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Seoses suurte piirkondlike arenguerisustega ja käimasoleva riigireformiga on kohalike 

omavalitsuste võimekus Eestis väga aktuaalne teema. Magistritöö eesmärk oli võrrelda 

Võrumaa kohalike omavalitsuste võimekust liitumiseelsel perioodil. Võimekuse hinda-

mise metoodikana kasutati töös kohalike omavalitsuste kohta indeksite moodustamist nel-

jas valdkonnas-inimkapital, sotsiaalne kapital, majanduslik võimekus ja ettevõtlus ning 

haldussuutlikkus. Iga indeksi aluseks olid erinevad Statistikaameti jm allikatest pärit  sta-

tistilised näitajad aastate 2005-2016 kohta, mille alusel kohalikud omavalitsused järjestati 

nii, et kõige positiivsemate arenguga omavalitsus sai kõige kõrgema koha. 

 

Inimkapitali hindamiseks kasutati rahvaarvu, rahvastiku muutust, 15-64-aastaste muutust, 

kõrgharidusega elanike osakaalu,  keskmist rändesaldot 1000 elaniku kohta. Inimkapitali 

alusel oli kõige parema võimekusega Rõuge vald. 

 

Sotsiaalse kapitali indeksi aluseks kasutati mittetulundusühingute arv 1000 elaniku kohta,  

kohalikel valimistel osalemise aktiivsus, talgute arv 1000 elaniku kohta, keskmine talgutel 

osalejate arv, kultuurimajades/rahvamajades tegutsevate ringide arv 1000 elaniku kohta ja   

kultuurimajades/rahvamajades tegutsevate ringide keskmine osalejate arv ringi kohta.  

Kõrgeima koha sai Misso vald. 

 

Majandusliku võimekuse ja ettevõtluse moodustasid palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, 

palgatöötaja brutotulu muutus, majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1000 elaniku 

kohta, majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu muutus, töötus 2016. a., keskmine töötus 

2005-2015. a. Kõrgeima koha sai Mõniste vald. 

 

Haldussuutlikkuse moodustasid kohaliku omavalitsuse netovõlakoormus 2015. a., kesk-

mine netovõlakoormus 2005- 2015. aastal, kohaliku omavalitsuse eelarve tulu ühe elaniku 

kohta, eelarve tulude muutus 2005- 2014. a., haridus -, sotsiaalse kaitse -, vaba aja, kul-

tuuri ja religiooni kulud elaniku kohta 2015. a. Kõrgeima koha sai Misso vald. 

 

Kõiki nelja indeksit arvesse võttes on kõige võimekam olnud Rõuge vald. Uutest võima-

likest  Võrumaa omavalitsustest sai olemasolevate andmete alusel hinnata uusi valdu, 

mille nimeks saavad Võru vald ja Rõuge vald, ning võimekam oleks Rõuge vald.  
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SISSEJUHATUS 

Eesti riik on lähtuvalt suurtest regionaalsetest erinevustest võtnud eesmärgiks muuta riigi-

valitsemist viisil,  mis aitaks tõhusamalt planeerida riigi tegevusi, st pakkuda avalikke tee-

nuseid nutikamalt väiksema avaliku sektori töötajate arvuga ja väikemate kuludega. Koha-

liku omavalitsuse ja riigi tasandi koostöö vajab uuendusi ning riik on ette võtnud reformi-

mise, mis jaguneb riigivalitsemise - ja haldusreformiks.  

 

2014-2020. aasta perioodi regionaalarengu strateegiast lähtuvalt (Siseministeerium 2014a)  

keskendutakse eelkõige majandustegevuse kohandamisele, kus olulisel kohal on kvaliteetse 

elukeskkonna loomine ning ettevõtluse ja avaliku sektori koostöö. Siseministeeriumi (2005) 

kohaselt arenguperspektiivita piirkondi Eestis ei eksisteeri, aga siiski praegune valdade ül-

dine olukord nii töö autori kui ka mitmete teiste seisukohtade põhjal väga erinev nii avalike 

teenuste, majandusliku võimekuse kui üldise haldussuutlikkuse osas. Mitmed strateegiad 

(Siseministeerium 2014a, OECD 2016) rõhutavad, et tuleb ära kasutada ja rõhuda piirkon-

dade eripäradele, mis tõstaks riigi konkurentsivõimet, majanduskasvu ja piirkonna või-

mekust, et parandada üldist majanduslikku tulevikku ning elanike elukvaliteeti. Riigi arengu 

seisukohast on oluline, et vajalikud hüved peaksid olema kättesaadavad kõigis Eestimaa piir-

kondades.  

 

Töö vajalikkus tuleneb nii käimasolevast riigireformist kui ka sellest, et analüüsitavaks piir-

konnaks on valitud Võrumaa, mis on üks maakondadest, kus on suured piirkondlikud aren-

guerisused. Kuna haldusreformi üheks eesmärgiks on kohaliku võimekuse tõstmine, siis ana-

lüüsi tulemil saab võrrelda ja hinnata nii praeguste kui tulevaste Võrumaa kohalike omava-

litsuste võimekust. 

Käesoleva väitekirja eesmärk on võrrelda Võrumaa kohalike omavalitsuste võimekust liitu-

miseelsel perioodil. Eesmärgi saavutamiseks püstitas töö autor järgmised uurimisülesanded: 

• käsitleda teoreetiliste kirjandusallikate põhjal regionaalset ja kohalikku arengut, hal-

dusreformi ning neid mõjutavaid tegureid; 

• selgitada Võrumaal haldusreformi käigus planeeritud omavalitsuste liitumisi;  
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• konstrueerida erinevaid statistilisi indikaatoreid kasutades kõikide omavalitsuste 

kohta inimkapitali, sotsiaalse kapitali, majandusliku võimekuse ja ettevõtluse ning 

haldussuutlikkuse alaseid indekseid; 

• võrrelda koostatud indeksite alusel Võrumaa kohalike omavalitsuste võimekust lii-

tumiseelsel perioodil;  

• hinnata liituvate kohalike omavalitsuste võimekuse indeksi alusel uute võimalike 

valdade võimekust 

 

Töö uurimisobjektiks on 13 Võrumaa haldusüksust. Uuring toetub kvantitatiivsetele andme-

tele, kus uurija kasutab võimekust näitavate indikaatoritena sotsiaalmajanduslikke, demog-

raafilisi, kohalike omavalitsuste finantsarenguid näitavaid sekundaarandmeid, mis on saadud 

peamiselt Statistikaameti andmebaasist. Lisaks Statistikaameti ja Võrumaa Omavalitsuste 

Liidu (2016a) aruandest saadud andmetele tuginetakse töös veel valla kodulehtedele, Eesti 

regionaalarengu strateegiate 2005- 2015. aasta; 2014-2020. aasta andmetele, rahandus- ja 

siseministeeriumi ülevaadetele haldusreformi kohta, erinevatele teoreetilistele artiklitele 

jms. 

 

Võimekuse hindamise metoodikana kasutatakse töös kohalike omavalitsuste kohta indeksite 

moodustamist neljas valdkonnas-inimkapital, sotsiaalne kapital, majanduslik võimekus ja 

ettevõtlus ning haldussuutlikkus. Iga indeksi aluseks on 5-7 indikaatorit. Vastavalt definit-

sioonile on indikaatorid mingi üksuse (riik, regioon, kooslus jms) kohta käivad mõõdetavad 

muutujad, millega iseloomustatakse (tihti ka kaudselt) erinevaid reaalseid nähtusi ja prot-

sesse (Trumm 2014). Näiteks on indikaatoriteks erinevad statistilised näitajad. Indeksid on 

aga  kompleksnäitajad, mis saadakse erinevate indikaatorite ühendamisel (Trumm 2014). 

Indikaatorite ja nende alusel moodustatud koondindeksite kasutamise näideteks on muuhul-

gas „Eesti inimarengu aruanne“ (Aaviksoo 2010); Geomedia poolt koostatav kohalike oma-

valitsuste võimekuse indeks (Noorkõiv, Ristmäe 2014), Arm (2014) magistritöö Lääne-Vi-

rumaa kohalike omavalitsuste arenguvõime kohta.  

 

Käesolevas töös analüüsitakse kohalike omavalitsuste võimekuse hindamiseks muutusi vii-

mase 11 aasta jooksul (nt. rahvaarvu muutus) ning olukorda 2016. aastal. Selle alusel järjes-

tatakse vallad nii, et kõige positiivsema arenguga vald saab koha 1., kõige negatiivsema 

arenguga vald saab viimase koha 13. Iga valdkonna individuaalsete indikaatorite alusel ar-

vutatakse koondindeks (näiteks inimkapital), mille puhul kohalikud omavalitsused, mille 
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arengud on selles valdkonnas olnud kõige positiivsemad ehk mida võib võrreldes teistega 

pidada selles valdkonnas kõige võimekamaks, saavad keskmiselt kõige kõrgema koha. 

 

Väitekiri on jaotatud kaheks peatükiks. Töö esimene peatükk on pühendatud regionaalse 

arengu, kohaliku omavalitsuse  ja haldusreformi teoreetilisele käsitlusele ja eesmärkidele. 

Samuti on siin käsitletud varasemate uuringute ja nii bakalaureuse - ja magistritööde tule-

musi.  

 

Töö teine empiiriline peatükk annab lühiülevaate Võrumaa kohalikest omavalitsustest liitu-

miseelsel ajal ja tuuakse välja võimalikud uued omavalitsusüksuste koosseisud. Teostatud 

analüüsi tulemil võrreldakse ja hinnatakse nii praeguste Võrumaa kohalike omavalitsusük-

sute kui võimalike tuleviku valdade võimekust. Saadud tulemuste põhjal tehakse vastavasi-

sulised järeldused. 

