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SISSEJUHATUS 

 

Kohalik omavalitsus on inimesele kõige lähemal olev võimuorgan. Teenuste pakkumine ja 

kodanike toetamine ning nendega arvestamine on kohaliku omavalitsuse üks alustalasid. 

Haldusreformist on räägitud juba pikka aega ning nüüd näib see ka kuhugile poole liikuvat.  

Sellest, kuidas omavalitsusüksused jätkavad sõltub inimeste elus üpriski palju ning võib 

öelda ka seda, et kohaliku omavalitsuse areng on ka riigi arendamise alus. 

Käesoleva töö teema „Põlva valla allasutuste töötajate rahulolu valla arenguga“ valis autor 

seetõttu, et Põlva valla olukord ning selles toimuv on autorile huvipakkuv ning ise vallas 

elades on sellist tööd huvitav koostada. Teema on aktuaalne ka seepärast, et omavalitsuste 

ühinemised ja haldusterritoriaalne reform on praegu tähtis teema ning Põlva linn ja vald 

olid seda teinud 3 aastat tagasi. Põlva vallas pole sellist küsitlust veel tehtud ning töötajatel 

on võimalus oma arvamust avaldada. Valla allasutuste töötajad said valitud just sellepärast, 

et nemad võivad olla vallale kõige lähemal seisvad töötajad ning nende töökoht võib 

paljuski sõltuda valla tegemistest. Seetõttu on ka neil endil huvi arvamust avaldada ja 

vallas elus kaasa rääkida.  

Töö problemaatikaks on see, et välja uurida allasutuste töötajate hinnangud ja arvamus 

erinevates küsimustes. Teenuseid, heakorda, sotsiaalmajanduslikku arengut hinnates saab 

teada, milline on valla hetkeline seis ning mida peaks muutma ja edasi arendama. Töö 

eesmärgiks on välja tuua valla allasutuste töötajate rahulolu valla teenustega ning 

sotsiaalmajandusliku arenguga.  

Uurimisülesanneteks on töös tutvumine kohaliku omavalitsust käsitlevate 

kirjandusallikatega. Tutvuda haldusreformi ja haldusterritoriaalse reformi käsitlustega. 

Läbi töötada Põlva valla arengukava ja ühinemist kajastavad allikad. Küsitlusankeedi 

valmistamine, küsitluse läbiviimine, tulemuste analüüsimine ning järelduste tegemine. 

Töös püütakse leida vastused küsimustele: 

1. Millised on valla allasutuste töötajate hinnangud vallas pakutavatele teenustele, 

üldisele heakorrale ? 
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2. Mis on valla suurim probleem/murekoht ning milliseid valdkondi peab enim 

arendama? 

3. Kuidas ollakse rahul haldusterritoriaalse korraldusega senini ning kuidas minna 

edasi? 

4. Millised on töötajate ettepanekud valla arendamisel ? 

Töö metoodika põhineb 1) erinevate kirjandusallikate läbitöötamisel ning analüüsimisel 2) 

Põlva valla hetkeolukorra analüüsil 3) Küsitluse vastuste analüüsil ning selle põhjal 

järelduste ning ettepanekute tegemisel. Küsitlus viidi läbi aprilli kuus ning selles osalesid 

Põlva valla allasutuste töötajad. Kokku vastas küsimustikule 110 inimest. Tulemuste 

analüüsimisel ja esitamisel on töötajad jagatud ka erinevatesse rühmadesse. Tulemuste 

esitamisel on kasutatud protsentjaotusi ja keskmisi ning neid illustreerivad tabelid ja 

diagrammid. 

Antud töö on jagatud kaheks peatükiks. Esimeses teoreetilises peatükis antakse ülevaade 

kohaliku omavalituse olemusest ja selle ülesannetest. Antakse ülevaade haldusreformi ja 

haldusterritoriaalse reformi erinevusest ning nende haldusterritoriaalse korralduse 

käsitlustest. Samuti on teoreetilises osas toodud regionaalse arengu olemus ning selle 

eesmärgid Eestis. Töö teises peatükis on toodud ülevaade Põlva vallast ning ka selle hetke 

olukord. Samuti on räägitud valla ja linna ühinemisest ning palju kõneainet pakkunud 

koolivõrgu ümberkorraldamisest. Peale seda on toodud uuringu tulemused valdkonniti ning 

järeldused ja ettepanekud edaspidiseks. Lisadesse on toodud küsitlusankeet ja kõik ankeedi 

vastuste jaotused ja keskmised. 
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1. HALDUSTERRITORIAALNE KORRALDUS KUI 

KOHALIKU OMAVALITSUSE ARENDAMISE ALUS 

 

1.1. Kohaliku omavalitsuse mõiste ja olemus 

 

Kohalik omavalitsus on olnud eestlastele ajalooliselt omane kogukondliku elu 

korraldamise vorm. Eestlased on harjunud kogukondliku iseorganiseerimisega ning riik on 

välja kasvanud kohalikest omavalitsustest. Sellises struktuuris on elatud euroopa rahvastest 

peaaegu kõige kauem. (Schöber 2003: 8) 

Kohaliku omavalitsusest paremaks arusaamiseks peaks lahti seletama selle mõiste ja 

olemuse. Kohaliku omavalitsuse olemuse määrab Eestis õiguslikult Eesti Vabariigi 

Põhiseadus. Lisaks sellele täpsustavad ja reguleerivad KOVi toimimist ka kohaliku 

omavalitsuse korralduse seadus ehk KOKS ning Riigikogus ratifitseeritud Euroopa 

kohaliku omavalitsuse harta. (Haljaste jt 2007: 13) 

 Kui Põhiseaduses pole kohaliku omavalitsuse mõistet välja toodud siis KOKS §2 sätestab 

seda järgmiselt: „Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – 

valla või linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus 

seaduse alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või 

linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu 

iseärasusi. Kohalik omavalitsus rajaneb riigi territooriumi haldusjaotusel ja teostub nii 

demokraatlikult moodustatud esindus- ja võimuorganite kaudu kui ka kohaliku elu 

küsimustes rahvaküsitluse ja rahvaalgatuse teel.“  

  Kui vaadelda ka teisi õigusakte siis näiteks Euroopa kohaliku omavalitsuse hartas on 

kirjas ja sätestatud aluspõhimõtted, mis on eelkõige vabaduste ja autonoomia kaitseks. 

Eesti Vabariik on kohustatud neid järgima, ning need täiendavad Eesti Põhiseaduses 

sätestatut ning leiavad väljundi ka Eesti kohalikku omavalitsust korraldavates õigusaktides. 

(KOV liikme käsiraamat 2015 : 17) 
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Seega saab nendest seadustest ja hartast esitatud  mõistetest välja lugeda seda, et kohalik 

omavalitsus on inimestele kõige lähemal seisev võimuorgan, mis ei pruugi töötada igal 

pool ühtemoodi, vaid peab tegutsema oma kogukonna ning rahva ühiste huvide alusel. 

 

1.1.1.  Kohaliku omavalitsuse ülesanded 

 

Kohaliku omavalitsuse üheks tähtsaimaks ülesandeks on kohaliku elu küsimuste ja 

probleemide lahendamine. Demokraatliku riigi- ja kohaliku omavalitsuse tegevuse üheks 

tähtsaimaks aluseks on lähimuspõhimõte ehk subsidiaarsusprintsiip. See tähendab, et 

ülesandeid tuleb täita sellisel avaliku halduse tasandil, mis on inimesele kõige lähemal. 

Seega ongi kohaliku omavalitsuse peamisteks ülesanneteks suunata omavalituste arengut 

läbi kaalutletud otsuste kultuuris, hariduses, sotsiaalhoolekandes jne. (Siseministeerium 

2008: 25) Antud  töö jaoks on oluline ära määratleda, millised on kohaliku omavalitsuse 

ülesanded ja mida peab kohalik omavalitsus tegema selleks, et inimesed oleksid rahul oma 

kogukonna tegutsemise ja arenguga. 

Selgelt tuleb ära piiritleda ka see, et mis ikkagi on kohaliku elu küsimused ja mis on riigi 

pädevuses olevad  küsimused. Põhiseaduses on kirjas see, et riigi pädevuses on kõik need 

küsimused, mida riik on enda pädevuses olevaks deklareerinud  aga KOVi pädevuses on 

kõik kohaliku elu küsimused ning seda eeldusel, et ta tegutseb seaduse alusel iseseisvalt. 

Kohustusi võib talle peale panna ainult seadusega või kokkuleppel temaga. (EV 

Põhiseadus §154). Seega võib kohaliku elu küsimust mõista kui kogukonna liikmete 

ühishuvides ja heaolus lähtuvat küsimust, mis leiab aset KOVi territooriumil ning mille 

lahendamine peab oleks otstarbekas. (Mäeltsemees jt 2015: 23) 

Kui aga vaadata kohaliku omavalitsuse ülesandeid spetsiifilisemalt, siis need ülesanded on  

jagatud kohustuslikeks ja vabatahtlikeks ülesanneteks. Kohustuslikud ülesanded on kirjas 

KOKS § 6 lõigetes 1 ja 2.  Ülesanneteks on antud  linnas või vallas korraldada järgnevaid 

teenuseid või ülesandeid: sotsiaalabi ja -teenuseid,  jäätmehooldust, heakorda, veevarustust 

ja kanalisatsiooni, ühistransporti, ruumilist planeerimist, teede ehitust ja korrashoidu, 

tänavate korrashoidu ning  seda siis, kui eelloetletud ülesanded ei ole antud kellegi teise 

pädevusse. (Haljaste jt 2007: 17) Koolieelsete haridusasutuste,  põhikoolide,  

gümnaasiumide, huvialakoolide, muuseumide, rahvamajade,  raamatukogude,  

hooldekogude  ja teiste kohalike asutuste ülalpidamine on samuti omavalitsusüksuse 
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kohustuslikeks ülesanneteks, kui need asutused kuuluvad tema pädevusse. (Olle 2002: 39) 

Vabatahtlike ülesannetena saab välja tuua sellised ülesanded, mis pole kohustuslikud ning 

mis pole seadusega antud kellegi teise korraldada ega otsustada. Nendeks on 

munitsipaalpolitsei loomine , sünni- ja surma toetuste, ettevõtlustoetuste  ning täiendavate 

sotsiaaltoetuste maksmine. Lisaks sellele võib kohalik omavalitsus algatada konkursse, viia 

läbi kampaaniaid jne. See on kohalike omavalitsuse õigus, mitte kohustus. (Haljaste jt 

2007: 17)  

1.2. Haldusterritoriaalse reformi mõiste 

 

Tihti aetakse segamini haldusterritoriaalset reformi ja haldusreformi. Neid kasutatakse tihti 

ka sünonüümidena, kuid tegelikult see nii ei ole. Kuna ka antud töös on empiirilises osas 

uurimisobjekt Põlva vald, mis on haldusterritoriaalse reformiga tihedalt seotud siis seetõttu 

tuleb välja tuua nende mõistete sisu ja erinevuse. 

Haldusreformi ja haldusterritoriaalset reformi on võrrelnud Sulev Mäeltsemees. Tema 

arvates peaks haldusreform hõlmama avaliku halduse eri tasandite – riigi kesktasand, 

regionaalne tasand ja kohalik tasand – vaheliste majanduslike, juhtimisalaste, õiguslike, 

rahanduslike jms seoste arendamist või korrastamist või siis koguni radikaalset muutmist 

ehk reformimist. Haldusreformi mõistab ta ainult radikaalsete muudatuste tähenduses. 

(Mäeltsemees 2012: 342)   

Kui rääkida aga haldusterritoriaalsest reformist ja selle terminitest, siis tuleb tähelepanu 

pöörata, et Eesti Vabariigi territooriumi haldusjaotuse seaduses, sätestatakse 

haldusterritoriaalne jaotus ja korraldus alljärgnevalt: 

1) territooriumi haldusjaotus on Eesti territooriumi jaotus maakondadeks, valdadeks ja 

linnadeks; 

2)  territooriumi haldusterritoriaalne korraldus on Eesti territooriumi jagunemine 

haldusüksusteks, mis on haldusjaotusel põhinev, seaduse ja teiste õigusaktidega 

kindlaks määratud staatuse, nime ja piiridega üksus, mille piires teostatakse riiklikku 

või omavalitsuslikku haldamist. 
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Haldusterritoriaalset reformi saabki mõista kui haldusterritoriaalse korralduse muutumist. 

Näiteks kui valdade arv väheneb mingi teatud arvu võrra, siis on tegemist 

haldusterritoriaalse korralduse muutumisega. (Mäeltsemees 2012: 343) 

Haldusterritoriaalset reformi ja haldusreformi on defineeritud ka teisiti. Arno Alman ja 

Urmas Arumäe (2015) on defineerinud mõisteid alljärgnevalt : 

 Territoriaalne reform - reform, mille käigus muudetakse valdade, linnade ning 

maakondade piire; 

 Haldusreform – reform, mille eesmärk ei ole territoriaalse korralduse vaid riigi 

halduspiirkondade muutmine (näiteks politsei halduspiirkondade muutmine), riigi 

poolt avaliku teenuste piirkondade kehtestamine (hõlmab mitmeid kohaliku 

omavalitsuse üksusi, kuid territoriaalsed muudatused on välditavad) või ka 

seadusega kohaliku omavalitsuse üksuste kohustuslike koostööpiirkondade 

moodustamine; 

 Haldusterritoriaalne reform – kõik eelnev toimub korraga 

Paremini on mõiste lahti seletanud Mäeltsemees, sest Alman ja Arumäe on ära unustanud 

ühe asja reformi juures, milleks on omavalitsusüksuste arvu muutumine. Kokkuvõttes võib 

öelda, et need mõisted on erinevad ning üks sisaldab teist. Haldusterritoriaalne reform on 

üks osa haldusreformist. 

