald 10 7 3 6.67 

6 ..Rakvere vald 7 3 11 7.00 

7 ..Haljala vald 3 11 8 7.33 

8 ..Väike-Maarja vald 12 6 6 8.00 

9 ..Rakvere linn 15 9 1 8.33 

10 ..Vinni vald 11 10 5 8.67 

11 ..Rägavere vald 1 14 13 9.33 

12 ..Tamsalu vald 9 12 10 10.33 

13 ..Viru-Nigula vald 5 13 14 10.67 

14 ..Rakke vald 13 8 12 11.00 

15 ..Laekvere vald 14 15 15 14.67 
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Allikas: Autori koostatud  

Valdkonnas „Ettevõtluspotentsiaal” on parim arenguvõime taas Vihula vallal nagu 

„Elustandardi” valdkonnaski, paremuselt järgmised Sõmeru ja Kadrina vald (Tabel 13). 

Ühinenud valdadest on Tapa vald 5., Väike-Maarja 8. ja Tamsalu vald 12. positsioonil.  

2.3.4 Kohaliku omavalitsuse võimekus 

Haldusterritoriaalse reformi põhjusena tuuakse tihti võimalust tõsta kohaliku 

omavalitsuse võimekust. Suuremal ehk rahvarohkemal omavalitsusüksusel on parem 

võimalus leida valla- või linnavalitsusse tööle kompetentsed ametnikud ja suuremal 

omavalitsusüksusel on võimalik palgata rohkem ametnikke, kes saavad 

konkreetsematele valdkondadele spetsialiseeruda. 

Kohalike omavalitsuste võlakoormused on väga erinevate suurustega. On omavalitsusi, 

kelle pikaajaliste kohustuste määr on null või nullilähedane, kuid on omavalitsusi, kelle 

võlakoormus moodustab väga suure osa bilansimahust. Läbimõeldud ja jõukohane 

laenukohustuse kaasamine investeeringute tegemisel on õigustatud ja lisab pikemas 

perspektiivis efektiivsust. Samas on omavalitsuste majandamise puhul oht, et võidakse 

poliitiliste ambitsioonide pärast omavalitsusele kahjulikke otsuseid vastu võtta. 

Järgnevalt vaadeldakse Lääne-Virumaa omavalitsuste 2011. a võlakoormuse suhet 

eelarves.   

Tabel 14. Kohaliku omavalitsuse võlakoormuse suhe eelarves 

KOV võlakoormuse suhe elarves (%) 

    2005 2011 

1 ..Rakke vald 1,23% 0,00% 

2 ..Rakvere vald 14,85% 6,88% 

3 ..Tapa vald 14,54% 10,38% 

4 ..Haljala vald 10,37% 10,45% 

5 ..Viru-Nigula vald 1,29% 10,57% 

6 ..Rägavere vald 9,24% 17,61% 

7 ..Laekvere vald 19,64% 17,93% 

8 ..Sõmeru vald 0,36% 18,11% 

9 ..Kadrina vald 23,26% 19,76% 

10 ..Väike-Maarja vald 18,57% 21,92% 

11 ..Vihula vald 27,08% 23,02% 

12 ..Tamsalu vald 14,41% 23,32% 
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13 ..Kunda linn 12,73% 24,55% 

14 ..Vinni vald 25,40% 26,60% 

15 ..Rakvere linn 14,68% 31,81% 
Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2014) andmete alusel   

2011. aastal puudub võlakoormus Lääne-Virumaa omavalitsustest Rakke vallal, 

väikseima võlakoormusega on Rakvere vald (6,88%) ja Tapa vald (10,38%) (Tabel 14). 

Ühinenud omavalitsustest Tapa ja Vihula vald on võrreldes 2005. aastaga võlakoormust 

suutnud vähendada. Väike-Maarja võlakoormus on ~3% kasvanud, kuid Lääne-Virumaa 

edetabelis on nad ühe koha võrra siiski tõusnud. Tamsalu valla võlakoormus on ~9% 

võrra kasvanud ja nende positsioon võlakoormuse järjestuses on langenud 12. 

positsioonile. 

Kohalike omavalitsuste tulud annavad omavalitsusele võimaluse suuremateks 

investeeringuteks, positiivseteks ümbekorraldusteks ja muid võimalusi elanikele 

paremate elutingimuste loomiseks. Kohalike omavalitsuste võimekuse valdkonna kahe 

tegurina käsitletakse kohalike omavalitsuste tulusid, ühe tegurina arvestatakse kohalike 

omavalitsuste tulude muutust ühe elaniku kohta 2005-2012 ja teisena kohalike 

omavalitsuste eelarve mahtu elaniku kohta 2012. aastal. 