 

Tänuavaldused kuuluvad eelkõige minu juhendajale Anne Põdrale, minu perele ja kõigile 

asjaosalistele, kes aitasid kaasa töö valmimisele.  
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1 REGIONAALNE ARENG JA HALDUSREFORM  

1.1 Regionaalne areng ja Eesti regionaalpoliitika 

Erialakirjanduses leiab mitmeid käsitlusi regionaalsest arengust, kus kajastatakse, et regio-

naalsed erinevused on jätkuvalt suurenevas trendis ning lähtuvalt sellest vajab riigi regio-

naalareng ja - haldus muudatusi. Rahandusministeeriumi (2017d) vaates jaguneb riigivalitse-

mine riigivalitsemise reformiks ja haldusreformiks Toimuva riigi - ja haldusreformi käigus 

soovitakse muuta regionaalpoliitilist maastikku eesmärgiga vähendada regionaalseid erine-

vusi ja edendada kohalikku arengut.  

 

Omel et al (2011: 40) toob välja, et regionaalne areng viitab ruumilisusele ning lähtub konk-

reetsest geograafiliselt määratletavast territooriumist. Regiooni võib vaadelda kui sotsiaalset 

konstruktsiooni, mis sisaldab endas majanduslikke, sotsiaalseid, ökoloogilisi, poliitilisi ja 

kultuurilisi seoseid ja protsesse. Reiljan (2009: 66) leiab, et „regioon  on sotsiaalmajandus-

likus mõttes territoriaalne üksus, mille koosseisu kuuluvate inimeste ja ettevõtete omavahe-

lised suhted (koostöö, mõju üksteisele, infovahetus) on intensiivsemad kui regioonist välja-

poole jäävate subjektidega.“ Regiooni olemust kirjeldades tuuakse välja „Inimarengu aruan-

des“ (Sepp 2010: 49), et üksikisiku perspektiivist lähtudes kujutab regioon endast kompleks-

set ja mitmetasandilist elukeskkonda. Regionaalne areng on laiapõhjaline mõiste, kuid üldi-

ses plaanis võib seda vaadelda kui püüdu vähendada regionaalseid ebavõrdsusi toetades ma-

jandustegevuse arengut regioonides (OECD 2017). Regioonide sotsiaalmajanduslik areng 

avaldub elanike heaolus ja jõukuses, majanduse seisundis (nt tootlikkus, struktuur) kui ka 

teenuste kvaliteedis, kättesaadavuses ning  avalike infrastruktuuride olemasolus (Sepp 2010: 

49).  

 

Eesti probleemiks on suured piirkondlikud erinevused ning rahvastiku, majandustegevuse 

koondumine suurematesse linnadesse (Rahandusministeerium 2017a). See probleem pole 

omane mitte ainult Eestile. „Inimarengu aruanne“ (Sepp 2010: 49) kajastab, et kuigi Euroo-

pas riikidevahelised erinevused küll üldiselt vähenevad, siis riikide siseselt pigem erinevu-

sed suurenevad. Sama probleemi kirjeldab ka OECD (2017) tuues välja, et regionaalpoliiti-

katel ja - meetmetel pole seni valdavalt õnnestunud regionaalseid erinevusi oluliselt vähen-
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dada. Kiiremini arenevad tüüpiliselt linnaregioonidest nö tõmbekeskused, mida iseloomus-

tavad hea teadus - ja arendustegevus, transpordi infrastruktuurid, kvalifitseeritud töötajad 

ning teadmismahukad teenused (Sepp 2010: 49).  

 

Regioonid konkureerivad paratamatult omavahel otseselt või kaudselt, pingutades nii rah-

vastiku osakaalu kui ka heaolu kasvu pärast (Reiljan 2009: 66). Omel et al (2011: 41) rõhu-

tavad, et lisaks majanduslikule heaolule on elukvaliteet oluline mõõde, mis mõjutab aru-

saame regiooni arengust. Regionaalselt ebaühtlase arengu probleemiks on, et kuigi elanikud 

küll panustavad jõudsalt kohaliku elu arengusse ja oma elukeskkonna kvaliteedi tõstmisesse, 

on piirkondlikud erisused siiski oluliselt tugevamad ja püsivamad mõjutades inimeste ene-

seteostusvõimalusi, identiteeti ja elulaadi (Sepp 2010: 49). Tema sõnul annab kõik eelpool 

öeldu  aga tõuke elukoha vahetamiseks ja väljaränne ei soodusta kuidagi piirkonna arengut, 

sest rändes osalevad pigem nooremad, aktiivsemad ja haritumad inimesed, kes aga on ju 

meie tulevik omades kogukonna jätkusuutlikkusel väga suurt rolli (Sepp 2010: 49).   

 

Üha enam räägitakse ja astutakse samme maaelu arendamise suunas. Piirkondade arenguva-

jadused - ja eeldused on erinevad, kuid nii riik kui ka piirkond ise peab suutma kohaneda ja 

leidma võimalused oma eripärasuste arendamiseks.  Oluline on ühine eesmärk, kooskõlastus 

ja koostöö kõigi osapoolte vahel. „Eesti regionaalarengu strateegiast 2014-2020“ (Sisemi-

nisteerium 2014a: 15) lähtuvalt võib väita, et targa ja piisavate ressurssidega kaetud regio-

naalpoliitika abil on võimalik piirkondade vahelisi sotsiaal - majanduslikke arenguerinevusi 

suures osas ohjata ja vähendada. Strateegia toob välja, et maakondlike arengustrateegiate 

eesmärkide ja vajadustega arvestamine riigieelarve ja valdkondlike arengukavade planeeri-

misel on olnud puudulik, kuna riikliku, maakondliku ja kohaliku arengu planeerimise seosed 

ei ole piisavalt reguleeritud ning  regionaalpoliitika eesmärkide ja  piirkondade spetsiifiliste 

arenguvajaduste ja - eeldustega arvestamine on mitmete riigi poliitikate kavandamisel ja el-

luviimisel olnud liialt vähene. Senised valdkondlikud poliitikainstrumendid (nt riikliku tea-

dus - ja arendustegevuse ning ettevõtluspoliitika meetmed) on sageli ühetaolised ilma piir-

kondlike eristusteta ning lähtunud liialt valdkonnakesksetest huvidest (Siseministeerium 

2014a: 17). 

 

Riigi regionaalpoliitika on üks regiooni välistest faktoritest, mille abil püütakse regioonide 

arenguerisusi vähendada. Lisaks sellele on regioonide sotsiaalmajandusliku arengu eristust 
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mõjutavatest välistest teguritest olulisimad geograafiline kaugus tuumaregioonidest, asend 

piiride suhtes, piirnevate regioonide arengutase jms (Sepp 2010: 49).  

 

Väliste tegurite kõrval mõjutavad arengut regiooni sisesed tegurid. Omel et al (2011: 41) 

toovad välja, et regionaalarengute seotud teooriates on liigutud eksogeenseid ehk väliseid 

faktoreid rõhutavatest teooriatest endogeenseid ehk sisemisi faktoreid rõhutavate teooriate 

juurde. Endogeense kasvu teooriate kohaselt on regiooni areng tugevalt sõltuv nii sealsest 

haridussüsteemist, inimkapitalist, piirkonna ajaloost, eelnevalt toiminud sotsiaalsetest, po-

liitilistest ja majanduslikest süsteemidest ning neis aset leidnud muutustest (Sepp 2010: 49-

50). Regionaalsete ja kohalike institutsioonide arendamise kõrval iseloomustab uuemat re-

gionaalpoliitikat veel (Sepp 2010: 50) „kogu riigi regionaalse süsteemi arengu selge riikliku 

visiooni ja raamistiku olemasolu; vastutuse jagamine riigi, regiooni ja kohaliku tasandi va-

hel; keskendumine arengu võtmetegijatele ja - teguritele, sealhulgas linnaregioonidele kui 

arengu veduritele“. Tüüpiliselt on fookus töö tootlikkuse ja konkurentsivõime, inimeste 

teadmiste ja oskuste arendamisel ning ettevõtlust ja elanike heaolu toetavate avalike teenus-

tega seotud meetmete arendamisel (Sepp 2010: 50). 

 

Pärast taasiseseisvumist on Eesti regionaalpoliitika peamised eesmärgid ja olukord sätesta-

tud regionaalarengu strateegiates - 1994. aastal võeti vastu esimene regionaalpoliitika kont-

septsioon, 1999. aastal töötati välja regionaalarengu strateegia, millele järgnes 2014-2015. a 

perioodi strateegia ning muudatusi on olnud ka praegu kehtivas 2014-2020. a perioodi stra-

teegias (Siseministeerium 2014 a). Eestit iseloomustavad aga jätkuvalt suured regionaalsed 

arenguerisused (Siseministeerium 2014b). 

 

Reiljan (2009: 66) rõhutab, et „regioonide erinev majandusareng tekitab probleeme riigile 

tervikuna, seetõttu püüavad valitsused avaliku sektori poliitika ja programmide abil vähen-

dada regioonide majandusliku arengu erinevusi“. Eesti Valitsus (Siseministeerium 2005: 3) 

on aga seisukohal, et  „arendusinitsiatiivi rakendamise algatus peab tulema eelkõige kohali-

kult ja regionaalselt tasandilt ning teatud juhtudel ka riiklikult tasandilt“.  

 

Eesti regionaalarengu strateegia 2020. aasta lähteolukorra analüüs (Siseministeerium 2014b: 

2) toob välja, et senine kohalike omavalitsuste koostöö ja arengukoostöö maakonna tasandil 

on olnud nõrk ning vajab rohkem tähelepanu. 2014-2020. aasta regionaalarengu strateegia 
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(Siseministeerium 2014a: 3-4) rõhutab piirkondade eripärade ära kasutamist riigi konkurent-

sivõime tõstmiseks ning majanduskasvu ning inimeste elukvaliteedi jaoks vajalike hüvede 

jõudmist kõikidesse piirkondadesse.  

 

Eesti riik on seadunud neli regionaalpoliitilist eesmärki (Siseministeerium 2014a: 22):  

 kujundada toimepiirkondade1 terviklikkust ja konkurentsivõimet soosiv elu- ja ette-

võtluskeskkond;  

 kujundada suuremate linnapiirkondade rahvusvahelist majanduslikku konkurentsi-

võimet soosiv elukeskkond; 

 oskuslikumalt ära kasutada piirkonnaspetsiifilisi ressursse; 

 piirkondade tugevama sidustatuse ja arendusvõimekuse loomine.  