1.3. Kohaliku haldustasandi territoriaalse jaotuse käsitlused 

 

Üheks omavalitsuste suureks probleemiks Eestis peetakse seda, et omavalitsuste suurused 

on erinevad ja sellest tulenevalt erineva arengutaseme ja haldussuutlikkusega. Käesolevas 

alapeatükis esitatakse poolt ja vastuargumente küsimusele kas omavalitsuste arvu peaks 

vähendama või mitte ning millised teooriad neid põhjendavad. 

Esimesena tuleks välja tuua seisukoht, mis on teooriates kõige enam levinud. Leitakse, et 

suurem omavalitsus on majanduslikult efektiivsem. Majanduslikku efektiivsust võib 

tõlgendada erinevalt aga peamiselt mõeldakse selle all seda, kui on võimalik kasutada 

efektiivsemalt ressursse. Toota sama väljundit vähema hulgaga või toota rohkem väljundit,  

sama ressursisisendi puhul. (O,sullivan,  Sheffrin 2003, ref Viks 2010) 
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Ühinemist pooldavad inimesed, tuginevad efektiivsusest rääkides kolmele efektile: 

mastaabiefekt, mitmekülgsussääst, administratiivkulude vähenemine - mis kaasneb, kui 

omavalitsusüksusi suurendada. (Dollery, Fleming 2006: 272, ref Saarma: 2015: 17) 

Enim räägitakse mastaabiefektist. Majandusteadustes mõistetakse mastaabiefekti, siis kui 

näiteks ettevõte saab kulueelise, mille põhjustab ettevõtte tegevusmahu laienemine ning 

väljundi hulga suurenedes keskmine ühikkulu väheneb. (Dollery, Byrnes, Allan 2007, ref 

Viks 2010) Mastaabiefekti põhjus on tavaliselt suur püsikulude osakaal, mis on omane 

teenuste osutamise või tootmise protsessi tehnilisele osale. Seega  saab teenuste osutamine 

või tootmine olla efektiivne alles siis, kui on saavutatud küllalt suur tootmismaht (Purju 

1998, ref Viks 2010).  

Mastaabiefekt ei pruugi aga alati olla positiivne. Teenuse mahu suurenedes kasvavad 

juhtimisprobleemid, mis võivad efektiivsust kahandada. Kui aga juhtimisprobleemidest 

tulenev võimetus ületab saadava kasu võib see lõpuks viia negatiivse mastaabiefektini 

(Viks 2010). Veel arvatakse, et paljude avalike teenuste puhul ei ole võimalik saavutada 

mastaabiefekti, või on see võimalik saavutada alles suure konsolideerimise järel, kas siis 

alates 50000 või 100000 elanikust. (Viks 2010). Sellise suurusega omavalitsused oleks 

Eestis aga haruldased ja seega oleks mastaabiefektist rääkida Eesti mõistes natuke liiga 

ennatlik. 

Mahuefekt ehk mitmekülgsussääst tekib, kui kahe või rohkema teenuse osutamise 

ühendamisel kulud vähenevad. (Dollery, Fleming 2010: 11) Mitmekülgsussääst võib 

ilmneda järgmistel põhjustel :  

1) sisendite koondamisel samade väljundite tootmiseks; 

2) fikseeritud püsikuludega sisendite ühendamisel, kui ühesuguse sisendiga saab toota 

erinevat väljundit; 

3) ühesuguste sisendite kasutamine rohkema kui ühe väljundi tootmiseks; 

Esimesel juhul tekib mitmekülgsussääst siis kui ühendatakse kaks osakonda, mille 

pädevuses on olnud sarnaste teenuste osutamine. Näiteks kultuuri- ja turismivaldkonna 

infoteenuste ühine osutamine. (Dollery, Fleming 2010: 11) 
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Teisel juhul võib sääst tekkida tugiülesannete ühendamisel. Näiteks asutuste 

raamatupidamine, infotehnoloogiatugi jne. Selle tulemusel väheneb finantskoormus ja 

sisemised tehingukulud allüksuste vahel. (Viks 2010) 

Kolmandal juhul võib mitmekülgsussääst tekkida näiteks siis, kui koolitransporti 

kasutatakse samuti ka pensionäride ning kohalike elanike veoks. (Viks 2010) 

Efektiivsus võib küll ühinemise tõttu tõusta, kuid sellele vastupidiselt võivad suureneda ka 

kulud elaniku kohta sest paraneb teenuste kvaliteet. Ka tulud elaniku kohta võivad 

väheneda, sest riigi toetus arenguvajadusteks väheneb kui jõukus kasvab.  

Efektiivsuse kasvades on võimalik parandada teenuste kvaliteeti sest samade sisendite 

suhte säilides tagatakse suurem teenuste või toodete kvaliteet. Selliste paranduste ulatust 

on aga keeruline mõõta (kas teenuste kvaliteet siiski paranes või ei), seejuures on raske 

vältida olukorda, kus teenuste kvaliteedi parandamiseks on paralleelsete sisendite hulka 

suurendatud, mistõttu oodatud eelarvekulude vähenemist ei kaasne. (Viks 2010) 

Ühinemise pooldajad on peale majandusliku efektiivsuse veel seisukohti. Üheks on  heaolu 

jaotuse paranemine. Näiteks see, et  suuremates omavalitsustes on paremad võimalused 

omavalitsuse kehtestavate maksude ja pakutavate teenuste õiglasemaks jaotuseks. Seda 

põhjendatakse sellega, et omavalitsuste ühendamisel saab avalike teenuste pakkumise 

välismõjud internaliseerida. Tuleks aga arvestada, et eelmainitust tõhusam võiks olla 

hoopis teenuste jaotuse korrastamine keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste vahel, 

välismõjudest puudutatud omavalitsuste koostöö arendamine ja valitsussektori siseste 

rahastamismehhanismide täiustamine. Maksudest rääkides tuleb aga tõdeda, et suurte 

regionaalsete erinevustega väikestes riikides on kohalike omavalitsuste maksuautonoomia 

paratamatult väike. (Reiljan, Jaansoo jt. 2015) 

Suurte omavalituste otstarbekuse põhjusena tuuakse välja ka seda, et suuremad 

omavalitused suudavad teostada kiiremini ja paremini enda majanduslikku arengut. Esiteks 

oleks majandusarengu saavutamiseks mõeldud investeeringuid ja poliitikaid lihtsam ellu 

viia, kui suuremad haldusüksused ühendaksid mitme väiksema piirkonna või omavalitsuse 

ressursid. Teiseks oleks kohaliku elu arendamisse võimalik rohkem ja odavamalt 

investeerida, sest suurem eelarvemaht peaks tagama suuremad võimalikud laenumahud ja 

madalamad intressid. Kolmandaks peaks majandusliku arengu tagama ka ametnike suurem 
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spetsialiseerumine, mis peaks kaasa tooma omavalitsuste professionaalsema majandusliku 

juhtimise. (Aalbu, Böhme jt. 2008: 8-9) 

Teooriates on esindatud ka lähenemisviisid, mis käsitlevad väikeste omavalitsuste eeliseid. 

Nendest on tuntuim kohalike kulude teooria, mille järgi omavalitsuste elanikkonna suurus 

ning nende arv määratakse ära omavalitsustevahelise konkurentsiga. Seda eelkõige 

kohalike omavalitsuste väljaminekute ning eelarvetulude mahu ja struktuuri (maksud, 

lõivud) kujundamisel. Seda teooriat on aga kritiseeritud seetõttu, et see ei vasta 

tegelikkusele ning administratiivne detsentraliseerimine ja kooskõlastusmehhanismide 

puudumine konkureerivates omavalitsustes võib kaasa tuua ebeefektiivse kulutamise, mis 

võib viia arengut kahjustavate negatiivsete nähtusteni, milleks võivad olla laenukoormuste 

suurenemine, eelarve defitsiit, intressitaseme tõus. (Viks 2010) 

Väikeste omavalitususte eelisteks peetakse ka demokraatia arendamist. Selle seisukohalt 

on tähtis, et  madalaim võimutasand asuks kodanikule võimalikult lähedal sest optimaalne 

võimutasandi distants rahvast oleneb sellest, millisel arengutasemel on kodanike 

demokraatlik mõtteviis ja kogemus. Mida väiksem see on seda lähemal peaks esmane 

võimutasand neile olema ning seda väiksem on optimaalse suurusega kohalik omavalitsus. 

Kohalik omavalitsus kujutab endast demokraatia kooli, mis peaks arendama 

demokraatlikke põhimõtteid ja nende omavõttu kodanike hulgas. Ka avalike teenuste 

pakkumisel suudavad väiksemad omavalitused oma elanike huve paremini arvestada, kuna 

info liikumine on kergem. (Reiljan, Timpmann 2001: 433) Ka antud  töö puhul on oluline 

tees, et kohalike omavalitsuste ühinemise tagajärjel ei tohiks rahvas võimust kaugeneda 

vaid see peaks suurendama inimeste võimalusi kohaliku elu üle otsustamisel.  

Seega võib kokkuvõtlikult öelda, et kirjanduse põhjal on keeruline täpselt väita, milline 

peaks olema üks optimaalne ja kõige parem omavalitsusüksus. Olgu see siis kas ühinenud 

ja suur või iseseisev ja väike omavalitsus. Mõlemad poolel on omad miinused ja plussid 

ning kuna omavalitsused ja inimesed on erinevad, siis ongi õige lahenduse leidmine 

keeruline.  
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1.4. Regionaalne areng 

 

Käesolevas peatükis tuuakse välja regionaalse ja kohaliku  arengu käsitlused ja eesmärgid. 

See on antud töös oluline, sest empiirilises osas uuritakse Põlva valla allasutuste töötajate 

rahulolu valla arenguga.  

Eesti maaelu arengu aruande kohaselt on regioon käsitletav erilise sotsiaalse 

konstruktsioonina või abstraktse ruumina mis sisaldab ning kujundab sotsiaalseid, 

majanduslikke, ökoloogilisi, kultuurilise ja poliitilisi seoseid ning protsesse. (Maaelu 

arengu aruanne 2011: 42) 

Regionaalne areng on aga lahti mõtestatud kui areng, mis viitab ruumilisusele ning lähtub 

konkreetsest territooriumist, mis on geograafiliselt määratletud. Rajanedes majandusliku 

arengu käsitlusel, ei tee regionaalne areng vahet linnal ega maal. (Maaelu…2011: 42) 

Areng üldisemalt hõlmab majanduslikku arengut ning lisaks sellele ka kvalitatiivseid ning 

struktuurseid muutusi ühiskonnas. Nendeks on väärtushinnangute ja hoiakute muutumine, 

tehnoloogia areng, ühiskondlike institutsioonide areng, mittemateriaalsete vajaduste 

rahuldatus, demograafiline areng jne. (Maaelu…2011: 43)  

Regionaalset arengut käsitletakse ühe enam selliste  poliitikate ja tegevuste kaudu, millel 

on positiivne mõju rohkem  heaolule kui majanduskasvaule. SKP-d kui indikaatorit on 

palju kritiseeritud kuna näiteks rikkus, tarbimine ja sissetulek pole piisavad näitajad 

näitamaks inimeste ja omavalitsuste heaolu. (Maaelu…2011: 42) Tuntust on kogunud 

erinevad elukvaliteedi kontseptsioonid, mis hõlmavad objektiivseid  elutingimusi (lisaks 

sissetulekule ning tervislikule seisundile ka haridustaset, eluruumide olukorda, 

infrastruktuuri, looduskeskkonda jne) ning ka subjektiivselt  elanike rahulolu nendega 

(Berger-Schmitt, Noll 2010, ref Kaasa 2003: 305). Seega ongi elukvaliteet ja heaolu need 

näitajad, mis lisaks majanduslikule heaolule loovad teadmised arengust. Arengu 

analüüsimiseks on palju võimalusi, kuid seni puudub ühine ja tunnustatud meetod arengu 

mõõtmiseks (Maaelu…2011: 42).  

Antud töös uuritaksegi valla arengut pigem inimeste heaolu aspektist lähtudes ning 

allasutuste töötajate subjektiivseid arvamusi arvestades.  
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1.4.1. Regionaalarengu eesmärgid 

 

Regionaalarengu peamiseks võtmekohaks on keskuste areng ning piirkondlike erisuste 

mõistlikum ärakasutamine. Eesti regionaalpoliitika keskmes on väga suured piirkondlikud 

erinevused, majandustegevuse ning elanikkonna koondumine suurematesse linnadesse, 

teise tasandi keskuste nõrgenemine ja suured aegruumilised vahemaad mis pärsivad 

maapiirkondade arengut. Tuginedes regionaalarengu strateegiale töötab riik selle heaks, et 

tagada piirkondade ühtlane areng, arvestades ka nende eripäradest tulenevat potentsiaali. 

(Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020: 4) 

Eesti regionaalpoliitika eesmärgid jagunevad nelja suuremasse gruppi: 

1. Toimepiirkondade terviklikkust ja konkurentsivõimet soosiv ettevõtlus- ja 

elukeskkond. Peamiseks eesmärgiks on see, et tuleb kujundada ka mujale Eestisse 

parema ettevõtlus- ja elukeskkonnaga ja mitmekesisemate töö-, teenuste ja 

tegevusvõimalustega toimepiirkonnad. Seda siis vastukaaluks sellele, et suuremad 

linnad ei tõmbaks liigselt rahvast enda juurde. Selleks on vajalik suurem 

kogukondade osalus kohalikus arendustegevuses, töökohtade loomisel ning 

teenuste osutamisel. 

2. Suuremate linnapiirkondade rahvusvahelist majanduslikku 

konkurentsivõimet soosiv elukeskkond. Eesmärk on suunatud sellele, et 

suurendada suuremate linnade rahvusvahelist tähtsust. Linnapiirkonnad peaksid 

kujunema terviklikemateks ja atraktiivsemaks tegevus- ja elukeskkonnaks nii 

turistidele, välismaisele oskustööjõule kui ka kohalikule elanikule. 

3. Piikonnaspetsiifiliste ressursside oskuslikum ärakasutamine. Spetsialiseerumise 

soodustamine, et kõikide piirkondade omanäoliste arengueelduste ja ressursside 

ärakasutamine oleks oskuslikum ja kestlikum. Selleks on vaja tugevam 

spetsialiseerumine nii kompetentsi-  ja ettevõtluse valdkondades kui ka kultuuri-, 

vaba aja ning turismiteenustes.  

4. Piirkondade tugevam sidustatus ja arendusvõimekus. Piirkondade suurema ja 

tugevama arenguvõime saavutamiseks läbi koostöö- ja arendusvõimekuse 

tõhustamise ning piirkondade vahelise parema ruumilise sidustatuse. 
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Strateegia ja eesmärkide saavutamiseks järgitakse mitmetasandilise valitsemise põhimõtet. 

Strateegiast peavad juhinduma ning seda järgima Vabariigi Valitus, ministeeriumid, 

maavalitsused, kohalikud omavalitsused ja teised strateegia ja eesmärkide saavutamises 

osalevad partnerid. (Eesti regionaalarengu…2014: 34) 
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2.  PÕLVA VALLA ALLASUTUSTE TÖÖTAJATE 

RAHULOLU VALLA ARENGUGA 

 

2.1. Põlva valla taustinfo  

 

Põlva kihelkond oli ilmselt olemas juba 13. Sajandil ning esimesed kirjalikud 

ülestähendused Põlvast pärinevad aastast 1452. 1939. aastal moodustati Peri, Kioma, 

Koiola valla põhiosadest Puskaru külast Põlva Vald.  1993. aastal sai Põlva alevist linn 

ning 26. Oktoober 2013 tekkis valla ja linna ühinemise järel uus omavalitsusüksus Põlva 

vald. 

Valla territooriumi pindala on 234 km ², mis moodustab kogu Põlva maakonna 

territooriumist 10,8%. Põlva vald asub Kagu- Eestis Põlva maakonnas ning 

maakonnakeskuseks on vallasisene linn Põlva. Lisaks linnale on Põlva Vallas 27 küla. 

01.01.2016 seisuga elab vallas 9706 inimest. Elanike arv on olnud langeva trendiga.  

(Tabel  1.) Elanike arvult on suurim vallasise linn (5922) ning suuremad külad on 

Mammaste (650), Himmaste (527), Rosma (384). 

Tabel 1.  Elanike arv aastatel 2011-2016 

 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Põlva 

linn 
6260 6200 6111 

10009 9908 9706 

Põlva 

vald 
4079 4082 4049 

Allikas: Põlva valla arengukava 2015-2029 

Elanike arv on vähenemas, ning see on välja toodud ka Põlva valla arengukavas, kui üks 

peamisi probleeme millega tuleb tegeleda. Põlva valla rändestatistika näitab, et lahkutakse 
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peamiselt teistesse linnadesse ja maakondadesse. Näiteks Tartusse ja Tallinnasse, kuhu 

minnakse kas siis tööle või õpinguid jätkama. (Põlva valla arengukava…2014 : 10) 

Valla elanike vanuseline kooseis on toodud välja alljärgnevas tabelis. (Tabel 2.) 

Tabel 2. Põlva valla rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis aastal 2015. 

 
Vanusegrupp 

0-17 

Vanusegrupp 18-

64 

Vanusegrupp 

65 ja 

vanemad 

Kokku 

 

mehed 928 3186 651 4765 

naised 874 3106 1163 5143 

kokku 1802 6292 1814 9908 

Allikas: Põlva valla arengkava 2015-2029 

Valla geograafiline asend omab jätkuvalt olulist rolli valla elu elavdamisel. Keskne koht 

maakonnakeskusena ja suhteliselt head ja erinevad transpordivõimalused on aluseks valla 

arengule. (Põlva valla arengukava…2014 : 9) 

2.2. Põlva linna ja valla ühinemine 

 

Põlva linn ja vald olid ühinemisläbirääkimise pidanud juba pikka aega kui lõpuks 2013. 

aastal see ka teoks sai. 20. veebruaril 2013 hääletas Põlva Vallavolikogu 13 poolthääle ja 1 

vastuhäälega ning 27. veebruar hääletas Põlva Linnavolikogu 14 poolt ja 3 vastuhäälega 

ühinemise poolt. 2013. aasta 26. oktoober tekkis endise valla ja linna territooriumile uus 

omavalitsusüksus Põlva vald. 

2013. aasta jaanuaris viidi läbi ka rahvaküsitlus valla ja linna ühinemise kohta. 

Linnakodanikest osales 8,5 % hääleõiguslikest elanikest ning ühinemise poolt oli 45% ja 

vastu 55% küsitluses osalenud inimestest. Vallaelanikest osales 11,5 % hääleõiguslikest 

elanikest ning poolt oli 69% ning vastu 31% vastanuist. Kui analüüsida küsitlust, siis tuleb 

koheselt välja tuua et vastanute arv oli väga väike. Küll aga jääb silma, et kui ikkagi 55% 
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linnaelanikest oli vastu, siis tundub et linnavolikogu ei pidanud seda suureks argumendiks 

ning ilmselgelt tekib küsimus selle rahvaküsitluse mõttekusest. 

Ühinemisel oli nii pooldajaid kui ka neid kes otsuses nii kindlad polnud. Näiteks ajalehe 

Koit korraldatud küsitlusel Jaanuaris 2013 ütles praegune Tartu linnapea ning toonane 

Riigikogu liige Urmas Klaas: “Põlva linna ja valla ühinemine on mõistlik ning oleks 

pidanud aset leidma juba palju varem. Peamine pluss on see, et enamikku teenuseid saaks 

arendada koos ning nende kvaliteet ainult tõuseks. Võidavad nii linna kui ka valla 

inimesed.“ Samale küsimusele vastas endine Põlva linnapea ning praegune Riigikogu liige 

Tarmo Tamm: „Uuringute tulemuste põhjal on Põlva linn üks võimekamaid omavalitsusi 

üle Eesti ja maakonnakeskuste seas võimekuselt lausa neljandal kohal. Antud ajahetkel 

liitumine kindlasti nõrgestaks, mitte tugevdaks maakonnakeskuse positsiooni. Volikogude 

liikmetel on nüüd võimalus tõestada, et neile läheb rahva arvamus korda ja nad 

hääletamistulemustega ka arvestavad. Kui hääletamas käinute arvamust kuulda ei võeta, 

siis vaevalt need inimesed tulevikus üldse enam oma arvamust avaldama tulevad.“ (Tamm, 

Klaas 2013 

Enne ühinemist kasutati selle võimalikuks hindamiseks ka SWOT-analüüsi meetodit. 

Koosolekute, küsitluste ning dokumentide analüüsi tulemusena on välja toodud Põlva valla 

ja linna ühinemise tugevad ja nõrgad küljed, selle võimaluste- ja ohuallikad. (Lisa 3.) 

SWOT- analüüsi tulemusel peaks ühinemisjärgselt eelkõige tegelema järgmiste 

väljakutsetega. 

1. Rahvastiku stabiilsuse tagamine. Vajalik oluliselt peatada rahvastiku  ja eriti noorte 

inimeste väljarännet, mis on enamasti tingitud karjääri- ja töövõimaluste puudumisest 

ning üldisest elukeskkonna kvaliteedist. (vähesed võimalused vaba aja veetmiseks ja 

erinevate teenuste tarbimiseks). (Põlva linna ja valla ühinemise teostatavus- ja 

tasuvusanalüüs 2012: 100) 

2. Põlva linna ettevõtluse potentsiaali suurendamine arendatava tööstuspargi 

kaudu. Täiendavaid ressursse ja investeeringuid on vaja suunata (sh oskusteave ja 

hariduslik pool) tehnoloogilisemate teenus- ja tootmisharude arendamiseks. (Põlva 

linna ja valla ühinemise...2012: 100) 
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3. Maapiirkondade ettevõtluse ümberstruktureerimine ning säilitamine. 

Maapiirkondades tegutsevad peamiselt pereettevõtte tüüpi väikeetevõtted või siis 

suured põllumajandusühistud. Väikeettevõtted suudavad ennast küll ära majandada, 

kuid pole laienemisvõimelised ning seega ei loo juurde ka töökohti. Vajalik otsida 

koostöövõimalusi metsa- ja põllumajandusliku tootmise arendamiseks ning loodus-, 

seiklus ja ökoturismi pakkumiseks. (Põlva linna ja valla ühinemise…2012: 100) 

4. Avalike teenuste arendamine ja kättesaadavuse parandamine. Suurimaks 

väljakutseks on ühinenud omavalitsusüksuste kultuuri-, tervishoiu-, haridus-, 

transpordi- ja sotsiaalteenuste kättesaadavuse parandamine ning kvaliteedi 

ühtlustamine. (Põlva linna ja valla ühinemise…2012: 101) 

5. Andmeside paremate võimaluste loomine endises valla piires. Kiire 

internetiühendus on väike-ettevõtluse arengu seisukohalt (turism, kaugtöö) väga 

oluline ja määrava tähtsusega. Alahinnata ei saaks ka vastava infrastruktuuri arenguga 

kaasnevat elukvaliteedi tõusu. (Põlva linna ja valla ühinemise…2012: 101) 

 

2.3. Põlva valla hetkeolukord 

 

Põlva valla visiooniks on see, et piirkonnas oleks toimiv haldusruum. Kogukond osaleks 

aktiivselt valla elu arendamisel ning haldusaparaat tagab valla kindla ja ratsionaalse 

juhtimise ja arengu. Valitsemine peaks olema avatud, mõistetav ning kaasav. Elanikud on 

teadlikud sellest, kuidas neil on võimalus kohaliku elu arendamises osaleda. Koostöö teiste 

omavalitsuste, sõprusvaldade ning üleriigiliste katuseorganisatsioonidega on avatud ja 

aktiivne. (Põlva valla arengukava 2015-2029: 5) 

Seoses valla ja linna ühinemisega on vallavolikogu teinud otsuse koostada uus 

üldplaneering. Üldplaneeringuga määratakse miljööväärtusega piirkonnad ja 

rohevõrgustikud. Valla tiheasustusalad ja detailplaneeringuga kohustatud piirkonnad on  

järgmised: Põlva linn, Rosma küla ühepereelamute ja tootmishoonete maa-ala, Taevaskoja 

küla keskus ja suvilate maa alad, Mammaste küla keskus ning Himmaste, Peri ja Orajõe 

külad. (Põlva valla...2015-2029: 7) Vallas puuduvad suured ja keskkonda reostavad 

tootmisettevõtted ning olulised reostusallikad. Seoses korraldatud jäätmeveoga on looduse 

reostamine vähenenud. Taaskasutatavaid jäätmeid kogutakse kogumisplatsidel ning 
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metallijäätmeid kokkuostupunktide kaudu. Tegeletakse ka inimeste keskkonnaalaste 

teadmiste tõstmisega , seda enamjaolt jäätmete taaskasutamise ja sorteerimise võimaluste 

osas. (Põlva valla…2015: 15) 

Valla looduslikud eeldused, valla keskus ning külade keskused annavad võimaluse 

kujundada omapärased ning heakorrastatud traditsioonilise ilmega külad. Intsikurmu, 

Rosma Päkamägi, Partsi küla järved, Taevaskoda, Põlva paisjärv, allikad, vaheldub 

reljeefsus , ilusad metsad ja hooldatud põllumaad kujundavad valla ilmet. Külade keskused 

vajaksid suuremat tähelepanu ja planeeritud haljastamist ja heakorrastamist.  