Tabel 15. Kohalike omavalitsuste eelarve tulude muutus ühe elaniku kohta 

KOV eelarve tulude muutus elaniku 
kohta (%) 2005-2012 

KOV eelarve tulu 
elaniku kohta (tuh 

€) 

2005 2012 

1 ..Viru-Nigula vald 252.34% 0.6753 2.3792 

2 ..Laekvere vald 161.58% 0.6519 1.7052 

3 ..Rakke vald 156.42% 0.7567 1.9404 

4 ..Vinni vald 107.91% 0.6388 1.3281 

5 ..Rägavere vald 92.06% 0.6861 1.3177 

6 ..Kadrina vald 82.98% 0.6626 1.2124 

7 ..Rakvere linn 74.36% 0.6306 1.0995 

8 ..Kunda linn 71.70% 0.6444 1.1064 

9 ..Vihula vald 69.39% 0.6016 1.0190 

10 ..Väike-Maarja vald 57.73% 0.7508 1.1843 

11 ..Rakvere vald 51.93% 0.5084 0.7723 

12 ..Haljala vald 45.69% 0.6449 0.9395 

13 ..Tamsalu vald 45.15% 0.7511 1.0902 

14 ..Tapa vald 43.83% 0.6278 0.9030 
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15 ..Sõmeru vald 41.63% 0.6220 0.8810 
Allikas: autori koostatud Statistikaameti (2014) andmete alusel    

Kohalike omavalitsuste eelarve tulude kasv ühe elaniku kohta on kõige suurem olnud 

Lääne-Virumaal Viru-Nigula, Laekvere ja Rakke vallas (Tabel 15). Ühinenud 

omavalitsuste positsioonid eelarve tulude muutuse nimekirjas on järgnevad: Vihula 9., 

Väike-Maarja 10., Tamsalu 13. ja Tapa 14. Seega ei ole omavalitsuüksuste liitumisel 

eelarve tulude muutustele mõju. 

Tabel 16. „Kohaliku omavalitsuse võimekuse” kokkuvõte 

Koht Omavalitsus 

KOV VK 
suhe 
eelarves 
2011 

KOV 
eelarve 
tulude 
muutus 

KOV 
eelarve 
elaniku 
kohta 
2012 Keskmine 

1 ..Laekvere vald 5 2 3 3.33 

2 ..Rakke vald 6 3 2 3.67 

3 ..Viru-Nigula vald 12 1 1 4.67 

4 ..Kadrina vald 3 6 6 5.00 

5 ..Vinni vald 8 4 4 5.33 

6 ..Rägavere vald 10 5 5 6.67 

7 ..Rakvere vald 1 11 9 7.00 

8 ..Vihula vald 2 9 11 7.33 

9 ..Väike-Maarja vald 9 10 7 8.67 

10 ..Kunda linn 13 8 8 9.67 

11 ..Rakvere linn 14 7 9 10.00 

12-13 ..Tapa vald 4 14 13 10.33 

12-13 ..Haljala vald 7 12 12 10.33 

14 ..Tamsalu vald 11 13 10 11.33 

15 ..Sõmeru vald 15 15 14 14.67 

Allikas: Autori koostatud 

Valdkonna „Kohaliku omavalitsuse võimekuse” kokkuvõte põhjal saab tõdeda, et 

valdade liitmine ei ole kohaliku omavalitsuse võimekusele olulist mõju avaldanud. 

Üldpingereas asub Vihula vald 8., Väike-Maarja vald 9., Tapa vald 12.-13. ning 

Tamsalu vald 14. positsioonil (Tabel 16). 