 

Olulisel kohal on regionaalne spetsialiseerumine ja regionaalpoliitika rõhutab, et regioonid 

peaksid keskenduma suurima kasvupotentsiaaliga ettevõtlusvaldkondade eelisarendamisele, 

kuid samas on oluline mitte kahandada piirkonna ettevõtlusstruktuuri mitmekülgsust ja 

paindlikkust (Rahandusministeerium 2017a: 23). 

 

Riigivalitsemise reformi detailsemad eesmärgid on välja toodud Rahandusministeeriumi 

(2017d:) poolt järgnevalt: 

1)Kasutajate vajadustele vastavad avalikud teenused tuleb teha kättesaadavaks kogu 

Eestis ja selleks tuleb: 

 kaardistada avalikud teenused ja teada, millises mahus neid pakutakse; 

 arendada kasutajate vajadustele vastavaid avalikke teenuseid erinevaid ühiskonnag-

ruppe kaasates; 

 tagama parema ja lihtsama ligipääsu riigi käes olevatele andmetele;  

 riigile andmete esitamisel kehtib põhimõte – üks kord, ainus kord; 

 kaasata erasektor teenuste pakkumisel ja olla avatud uutele lahendustele. 

2) Muuta ettevõtjate ja elanike suhtlemine riigiga lihtsamaks: 

 lihtsustada ettevõtjate ja elanike suhtlemist riigiga; 

                                                      

1 Toimepiirkond – keskus-tagamaa-süsteem, mis koosneb toimepiirkonna keskusest ning 

sellega funktsionaalselt seotud tagamaal asuvatest paikkondadest ja kohalikest keskustest, mille 

elanike jaoks see toimepiirkonna keskus on peamine igapäevase ja perioodilise liikumise sihtkoht (Siseminis-

teerium 2014a) 
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 tagada riigi kõrge maine avalike teenuste pakkujana, poliitikakujundajana ning 

tööandjana; 

 jätkata ja täiendada pidevalt riigi ülesannete uuendamist vastavalt majanduskesk-

konna ja ühiskonna põhjendatud vajadustele ja ootustele. 

3)Riigiasutused muuta avatumaks ja riigi sisemine töökorraldus muuta tõhusamaks 

ja riigile jõukohasemaks, selleks tuleb: 

 muuta riigiasutuste tegevus läbipaistvamaks ja avatumaks ning teha otsuseid tõen-

duspõhiselt;   

 kasutada avalikke ressursse mõjusamalt ja tõhusamalt; 

 lõpetada tegevused, mis teineteist dubleerivad ning mis pole enam avalike teenuste 

osutamiseks vajalikud;  

 vähendada avaliku sektori sisest bürokraatiat, et keskenduda olulisele; 

 lähtuda põhimõttest, et valitsussektori töötajate arv väheneb kooskõlas tööealise 

elanikkonna kahanemisega; 

 kasutada tugiteenuseid riigiasutuste üleselt. 

 

 

1.2 Kohalikku arengut mõjutavad tegurid 

Käeolevas töös läbi viidud analüüs hindab Võrumaa kohalikke omavalitsusi, kelle ühtseks 

eesmärgiks on tulenevalt Eesti haldusterritoriaalse korralduse muutmisest, moodustada tu-

gevamad, võimekamad ja jätkusuutlikumad omavalitsusüksused. Tegureid, mis mõjutavad 

kohaliku omavalitsusüksuse tegevust on mitmeid ning alljärgnevalt toob töö autor välja mõ-

ningad teoreetilised alused, mis mõjutavad kohalikku arengut ja neli põhitegurit, mis leiab 

antud töös põhjalikumat käsitlust.   

 

Erinevaid ruumilisi tasandeid ja seal toimuvate majanduslike tegevuste mustreid võib vaa-

delda kui üksteise sees paikenvaid ringe: kõige seespoolsem ja väiksem ring on kohalik ta-

sand, seda ümbritseb regionaalne tasand, mis paikneb omakorda riikliku tasandi sees, millest 

järgmised suuremad ringid on Euroopa tasand ja rahvusvaheline tasand (Temple 1994: 2). 

Kohalik viitab tavaliselt mingile väiksemale piiratud territooriumile, kohalik territoriaalset 

skaalat aga iseloomustab sotsiaalne, poliitiline, kultuuriline homogeensus ja üldiselt mõiste-

tav ühtne identiteet. Sekuła (2002: 59-64) toob välja, et kohaliku elu arendamisel omab väga 

http://www.fin.ee/public/Riigireform/Riigireformi_joonis_01062016.png
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suurt rolli kohalik omavalitsus ja elanikkond, kes üheskoos jõud ühendades suudavad piir-

konna arengut mõjutada ja muuta.  

 

Eesti regionaalarengu strateegiatest 2005-2015. a. ja 2014-2020. a (Siseministeerium 2005; 

2014a: 26) selgub, et kohalikku arengut aitavad edendada alljärgnevad tegevussuunad: 

• transpordi ja - sidevõrkude väljaarendamine ning ühistranspordi korraldus; 

• ettevõtlusele finantsabi ning tugiteenuste osutamine; 

• haridus - ja teadusasutuste võrgustiku väljaarendamine; 

• tööturuteenused ja inimressursi arendamine; 

• kaitsealade kavandamine; 

• kohalike omavalitsuste ning regionaalhalduse süsteemi korraldus; 

• rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine; 

• elukeskkonna kvaliteedi parandamine;  

• Eesti piirkondade tugevam sidumine ülepiiriregioonide ja muu Euroopaga 

 

Magistritöö autor keskendub oma analüüsis neljale peamisele valdkonnale - inimkapital, sot-

siaalne kapital, majanduslik võimekus ja ettevõtlus ning haldussuutlikkus, mis on olulised 

näitajad kohaliku elu jätkusuutlikkuse tagamiseks. Kõik see kokku loob toimiva ja sidusa 

ühiskonna, kus väärtustatakse ja tunnustatakse üksteist.   

 

1.2.1 Inimkapital  

Inimkapitali rolli on rõhutatud pea kõigis läbiviidud uuringutes, mis annab kinnitust sellele, 

et ühtehoidva ja võimeka kogukonna edasikestmise eelduseks on tugev ja tegus inimeste 

kooslus, keda ühendab ühistegevus, ühised väärtused, huvi oma elukeskkonna ja ühise ajaloo 

vastu.  

 

Rahvakultuuri Keskus (2017) on kajastanud, et teadmised, oskused ja tavad jäävad püsima 

vaid siis, kui neid peetakse oluliseks ning soovitakse edasi anda. Kogukonda on nad defi-

neerinud järgnevalt - „kogukonnana võib vaadelda igat inimeste rühma, keda seob ühine 

vaimne pärand: väärtused, tavad ja teadmised“.  
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Mereste (2003: 266) on defineerinud inimkapitali kui „nähtamatut kapitali, mis on hariduse 

ja kutseõppe mõjul kujunenud tehniliste teadmiste, oskuste ja kogemuste varu, mis on ke-

hastunud riigi, majandusharu või ettevõtte töötajaskonnas. Mõned autorid arvavad selle 

hulka ka õppimistahte, - innu ja - järjekindluse.“  

 

Inimkapitali kvaliteedil ja kvantiteedil on oluline roll piirkonna arengus, mistõttu on rah-

vaarvu vähenemine ja rahvastiku ebaühtlane regionaalne paiknemine süvendanud majandus-

likke ja sotsiaalseid probleeme (Värnik et al 2011: 24). Iseloomulik Eestile kui ka paljudele 

teistele riikidele on elanike lahkumine madalama arengutasemega regioonidest piirkonda, 

kus töö - ja õppimisvõimalused ning üldine elukeskkonna kvaliteet on parem (Sepp 2010: 

49).  

 

Kohaliku inimkapitali rõhutatakse just endogeense regionaalarengu teooriates. Kaldaru ja 

Päll (2003: 37-38 ) järgi mõjutab inimkapital piirkonna majandust nii otseselt kui kaudselt. 

Otseselt on inimkapital seotud tehnoloogilise arenguga, ettevõtlusega ja innovatsiooni levi-

kuga. Kaudselt mõjutab inimkapital regiooni arengut läbi majanduse dünaamilise paikne-

mise, urbaniseerumise mõjude, kapitali akumulatsiooni jms (Kaldaru, Päll 2003: 38-39). 

„Rahvaarvu kahanemine nõrgestab paljuski ääremaa omavalitsuste ettevõtluseeldusi ja põh-

justab kahaneva tarbijaskonna tõttu nii avalike kui ka erateenuste kadumist“ (Eesti Koostöö 

Kogu 2010: 22).  

 

Magistritöö autori arvates on inimkapital väga oluline teguri just perifeersete maapiirkon-

dade arengus, sest ilma selleta kogukonda ei eksisteeri. Tugev ja ühtehoidev kogukond tekib 

siis, kui inimeste elujärg on hea, tuntakse toetust, rõõmu ja rahulolu enda ümber. Leetsar 

(2012: 556) on iseloomustanud kogukonda kui väikest, isiklikku, ühise keele ja kultuurilise 

taustaga inimeste kompaktset ühendust. 

 

Kogukondlikule heaolule aitab kaasa riik ja  kohalik omavalitsus, kes loob toetuste kaasabil 

tugeva alusbaasi piirkondlikule elule, kasvatades ühiskonda väärtustavaid ja teotahtelisi ak-

tiivseid kodanikke. Inimestele on oluline kohaliku omavalitsuse ja kogukonna ühtne ja hoo-

liv toimimine st sotsiaalne kaasatus, mis aitab vähendada väljarännet ning hoida kohaliku 

arengu jaoks väärtuslikku inimressurssi. Ühiskonna toimimisel on oluline koht ka sotsiaalsel 

kapitalil, mis koos inimkapitaliga on tihedalt seotud mõjutades kogukonna üldist arengut. 
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1.2.2 Sotsiaalne kapital  

Inimeste vahelised seosed ja võrgustikud loovad ühiskonnas aluse sotsiaalse kapitali olemu-

sele, mis on vajalik väärtus tugeva ühiskonna ja riigi toimimiseks. Meil kõigil on parem 

elada tugeva sotsiaalse kapitaliga ühiskonnas ning vabaühenduste loomiseks ja edukaks toi-

mimiseks on sotsiaalne kapital hädavajalik. Leetsar (2012: 170) selgitab, et demokraatlikele 

riikidele on iseloomulik kodanikualgatuse korras moodustatud mittetulundussektori olema-

solu, mille koostöö erinevaid vorme on viljeletud juba väga kauges minevikus. Ühendades 

eri valdkondade inimeste oskused ja jõud koondub rahva vaimne potentsiaal ning luuakse 

iseseisva riigi jätkuvaks arenguks vajalik sotsiaalne kapital (Leetsar 2012: 199-200; 306). 