Põlva vald pakub oma külalistele ning kodanikele turvalist keskkonda. Probleemiks on 

üritustega kaasnev alkoholi liigtarbimine ja sellest tulenevad probleemid.  Koostöös 

noorsoopolitseiga tehakse koolides ennetavat tegevust. Turvalisuse tagavad Politsei- ja 

Piirivalveamet ning Päästeamet. Valla turvalisuse tagamiseks paigaldatakse järjest uusi 

turvakaameraid ning uuendatakse olemasolevaid. (Põlva valla…2015: 21) 

Põlva haridustaristu vajab peale omavalitsuste ühinemist läbimõeldud ümberkorraldamist. 

Koolivõrgu haldamine on kestev protsess, mistõttu peab selle arengut suunama, arvestama 

õppekohtade vajadusega, omavalituste võimaluste ja eesmärkidega ning riigi 

hariduspoliitikaga. Ka käesolevas töös on uuritud koolivõrgu korraldamist ning kuidas 

sellega rahul ollakse. (Põlva valla…2015: 23)   

Põlva vallas on haridustemaatika üle väga palju poleemikat. 2014 aastal alustati koolivõrgu 

korraldamise protsessiga ning Vallavolikogu võttis ümberkorraldamise otsuse vastu 

25.03.2014. Lapsevanemad aga vaidlustasid otsuse halduskohtus. 

 Hetke olukord valla on aga selline, et Põlvasse rajatakse riigigümnaasium, mis peaks 

alustama tööd 1.september aastal 2016. Põlva Ühisgümnaasiumi ja Põlva Põhikooli 4-9. 

Klassi õpilased ning Mammaste Lasteaia ja Kooli 6. klassi õpilased jätkavad õpinguid 

asutatavas Põlva Koolis, aadressil Kesk tn 25. Põlva ÜG 2.-3. klassi õpilased jätkavad 

õpinguid kesk tn 25 ning Põlva Põhikooli 1.-3. klassi õpilased jätkavad õpinguid Lina tn 

21, avatakse 1. klass sealse piirkonna lastele. Mammaste Lasteaia ja Kooli 1.-5.klassi 

õpilased jätkavad aadressil Koolimaja tee 1. (Põlva valla haridusasutuse 

ümberkorraldamine 2015: 2) 

Valla haridusasutuste ümberkorraldamist põhjendati järgmiselt:  
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 demograafiline olukord on oluliselt muutunud ja muutumas; 

 Põlva linn ja vald on ühinenud üheks omavalitsusüksuseks; 

  riigi hariduspoliitika kohaselt peab igas maakonnas olema aastaks 2020 üks 

eraldiseisev riigigümnaasium; 

 Koolivõrk ei vasta valla vajadustele, õppekohti rohkem kui õppureid 

 Kohtuvaidluse protsess ei võimalda haridusvaldkonna arenguid jätkata 

 Toetuste saamise võimalus, mis lubaks rohkem ressursse paigutada hariduse 

kvaliteeti. (Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamine 2015:12) 

Põlva valla sotsiaalhooldekande korraldamine on Vallavalitsuse sotsiaalosakonna 

haldusalas. Põlva valla elanike heaoluks on eesmärgiks võetud see, et teenindada neid 

võimalikult elukoha lähedal. Selleks toimuvad sotsiaaltöötaja vastuvõtud regulaarselt 

seitsmes külas. Põlva valla kultuuri iseloomustab aga rahvus ja harrastuskultuuri suur 

osatähtsus ning samuti ka eripalgeline kultuuriasutuste võrgustik. Vallas tegutsevad 

aktiivselt huviringid, isetegevuskollektiivid, rahvatantsurühmad, harrastusteater, 

lõõtspilliselts jne. Põlva valla territooriumil tegutseb üks rahvaraamatukogu, milleks on 

Põlva Keskraamatukogu, mis on ka maakonna kõige rikkalikuma fondiga raamatukogu. 

Spordibaaside võrgustik on ka vallas olemas. Linnas asuvad neli suurt spordihoonet, viis 

erineva suurusega staadionit, kaheksa väikelaste mänguväljakut ning seitse spordiväljakut. 

Valla territooriumit katab suhteliselt tihe maakonna kõrval- ja tugimaanteede võrgustik, 

mis tagab hea ühenduse Võru ja Tartuga. Valla keskust ümbritseb ka ringtee, mis 

teenindab hästi raudteeäärseid tööstuspiirkondi ning sellele on suunatud raske- ja ohtlike 

veostega liiklemine.  

2.4. Rahulolu-uuringu analüüs 

 

2.4.1. Uurimuse metoodika 

 

Käesolevas töös uuriti seda kuidas on Põlva valla allasutuste töötajad  rahul valla arenguga. 

Selleks viis autor Põlva valla allasutuste töötajate seas läbi ankeetküsitluse, mille 
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eesmärgiks oli teada saada kuidas on allasutuste töötajad rahul valla arenguga, seal 

pakutavate sotsiaal-majanduslike teenustega ning saada teada kuidas hinnatakse 

omavalitsuste ühinemist nüüd, kui sellest möödas 3 aastat.  

Põlva vallal on hallatavaid allüksusi 15. Nendeks on neli üldhariduskooli (Põlva 

Ühisgümnaasium, Põlva Põhikool, Mammaste Lasteaed ja Kool, Põlva Roosi kool), kolm 

huvikooli (Põlva Spordi-  Kunsti ja Muusikakool),  kaks lasteaeda (Mesimumm ja 

Lepatriinu), üks raamatukogu (Põlva Keskraamatukogu) koos viie haruraamatukoguga, 

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus, Põlva Päevakeskus, Põlva Valla Hooldekogu, Põlva 

Avatud Noortekeskus ja Põlva Haldusteenistus.  

Ankeetküsitlus viidi läbi 2016.aasta Märtsis ja Aprillis ning töötajatele jagatud 175st 

ankeedist (Lisa 1.) saadi tagasi 110 tükki. Vastajateks olid 93 naist ja 17 meest. Kogu 

töötajaskonnast, milleks on (250 inimest) teeb see vastajate protsendiks 44%.  

Ankeetküsitlus (Lisa 1.) oli paberkandjal ja anonüümne ning sisaldas 30 küsimust, mille 

seas ka paar avatud küsimust. Küsitluse täitmine võttis aega umbes 10 minutit ning 

vastuseid on kasutatud , et teha järgnevas peatükis analüüse ja järeldusi töötajate rahulolu 

kohta valla arenguga. Küsimused sisaldasid haridust, vaba aega, raamatukogu, sotsiaalabi, 

kultuuri, pakutavaid teenuseid, ettevõtlust, turismi, politseitegevust ja ka küsimusi vallas 

tehtud koolivõrgu ümberkorralduse ja haldusterritoriaalse korralduse kohta. Küsimusi ei 

koostatud otseselt ühegi rahuloluteooria põhjal, vaid uuriti töötajate hinnanguid ja 

arvamusi. Autor proovis ankeetküsitlust läbi viia nii, et vastajaid oleks kõikidest 

allasutustest. Kuna koolid ja lasteaiad on suurema töötajaskonnaga kui näiteks 

Päevakeskus ja Perekeskus, siis valiti ka sealt rohkem inimesi. Täpselt nii küsitlus ka 

õnnestus, sest igast allasutusest saadi teatud hulk ankeete kätte. Analüüsimiseks kasutati 

MC Excel 2010 programmi ning koostati diagramme ning tabeleid. 

2.4.2. Uuringu tulemused 

Vastanute soolist ja vanuselist koosseisu vaadata, siis võib öelda, et see on üpriski 

ootuspärane, et vastanuist 84,5 % ehk siis 93 olid naised ja 15,5 % ehk 17 mehed. Seda 

eelkõige selletõttu, et allasutused on Põlva vallas koolid, lasteaiad, sotsiaalabiasutused jne 

ja paratamatult töötab sellistes asutustes rohkem naisterahvaid kui mehi. Aga kui vaadata 

vanuselise poole pealt, siis (Joonis 1.) tuleb selgelt esile, et allasutustes töötavad 

keskmisest vanemad inimesed. Täpselt võrdselt oli vastanud vanusegruppides 46-55 ja 56 
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või enam ning nendes mõlemas grupis siis 35 vastajat. Vanusegrupist 36-45 aastased 

vastas 25 ja grupist 26-35 vastas 12 inimest. Vastajatest 1 inimene oli vanuselt kas 25 või 

alla selle. 

 

Joonis 1. Ankeedi vastajate vanuseline koosseis 

Haridustasemelt on töötajad samuti erinevalt jaotunud. Kõrgharidust omab vastanutest 52 

inimest (47,7%), rakenduslikku kõrgharidust omab 8 inimest (7,3%), kesk-eriharidust 

omab 41 (37,6%) ning keskharidus on kaheksal (7,3%) inimesel.  

Ankeedi järgi on töötajad jaotatud ka selle järgi, kus nad elavad, vastavalt siis kas 

ühinemiseelses linnas, ühinemiseelses vallas või mujal. Vastanutest 61 (55,5%) inimest 

elab ühinemiseelses linnas, 55 (40,9%) inimest elab ühinemiseelses vallas ning mujal elab 

3,6% vastanuist ehk 4 inimest.  

Töökoha järgi on inimesed jaotatud nii, et kas nad töötavad Hariduse valdkonnas 

(Üldhariduskoolid, lasteaiad, huvikoolid), kultuuri valdkonnas (Raamatukogu, 

Kultuurikeskus, Noortekeskus) või mujal (Haldusteenistus, Päevakeskus, Hooldekogu jne). 

Hariduse valdkonnas töötab 83(75,5%) inimest, kultuuri valdkonnas 11 inimest (10%) ning 

mujal 16(14,5%) inimest. 

Tulemuste esitamisel ja analüüsimisel on vastajad jaotatud ka viite erinevasse rühma. 

Esimene rühm on R1, kuhu kuuluvad kuni 45 aastased töötajad ning teine on R2 kuhu 

kuuluvad 46 aastased ja vanemad küsitluses osalejad. Kolmas rühm on R3 kuhu kuuluvad 
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töötajad kes elavad ühinemiseelses vallas ning rühmas R4 on need vastajad, kes elavad 

ühinemiseelses linnas. Rühmas R5 on aga kõik küsitluses osalenud töötajad. 

Rühmadesse jagamine just seesugusel viisil võib olla oluline, et eristada kas vanemate ja 

nooremate töötajatel vahel on ka erinevusi ning samuti kas ühinemiseelses vallas või linnas 

elavatel inimestel on erinevaid arvamusi valla arengu suhtes. 

Vaba aja veetmise võimalused peaksid olema vallas üsnagi heal tasemel. Küsitlus ankeedis 

pidid töötajad hindama vaba aja veetmise võimalusi järgneva skaala alusel 5-väga heaks, 

4-pigem hea, 3-nii ja naa, 2-pigem halvaks, 1-väga halvaks. Rühmade lõikes suuri 

erinevusi ei olnud. Kõikide gruppide lõikes on parimal järjel sportimisvõimalused ning 

kõige kehvemaks hinnatakse käsitööd või teatrit. Vastused valdkondade lõikes on toodud 

alljärgneval joonisel (Joonis 1.) 

 

Joonis 2. Vastajate keskmised skaalal 5-väga hea, 4-Pigem hea, 3-nii ja naa, 2-pigem halb, 

1-väga halb 

Kuna rühmade vahel tähendatavaid erinevusi ei olnud, siis on joonisel toodud kõikide 

vastanute keskmine. Joonisel võib näha, et kõige paremini ollakse rahul sportimisega mille 

keskmine on 4,38 ning väga heaks hindas seda 49 (44,5%) inimest, pigem heaks 54 

(49,1%) ning keskmiselt hindas 3 (6,4%) inimest. Samuti on heal tasemel kinoskäimise 

võimalus mida hindas väga heaks 34 (30,9%) inimest, pigem heaks 54 (50,9%) inimest, 

keskmiselt 18 (16,4%) inimest ning 2 (1,8%) inimest pidasid seda ka pigem halvaks. 
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Laulmise ja tantsimise võimalustega võib samuti pigem rahul olla, sest nende keskmised 

on vastavalt 3,98 ja 3,99. Kõige vähem ollakse rahul aga käsitöö ja teatri, milles keskmised 

tulemused on vastavalt 3,71 ja 3,58, kuid ka need keskmised on pigem heal tasemel kui 

halvad. 

Ka selle kohta, et missugust valdkonda peaks arendama tuli erinevaid vastuseid. Kolme 

valdkonna eelistamisel arvati, et kõige enam peab arendama teatri valdkonda, mida arvas 

55 inimest. Kui sportimise võimalustega oldi kõige rohkem rahul, siis 52 inimest arvas ka, 

et seda valdkonda peab vallas veel arendama. Välja oli tood näiteks võrkpall, korvpall ja 

ekstreemsport. 50 inimest arvas, et peaks arendama muusika ning 44 inimest arvas, et 

peaks arendama käsitöö valdkonda. Kõige vähem valiti kunsti ja tantsimise valdkondi, 

vastavalt 36 ja 29 inimest.  

 Hinnangut valla üldisele heakorrale sai tehtud samasuguse skaala alusel. Töötajad pidid 

avaldama arvamust teede ja tänavate korrashoiu, haljastuse, tänavavalgustuse, 

prügimajanduse, soojamajanduse, kaubanduse ning ühistranspordi kohta. (Joonis 3.) 