Järgnevalt on koostatud kõiki valdkondi koondav üldtabel, mis iseloomustab iga Lääne-

Virumaa omavalitsuste arengut võrreldes teiste Lääne-Virumaa omavalitsustega aastatel 

2005 – 2011, 2012 või 2013. 
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Tabel 17. Kokkuvõte 

Koht Omavalitsus Inimkapital Elustandard 
EV-
potentsiaal 

KOV 
võimekus 

KOKK

U 

1 ..Kadrina vald 4.00 6.67 5.00 5.00 5.17 

2 ..Vihula vald 10.67 2.33 3.33 7.33 5.92 

3 ..Rakke vald 8.33 3.33 11.00 3.67 6.58 

4 ..Rakvere vald 8.33 6.00 7.00 7.00 7.08 

5 ..Vinni vald 5.33 10.33 8.67 5.33 7.42 

6 ..Sõmeru vald 5.67 6.33 4.00 14.67 7.67 

7 ..Kunda linn 7.00 8.67 5.67 9.67 7.75 

8 ..Rakvere linn 3.00 10.67 8.33 10.00 8.00 

9 ..Viru-Nigula vald 10.67 7.33 10.67 4.67 8.34 

10 ..Laekvere vald 9.67 8.00 14.67 3.33 8.92 

11 ..Rägavere vald 14.33 5.67 9.33 6.67 9.00 

12 ..Tapa vald 8.33 11.33 6.67 10.33 9.17 

13 ..Haljala vald 8.00 11.33 7.33 10.33 9.25 

14 
..Väike-Maarja 
vald 10.67 11.00 8.00 8.67 9.59 

15 ..Tamsalu vald 6.00 11.00 10.33 11.33 9.67 

Allikas: Autori koostatud 

2.3.5 Järeldused Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste arenguvõime 

osas 

Käesolevas töös koostatud analüüsi eesmärk oli uurida, kas ühinenud omavalitsuste – 

Väike-Maarja, Tamsalu, Tapa ning Vihula, arenguvõime on parem kui neil 

omavalitsustel, mis ühinenud ei ole. Selleks vaadeldi Lääne-Virumaa kohalike 

omavalitsusi nelja erinava valdkonna seisukohast: inimkapital, elustandard ehk heaolu, 

ettevõtluspotentsiaal nind kohaliku omavalitsuse võimekus.  

Inimkapitali valdkonnas oli aastatel 2005-2013 arenguvõime parim ühinenud 

omavalitsustest Tamsalu vallal – 5. positsioon, samas Tapa vald oli 8.-10., Vihula ja 

Väike-Maarja vallad 12.-14. positsioonil. 

Valdkonnas „Elustandard ehk heaolu” oli aastatel 2005-2012 parim arenguvõime 

Vihula vallal, teised ühinenud omavalitsused jäid nimekirja lõppu -  Väike-Maarja ja 

Tamsalu vald jagavad 12. ja 13. positsiooni, Tapa vald 14.-15. kohta. 

Ettevõtluspotentsiaali arenguvõime aastatel 2005-2011 oli jällegi parim Vihula vallas, 

Tapa vald oli 5., Väike-Maarja 8. ja Tamsalu 12. positsioonil.  
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Kohaliku omavalitsuse võimekuse arenguvõime aastatel 2005-2012 oli ühinenud 

omavalitsustel Lääne-Virumaal positsioondelt alla keskmise – Vihula 8., Väike-Maarja 

9., Tapa 12.-13. ja Tamsalu vald 14. kohal. 

Sellele analüüsile tuginedes võib väita, et 2005. aastal ühinenud kohalikud 

omavalitsused – Väike-Maarja, Tapa ja Tamsalu vallad, ei oma suuremat arenguvõimet 

võrreldes teiste Lääne-Virumaa omavalitsustega, kes ühinemist ette võtnud ei ole. 

Vihula vald, mis loodi 1999. aastal Vihula ja Võsu valla ühinemisega omas võrreldes 

teiste Lääne-Virumaa omavalitsutega elustandardi ehk heaolu valdkonnas aastatel 

2005–2012 ja ettevõtluspotentsiaali valdkonnas aastatel 2005–2011 suuremat 

arenguvõimet kui teised Lääne-Virumaa omavalitsused. Sellest võib järeldada, et 

analüüsitavateks perioodideks vastavalt 2011., 2012. või 2013. aastaks pole 2005. aastal 

ühinenud omavalitsuste suurem arenguvõime avaldunud, kuid võib loota, et hiljem võib 

omavalitsusüksuste ühinemiste mõju arenguvõimele siiski avalduda, nagu Vihula valla 

puhulgi. Samas võib eeldada, et Vihula edukas positsioon Lääne-Virumaa arenguvõime 

analüüsis on seotud suuresti pendelrändega Tallinnasse ning seetõttu on põhjust 

rõhutada siinkohal hea infrastruktuuri olemasolu tähtsust piirkonna arengule.  