 

Parts (2006: 46-47) seevastu leiab, et „sotsiaalne kapital hõlmab ühiskonnas ja gruppides 

kehtivaid norme, reegleid ja usaldust ning institutsioone ja mitteformaalseid võrgustikke, 

mis võimaldavad kollektiivset tegutsemist“. Kaldaru ja Päll (2003: 39) lisavad, et „sotsiaalne 

kapital kujuneb välja inimsuhete võrgustikes ning selle üks olulisemaid väljendusvorme on 

vastastikune usaldus“. Normid ja sotsiaalsed suhted mõjutavad kohalikku majandusarengut. 

 

Sotsiaalse kapitali suurendava tegevuse all võime ära mainida „Minu Eesti“ mõttetalgute 

ettevõtmised. Sotsiaalse kapitali hindamise seisukohast lähtuvalt on mittetulundusühingutel 

väga oluline roll nii kohalikes omavalitsustes kui ka erinevates külakogukondades. Mittetu-

lundusühingute algatamise abil on võimalikuks saanud hoogsam külarahva panustamine 

ühistegevusse ja saadavad toetused aitavad tõsta inimeste kodukoha konkurentsivõimet. 

 

Leetsar (2012: 281) kirjeldab mittetulundusühingut kui riigist sõltumatut vabatahtlike isikute 

organisatsiooni, mille eesmärgiks on tegutseda avalikkuse huvisid silmas pidades  ning mär-

gata ja abistada puuduses olijaid. Võrumaal on näiteks loodud tugev LEADER piirkondlik 

tegevusgrupp, mis kannab nime MTÜ Võrumaa Partnerluskogu.  Organisatsiooni eesmärk 

on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud stra-

teegia koostamine, elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele. Läbi 

projektipõhise tegevuse toetatakse uusi ning edasiviivaid võimalusi maapiirkonna arenguks 

tegevuspiirkonnas (MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2016). LEADERi tegevusgruppi tege-

vust võibki vaadelda kui ühte kohaliku sotsiaalse kapitali suurendamise viisi.  
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Kohalike inimeste aktiivsus ja kohalikud poliitilised suhted on üks osa sotsiaalsest kapitalist. 

Aktiivsus valimistel ja kandideerimisel näitab inimeste huvi oma kogukonna vastu ja koha-

likke võrgustikke. Sotsiaalne kapital on muutuv ajas, näiteks langeb, kui õpilane lõpetab 

kooli ja soovib liikuda edasi õppimiseks mujale. Tõuseb sel juhul, kui omandatakse töökoht, 

millega kaasneb suurem igapäevane sotsiaalne suhtlemine.  Sotsiaalne kapital on kõrgem 

inimestel, kes omavad oma kodu, kes panustavad inimkapitali, sest nii inimkapital kui sot-

siaalne kapital täiendavad üksteist.   

 

Kohalike valdade arengu üheks mõjutavaks teguriks peetakse ka poliitilist konkurentsi. Janis 

Ikstens (2015: 24-30) vaatleb majandusteaduses konkurentsi kui efektiivsuse ja arengu alli-

kat, mis toob kaasa toodete ja teenuste hindade languse ja kvaliteedi paranemise. Sarnane 

argument on ka politoloogias, et mida suurem on poliitiline konkurents seda rohkem on po-

liitikud motiveeritud üldsuse huvides tegutsema, et saada tagasi valitud. Seega ka näiteks 

aktiivne poliitiline võitlus kohalikel valimistel peaks kaasa aitama kohalikule arengule. Nii 

mitmedki poliitilised eesmärgid ja rahva ajaloolised saavutused on võimalikuks saanud just 

inimesi ühendavale sotsiaalsele kapitalile. 

 

1.2.3 Majanduslik võimekus ja ettevõtlus 

Mereste (2003: 539) defineerib majandust kui igasugust majanduslikku tegevust ja selle kor-

raldamist erinevatel tasanditel, näiteks  ettevõttes, majandusharus, piirkonnas või kogu riigis. 

Majandus on vajalik aineliste eelduste pidev taastootmise süsteem, millesse on haaratud 

kõiki inimesed, olles vajalik kogu ühiskonna ja selle liikmete olemasoluks ning arenguks. 

 

Piirkonna majanduslikus võimekuses on oluline roll ettevõtetel. Võru maakonna problee-

miks on olnud Eesti keskmisest madalam ettevõtlusaktiivsus. Võru maakonna arengustra-

teegia (2014: 6-7) toob välja, et majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv on piirkonnas kas-

vanud, kuid siiski jäi nende arv 1000 elaniku kohta alla Eesti keskmisele näitajale (vastavalt 

28 ja 51 ettevõtet 1000 inimese kohta).  Üheks meetmeks kohapealse majandusliku või-

mekuse tõstmiseks on tööstusalade arendamine, millega soovitakse piirkonda meelitada nii 

uusi elanikke kui kohalikke ettevõtteid. Eesmärgiks on ettevõtlusalade väljaarendamisega 

luua suure potentsiaaliga perspektiivsed tööstusalad Võrusoos, Väimelas, Missos, Rõuges, 
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Vastseliinas ja Kobelas.  Invest in Võru (2016) lehel kajastub, et Võrumaa tööstusalad oota-

vad nii rahvusvahelisi kui kohalikke ettevõtteid ning ettevõtlusalade väljaarendamisega soo-

vitakse luua pikas perspektiivis eeldused kuni 100 ettevõtte tekkeks ning kuni 1000 täien-

dava töökoha loomiseks. Alade arendamise ja turundamise osas toimub tihe koostöös oma-

valitsustega. 

 

Antud töös analüüsitakse Võrumaa kohalike omavalitsuste võrdlemisel nende võimekust. 

Geomedia (2014: 5) toob välja, et kohalike omavalitsuste omavaheliseks võrdlemiseks ka-

sutatakse erinevaid näitajaid, mis on ühtlasi ka kohalike omavalitsuste võimekuse indeksi-

teks ning et kohalike omavalitsuste võimekuse indeksite koostamisel on esmalt tarvilik mää-

ratleda, mida mõistetakse nende võimekuse all. Geomedia (2014: 6) selgitab, et „võimekuse 

all mõistetakse kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi koostamisel mõõtu, mis näitab 

subjekti võimete summat (potentsiaali) midagi ära teha“.  

 

Noorkõiv ja Ristmäe (2014: 6) kirjeldavad, et esiteks on kohalikeks omavalitsusüksusteks 

kui territoriaalseteks üksusteks Eestis vallad ja linnad. Siin on oluline võimekus, mis tuleneb 

territooriumist ja korporatsiooni liikmetest – elanikest ja nende poolt moodustatud kõikvõi-

malikest organisatsioonidest, ühendustest, võrgustikest. Teiseks on kohalikud omavalit-

susüksused valitsemis - ja haldamisstruktuurid, mille võimekus väljendub kõige olulisemalt 

autonoomses esindusdemokraatias, kohaliku elu korraldamise võimes ja avalike teenuste 

osutamises. Kohalike omavalitsuste võimekuse puhul kirjeldatakse  organisatsioonilist või-

mekust läbi valitsemise, haldamise ja teenuste osutamise.  

 

Kõrge majanduslik võimekus ja ettevõtlus loob soodsa alusbaasi tugeva omavalitsuse tek-

keks. Üldise majandusliku võimekuse kasvamiseks tuleb meil kõigil anda oma panus, see 

aga tähendab, et paranema peab inimeste endi suhtumine oma maa senisesse arengusse ja 

praegusesse olukorda.  

 

 



19 
 

1.2.4 Haldussuutlikkus 

Haldussuutlikkus on haldusüksuse võime osutada kodanikele võimalikult parimal viisil hal-

dusteenuseid sõltudes töötajaskonna spetsialiseerumisest, isiklikest võimetest, varustatusest 

jms (Mereste 2003: 217). 

 

Mäeltsemees et al (2013: 75) toovad välja, et kohalik valitsus eksisteerib eesmärgiga pak-

kuda demokraatlikke ühiskonnaväärtusi ning haldussuutlikkust mõõdetakse kolme peamise 

mõiste alusel, milleks on demokraatia, hajusvalitsus ja efektiivsus. Palju on toimunud arute-

lusid, kust jääb kõlama, et Eesti munitsipaalsüsteemid on killustunud ning üksustel on madal 

võimekus pakkuda avalikke teenuseid. Üldiseks probleemiks on haldussuutmatus ehk suut-

matus lahendada ja leida võimalusi kohaliku elu probleemide vähendamiseks. Eesti senine 

praktiline analüüs peab ebavajalikuks pakkuda iga haldusüksuse kohalikul tasandil nt jäät-

mekäitlust, haridusplaneerimist (ka. keskkooli tasandil), sotsiaalteenuseid, avalikku trans-

porti jms. Seetõttu on oluline nii üksuste vaheline kui ka kohaliku populatsiooni koostöö, 

mis on peamine viis kuidas vähendada kulutusi, et tõsta piirkonna haldussuutlikkust ( Mäelt-

semees et al 2013: 74-88).  

 

„Eesti Inimarengu Aruandes“ on Veiko Sepp (2010) samuti käsitlenud oma analüüsis oma-

valitsuste arenguvõime hindamisel haldussuutlikkust, kus on välja toodud järgnevad kom-

ponendid: omavalitsuse rahvastik ja maa, kohaliku majanduse tugevus ja mitmekesisus, ela-

nikkonna heaolu, omavalitsuse finantsolukord, haldusaparaadi kui organisatsiooni tugevus 

ning avalike teenuste maht ja mitmekesisus. 