Joonis 3. Valdkondadega rahulolu keskmiste võrdlus skaalal 5-väga hea, 4-pigem hea, 3-

nii ja naa, 2-pigem halb, 1-väga halb. 
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Jooniselt on näha, et kõige rohkem rahul nendest valdkondadest ollakse valla haljastusega. 

Kõikide rühmade keskmine on pigem hea. R1 keskmine 4,22 ja R2-l 4,01. Vahe pole küll 

suur, kuid nooremate töötajate vastused on ikkagi natuke positiivsemad. R3 keskmine on 

4,22 ja R4-l on see 3,96. Vallas elavad töötajad on haljastusest natuke paremal arvamusel 

kui linnas elav töötajad. Kogu töötajate keskmine on 4,09, kus 64 (58,2%) töötajat pidas 

haljastust pigem heaks, 29 (26,4%) väga heaks, 15 (13,6%) keskmiselt ning 2 (1,8%) 

inimest pidas seda ka pigem halvaks.  

Ühtemoodi olid rühmade arvamused soojamajanduses ja ühistranspordis. Soojamajanduse 

keskmised on R1-l 3,67, R2-l 3,62, R3-l 3,67 ning R4 keskmine on 3,59. Kõikide rühmade 

keskmised lähenevad rohkem pigem hea poole. Ühistranspordi küsimuses on keskmised 

veel sarnasemad. R1-e keskmine 3,56 ja R2-e keskmine 3,55. R3 keskmine on 3,61 ja R4 

keskmine on 3,53. Siit võib järeldada, et soojamajandust ja ühistransporti hinnatakse pigem 

hea poole peale ja vanemate ning nooremate ja valla ning linnaelanike vahel eriarvamusi ei 

ole. 

Teede- ja tänavate korrashoiu ja tänavavalgustuse küsimustes keskmised madalamad. 

Tänavavalgustuse küsimuses on R1 keskmine 3,1 ning R2 keskmine 3,59. Siit võib 

järeldada ka, et nooremad töötajad on tänavavalgustuse vähem rahul kui vanemad. Ka 

rühmade R3 ja R4 vahel on väikene erinevus, nende keskmised siis vastavalt 3,32 ja 3,48. 

Kogu küsitluses osalenud töötajate keskmine on 3,42. Teede- ja tänavate korrashoiu 

keskmisi vaadates selgub, et see on valdkond mida töötajad hindavad kõige halvemini. 

Rühmade keskmised siis vastavalt R1-l 3,1 ja R2-l 3,16 ning R3-l 3,2 ja R4-l 3,09. Kogu 

töötajate keskmine ehk R5 on 3,14 kus vastused jagunesid nii, et väga heaks pidas 

olukorda 2 (1,8%) inimest, pigem heaks 35 (31,8%) inimest, keskmiselt hindas 49 (44,5%) 

inimeset ja pigem halvaks pidas teede ja tänavate olukorda 24 (21,8%) inimest.  

Joonisel (Joonis 3.) toodud valdkondade kohta tõid töötajad välja ka järgmisi märkmeid.  

 Teede- ja tänavate korrashoid on valla üks suurimaid probleeme. 

 Tänavavalgustus võiks põleda öösel, mitte päeval. Mõned kohad täiesti pimedad nt. 

Kesk 38 ja Uus 9 majadevaheline ala. 

 Kalmistu prügikastid sageli liiga täis ja korrastamata. 
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 Ühistransport ei käi vastavalt koolitundide aegadele ning hommikuti bussid väga-

väga täis. 

 Kaubanduses võiks olla parem konkurents. Peale PTÜ ehk Põlva Tarbijate Ühistu 

võiks olla ka teisi kauplusekette. 

Ettevõtlus ning ettevõtlikkus võiks olla maapiirkondade üks arenemise alus. Järgneva 

joonisel on lisaks ettevõtlusele toodud ka valla allasutuste töötajate hinnangud noorsootöö 

tegevuse, turismi korralduse ning politsei tegevuse kohta. (Joonis 4.) 

 

Joonis 4. Keskmiste võrdlused skaalal 5-väga hea, 4-pigem hea, 3-nii ja naa, 2-pigem halb, 

1-väga halb 

Küsimusele kuidas hindate võimalusi ettevõtlusega tegelemiseks ning kuidas hindate 

ettevõtluse taset olid tulemused keskmisest nigelamad. Kõikide gruppide keskmised jäid 

antud küsimustes alla 3 ja nende vahel suuri erinevusi ei olnud, mis tähendab, et 

ettevõtlusega tegelemise võimalustega on vallas pigem rahulolematus. Kõikide vastajate 

keskmine ettevõtlusega tegelemise võimalusi hinnates oli 2,82. Väga heaks pidas 

ettevõtlusega tegelemise võimalust 1 (0,9%) inimene, pigem heaks 17 (15,6%) inimeset, 
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nii ja naa vastas 56 (51,4%) inimeset, pigem halvaks pidas 32 (29,4%) inimest ning väga 

halvaks pidas ettevõtlusega tegelemise võimalusi 3 (2,8%) töötajat.  

Noorsootöö tegevusega rahulolu hinnangute keskmine on 3,52. R1 keskmine on 3,47, R2 

keskmine 3,57, R3 keskmine 3,44 ning R4 keskmine on 3,57. Noorsootöö tegevusega 

ollakse ikkagi pigem rahul, kõrgem keskmine on rühmadel R2 (3,57) ja R4 (3,57) ehk siis 

46 aastastel vanematel ja ühinemiseelses linnas elavatel töötajatel.  

Kokkuvõttes on noorsootööga väga rahul 3(2,7%) inimest, pigem rahul 59 inimest(53,6%), 

keskmiselt vastas 40(36,4%) inimest ning pigem halvaks pidas noorsootööd 8(7,3%) 

töötajat. 

Politsei tegevuse korraldamisel on kõige väiksem keskmine rühmal R1, mille keskmine on 

3,42 kui samal ajal rühmal R2 on keskmine 3,71. Kuni 45 aastased töötajad hindavad 

politseitegevust madalamalt kui üle 46 aastased töötajad. Rühma R3 keskmine on samuti 

3,71 ning rühmal R4 on keskmine 3,57. Seega hindavad ühinemiseelses vallas elavad 

inimesed natuke rohkem politseitegevust, kui töötajad linnast, aga see vahe on ka 

minimaalne. Üldkokkuvõttes hindavad töötajad politseitegevust ikkagi üle keskmise heaks. 

R5 keskmine on 3,6 milles 4 (3,7%) inimeset peab politseitegevust väga heaks, 66 (60,6%) 

inimeset pigem heaks, 31 (28,4%) inimest hindavat tööd keskmiselt ning 8 (7,3%) inimeset 

hindavad seda pigem halvaks. Politsei ja noorsootöö koostöö tugevdamist pidasid 

vajalikuks ka paljud vastajad. Noorte ja väikelaste kuritegevus on vallas täitsa eksisteeriv 

nähtus ning selle vastu tuleb võidelda.  

Omavalitsusüksuse arengus on oluline aspekt ka sellel, et vallas pakutakse kvaliteetseid 

teenuseid. Põlva valla allasutuste töötajad on kõige rohkem rahul raamatukoguteenuse 

kvaliteediga, mida hindas väga heaks koguni 61 (57.5%) vastajatest ning 43 (40,6%) pidas 

teenuse kvaliteeti pigem heaks. Ainult 2 (1,9%) inimeset hindasid kvaliteeti keskmiselt ehk 

vastusega nii ja naa.  

Postiteenusele hinnanguid andes saadi järgmised tulemused. R1 keskmine on 3,51 ja R2 

keskmine 3,9. Vanemad töötajad hindavad postiteenust kõrgemalt kui nooremad. 

Ühinemiseelses vallas või linnas elavate inimeste keskmised on samuti suhteliselt kõrged. 

R3 keskmine on 3,67 ja R4 keskmine on 3,84, seega on ühinemiseelses linnas elavad 

töötajad natukene paremal arvamusel postiteenusest. Kokku on vastajate keskmine 3,76. 

Väga heaks hindas seda teenust 21 (20%) inimest, pigem heaks 49 (46,7%) inimest, 
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keskmiselt hindas 25 (23,8%) inimest, pigem halvaks 9 (8,6%) inimest ja väga halvaks 1 

(1%) inimene. Pigem halvaks või väga halvaks hinnanud töötajate arvates jõuavad ajalehed 

või ajakirjad liiga hilja kohale. 

Nagu peatükk 2.3-s juba kirjutatud on Põlva vallas koolitemaatika ümber suurt poleemikat. 

Suur küsimus on Valla Koolivõrgu ümberkorraldamine mis 2014.a ka lastevanemate poolt 

kohtusse kaevati. 

Haridus on kahtlemata omavalitsusüksuse arengu ja jätkusuutlikkuse tähtis komponent. 

Antud töös uuriti kuidas hindavad allasutuste töötajad hariduse kvaliteeti ja kättesaadavust 

ning ka seda mida arvatakse koolide ümberkorraldamisest. 

Hariduse kättesaadavust hindavad töötajad väga hästi. Kõikide haridustasemete (alus, põhi 

ja kesk) hinnete keskmine jääb kõikidel rühmadel üle 4,2. (Tabel 3.) 

Tabel 3. Haridus kättesaadavuse keskmiste võrdlus skaalal 5-väga hea,  4-pigem hea, 3-nii 

ja naa, 2-pigem halb, 1-väga halb 

  Alusharidus Põhiharidus Keskharidus Huvialaharidus 

R1 4,6 4,41 4,275 3,82 

R2 4,52 4,48 4,38 3,9 

R3 4,6 4,47 4,35 3,93 

R4 4,49 4,4 4,32 3,78 

R5 4,55 4,45 4,34 3,87 

Märkus: Tabelis on toodud keskmised hinnangu punktid. 

Tabelist võib välja lugeda, et mida väiksem haridusaste on seda rohkem rahul ollakse selle 

kättesaadavusega ja seda kõikide gruppide lõikes. Kui alushariduse keskmine on rühmal 

R5 4,55, siis põhiharidusel on see 4,45 ning kõrgharidusel 4,34.  Kõige vähem ollakse 

rahul huvialahariduse kättesaadavusega, mille keskmine hinne jääb kõikidel gruppidel alla 

nelja.  

Hariduse kvaliteeti hindavad töötajad peaaegu samamoodi. Alushariduse kvaliteeti 

hinnatakse kõige kõrgemalt (4,44), põhiharidus (4,24), kõrgharidus (4,04) ning 

huvialaharidus (4,03). Rühmadel vahel märkimisväärseid erinevusi ei esine küll aga võib 

öelda, et kõikides haridustasemetes hinnatakse kõrgemalt kättesaadavust kui selle 

kvaliteeti. Näiteks keskhariduse keskmine rühmal R5 ehk kõikide töötajate keskmine oli 
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kättesaadavust hinnates 4,34 aga kvaliteeti hinnates 4.04. Sellegipoolest on hariduse 

kättesaadavuse ja kvaliteedi hinnangud pigem heameelt tegevad.  

Töötajad vastasid ka küsimusele, et milliseks hindavad nad vallas toimunud uut koolivõrgu 

ümber korraldamist. Selles küsimuses oleks tähtis välja tuua rühmad R3 ja R4 ehk siis 

ühinemiseelses vallas elavate inimesed ja ühinemiseelses linnas elavate inimeste 

arvamused. Vastates skaalal 5-väga hea, 4-pigem hea, 3-nii ja naa, 2-pigem halb, 1-väga 

halb tuli ühinemiseelses linnas elavate inimeste keskmine 2,83. Ühinemiseelses vallas 

elavate hinnangute keskmine on aga 3,05. See on natukene üllatav, et just vallas elavate 

töötajate vastused on natuke kõrgemad, sest koolireform võiks rohkem puudutada valla 

territooriumil elavaid elanikke. Kogu töötajate keskmine on aga 2,91. Vastused jaotused on 

toodud alloleval joonisel. (Joonis 5.) 

 

Joonis 5. Vastused küsimusele koolireformi kohta 

Väga heaks peab ümberkorraldust 5 (4,6%) inimest, pigem heaks 17 (15,6%) inimest, 

keskmisel seisukohal oli 54 (49,5%) inimest, pigem halvaks pidas koolireformi 30 (27,5%) 

inimest ning 3 (2,8%) töötajat pidas ümberkorraldust ka väga halvaks. Eks sellel küsimusel 

ongi paljudel inimestel oma arvamus aga üllatav oli, et neid arvamusi oli nii erinevaid. 

Peale küsimust oli ankeedis ka avatud küsimus, kus oli võimalik põhjendada oma 

arvamust. Mõned sagedasemad põhjused on nüüd ka siin loetletud. 
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Need töötajad kes hindasid reformi kas väga heaks või pigem heaks tõid põhjendustes 

peamiselt välja selle, et koolireformi oli juba ammu vaja ning laste arv väheneb ja 

muutused olid vajalikud. Arvatakse, et saavutatud konsensus on parim kõikidele 

osapooltele ning samuti seda, et segadust tekitav üleminekuaeg tuleb üle elada.  