Võrreldes käesoleva analüüsi tulemusi 2011. aasta maaelu arengu aruandes avaldatud 

uurimusega, mis teostas maaelu arengu hindamist (Omel et al., 2011), kuid eelkõige 

hetkeolukorda vaadeldes, mitte muutusi nagu käesolev analüüs on teostatud, leidub 

mitmeid sarnasusi ning ka erinevusi.  

Nimetatud uuring esitab suure hulga Lääne-Virumaa valdasid kui suhteliselt kõrgete 

sissetulekutega ja rahvaarvuga „maalisuse tähenduses tugevate valdadena” – Haljala, 

Kadrina, Rakvere, Tamsalu, Vinni ja Väike-Maarja (Omel et al., 2011, lk 47). 

Käesoleva analüüsi tulemused kinnitavad, et sissetulekute tasemelt on hästi arenenud 

Rakvere ja Kadrina vallad, teised eelmises lauses nimetatud omavalitsused on pigem 

Lääne-Virumaa arvestuses keskpäraste tulemustega. Rahvaarvu arvestades saab välja 

tuua sarnase tulemuse võrreldava uuringuga Kadrina, Vinni ja Tamsalu valdade näol, 

teised omavalitsused on käesoleva analüüsi arvestuses inimkapitali valdkonda 

arvestades Lääne-Virumaa pingereas keskpärased (Haljala ja Rakvere) või alla 

keskmise tulemustega (Väike-Maarja).  
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Uuringus Maaelu arengu hindamine on liigitatud suurim osa Eesti valdasid klastrisse, 

mida iseloomustatakse kui madalate sissetulekute ja vähese majandusliku tegevusega 

piirkonnad. Selles klastrisse on nimetatud ka neli Lääne-Viru valda: Laekvere, Rakke, 

Vihula ja Viru-Nigula (Omel et al., 2011, lk 48). Võrreldes neid tulemusi käesoleva 

analüüsiga tuleb tõdeda, et sissetulekute järgi on kehvemas olukorras tõesti Laekvere ja 

Viru-Nigula vallad, kuid käesoleva analüüsi tulemustele tuginedes ei saa väita, et 

Vihula ja Rakke valla elanike sissetulekud võrreldes teiste Lääne-Virumaa 

omavalitsustega oleksid oluliselt madalamad. Statistikaameti (2014) andmete alusel 

koostatud pingerea järgi oli Rakke valla palgatöötaja 2012. aasta keskmine brutotulu 

Lääne-Virumaa arvestuses 8. positsioonil, kuid Vihula vald oli selles pingereas 1. kohal. 

Arvestades nende nelja valla ettevõtluspotentsiaali, on sarnased tulemused võrreldava 

uuringuga Viru-Nigula, Rakke ja Laekvere valla osas, kus ka käesoleva analüüsi 

tulemusel on nimetatud valdade ettevõtluspotentsiaal Lääne-Virumaa madalam, samas 

jällegi tuleb nentida, et Vihula valla ettevõtluspotentsiaal on Lääne-Virumaa parim. 

Seega tuleb tõdeda, et küllaltki sarnase eesmärgiga uuringu tulemused on osaliselt 

kattuvad käesoleva analüüsiga, kuid esineb ka olulisi erinevusi. Need võivad olla 

põhjustatud erinevast metoodikast. 

Tuginedes Väike-Maarja ja Tamsalu valla juhtide arvamusele (Moisa, 2014; Uudeberg, 

2014) oli ühinemine naaberomavalitsusega väga õige ja põhjendatud otsus, seda just 

eelkõige majandusliku võimekuse ja ametnike kompetentsi seisukohast. Ka varasemad 

uuringud kinnitavad seda tulemust. Geomedia poolt juba 2001. aastal teostatud uuring 

toob välja samuti ühinemise positiivse mõjuna „piirkonna muutumise loogiliseks 

tervikuks ning tekkis võimalus piirkonna terviklikuks ja loogiliseks arenemiseks” ning 

ühinemisega loodi võimalus haldusaparaati kaasata võimekamaid inimesi  

(Omavalitsuste ühinemise mõju valla haldussuutlikkusele (kuue aastatel 1996-1999 

ühinenud omavalitsuse näitel), 2001, lk 41). Samasuguse põhjenduse toob ka Tamsalu 

vallavanem Uudeberg, et Tamsalu linna ja valla ühinemine oli vajalik samm juba 

seetõttu, et linn ja vald olid niikuinii täesti kokkukasvanud kogukonnad ning ühinemine 

lõi võimaluse kompetentsemate ametnike palkamiseks.  