 

Arvestades tänasest haldusjaotusest tuleneva omavalitsuste väiksusega on töökohad ja nende 

kättesaadavus ääremaal paljuski kohaliku koostöö küsimus sõltudes sellest, kuidas suude-

takse kohapeal leida mitme valla peale need tõmbealad (tööstusalad, turismiobjektid jms), 

kuhu ka ettevõtjad tuleksid. Samuti on ääremaa töövõimaluste avardamisel arenguruumi pa-

remate tingimuste loomisel kaugtöö aktiivsemaks kasutamiseks (Siseministeerium 2014b).  

 

Haldussuutlikkus on võime teostada vallas või linnas omavalitsemist riigi poolt antud koha-

like ülesannete täitmiseks. Pragune seis, kus väiksemad omavalitsused on hääbumas ja ma-

dala haldussuutlikkusega on kannatajaks eelkõige kodanikud ise ning muutuste vajalikkust 
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tunnetavad kõik. Iseasi, kuidas need muudatused teostada on pigem ähmasem arusaam. Ko-

danike ootus on eelkõige siiski, et omavalitsused toimiksid ja töötaksid võimalikult efektiiv-

selt, ametnikud oleksid vastutusvõimelisemad ning kompetentsemad ja et võetakse arvesse 

ka kodanike endi seisukohti.  

 

Kohalike omavalitsuste võimekus üksinda või koostöös teistega erinevaid teenuseid pak-

kuda on olnud üheks keskseks küsimuseks haldusreformi debatis. Võrumaal toimunud aru-

telude ja esialgsete liitumislepingute aluseks oli juba varasem koostöö ning ühinemisettepa-

nek võeti vastu eelkõige nende valdade poolt, kellega koostöö on sujunud ja piirkondlikult 

vajalik.  

 

1.3 Kohalikud omavalitsused ja haldusterritoriaalne reform 

1.3.1 Kohaliku omavalitsuse definitsioon ja ülesanded  

Ühiskonnas on toimumas suured muutused ja riik on juba pikemat aega soovinud riigivalit-

semist kaasajastada ning otsustanud uuendamisega süsteemsemalt ja tõhusamalt edasi minna 

teostades riigi - ja haldusreformi, mille üheks eesmärgiks on pakkuda eelkõige kvaliteetse-

maid avalikke teenuseid. Kohalik omavalitsus on piirkonnas kohalikku elu iseseisvalt kor-

raldav institutsioon, mis läbi oma tegevuse peaks suutma ligi meelitada piirkonda investo-

reid, ettevõtjaid, turiste ja elanikke, kes kõik koos tegutsedes tõstavad piirkonna võimet ja 

arengut.  

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558) § 2 alusel on kohalik oma-

valitsus  põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse - valla või linna - demokraatlikult moo-

dustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja 

juhtida kohalikku elu, lähtudes valla - või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest 

ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi. Leetsar (2012: 533) defineerib, et „vald on 

muistse kogukonna baasil tekkinud omavalitsuslik territoriaalne teadlikult moodustatud hal-

dusüksus, mida juhivad kohalike elanike poolt valitud vallavolikogu ja volikogu poolt moo-

dustatud vallavalitsus“. Seega „kohalik omavalitsus tähendab kohalike võimuorganite õigust 

ja võimet seaduse piires ning kohalike elanike huvides korraldada ja juhtida valdavat osa 

nende vastutusalasse kuuluvast ühiskonnaelust“(Leetsar 2012: 536). 
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Ulst (2005:334) leiab, et avaliku - õigusliku institutsioonina peavad kohalikud omavalitsu-

sed seoses siirdeprotsessidega (näiteks astumine Euroopa Liitu, Haldusreform jne) ümber 

mõtestama oma rolli ühiskonnas, mis nõuab aga kohanemisvõimet ning poliitika, majanduse 

ja kodanikuühiskonna ümberkorraldamist. Leetsar (2012: 538) lisab, et riik on väga täpselt 

reglementeerinud kohalike omavalitsuste ülesanded, mistõttu on vallal vähe võimalusi juh-

tida kohalikku kogukonda ning on tekkinud olukord, kus nii riik kui ka omavalitsus on jätnud 

kogukonna enda vajadused märkamata. Kõik eelpoolmainitu on aga tekitanud rahvas aru-

saama, et võim on kaugenenud ning et seadused toimivad pigem kodanike huvide vastu kui 

poolt. Kui aga kohalikest omavalitsustest ei sõltu kogukonna elanike heaolu, siis sel moel 

minetab kohalik omavalitsus oma tegeliku tähenduse. Ulsti (2005: 331) arvates teeb koha-

liku tasandi tähtsaks Euroopa Liidus järgitav subsidaarsuse (lähimuse) põhimõte. Selle ees-

märgiks on tagada, et otsustamine toimuks nii kodanikulähedaselt kui võimalik ja et pidevalt 

kontrollitaks, kas ühenduse tasandil kasutatavad meetmed on õigustatud riigi, regiooni või 

kohaliku tasandi võimalusi arvestades.  

 

Omavalitsused üldiselt soovivad olla edukad ning tugineda piirkonna eripärale ja võimalus-

tele luues omavalitsuse, kuhu tahetakse tulla, tegutseda ja elada. Kohalikku arengut mõjutab 

kõige enam kohaliku omavalitsuse toimimine kui ka elanike kaasatus ja endi aktiivsus, mis 

koos tegutsedes muudab indiviidide erihuvid ühishuviks. Kui on loodud avatud ja toetav 

ühtne ja arusaadav süsteem, areneb ja muutub võimekamaks ka piirkond. Eesti inimesed 

soovivad üha enam ühiskonna teemadel kaasa rääkida ja praegu poliitikas toimuv näitab, et 

head initsiatiivi tuleb toetada, sest rahvaalgatuse senisest avaram käsitlus tuleb meie riigile 

igati kasuks. Rahvaga tuleb luua dialoog, selgitada kavandatavaid muudatusi, uuendusi ja 

arvestada nende soovidega. Poliitikute seisukohast lähtuvalt, et saada tagasivalituks, on olu-

line iga kodaniku hääl. Hääletamine on aga oluline aspekt ka valija enda jaoks, et vastu võe-

tavad otsused oleks mõlemaid pooli arvestav. 

 

Eestis on käesoleval hetkel 213 kohalikku omavalitsust ehk 30 linna ja 183 valda, mis otsus-

tavad ja korraldavad kohaliku elu küsimusi iseseisvalt. Suurusest olenemata peavad omava-

litsused täitma aga kõikjal Eestis samu ülesandeid ning suutma pakkuda elanikele ühesugu-

seid teenuseid (Rahandusministeerium 2016a). Eestis kehtib alates 1993. aastast ühetasan-

diline omavalitsussüsteem. Kohaliku omavalitsuse üksustena tegutsevad vallad ja linnad, 

mis on oma õigusliku seisundi poolest võrdsed. Vallad jagunevad asulateks, milleks võivad 
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olla külad, alevikud, alevid või vallasisesed linnad. Küla on hajaasustusega asula või üldju-

hul vähem kui 300 elanikuga tiheasustusega maa-ala. Alevik, alev ja linn on linnalised asu-

lad, seejuures on alevik üldjuhul vähemalt 300 ning alev ja vallasisene linn üldjuhul vähe-

malt 1000 alalise elanikuga tiheasustusega asula (Rahandusministeerium 2016a). Kuna oma-

valitsusüksused on nii elanike kui ka ettevõtjate jaoks kõige lähemaolev võimuesindaja, ot-

sustavad ja korraldavad omavalitsused kõiki kohaliku elu küsimusi. Riik võib neile kohus-

tusi panna ainult seaduse alusel või omavalitsustega kokkuleppel (Rahandusministeerium 

2016. a). 

 

 Eestis reguleerivad kohalike omavalitsuste tegevust ja korraldust väga mitmed seadused, 

kuid ehk kõige tuntumad on järgmised: 

• Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (RT I 1993, 37, 558); 

• Valla - ja linnaeelarve seadus (RT I 1993, 42, 615);  

• Euroopa kohaliku omavalitsuse harta ratifitseerimise seadus (RT II 1994, 26, 95); 

• Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse rakendamine (RT I 1996, 72, 126);  

• Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus (RT I 2002, 36, 220);  

• Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus (RT I 2002, 96, 565) jms. 

 

Kohalik omavalitsus organiseerib nii rahva igapäevast elu kui ka selle arengut konkreetses 

linnas või vallas (Reiljan, Pöör 2002: 6).  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS RT I 1993, 37, 558) § 3 määrab kindlaks 

omavalitsuse ülesanded ja pädevuse, milleks on: 

• korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja - teenuseid, vanurite hoolekannet, 

noorsootööd, elamu - ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, hea-

korda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, valla - või linnasisest ühistransporti 

ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadu-

sega antud kellegi teise täita; 

• korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaa-

siumide ja huvialakoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaa-

side, turva - ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpi-

damist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses. Nimetatud asutuste osas 

võidakse seadusega ette näha teatud kulude katmist kas riigieelarvest või muudest 

allikatest; 
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• otsustada ja korraldada neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud teiste sea-

dustega ning mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada. 

• täita riiklike kohustusi mis on talle pandud seadusega ning mis tulenevad selleks vo-

litatud riigiorgani ja antud volikogu vahelisest lepingust.  

 

1.3.2 Haldusreformi mõiste, põhjendused ja ülevaade toimuvast reformist  

Kõigepealt selgitame peatüki alguses nii haldusterritoriaalse korralduse, haldusjaotuse, hal-

dusüksuse  kui ka  haldusreformi mõistete olemust.  

 

Mereste (2003: 216) on defineerinud, et „ halduskorraldus, haldusterritoriaalne korraldus on 

Eesti territooriumi jagunemine haldusüksusteks, mis on haldusjaotusel põhinevad, seaduse 

ja teiste õigusaktidega kindlaks määratud staatuse, nime ja piiridega üksused, mille territoo-

riumi ulatuses teostatakse riiklikku või omavalitsuslikku haldamist“.  