Töötajad kes vastasid keskmiselt ehk variandi nii ja naa on peamiselt põhjendanud et, 

reform võis olla vajalik aga koolid on kõik koondunud ühte piirkonda ning on palju 

segadust ja närvipinget. Samuti kaheldakse, et kas koolireform loob parema kvaliteedi 

hariduses ja et uue koolimaja juurde ehitamine oli liiast. Lisaks sellele kaheldakse ka seda, 

et kas riigigümnaasiumisse jagub õpilasi. Paljud ei oska seisukohta võtta ja arvavad, et aeg 

näitab kas tehti õigesti või mitte. 

Reformi pigem halvaks või väga halvaks pidanud töötajad põhjendasid oma valikut 

sellega, et otsus vastu võetud kiirustades ja kogukonnaga ei peetud piisavalt läbirääkimisi. 

Samuti seda, et lastel puudub valikuvõimalus ja ei olda rahul, et üks suur kool täiesti kinni 

pannakse. Lastele on tähtis, et saaksid kodu lähedal koolis käia. Arvatakse, et tekivad 

suured klassikomplektid, mis ei sobi paljudele lastele ja tekitavad stressirohke õhkkonna. 

Valla arengukava on üks peamisi dokumente, kus kodanik saab infot oma valla missiooni, 

visiooni ja eesmärkide kohta. Küsitluses osalenud töötajatest ei ole väga hästi arengukava 

kursis mitte keegi. Pigem hästi on kursis 18(16,5%) inimest, nii ja naa vastas 52(4,7%) 

inimest, pigem halvasti on kursis 37(33.9%) töötajat ning väga halvasti on kursis 2(1,8%) 

valla allasutuste töötajat. See, et valla arengukavaga ei olda kursus võib tuleneda ka sellest, 

et valla arengukava on uus ja alles eelmise aasta kinnitatud. Seega pole paljud lihtsalt 

jõudnud veel seda lugeda.  

Aktiivne elanike koostöö ning kodanikualgatused peaksid olema omavalitsuste eesmärk, et 

enda tööd tulemuslikumalt teha ja elanikkonnale lähemal olla. Küsimusele, kas tunnete et 

teil on piisavalt rääkida kaasa valla elu arendamisel on vastused jagunenud järgmiselt. 4 

(3,6%) töötajat vastas, et „jah, kindlasti“, 20 (18,2%) töötajat vastast et „pigem ja“, 34 

(30,9%) inimeset oli keskmisel seisukohal, „pigem ei“ arvas 42 (38,2%) inimeset ning „ei, 

kindlasti mitte“ arvas 10(9,1%) töötajat. Vastused on toodud alljärgneval joonisel. (Joonis 

6.) 
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Joonis 6. Töötajate arvamus valla elu kaasarääkimise võimaluse kohta 

Selles küsimuse vastused on selgelt kõige halvema alatooniga. Peaaegu pooled vastanutest 

arvavad, et neil pigem ei ole võimalust rääkida kaasa valla elu arendamises ja ainult 24 

inimest arvavad et, neil on see võimalus pigem olemas. 

Antud töö seisukohalt on oluline ka haldusterritoriaalne reform. Omavalitsuste arengu 

seisukohalt on kindlasti oluline see, kas reformiga liidetakse end kellegagi või jäädakse 

iseseisvalt edasi. Põlva vald ja linn ühinesid 2013. aastal. Küsitluses on küsitud arvamust 

selle kohta, milline oli töötajate arvamus aastal 2013. 

Tulemustes on välja toodud kolme rühma arvamused kuna rühmade R1 ja R2 

väljaselgitamist ei pidanud autor selles küsimuses vajalikuks. R3 ehk ühinemiseelses vallas 

elavad inimesed, R4 ehk ühinemiseelses linnas elavad inimesed ning R5 ehk kogu 

ankeedis osalenud töötajad. Rühmade R3 ja R4 vastuseid vaadates selgub, et mõlemas 

rühmas esineb mõningal määral kõiki vastusevariante. R3-s oli täiesti ühinemise poolt 9 

inimest, pigem poolt oli 17 inimest, nii ja naa vastas 7 inimest, pigem vastu oli 9 ja täiesti 

vastu 3 inimest. (Joonis 7.) R4-s oli täiesti ühinemise poolt 7 inimest, pigem poolt 17 

inimest, nii ja naa vastas 12 inimest, pigem vastu oli 19 inimest ja täiesti vastu oli 6 

inimest. (Joonis 7.) 
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Joonis 7. Arvamused ühinemise kohta aastal 2013. 

Kogu töötajate arvamus ühinemise kohta oli kokku selline, et täiesti poolt oli 17 inimest, 

pigem poolt 35 inimest, kaheldaval seisukohal oli 21 inimest, pigem vastu oli 28 inimest 

ning täiesti vastu oli 9 inimest. 

Kui aga võrrelda gruppide R3 ja R4 vastuseid, siis selgub, et ühinemiseelses vallas elavad 

töötajad olid natuke paremini meelestatud liitumisest kui linnas elavad inimesed. Rühmade 

suurus on natuke erinev aga selgelt juba nüüd poolt hääli sama palju ja vastu hääli on 

linnarahval rohkem. See võib tuleneda sellest, et Põlva linn oli finantsiliselt oluliselt 

võimekam ja paremini hakkama saav omavalitsus kui Põlva vald ning seetõttu võib olla 

linna inimesed nii väga liitumist ei pooldanud kui valla inimesed. 

Teine küsimus oli aga selline, et kuidas ollakse selle otsusega rahul praegu. Kas praegusel 

hetkel arvatakse, et see otsus oli õige või mitte. Alljärgneval joonisel (Joonis 8.) on samuti 

toodud rühmade R3, R4 ja R5 vastuste jaotus sellele küsimusele. 
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Joonis 8. Töötajate arvamus ühinemise õigsuse kohta. 

Vaadeldes kõiki töötajaid, siis on vastused järgnevad. Otsuse õigsuses ei kahtle üldse 18 

inimest, pigem ja vastas 39 inimest ning nii ja naa vastas 28 inimest. 19 inimest aga arvab, 

et otsus pigem ei olnud õige ja 6 inimest arvab, et see ei olnud kindlasti mitte õige. 

Kui kõrvutada seda joonist (Joonis 8.) eelneva joonisega (Joonis 7.), siis saab välja lugeda, 

et rohkem inimesi on positiivsemalt meelestatud. Kui ühinemise vastu oli kokku 37 inimest 

ja keskmiselt vastas 21 inimest, siis nüüd arvab, et otsus oli vale 25 inimest ja kahtleval 

seisukohal on 28 inimest. Ühinemiseelses linnas elavad inimesed on muutunud ühinemise 

suhtes natuke positiivsemaks. 

Küsitluses osalenud töötajate käest küsiti ka seda, et kuidas on nende arvates valla elu 

muutunud selle viimase kolme aasta jooksul muutunud. Tulemused oli järgnevad. Seda, et 

elu on läinud palju halvemaks ei arvanud mitte üksi töötaja aga seda, et elu on läinud 

pigem halvemaks arvas 22 inimest. Keskmisel seisukohal oli 47 inimest. Pigem paremaks 

pidas valla elu muutust 39 inimest ning palju paremaks hindas elu 1 inimene. Need 

tulemused võivad olla inimeste lõikes väga erinevad, sest inimestel on erinevad arusaamad 

eluga hea- ja rahulolust. Murekoht on ikkagi see, et 20,2% vastanutest on arvamusel, et 

valla elu on läinud pigem halvemaks ja ka kaheldaval seisukohal on palju inimesi, koguni 

43,1%.  
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Allasutuste töötajatel oli võimalus vastata küsimusele, et kuidas näeksid nad 

omavalitsusüksust peale haldusterritoriaalset korraldust. Vastused on toodud alljärgneval 

joonisel. (Joonis 9.) 

 

Joonis 9. Töötajate arvamus edasise haldusterritoriaalse korralduse kohta. 

Jooniselt vaadates selgub, et 41 inimest on selle poolt, et jätkata samamoodi ehk Põlva 

vallana, 25 inimest valda ühinemas teiste valdadega ja et Põlva maakonda jääks kask 

omavalitsusüksust, mille keskused asuksid Räpinas ja Põlvas. 13 inimest näeks kogu 

maakonda ühe omavalitsusüksusena ning 30 inimest ei oska selles küsimuses seisukohta 

võtta. 1 inimene pakkus välja ka variandi, et omavalitsusüksuse võiks moodustada 

Põlvamaa + Setomaa ühine vald. Põlva vald on küll alustanud ühinemisläbirääkimise teiste 

valdadega aga mitte midagi konkreetset veel selgunud ei ole. Tundub, et vähemalt Põlva 

valla allasutuste töötajate arvates võiks pigem jätkata samamoodi või siis moodustada 

maakonda kaks omavalitsusüksust.  

Küsitlusankeedis oli sees ka avatud küsimus, milles küsiti töötajate arvamust, et mis on 

hetkel valla suurim murekoht või probleem. Töötajate arvates on valla suurimad 

probleemid järgmised : 

 Töötus ja töökohtade puudus, 

 Koolivõrgu ümberkorraldamine, 
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 Teede ja tänavate halb seisukord, 

 Elanikkonna vähenemine ning noorte lahkumine vallast, 

 Puudulik ettevõtlus, 

 Elanikkonna vananemine 

 Spetsialistide puudus 

 Kommunikatsioon, 

 Elanike vähene kaasarääkimine, 

 Sotsiaalvaldkond, 

 Üürikorterite puudus, 

 Hooldekodus kohti liiga vähe, 

Valla allasutuste töötajate ettepanekud valla jätkusuutlikkuse ja arengu paremaks 

tagamiseks on järgmiseid.  

Hariduses võiks olla põhi- ja gümnaasiumihariduse kõrval olla ka kutsehariduse võimalus 

ning loodetakse, et koolidesse panustatakse rohkem ja leitakse rohkem tugiisikuid. Samuti 

soovitatakse vähendada laste arvu lasteaedade rühmades. 

Sotsiaalvaldkonnas pöörati tähelepanu sellele, et vähekindlustatud ja puuetega inimeste 

sissetulekule peaks rohkem tähelepanu pöörama. Sotsiaaltöötajaid peaks olema rohkem 

ning samuti peaks suurendama hooldekodu kohtade arvu.  

Kultuuri- ja spordi valdkonnas arvatakse, et rohkem peaks toetama erinevaid spordialasid 

ja tegema seda võrdsemalt. Loodetakse, et korda tehakse staadion ja ujula ning korralikku 

spordiklubi oleks samuti vaja. Rohkem võiks olla ka kultuuri ja teatriüritusi. 

Turvalisuse tagamiseks võiks üle vaadata tänavavalgustused Roosi, Mäe ja Uus tänava 

majade vahel. Samuti võiks rohkem olla politseipatrulle, ka jalgratastel jne. Linnas võiks 

olla rohkem kaameraid 
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Valla haldamises soovitakse vähem bürokraatiat ning seda, et rohkem kaasataks avalikkust 

otsuste tegemisel. Valla leht võiks tihedamini käia ning seal võiks olla sündmused mis 

tulevad, mitte need mis olnud. 

Kõige enam soovivad töötajad, et vald soodustaks rohkem ettevõtlust ning toetaks seda. 

Konkurents võiks olla suurem kaubanduses. Töökohti on vaja luua läbi ettevõtluse ning see 

looks võimalusi ka noortele. 

2.4.3. Uuringu järeldused ja ettepanekud 

 

Töö peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada Põlva valla allasutustes töötavate inimeste 

rahulolu valla arenguga. Teoorist võis lugeda, et kohalik omavalitsus on kohustatud 

pakkuma oma kodanikele teenuseid ja seisma elanike heaolu eest. 

Kui vaadelda, seda kuidas ollakse vallas vaba aja veetmise võimalustega (Joonis 2.), siis 

selgub, et vallas on vaba aja veetmise võimalused üle keskmise head. Erinevaid valdkondi 

hinnatakse väga kõrgelt ning võib öelda, et selles valdkonnas on valla areng pigem heal kui 

halval järjel.  

Üldise heakorra tulemusi vaadates (Joonis 3.) selgus, et kõige enam on selles valdkonnas 

töötajad rahul valla haljastusega. Sellega on ühtemoodi rahul kõik töötajad. Vanemad, 

nooremad, ühinemiseelses linnas kui ka ühinemiseelses vallas elavad töötajad. Kõige 

kehvemas korras on aga teede- ja tänavate korrashoid. Selles küsimus olid pigem halvemal 

arvamusel samuti kõik rühmad. Samuti ei saa rahul olla tänavavalgustuse toimimisega. 

Nende valdkondade hinnangute keskmine peaks olema ikkagi suurem. Keskmised siis 

vastavalt 3,14 ja 3,42. Hinnangut mõõdeti kõikide küsimuste puhul skaalal „väga hea“-5, 

„pigem hea“-4,“nii ja naa“-3, „pigem halb“-2, „väga halb“-1. Ettepanekud selles vallas 

oleks sellised, et pöörata rohkem tähelepanu tänavavalgustusele ning, et see põleks ikka 

hämaral ajal mitte valges. Ning rohkem tuleb pingutada, et hoida korras teed ja tänavad ja 

seda ka väljapool Põlva linna. 