Seega, kuigi käesoleva arenguvõime analüüsi tulemuste järgi ei ole enamikes ühinenud 

omavalitsustes arenguvõime tegurite näitajad paremad kui omavalitsustes, mis 
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ühinemist ette võtnud ei ole, on võimatu öelda, et ühinemine ei ole olnud tulemuslik. 

Ühe põhjusena seetõttu, et praegusel hetkel on ülimalt raske hinnata nende ühinenud 

omavalitsuste olukorda siis kui nad ühinenud ei oleks. Tuginedes ühinenud valdade 

juhtide hinnangule, võib arvata, et vabatahtliku ühinemise, ning isegi Avanduse valla 

näol vastu vallaelanike tahtmist, otsus võeti vastu omavalitsustele juba väga keerulistes 

majanduslikes oludes ja pigem kui ainukese võimalusena omavalitsusüksuse olukorda 

päästa.   
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli võrrelda Lääne-Virumaa ühinenud kohalike 

omavalitsuse üksuste arengut pärast liitumist nende kohalike omavalitsuse üksuste 

arenguga, kes liitumist ette võtnud ei ole. 

Esmalt keskenduti mõistetele haldusreform ja haldusterritoriaalreform ning nendega 

seotud väljakutsete kirjeldamisele ja analüüsile. Seejärel tutvustati ja võrreldi 

haldusreforme Taanis, Lätis, Soomes ja Eestis. Esimese peatüki lõpetas analüüs 

erinevate autorite käsitlusest piirkonna arenguvõime ja selle mõõtmise kohta. 

Käesoleva töö teine osa analüüsis Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste arenguvõimet. 

Esmalt kirjeldati peatükis kohaliku omavalitsusüksuste liitumist Lääne-Virumaal. Pärast 

seda viidi lugeja kurssi analüüsi uurimismeetodiga ning lõpuks esitati analüüsi 

tulemused valdkondade inimkapital, elustandard ehk heaolu, ettevõtluspotentsiaal ning 

kohaliku omavalitsuse võimekus kaupa. 

Töö uurimusülesanne oli vaadelda ja analüüsida kõikide Lääne-Virumaa 

omavalitsusüksuste arengut aastatel 2005 kuni (vastavalt vaadeldavale tegurile) 2011-

2013. Lääne-Virumaal on siiani toimunud neli omavalitsusüksuste ühinemist: 1999. 

aastal liitusid Vihula ja Võsu vald ning 2005. aastal Tamsalu linn ja Tamsalu vald; Tapa 

linn, Saksi ja Lehtse vald ning Väike-Maarja ja Avanduse vald.  

Arenguvõime mõõtmine on varasemalt avaldatud teadusartiklitele tuginedes jagatud 

nelja valdkonda: inimkapital, elustandard ehk heaolu, ettevõtluspotentsiaal ja kohaliku 

omavalitsuse võimekus. Iga valdkonna hindamiseks on valitud välja kolm tegurit: 

inimkapital – rahvastiku muutus, 15-64 aastaste elanike arvu muutus ja rahvastiku 

koguarv; elustandard ehk heaolu – füüsiliste isikute tulumaksu laekumise muutus ühe 

elaniku kohta, toimetuleku toetuste maksmise muutus ühe elaniku kohta ja palgatöötaja 

kuu keskmine brutotulu; ettevõtluspotentsiaal – majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

arvu muutus ühe elaniku kohta, rohkem kui kümne töötajaga ettevõtete arvu muutus ühe 

elaniku kohta ning majanduslikult aktiivsete ettevõtete koguarv; kohaliku omavalitsuse 

võimekus – kohaliku omavalitsuse võlakoormuse suhe eelarves, kohaliku omavalitsuse 

eelarve tulud ühe elaniku kohta ning eelarve tulude muutus ühe elaniku kohta. Seega 



58 

 

saab seda analüüsi vaadelda ka valdkondade kaupa eraldi, mis annab ülevaatlikuma 

pildi kohalike omavalitsuse muutustest ajaperioodil. 

Analüüs kätkeb aega 2005. aastast kuni 2013. aastani. Iga näitaja puhul on perioodi 

algusaastana arvestatud aastat 2005, kuid lõppaasta sõltub andmete kättesaadavusest. 