 

Teeväli (2009: 27) on sõnastanud, et „haldusreform on seotud kõigega, mis reformib ava-

likku haldust, haldusterritoriaalne reform aga tähendab territooriumi  muutmisega kaasnevat 

halduskorralduse muutmist. Seega võib haldusterritoriaalset reformi pidada üheks osaks hal-

dusreformist“.  

 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest (RT I 1995, 29, 356) tulenevalt on:  

• Haldusterritoriaalne korraldus Eesti territooriumi jagunemine haldusüksusteks ning hal-

dusterritoriaalse korralduse muutmine uue haldusüksuse moodustamine või haldusük-

suste arvu vähenemine; 

• Eesti territooriumi haldusjaotus Eesti territooriumi jaotus maakondadeks, valdadeks ja 

linnadeks; 

• haldusüksus haldusjaotusel põhinev, seaduse ja teiste õigusaktidega kindlaks määratud 

staatuse, nime ja piiridega üksus, mille territooriumi ulatuses teostatakse riiklikku või 

omavalitsuslikku haldamist. 
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Töö autori arvates nähakse haldusreformi sisulise poolena siiski eelkõige kohalike omava-

litsuste liitmist, et moodustada nö suurvallad, mis suudavad olla võimekamad ja konkurent-

sivõimelisemad. Seadusest tulenevalt on siiski tegu haldusterritoriaalse korralduse muutmi-

sega, kus jagatakse ümber haldusterritooriumid. 

 

Vabariigi Valitsus arvestab (ETHSi2 § 7 lõige 5) alusel haldusterritoriaalse korralduse muut-

mise algatamisel järgmiste asjaoludega (RT I 1995, 29, 356): 

 1) ajaloolist põhjendatust; 

 2) mõju elanike elutingimustele; 

 3) elanike ühtekuuluvustunnet; 

 4) mõju avalike teenuste osutamise kvaliteedile; 

 5) mõju haldussuutlikkusele; 

 6) mõju demograafilisele situatsioonile; 

 7) mõju transpordi ja kommunikatsiooni korraldusele; 

 8) mõju ettevõtluskeskkonnale; 

 9) mõju hariduslikule olukorrale; 

 10) omavalitsusüksuse organisatsiooniliselt ühtse teenusepiirkonna toimimisele. 

 

Haldusreformi seadusest (RT I, 21.06.2016, 1) tulenevalt on haldusreformi eesmärk toetada 

kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel, 

piirkondade arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piir-

kondliku arengu tagamisel. (Geomedia 2001: 4) toob välja, et veel nähakse reformi eesmär-

kidena kohaliku omavalitsuse haldussuutlikkuse parandamist, omavalitsuste jätkusuut-

likkuse ja investeerimisvõime tõstmist ning kulutuste efektiivsuse ja mõjususe kasvu. Kah-

juks on haldusterritoriaalse reformi vajalikkuse  selgitamisel vähe rõhku pööratud sisulistele 

muudatustele ja tagajärgedele, mis on põhjustanud avalikkuse ja eriti omavalitsuste töötajate 

enda kõhkleva suhtumise kavandatavasse haldusreformi. Reiljan ja Pöör (2002: 6) leiavad, 

et reformimisel ei arvestata piisavalt ajalooliselt väljakujunenud struktuuride ja sidemetega 

kohalike omavalitsuste tegevuses, mis toetub majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale ning 

inimeste vahelistele suhetele. 

 

                                                      

22 Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus (ETHS) 
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Airi Mikli (2014) nõustub eeltoodud autoritega, et muudatuste tegemine omavalitsusüksute 

tasandil on vajalik ning kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkusele avaldavad negatiivset 

mõju valdade ja linnade ebaühtlane suutmatus oma arengut kavandada, spetsialistide puudus 

ning sisemise kontrolli ja demokraatia nõrkus.  

 

Riigi suundumus on, et omavalitsused pakuksid üle Eesti võrreldavalt häid avalikke teenu-

seid, luues linnadele ja valdadele rohkem võimalusi (Rahandusministeerium 2016a). Geo-

media (2001: 4) toob välja, et pigem uue, suurema ja võimekama omavalitsusüksuse loomise 

eesmärk on luua majanduslikult ja logistiliselt, aga ka kultuuriliselt  ühtne regioon. 

 

Töö autori arvates soovitakse haldusreformiga omavalitsustele anda senisest rohkem võima-

lusi nii piirkonna arengu kavandamise kui ka ettevõtluskeskkonna arendamiseks, eeldades, 

et avalike teenuste pakkumise osakaal suureneb ja kohalike omavalitsuste võimekus kasvab 

ning seeläbi piirkondlik spetsialiseerumine hoogustub.  

 

Andrews (2013: 126- 129) toob välja omapoolsed peamised argumendid omavalitsuste 

ühendamiseks, milleks on: 

• ühinemised edendavad majanduslikku jätkusuutlikust; 

• vähendavad kulusid;  

• tasakaalustavad eelarvet; 

• toovad kaasa majandusefekti ja suurema efektiivsuse. 

 

Andrews (2013) käsitles Inglismaal ja Wales läbiviidud haldusreformi tulemuste uurimisel 

mitmetasandilist omavalitsussüsteemi, mis on küll Eesti omast erinev, kuid tema poolt välja 

toodud  argumendid ja tulemused haldusreformi kohta on ka siin Eestis olnud  päevakorral. 

Eestis on tehtud ettepanekuid mitmetasandilise omavalitsussüsteemi loomiseks (näiteks kas-

või maakonna tasandi tugevdamiseks) ning on olnud teema arutlusel uutes suurtes kohalikes 

omavalitsustes, näiteks osavaldade jms moodustamiseks. Oma töös toob Andrews (2013: 

128- 129) välja erinevate autorite alusel neli teoreetilist aspekti: 

1. Poliitiline - mitmetasandilise omavalitsussüsteemi puhul on tihti palju segadust, sh 

elanikud ei saa aru, kes mille eest vastutab ning ülesannete koordineerime võib olla  

keeruline. 

2. Konkurents - mitmetasandiliste omavalitsusüksuste puhul peaks viima suurema 

efektiivsuseni. Negatiivseks küljeks on ebaselgus erinevate tasandite ülesannete 
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osas, mistõttu on keeruline hinnata, kas teenuseid pakutakse efektiivselt ja kellele 

peaks avaldama avalikku survet teenuste parandamiseks. 

3. Tehniline aspekt - suuremates ühetasandilistes omavalitsustes on võimalik saavutada 

teenuste pakkumisel suuremat mastaabiefekti, sh administreerimiskulud on väikse-

mad. See on ka üks peamisi argumente Eestis läbiviidavast haldusreformist; 

4. Organisatsiooniline aspekt - ümberkorraldustega kaasnevad negatiivsed küljed, nt 

seoses juhtimise ümberkorraldusega, uute struktuuride loomisega, töötajate koonda-

misega, moraali langusega. Võtab kaua aega, et harjuda uute rutiinide ja oludega. 

 

Proeller (2006: 8-11) uurides kohalike omavalitsuste suundumusi Euroopas, leiab, et järg-

nevate aastate muudatused toimuvad eelkõige omavalitsuste tasandil, kus toimub vastutuse 

ümberjagamine ning vajadus reforme läbi viia tuleneb omavalitsuste haldussuutlikkuse 

probleemidest. See kuidas kujuneb omavalitsute reformimine ja edasine toimimine sõltub 

juba omavalitustest endist. Tema arvates on üldiseks tulevikutrendiks, et omavalitsused saa-

vad suurema võimu ja ise enda juhtimise ning olulist rolli mängib kõige selle juures globa-

liseerumine, mis muudab maailma majandust ja ühiskonda. Omavalitsuse arengut ja sujuvat 

toimimist võib pidurdada inimeste vähene uskumine ja lootus, et midagi muutuks.  

 

Haldusreformiga küll soovitakse parandada avalike teenuste kvaliteeti, tagada spetsialistide 

olemasolu, parandada investeerimisvõimekust jpm, kuid küsimuseks on, et kas selle abil 

saavutatakse ressursside kokkuhoid ning leitakse lahendusi süvenevale ääremaastumise 

probleemile. 2005-2015. aasta Eesti regionaalarengu strateegiatest (Siseministeerium 2005: 

5) selgub, et Euroopa Liidu ühtses majandusruumis toimuv kaupade, teenuste, inimeste ja 

kapitali vaba liikumine mõjutab edaspidi ka Eestis toimuvaid arenguid, sh. regionaalset aren-

gut, soosides pigem siinsete kasvupiirkondade kui hajaasustuslike piirkondade arengut, mis 

kapitali ja inimeste peamistest liikumisteedest kõrvale jäävad.  

 

Andrews (2013: 137-138) oma uurimuses Walesi ja Inglismaa omavalitsusüksuste ühine-

mise mõju kohta leidis, et ühinemiste lühiajalised tagajärjed on pigem negatiivsed, tuues 

kaasa liigsed ja ootamatud kulud. Ühinemisperioodil kohalikud omavalitsused suurendasid 

oma kulutusi oluliselt, mida mõjutas ka keskvalitsuselt saadavate summade vähenemine, 

mistõttu kokkuhoid ei tulnud efektiivsuse tõusust. Kohalikud omavalitsused kasutasid ühi-

nemisaastatel aktiivselt oma reserve ja peale ühinemist muutusid seetõttu finantsiliselt haa-

vatavaks. Seega ühinemiste finantstagajärjed olid negatiivsed. Arvesse peab aga võtma ka 
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asjaolu, et uuritud Inglismaa ja Walesi  omavalitsuste ühinemised olid vertikaalsed (erinevad 

tasandid ühinesid) ning efekt võib olla teistsugune horisontaalsete ühinemiste puhul (sama 

tasandi omavalitsused ühinevad omavahel). Samas ka Eestis on valitsus ühinemiste soodus-

tamiseks ühinejatele ette näinud teatud tingimustel ühinemistoetused. Seega ka nende kasu-

tamine ja mõju on üks uurimist vajav teema. 