Noorsootöö tegevuse, politsei tegevuse ning turismi korraldusega võib vallas jääda 

keskmiselt rahule. Politsei tegutsemine võiks alati olla kõige kõrgemal tasemel aga seda 

loota on väga keeruline, siiski võiks ta olla keskmisest 3,6-st natukene kõrgem ning samuti 

noorsootöö tegevus, mille keskmine hinnang on 3,52. Patrulle võiks rohkem ringi liikuda 
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ja jalgsi või jalgrattaga ning patrullid võiksid tihedamini käia ka linnast välja poole. 

Noortekeskus ja politsei peaksid tegema koostööd, et lapsi pahandustest eemal hoida. 

Valla üheks suurimaks probleemiks tundub olevat see, et vähe on ettevõtlikke inimesi või 

siis lihtsalt pole ettevõtluse jaoks piisavalt tingimusi. Ettevõtlusega tegelemise tingimusi 

peetakse vallas pigem halvemapoolseks. Vähese ettevõtluse tõttu on töötajad välja toonud 

ka selle, et vallas napib töökohti. Vald peaks välja arendama tööstuspargid (Mammaste 

jne.) ning ka külade piirkonnas infrastruktuuri arendamine ning laiendamine. Eri 

sihtgruppe oleks vajalik koolitada ettevõtluse alal ning viia kokku ka olemasolevate 

ettevõtetega.  

Teiseks suureks ohukohaks valla arengus võib olla see, et inimeste ja kogukonna 

kaasarääkimise võimalused on töötajate arvates pigem halvad. Selleks, et valla areng oleks 

jätkusuutlik peab kodanikualgatusi ja elanike kaasamise võimalusi kindlasti suurendama. 

Vald peaks rohkem suhtlema oma kodanikega ning andma neile võimalusi otsustada oma 

tegemistes.  

Tulemustest mis töötajad andsid küsimusele omavalitsuste liitumise kohta 2013. Aastal 

võib järeldada seda, et ilmselt tehti ka rahva arvamuse seisukohalt õige otsus, sest enamus 

vastajaid olid ikkagi ühinemise poolt või vastasid küsimusele nii ja naa. Ühinemiseelses 

vallas elavad töötajad olid isegi natuke rohkem ühinemise poolt kui linnas elavad töötajad. 

(Joonis 7.) 

Otsuse õigsuses annab kaalu ka, see et 35% vastajatest arvas, et elu on viimase kolme aasta 

jooksul läinud pigem paremaks. Natuke muret tekitab aga asjaolu, et ikkagi on üpris palju 

töötajaid, kelle arvates on elu läinud pigem halvemaks. Kokku oli neid 22 ehk 20,2%. 

(Joonis 8.) Ka siinkirjutaja on seisukohal, et ühinemine oli õige otsus ja et selleset võitsid 

nii valla kui ka linnaelanikud.  

Seda, kuidas vald peaks edasi jätkama on väga raske analüüsida. Küll aga oli töötajatel ka 

selles osas mõningaid nägemusi. Kindel oli see, et paljud töötajad ei oska sellele 

küsimusele vastust anda, nii see ka oli, sest „EI oska öelda“ vastas küsimusele, et kuidas 

näete omavalitsust peale haldusterritoriaalset korraldust, 31 inimest. Kõige rohkem arvati 

siiski seda, et Põlva vald jätkaks samamoodi ning ei ühineks ühegi teise omavalitsusega. 

Pakutud oli ka teisi variante ning näiteks 25 inimeset näeksid Põlva maakonna kahte 

omavalitsusüksust, mille keskused asuvad Põlvas ja Räpinas. Küll aga võib väita, et kui 
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vallajuhid hakkavad otsust langetama, peaksid nad ikkagi võimalikult paljude vallaelanike 

arvamusi uurima ja siis otsuse langetama. Siinkirjutaja on seisukohal, et vald võib ühineda 

mõne kõrval seisva omavalitsusüksusega aga see otsus peab olema kaalutletud ning 

korralikult läbi mõtestatud.  
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KOKKUVÕTE 

Antud töö eesmärgiks oli uurida kuidas on Põlva valla allasutuste töötajad rahul valla 

arenguga ning millised on nende hinnangud vallas pakutavatel teenustele ning valla 

üldisele heakorrale. Samuti uuriti seda, kuidas suhtuvad allasutuste töötajad 

haldusterritoriaalsesse korraldusse, mis on seotud Põlva vallaga.  

Töö teoreetilises osas anti ülevaade sellest, mis on kohalik omavalitus, selle mõiste ning 

olemus. Samuti toodi välja ka see mis on kohaliku omavalitsuse ülesanneteks. Teoorias 

toodi veel välja haldusterritoriaalse reformi mõiste ning kohaliku haldustasandi 

territoriaalse jaotuse käsitlused. Veel räägiti teoreetilises osas Eesti regionaalsest arengust 

ning selle eesmärkidest.  

Teoreetilises osas on välja toodud näiteks mis on kohaliku omavalitsuse kohustuslikud 

ülesanded ja mis vabatahtlikud ülesanded. Kohustuslikud ülesanded on näiteks 

haridusasutuste, huvialakoolide, raamatukogude jne ülal pidamine ning vabatahtlikeks 

ülesanneteks võib olla näiteks ettevõtlustoetused, sünni- ja surma toetused, erinevad 

kampaaniad jne. Samuti on välja toodud haldusreformi ja haldusterritoriaalse reformi 

mõiste erinevused. 

Töö empiiriline osa koosnes Põlva valla iseloomustusest ning hetkeolukorra ülevaatest ja 

ankeetküsitluse vastuste analüüsimisel saadud tulemustest ning järeldustest. Küsitlus viidi 

läbi 2016. aasta kevadel ning sellele vastas 110 allasutuste töötajat, kellest 93 olid naised ja 

17 mehed. Küsitluse käigus paluti töötajatel hinnata vallas pakutavaid teenuseid, üldist 

heakorda, haridust, ametnike tööd, arengukava täitmist jne ning olid ka mõned avatud 

küsimused. 

Töö empiirilises osas on enamikud tulemused jagatud ka rühmadesse R1, R2, R3, R4 ja 

R5. Seda eelkõige sellepärast, et saaks ka võrrelda erinevate rühmade arvamust. 

(nooremad, vanemad, ühinemiseelses vallas elavad ja ühinemiseelses linnas elavad 

töötajad) Selgunud hinnangute alusel, mida hinnati 5 punkti skaalal jäid enamused 

hinnangud teenuste ja valla olukorras kohta vahemikku 2,7- 4,5. Kõige paremini hindavad 

töötajad vallas raamatukoguteenuse kvaliteeti, hariduse kättesadavust ja kvaliteeti ning 

samuti ollakse pigem rahul valla haljastuse, soojamajanduse, prügimajanduse ning ka vaba 
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aja veetmise võimalustega. Halvem seisukord on aga tänavavalgustuse, teede- ja tänavate 

korrashoiu, ettevõtlusega tegelemisega ning kodanike kaasarääkimisvõimalustega valla elu 

arendamisel.  

Valla elu üldise muutumisega viimase kolme aasta jooksul peale ühinemist ollakse pigem 

rahul ning samuti ollakse pigem positiivsemal seisukohal selle kohta, et see ühinemine oli 

õige otsus.  

Valla peamiste kitsaskohtadena toodi välja: 

1. Koolivõrgu ümberkorraldamine,  

2. Teede- ja tänavate halb seisukord ning tänavavalgustus, 

3. Noorte inimeste lahkumine vallast ja elanike vähenemine, 

4. Tööpuudus ja vähene ettevõtlus, mis toob omakorda kaasa inimeste lahkumise 

teistesse linnadesse, 

5. Kodanike vähene kaasatus valla elu arendamisel. 

Valla allasutuste töötajatel on ka olemas nägemus sellest, kuidas minna edasi. Kõlama jäi 

pigem kaks varianti. Kas jätkata Põlva vallana või see, et oleks Põlvamaal kaks 

omavalitsusüksust, mille keskused asuvad Põlvas ja Räpinas. 

Käesolevas töös anti ülevaade sellest, kuidas on Põlva valla allasutuste töötajad rahul valla 

arenguga ja sotsiaalmajandusliku olukorraga. Töötajate arvamusest ei saa küll täpselt välja 

lugeda kogu elanikkonna arvamust, küll aga annavad need vastused aimu, millised  on 

valla kõige põletavamad probleemid ning nende uurides ja nendele lahendust leides võib 

tulevikus jõuda valla allasutuste töötajate suurendatud rahuloluni ning kindlasti seeläbi ka 

kogu elanikkonna parema rahuloluni omavalitsusega seotud küsimustes.  
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The satisfaction survey of employees in subunits of the rural municipality of põlva 

regarding the development in the municipality 

 

SUMMARY 

The aim of this bachelor thesis "The Satisfaction Survey of Employees in Subunits of the 

Rural Municipality of Põlva Regarding the Development in the Municipality" is to analyze 

the levels of contentment with the development in the municipality of Põlva as estimated 

by the employees of the municipality's subunits. The areas of investigation include: to gain 

knowledge of the theories that deal with local government, to study documents on 

administrative organization and regional development, to create a survey for the employees 

concerned, analyze it, and make conclusions based on the results.  

The main issues under investigation were the following: 

1. How do the employees of the municipality's subunits assess the state of services and 

overall maintenance of the rural municipality of Põlva? 

2. What is the largest problem/concern of the municipality and which areas need 

developing the most? 

3. What is the level of contentment with the administrative organization hitherto and how 

to proceed? 

4. What are the employees' suggestions in developing the municipality? 

Research methodology draws on: 1) working through and analyzing different literary 

sources, 2) analyzing data from Statistics Estonia, 3) analyzing the responses of the survey 

and making conclusions based on them. The survey was carried through in April, 2016, 

and the participants of it were the employees of the Rural Municipality of Põlva. In all, 

there were 110 respondents: 93 women, and 17 men. The employees are divided in 

separate categories in analyzing and representing the results. Percentage distributions and 

arithmetic means are used, and this information is supported by tables and diagrams.  



46 
 

The results of the assessment were given in 5-point scale, and the majority of the 

assessments on the state of services and overall maintenance of the municipality were in 

the range of 2,7 - 4,5. The best evaluations were given to the quality of the library service, 

and the accessibility and quality of education. Overall satisfaction with urban landscaping, 

heating, garbage recycling, and recreational facilities is also rather good. The situation is 

seen as worse with street lightning, maintenance of roads and streets, entrepreneurship 

opportunities, and the residents' possibilities in involvement with the development of the 

municipality. 

Main problems regarding the municipality were outlined as follows: 

1. Rearrangement of the school network, 

2. poor maintenance of roads and streets, insufficient street lightning, 

3. youth leaving the municipality and decrease of residents, 

4. high unemployment rates and meager entrepreneurship, which in turn amounts to 

residents moving to other towns for work opportunities, 

5. insufficient involvement of residents in developing the life of the municipality.  

Herein, an overview was given on the employee contentment levels regarding the 

development and socioeconomic state of the rural municipality of Põlva. Although it is not 

possible to read out the opinion of the entire populace from the judgement of the 

municipality's employees, the answers set an example of the most pressing issues in the 

municipality. Scrutinizing and solving these issues is a paramount way in increasing the 

employees', and hence the whole populace's contentment with the local government. 
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LISAD 

Lisa 1. Küsitlusankeet 

 

Lugupeetud vastaja ! 

Minu nimi on Tõnu Jõks. Olen Eesti Maaülikooli Majandus- ja 

sotsiaalinstituudi üliõpilane. Sooviksin Teie abi oma bakalaureusetöö 

koostamisel. Olen koostanud ankeedi, millega soovin uurida Põlva valla 

allasutuste töötajate rahulolu valla arenguga. Küsitlus on anonüümne ning 

Teie vastuseid kasutatakse ainult selles töös ja üldistaval kujul. Küsitlus 

võtab aega umbes 10-15 minutit.  

Ankeedi täitmisel palun tehke ristike sobivasse lahtrisse. 

Lugupidamisega Tõnu  Jõks. 

 

1. Kuidas hindate hariduse kättesaadavust vallas? 

 Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja 
naa 

Pigem 
halvaks 

Väga 
Halvaks 

Algharidus      

Põhiharidus      

Keskharidus      

Huvialaharidus      

 

2. Kuidas hindate hariduse kvaliteeti? 

 Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja 
naa 

Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

Algharidus      

Põhiharidus      

Keskharidus      

Huvialaharidus      

 

 

3. Kuidas hindate vallas toimunud uut koolireformi? 

Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja 
naa 

Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

     

 

4. Põhjendage lühidalt oma arvamust eelmises küsimuses? 

 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.............................................. 

 

5. Kuidas hindate järgnevaid vaba aja veetmise võimalusi 

vallas? 

 Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja 
naa 

Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

Sportimine      

Teater      

Kino      

Laulmine      

Tantsimine      

Käsitöö      
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6. Missuguseid valdkondi peaks vallas arendama? (Välja valida 

3 varianti ) 

 Sport   

 Kunst  

 Muusika  

 Teater 

 Käsitöö 

 Tantsimine 

                    Muu...................................................... 