Analüüsis kasutatavad sisendid on saadud Statistikaameti andmebaasist ja perioodi 

lõppaasta on sõltunud iga näitaja puhul Statistikaameti poolt avaldatud andmetest.  

Töö sissejuhatuses püstitatud kolmele uurimisküsimusele on töö koostamise käigus 

saadud vastused. Magistritöö annab ülevaate Lääne-Virumaa kohaliku 

omavalitsusüksuste rahvastiku muutuste, elanike sissetulekute taseme, 

toimetulekutoetuste maksmise, ettevõtlusnäitajate, kohaliku omavalitsuse eelarve mahu 

ja võlakoormuse kohta.   Käesolevast tööst selgub, et üldiselt ei ole ühinenud kohaliku 

omavalitsusüksuste areng olnud kiirem kui ühinemata kohaliku omavalitsusüksustel. 

Teistest eristub Vihula vald, mis on nii ettevõtluspotentsiaali kui ka elustandardi 

näitajate järgi kogu Lääne-Virumaal vöga hea positsioonil. Samas, teised ühinenud 

omavalitsused – Tamsalu, Tapa ja Väike-Maarja vallad on Lääne-Virumaa arvestuses 

alla keskmise tulemusega. Siiski on ühinenud omavalitsusüksuste juhid ühinemist 

kommenteerides seisukohal, et ühinemine oli kindlasti vajalik ja tulemuslik.   

Lääne-Virumaa omavalitsusüksuste arenguvõime muutuse analüüs alates  2005. aastast 

on oluline informatsioon kõikidele Lääne-Virumaa omavalitusüksuste juhtidele kui ka 

teistele Lääne-Virumaa käekäigust huvituvatele isikutele. Siiski, eelkõige on käesolev 

analüüs suunatud neile, keda huvitab, kas haldusterritoriaalne reform mõjutab 

omavalitsusüksuse arenguvõimet. See informatsioon on lisateave, et veelgi 

põhjalikumalt analüüsida haldusreformi tulemusi ja osata juhtida protsesse soovitud 

suundadesse. 
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THE INFLUENCE OF THE MERGER OF LOCAL MUNICIPALITIES TO THEIR 

DEVELOPMENT POTENTIAL BY THE EXAMPLE OF LÄÄNE-VIRU COUNTY   

Kaie Arm 

 

SUMMARY 

The objective of the masters’s thesis is to compare the development of merged local 

municipalities in Lääne-Viru county with the municipalities that have not merged. 

Following goals are set: 

• Do and if yes, then how the merged and non-merged local municipalities differ 

based on changes in demographical situation, residents income level, income 

supports paid by municipality, entrepreneurial activity, total budget of the 

municipality and municipality’s level of indebtedness? 

• Has the development of merged municipalities been faster than non-merged 

municipalities? 

• How do the merged municipalities view their decision to merge now, when at 

least eight years has been passed since the merger? Have their objectives been 

met? 

Firstly, the focus was on terms administrative reform and administrative-territorial 

reform, describing and analyzing relating challenges.  

Secondly, the administrative reforms in Denmark, Latvia, Finland and Estonia were 

introduced and compared. First chapter ended with analysis on certain area’s 

development potential and ways to measure it based on different authors. 

Thirdly, the development potential of Lääne-Viru county municipalities was analyzed. 

In last 15 years there have been four mergers of local municipalities. In 1999 Võsu and 

Vihula municipalities merged. In 2005 there were three mergers: Tamsalu town and 

Tamsalu municipality; Tapa town, Saksi and Lehtse municipalities; Väike-Maarja and 

Avanduse municipalities. These municipalities were compared to other 11 

municipalities in Lääne-.Viru county that have not merged. 
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Study was carried out based on the data provided by Statistics Estonia for years 2005 to 

2013. First year to be included in the research was 2005, last year depended on the 

available data.  

Analyzing the changes of development potential in local municipalities of Lääne-Viru 

county from 2005 is relevant information for all heads of municipalities and other 

persons interested in Lääne-Viru county. However, current research is firstly aimed at 

those who are interested whether administrative-territorial reform affects the 

development potential of local municipalities. This is additional information for further 

analyzing the results of administrative reforms and guiding the processe into desired 

directions. 

Estonian University of Life Sciences. Institute of Economics and Social Sciences.  

Master´s thesis. Tartu 2014. Estonian. 67 pages, 17 tables, 4 graphics. List of literature  
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