 

1.3.3 Ülevaade käimasolevast reformist  

Kohaliku valitsuse reformipüüdlused Eestis on olnud teemaks juba 1990. aastate algusest ja 

tänaseks on olukord lahendamist vajav, sest keskvõim on sekkunud oma seadustega kohalike 

omavalitsuste autonoomiasse ja eemaldunud keskvõimu rahvast ja kodanikest (Leetsar 

2012: 543). Raivo Linnas (2011: 184-185) väidab, et protsessi aeglus on tingitud tahtmatu-

sest vähendada avaliku sektori töötajaid, hirmust, et väiksemad üksused surutakse ääreala-

dele ja kohalike valitsusjuhtide hirmude tõttu finantstuleviku pärast. Regulatsioonid, mis 

peaksid edendama vabatahtlikku liitumist, ei sätesta selgeid eesmärke, ajakava ega ka sankt-

sioone ning mehhanismid, mis sellist vabatahtlikku liitumist peaksid edendama on suhteli-

selt nõrgad. 

 

2016 a. suvi päädis Haldusreformi seaduse vastuvõtmisega ja 2017. a. hilissügisel saabub 

aeg, mil reform viimaks lõpule jõuab. Väitekirja autori arvates on kohati üllatav inimeste 

passiivsus, mis kajastub eelkõige teostatud esmastes küsitluskokkuvõtetes. Kas on aeg olnud 

liiga pikk või ollakse jätkuvalt arusaamisel, et kohaliku omavalitsuse tasandilt lähtuvalt olu-

kord paremaks ei muutu. Samas iga inimese hääl ja arvamus on oluline ning toetab kohaliku 

elu jätkusuutlikkust. Tahame me kõik riigireformi õnnestumist, iseasi kuidas see kõik õn-

nestub ja palju rahva soovidega arvestatakse.  

 

Rahandusministeeriumi andmetel on autor toonud välja ülevaate käimasolevast reformist 

ning jaganud need III etappi. 

I etapp 

• Haldusreformi seadus võeti Riigikogus vastu 07.06.2016. a., president kuulutas seaduse 

välja 13.06.2016. a.; 
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• haldusreformi eesmärk on toetada kohaliku omavalitsusüksuste võimekuse kasvu kvali-

teetsete avalike teenuste pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, konku-

rentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel;  

• seadus sätestab kohaliku omavalitsuse üksuse miinimumsuuruse seisuga 01.01.2016, 

milleks on 5000 elanikku, soovituslik on vähemalt 11 000 elanikku; 

• haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks tuli otsused ning andmed maava-

nemale esitada hiljemalt 2017 aasta 1. jaanuariks;  

• Vabariigi Valitsus algatas hiljemalt 2017. aasta 15. veebruaril nende kohalike omava-

litsuste üksuste haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise, kes ei 

vasta kriteeriumile ning ei lähe erandi alla.  

 

II etapp. Erandid: 

• pindala (vähemalt 900 km2) ja elanike arv vähemalt 3500; 

• ajalooliselt, kultuuriliselt ja geograafiliselt seotud kohaliku omavalitsuse üksuse hal-

dusterritooriumidest või nende osadest riigipiiri seaduse § 22 lõike 1 tähenduses Eesti 

Vabariigi ajutise kontrolljoonega maismaal piirnev kohaliku omavalitsuse üksus, 

milles elab rahvastikuregistri andmete kohaselt 2017. aasta 1. jaanuari seisuga kokku 

vähemalt 3500 elanikku;  

• mereliste saarvaldade erand; 

• elanike arv vastas rahvastikuregistri andmete kohaselt 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 

omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile, kuid elanike arvu vähenemise 

tõttu ei vasta 2017. aasta 1. jaanuari seisuga enam sellele kriteeriumile. 

 

III etapp. Ühinemistoetus: 

• ühinemistoetus kahekordistub võrreldes tänasega - kriteeriumitele vastava haldusük-

suse puhul on see 100 eurot inimese kohta, minimaalselt 300 000 ja maksimaalselt 

800 000 eurot;  

• kui moodustub kohalik omavalitsus, kus on vähemalt 11 000 elanikku on täiendav 

toetus 500 000 eurot;  

• ühinemistoetus makstakse välja osade kaupa (aastatel 2017-2019). 

 

Vabariigi Valitsuse korraldusega moodustati üle Eesti kolm piirkondlikku komisjoni: Põhja-

Eesti, Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti piirkondlik komisjoni, mille rolliks oli: (Rahandusminis-

teerium 2016c).  
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• esitada ettepanekuid ja hinnanguid haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks nn va-

batahtlikus faasis ehk sekkuda ennetavalt; 

• teha ettepanekuid Vabariigi Valitsusele nn sundliitmiste osas. 

 

Rahandusministeeriumi (2016b) järgi on Eestis 213 omavalitsust, kellest 188 on kaasatud 

ühinemisläbirääkimistesse.(vt Joonis 1). Autor keskendub oma töös Võrumaa kohalikele 

omavalitsustele. 

 

 

Allikas: Rahandusministeerium 2016b  

Joonis 1. Omavalitsuste ühinemisläbirääkimised seisuga 18.10.2016. a. 

 

1.4 Varasemad uuringud kohalike omavalitsuste võimekuse ja liitumiste 

mõju hindamiseks  

Kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkust, ühinemist, piirkondlikku arengut ja võimekust on 

Eestis hinnanud väga mitmed uuringud, sh OÜ Geomedia (Noorkõiv, Ristmäe 2014), samuti 

mitmed bakalaureuse-ja magistritööd.  
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Piirkondade arenguvõime hindamisel on oluline koht erinevatel näitajatel, mis mõõdavad nii 

majanduslikku kasvu, inimeste heaolu kui ka jätkusuutlikkust. Maaelu arengu selgitamisel  

lähtusid „Maaelu arengu aruandes“ Omel et al (2011: 41) kahest olulisest tegurist, mis sel-

gitavad nii soovi kui võimalust elada maal. Soov elada maal tuleneb seal kättesaadavatest 

teenustest, looduskeskkonna kvaliteedist, sissetuleku loomise võimalustest ja sotsiaalsetest 

võrgustikest, mis muudavad maal olemise ja elamise meeldivaks. 

 

Reet Maks (2011) uuris oma lõputöös Viljandi maakonnas nelja omavalitsuse ühinemist ka-

sutades järgnevaid näitajaid: 

• ühinemist plaanivate Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi valdade elanike arvu muu-

tust viimase 10 aasta jooksul; 

• vallavalitsuste ametiasutuste struktuure, ametnike ülesandeid ja sellega seonduvaid 

probleeme; 

• valitsemiskulude osatähtsust valla eelarves ja selle seotust valla suurusega. 

 

Tema peamine järeldus oli analüüside tulemil, et nii ametnike spetsialiseerumine, teenuse 

kvaliteet ja valitsemiskulude osatähtsus valla eelarves on otseselt seotud valla suurusega. 

Suuremal vallal on väiksemad valitsemiskulud, ametnikel on võimalus spetsialiseeruda ja 

seeläbi ka paremat teenust vallakodanikele osutada. Valdade jätkusuutlikkuse tagamisel on 

vaja omavalitsustel omavahel liituda, et pakkuda paremat teenust oma valla elanikele. Ühi-

nemiste praktika näitab, et teenuste osutamiseks inimestele võimalikult lähedal saab kasutu-

sele võtta teeninduspunktid ning kohalikud liidrid suudavad omavalitsuse inimestele ka te-

gelikkuses lähedale viia. Piisavalt kompetentsete ametnikega omavalitsus seisab ise kindlalt 

jalul, mitte ei pea püsti püsimiseks ega edasiliikumiseks kogu aeg riigi antud toetustele 

lootma. 

 

Kaie Arm (2014) analüüsis  Lääne-Virumaa omavalitsusüksuste arenguid aastatel 2005 kuni 

(vastavalt vaadeldavale tegurile) 2011-2013. a. Töö autor võrdles kohalike omavalitsuse ük-

suste arengut pärast liitumist nende kohalike omavalitsuse üksuste arenguga, kes liitumist 

ette võtnud ei olnud. Võrdlemisel kasutati järgnevaid näitajaid:  

• inimkapital; 

• elustandard ehk heaolu; 

• ettevõtluspotentsiaal;  

• kohaliku omavalitsuse võimekus. 
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Tema peamine järeldus oli analüüside tulemil, et üldiselt ei ole ühinenud kohaliku omava-

litsusüksuste areng olnud kiirem kui ühinemata kohalikel omavalitsusüksustel. Omavalit-

susüksuste juhid ühinemist kommenteerides seisukohal, et ühinemine oli kindlasti vajalik ja 

tulemuslik.  

 

Kohalike omavalitsute ühinemist ning selle tagajärgi on samuti uuritud Tallinna Ülikooli 

Riigiteaduste Instituudi poolt (Sootla et al 2008) läbi viidud uurimuses, kus keskenduti nel-

jale 2005. aastal toimunud ühinemisele, mille tulemusena tekkisid Saarde, Suure-Jaani, Tapa 

ja Türi vallad. Tulemuseks rohked ettepanekud ühinemisprotsessi tõhustamiseks ning soo-

vitused valdadele/linnadele, mida tasuks arvesse võtta ja kogemusest lähtuvalt teha vastavad 

järeldused. Autorid rõhutasid suuremat vajadust koostöö stimuleerimiseks, sh keerukamate 

koostöövormide arendamiseks.  

 

Lago - Penas ja Martinez - Vazquez (2013) oma raamatus „Kohalike valitsuste suuruste väl-

jakutse: teoreetilised perspektiivid“ arutlevad kohaliku valitsuse killustumisega tekkinud 

probleemide  ja hajusvalitsuse vormi üle, mis soodustab väiksemate valitsusüksuste jäämist 

ning pigem soosib valdade omavahelist koostööd ja pingutusi. Valdade efektiivsust suuren-

dab omavaheline konkurents ja valitsemise läbipaistvus, mis toob kaasa avalike kulutuste 

vähendamise, mis aga saab juhtuda ainult siis kui üksused on toimima pandud sidusalt jaga-

des vastutust. Kui aga liita vallad ning lähtuda majandusalade suurendamine eesmärgist (nt 

üks bussiliin või üks tee - ehitusprojekt kolme asemel jne) teeb see regionaalsete avalike 

teenuste pakkumise odavamaks.  