7. Missugune on raamatukoguteenuse kvaliteet vallas? 

Väga 
hea 

Pigem 
hea 

Nii ja 
naa 

 Pigem 
halb 

Väga 
halb 

     

8. Kui sageli toimuvad vallas kultuuriüritused?  

Väga 
sageli 

Pigem 
sageli 

Nii ja 
naa 

 

Pigem 
harva 

Väga 
harva 

     

 

9. Kuidas hindate valla olukorda järgmistes valdkondades? 

 Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja 
naa 

Pigem 
halvak

s 

Väga 
halvak

s 

Teede ja 
tänavate 

korrashoid 

     

Haljastus      

Tänavavalgustu
s 

     

Prügimajandus      

Soojamajandus      

Kaubandus      

Ühistransport      
 

10. Kuidas hindate alljärgnevaid vallas pakutavaid teenuseid? 

 Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii 
ja 
naa 

Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

Postiteenus      

Iluteenindus      

Perearstiteenus      

Hambaarst      

Autohooldus      

Taastusravi (nt 
massaaž jne) 

     

      

 

 

 

11. Kuidas hindate võimalusi ettevõtlusega tegelemiseks vallas? 

Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja 
naa 

 Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 
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12. Kuidas hindate ettevõtluse taset vallas? 

Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja 
naa 

 Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

     
 

13. Kuidas hindate noorsootöö tegevust vallas? 

Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja 
naa 

 Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

     
 

14. Kuidas hindate turismi korraldust vallas? 

Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja 
naa 

 Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

     

 

15. Kuidas hindate politseitegevuse korraldust vallas? 

Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja 
naa 

 Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

     

 

16. Kuidas hindate valla juhtimist järgmistes valdkondades? 

 Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii 
ja 
naa 

Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

Ettevõtlus      

Turism      

Haridus      

Kultuur      

Sport      

Valla haldamine      

Turvalisus      

Kommunikatsioon      

 

 

17. Milline oli Teie arvamus linna ja valla ühinemise kohta 2013. 

aastal? 

 

 Täiesti poolt 

 Pigem poolt 

 Nii ja naa  

 Pigem vastu 

 Täiesti vastu 

 

18. Kas praegusel hetkel arvate, et ühinemine oli õige otsus? 

 Jah, kindlasti 

 Pigem jah  

 Nii ja naa 

 Pigem ei  

 Ei, kindlasti mitte 
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19. Kuidas on Teie arvates muutunud elu vallas viimase kolme 

aastaga? 

 Palju paremaks 

 Pigem paremaks 

 Nii ja naa  

 Pigem halvemaks 

 Palju halvemaks 

 

20. Kuidas näeksite omavalitsust peale haldusreformi? 

 Jätkata Põlva Vallana 

 Põlva Maakonda ühendav omavalitsusüksus  

 Kaks omavalitsusüksust- keskustega Põlvas ja Räpinas 

 Muu........................... 

 Ei oska öelda 

 

21. Kas tunnete, et Teil on piisavalt võimalusi et rääkida kaasa 

valla elu arendamisel? 

 

 Jah, kindlasti 

 Pigem jah 

 Nii ja naa 

 Pigem ei  

 Ei, kindlasti mitte 

  

 

22. Kuivõrd olete kursis valla arengukavaga? 

 Väga hästi 

 Pigem hästi 

 Nii ja naa X 

 Pigem halvasti 

 Väga halvasti 

 

23.  Kas Teie arvates täidetakse praegu valla arengukava? 

 Jah, kindlasti 

 Pigem jah 

 Nii ja naa X 

 Pigem ei 

 Ei, kindlasti mitte 

 

24. Mis on Teie arvates praegu valla suurim probleem/murekoht? 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
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25. Mida võiks Teie arvates muuta, et valla areng oleks 

jätkusuutlik? (Tehke ettepanekud vaid nende valdkondade 

kohta, kus Teie arvates on probleem) 

Hariduses 
 

 

Sotsiaaltöös  

Kultuuris  

Spordis  

Maaomandis  

Turvalisuses  

Valla 
haldamises 

 

Ettevõtluses  

 

 

 

26. Teie sugu? 

 Naine  

 Mees 

27. Teie vanus? 

 Kuni 25 

 26-35  

 36-45 

 46-55 

 56 või enam 

28. Teie haridustase? 

 Põhiharidus 

 Keskharidus 

 Kesk-eri haridus 

 Rakenduslik kõrgharidus  

 Kõrgharidus 

29. Teie elukoht? 

 Ühinemiseelses vallas  

 Ühinemiseelses linnas 

 Mujal 

30. Missuguses valla allasutuste valdkonnas te töötate? 

 Haridus  (Üldhariduskoolid, lasteaed, huvikoolid jne) 

 Kultuur (Raamatukogu, Kultuurikeskus, Noortekeskus) 

 Muu (Haldusteenistus, Päevakeskus, Hooldekogu)  

Suur aitäh Teile vastamast ! 
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Lisa 2. Ankeetküsitluse vastused – jaotused protsentides ja keskmised 

 

 

Hariduse 
kättesaadavus 

 Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja naa Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

Keskmine 

Algharidus % 58,2 39,1 2,7 0 0 4,55 

Põhiharidus % 51,4 43,1 5,5 0 0 4,45 

Keskharidus % 40 54,5 5,5 0 0 4,34 

Huvialaharidus % 20 48,2 30,9 0,9 0 3,87 

Hariduse 
kvaliteet 

 
      

Algharidus % 50 44,5 5,5 0 0 4,44 

Põhiharidus % 33,9 56 10,1 0 0 4,24 

Keskharidus % 21,3 63 14,8 0,9 0 4,04 

Huvialaharidus % 26,9 50 23,1 0 0 4,03 

Koolireform % 4,6 15,6 49,5 27,5 2,8 2,91 

 

Vaba aeg  Väga heaks Pigem heaks Nii ja naa Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

Keskmine 

Sportimine % 44,5 49,1 6,4 0 0 4,38 

Teater % 5,5 56 30,3 8,3 0 3,58 

Kino  % 30,9 50,9 16,4 1,8 0 4,1 

Laulmine % 32,2 39,6 23,6 4,7 0 3,99 

Tantsimine % 28,3 46,2 20,8 4,7 0 3,98 

Käsitöö % 
14,8 48,1 30,6 6,5 0 3,71 

 

Heakord  Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja 
naa 

Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

Keskmine 

Teede ja 
tänavate 
korrashoid 

% 
1,8 31,8 44,5 21,8 0 3,14 

Haljastus % 26,4 58,2 13,6 1,8 0 4,09 

Tänavavalgustus % 7,4 42,6 34,3 15,7 0 3,42 

Prügimajandus % 9,2 42,2 42.2 5,5 0,9 3,53 

Soojamajandus % 5,5 56,9 33,9 3,8 0 3,64 

Kaubandus % 6,4 36,4 41,8 12,7 2,7 3,31 

Ühistransport % 5,6 53,7 32,4 7,4 0,9 3,55 

 

Raamatukogu 
kvaliteet 

 Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja naa Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

Keskmine 

 % 57,7 406 1,9 0 0 4,55 
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Teenused  Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja naa Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

Keskmine 

Postiteenus % 20 46,7 23,8 8,6 1 3,76 

Ilusteenindus % 22,2 56,5 18,5 2,8 0 3,98 

Hambaarst % 20,2 56 17,4 6,4 0 3,9 

Autohooldus % 11,1 49,1 33,3 6,5 0 3,65 

Taastusravi % 13,8 47,7 30,3 8,3 0 3,67 

 

Ametnike töö  Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja 
naa 

Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

Keskmine 

Ettevõtlus % 1 24,3 48,5 23,3 2,9 2,97 

Turism % 1 31,1 54,4 10,7 2,9 3,16 

Haridus % 4,7 39,6 35,8 18,9 0,9 3,28 

Kultuur % 4,7 51,9 34 8,5 0,9 3,51 

Sport % 18,1 55,2 19 7,6 0 3,84 

Valla haldamine % 1 29,8 63,5 5,8 0 3,26 

Turvalisus % 9,6 51,9 33,7 4,8 0 3,66 

Kommunikatsioon % 9,6 40,6 40,6 12,9 1 3,36 

 

  Väga 
heaks 

Pigem 
heaks 

Nii ja 
naa 

Pigem 
halvaks 

Väga 
halvaks 

Keskmine 

Ettevõtlusega 
tegelemine 

% 
0,9 15,6 41,4 29,4 2,8 2,82 

Ettevõtluse 
tase 

% 
0,9 17,4 57,8 20,2 3,7 2,92 

Noorsootöö 
tegevus 

% 
2,7 53,6 36,4 7,3 0 3,52 

Turismi 
korraldus 

% 
0,9 42,1 51,4 4,7 0,9 3,37 

Politsei tegevus % 3,7 60,6 28,4 7,3 0 3,6 

Kultuuriürituste 
toimumine 

% 
4,6 15,6 49,5 27,5 2,8 3,63 

  

  Jah, väga 
hästi 

Pigem 
jah 

Nii ja naa Pigem 
halvasti 

Väga 
halvasti 

Keskmine 

Kas olete 
kursis valla 
arengukavaga 
? 

% 

0 16,5 47,4 33,9 1,8 2,88 

Kuivõrd 
täidetakse 
arengukava? 

% 
3,8 33,3 62 3,8 0 3,42 
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  Täiesti 
poolt 

Pigem 
poolt 

Nii ja naa Pigem 
vastu 

Täiesti 
vastu 

Arvamus 
linna ja 

valla 
ühinemise 

kohta 
2013. 

% 15,5 31,8 19,1 25,5 8,2 

 

  Jah, 
kindlasti 

Pigem jah Nii ja naa Pigem ei Ei, 
kindlasti 

mitte 

Kas otsus 
oli õige ? 

% 16,5 35,8 25,7 17,4 5,5 

 

  Palju 
paremaks 

Pigem 
paremaks 

Nii ja naa Pigem 
halvemaks 

Palju 
halvemaks 

Kuidas on 
elu 

muutnud 
viimase 3 

aasta 
jooksul ? 

% 

0,9 35,8 43,1 20,2 0 

 

  Jätkata 
Põlva 
vallana 

Põlva 
maakonda 
ühendav 
KOV 

Kaks 
omavalitsusüksust-
keskustega 
Räpinas ja Põlvas 

Muu Ei oska 
öelda 

Kuidas 
näeksite 

omavalitsust 
peale 

haldusreformi 
? 

% 

37,3 11,8 22,7 0,9 28,2 

 

  Jah, 
kindlasti 

Pigem jah Nii ja naa Pigem ei Ei, kindlasti 
mitte 

Kas 
tunnete, et 

teil on 
võimalusi 

kaasa 
rääkida 
valla elu 

arendamisel 
? 

% 3,6 18,2 30,9 38,2 9,1 

 



55 
 

 

Sugu Mees Naine 

% 84,4 15,6 

 

Vanus Kuni 25 26-35 36-45 46-55 56 või enam 

% 0,9 11 23,9 32,1 32,1 

 

Haridustase Põhiharidus keskharidus 
Kesk-eri 
haridus 

kõrgharidus 
Rakenduslik 
kõrgharidus 

% 0 7,3 37,6 7,3 47,4 

 

Elukoht Ühinemiseelne vald Ühinemiseelne linn Mujal 

% 40,9 55,5 3,6 

 

Töökoht Haridus Kultuur Muu 

% 75,5 10 14,5 
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Lisa 3.  Valla ja linna ühinemise SWOT analüüs 2012. aastal  

Tugevused: 

 Geopoliitiline asend; maakonna 

keskus, Tartu lähedus 

 Rahvastiku arvnäitajate 

stabiliseerumine.  

 Põlva linna ja lähiümbrusesse 

koondunud tootmis- ja 

tööstuspotentsiaal. 

 Piisavalt vaba maad ettevõtluse 

arendamiseks. 

 Maapiirkondade elujõulised väike-

ettevõtjad. 

 Olemasolevad sotsiaal- ja 

tervishoiuteenused. 

 Toimiv ja mitmekülgne 

haridusasutuste võrk 

ühinemispiirkonnas. 

Võimalused: 

 Raudtee ja asukohapotentsiaali 

parem rakendamine 

 Infrastruktuuri (andmeside) 

edendamine. 

 Rahvusvahelise koostöö arendamine 

majanduses, kultuuris ja 

keskkonnavaldkonnas. 

 Turismisektori oluline laienemine 

terves Lõuna-Eestis, mis põhineb 

peamiselt loodus-, seiklus ja 

ökoturismil. 

 Tartu potentsiaali kaasamine 

hariduse arendamisse. 

Nõrkused: 

 Noorte lahkumine, tööealise 

elanikkonna väljaränne 

 Noorte töö- ja karjäärivõimaluste 

piiratus. 

 Vähesed teenused turistidele. 

 Kolmanda sektori nõrkus. 

 Ettevõtlike inimeste vähesus ja 

ressursside puudus . 

 Andmeside kehv kättesaadavus 

valla piires. 

 Ühistranspordi korraldus. 

Ohud: 

 Riigi regionaalpoliitika abi vähesuse 

tõttu piirkonna riikliku tähtsuse 

langemine. 

 Riikliku haldusreformi käivitumine 

 Reaaltulude vähenemine, 

ebavõrdsuse jätkuv suurenemine. 

 Tööpuuduse jätkuv kask Kagu-

Eestis tervikuna 

 Rongiliikluse vähenemine 

 Tööjõu rakendamise probleemid 

 

Allikas: Põlva  valla  tasuvus ja teostus analüüs.  Autori koostatud 
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