 

Mudelid, mis baseeruvad omavalitsusüksuste vahelisele võistlusele ennustavad, et suuremad 

valitsusüksused on võimelised pakkuma rohkem teenuseid, aga samas peavad kodanikud ka 

olema rohkem informeeritud valdade poolt. Kriitikud aga seevastu vaidlevad, et sunduslik 

liitmine võib viia vähenenud esinduseni (ehk siis pole just alati oma haldusüksuse parimad 

huvid mängus) ja vastutuse vähenemiseni, mistõttu oleks tarvis kaaluda teisi lahendusi (Lago 

- Penas, Martinez - Vazquez 2013: lk. 121-126). 

 

Southwick (2012: lk 265-269) võttes arvesse mastaabisäästu halduse küsimuses leiab, et:  

 Suurem omavalitsus võib omada mastaabisäästu personali täpsema spetsialiseeru-

mise võimaluse tõttu. Teisest küljest, väiksem organisatsioon võib olla paindlikum 

muutuvate olude suhtes. 
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 Suurem omavalitsus võib säästa ostude tegemisel. Väiksem omavalitsus saab pare-

mini kontrollida „inventuuri kadusid.  

 Suurem omavalitsus saab lubada paremat personali. Väiksem omavalitsus saab pa-

remini kontrollida töötajate käitumist.  

 Suurem omavalitsus saab suurema turu domineerimise kaudu ära kasutada oma po-

sitsiooni ja saada lisahüvitisi oma alluvate jaoks. Väiksem omavalitsus võib olla vä-

hem teadlik ja võimalik, et väiksema suutlikkusega kontrollida selliseid agentuuri 

kulusid. See faktor võib mõjutada lõppkulusid ja seda peab arvestama mastaabi te-

gevuse mõjude juures. Kindel funktsioon, mida siin peaks arvestama on kohalike 

omavalitsuste üldkulud, mida on mõõdetud elaniku kohta. Muud kulud on rohkem 

valikul põhinevad, näiteks, seires, kus otsuseid seire koguste kohta saab teha, võttes 

arvesse kompromissi selliste teenuste kulu ja tolereeritud kuritegevuse koguse vahel. 
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2 VÕRUMAA OMAVALITSUSTE VÕIMEKUSE ANALÜÜS 

2.1 Ülevaade Võrumaa kohalikest omavalitsustest liitumiseelsel ajal 

Võru maakond asub Kagu-Eestis, piirnedes lõunas Läti Vabariigi, idas Vene Föderatsioo-

niga, põhjas ja kirdes Põlvamaa ning läänes Valgamaaga. Administratiivseks keskuseks on 

Võru linn ning kokku on maakonnas 13 omavalitsust: Võru linn ja Võru, Antsla, Rõuge, 

Vastseliina, Sõmerpalu, Lasva, Urvaste, Haanja, Varstu, Meremäe, Mõniste, Misso vald (vt 

joonis 2). Võru maakonna pindala on 2305 km², mis moodustab 5,1% kogu Eesti Vabariigi 

pindalast. Maakonna eripära väljendub enim võru ja setu kultuuris, mis on mõlemad elujõu-

lised (Võru maakonna arengustrateegia 2014-2025). Maakonna arengustrateegias on aastaks 

2025 püstitatud arenguvisioon - „Võrumaa on atraktiivne Kagu - Eesti elu - ja töökeskkond, 

mida iseloomustab: tugev majandus, konkurentsivõimeline haridus, oma kultuur ja eripära, 

kaasaegne tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kaasav ja kestlik kogukond“ (Võru maakonna 

arengustrateegia 2014-2025).  

 

 

Joonis 2. Võrumaa omavalitsused praeguse seisuga3 

Järgnevalt on autor välja toonud ülevaate Statistikameti andmete alusel Võrumaa praeguste 

kohalike omavalitsuste elanike arvu, pindala ja asustustiheduse kohta (vt Tabel 1). 

                                                      

3Võru maakond. https://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:V%C3%B5rumaa_vallad.svg 
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Tabel 1. Võrumaa kohalike omavalitsuste elanike arv, pindala ja asustustihedus sei-

suga 01.01.2016 

Omavalitsus 
Rahvaarv 2016. a. Pindala (km²) 

Asustustihedus 

elanikku (km²) 

kohta 

Koht rahvastiku 

koguarvu alusel 

2016. a. 

Võru linn 12430 13,96 890,4 1 

Võru vald 4711 201,43 23,4 2 

Antsla vald 3325 270,81 12,3 3 

Rõuge vald 2157 263,26 8,2 4 

Vastseliina vald 1970 220,82 8,9 5 

Sõmerpalu vald 1771 182,38 9,7 6 

Lasva vald 1684 172,25 9,8 7 

Urvaste vald 1269 139,69 9,1 8 

Haanja vald 1084 170,83 6,3 9 

Varstu vald 1050 170,99 6,1 10 

Meremäe vald 1032 134,21 7,7 11 

Mõniste vald 859 176,34 4,9 12 

Misso vald 631 188,59 3,3 13 

Võrumaa kokku 33973 2305,56 14,7   

 Allikas: Autori koostatud RV0291 (2016) andmete alusel    

 

Võrumaal elas 2016. aasta Statistikaameti andmete alusel 33 973 inimest (2,6% Eesti elani-

kest). Maakonna keskmine asustustihedus on 14,7 inimest km², mis on madalam Eesti kesk-

misest asustustihedusest (30,3 km²). Elanike arvult on omavalitsused küllaltki erinevad. Suu-

rimas kohalikus omavalitsuses Võru linnas elas 12430 inimest, väikseimas Misso vallas vaid 

631, mis näitab, et maakonnasisesed erinevused on märkimisväärsed. Pindalalt on suurim 

Antsla vald (270,81 km²) ja väikseimad Meremäe vald (134,21 km²) ja Võru linn (13,96 

km²).  

 

2.2 Ülevaade haldusreformi käigus moodustatavate võimalike uute oma-

valitsuste kohta  

Võrumaa omavalitsuste ühinemisteemalised arutelud algasid 2016. a. kevadel, millele järg-

nesid edasised läbirääkimised väiksemates ringides, et teha vahekokkuvõtteid ning arutada 

võimalikke ühistegevusi. Samuti viidi läbi rahvaküsitlused 2016. aasta lõpu seisuga. 

Kevadel 2016. a. oli algselt Võrumaal algatatud ühine diskussioon suure ühtse Võrumaa 

omavalitsuse moodustamiseks, mis kannaks nime Suur Võrumaa ning võimalik koosseis 

oleks - Antsla, Urvaste, Võru, Sõmerpalu, Lasva, Meremäe, Vastseliina, Orava vallad. Leiti, 
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et eelistatud on siiski väiksemad kooslused ning Võru linn jääb eraldi omavalitsusüksuseks, 

sest otsene vajadus linnal liitumiseks puudub. Tõdeti, et eesmärk ei ole tekitada konkureeri-

vat olukorda, vaid pigem edasi minna ühise koostöö baasil ning Võru linn saab olema oluline 

koostööpartner kõigi ümberkaudsete valdade jaoks (Võrumaa Omavalitsuste Liit 2016b).  

 

Orava valda kutsuti liituma Värska, Mikitamäe ja Meremäe valdade juurde, kuid Orava valla 

läbirääkimistest selgus, et Orava vallale ei ole see loogiline suund, sest esineb kultuuriline 

erisus ning  nende jaoks lähim tõmbekeskus ja loogilisem liitumissuund on siiski Võru vald, 

omades ka väiksemat vahemaad (25-30 km) kui Räpinaga, mis jääb 45 km kaugusele. Vast-

seliina ja Orava vallad  esitasid 2016 a. augustil Lasva, Sõmerpalu ja Võru valdadele oma-

poolse sooviavalduse, milles tuuakse välja, et mõlema omavalitsuse soov on ühineda võima-

lusel vabatahtlikult Võru, Lasva ja Sõmerpalu valdadega (Võru vald 2016). Juba päris vara-

kult olid Lasva, Sõmerpalu ja Võru vallad ühinemisläbirääkimiste tulemil jõudnud seisuko-

hale, et partnerite ringi laienemist nemad ei soovi ning edasised sooviavaldused nii Vastse-

liina kui Orava valdade poolt jäeti rahuldamata. Antsla ja Urvaste vallad nägid pigem koos-

tööd omavahel ning ühinemisleping esitati 4594 inimese arvuga ühisvalla moodustamiseks, 

jäädes lootma, et riik teeb möönduse ja kahe valla liitmine omavahel saab teoks. Statistikaa-

meti (RV0291) 01.01.2016. aasta andmete põhjal  oleks selline uus moodustuv suurvald 

(Võru, Lasva, Sõmerpalu, Vastseliina, Orava, Antsla ja Urvaste vald) ületanud 11 000 ela-

nike piiri ja võimalik täiendav ühinemistoetus oleks suurem. Põhilise argumendina on too-

dud ühinemisaruteludes välja, et ei soovita suurvalda, mille tulemil võib teenus kaugeneda 

tavakodaniku jaoks ning nii struktuur kui halduskorraldus võib paisuda liiga suureks. (Võ-

rumaa Omavalitsuste Liit 2016c).   

 

Eitava vastuse saanud Orava vald koostas ühinemislepingu Vastseliina vallaga ning otsus-

tati, et ühinenud valla nimeks jääb Vastseliina vald. Meremäe vald jäeti ühinemisläbirääki-

miste protsessis kõrvale. Samas näitas Meremäe vald ise üles vähest huvi ning eelnevatel 

perioodidel on esinenud seal probleeme nii administratiivses kui valla üldises haldussuutlik-

kuses, seega ei jõutud Meremäe vallaga ühinemislepinguni. Meremäe on üks ääremaa val-

dadest ning otseselt tihedad sidemed koostöö näol teiste valdadega puuduvad, seega on Me-

remäe vald jäetud üksi ja sunnitud ära ootama sundliitmise. 

  

Mitmekordsete läbirääkimiste tulemusena sai 2016. a. sügisel Võrumaal vabatahtliku liitu-

mise perioodil omavalitsuste poolt välja pakutud 4 ühinemist: 
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1) Lasva, Sõmerpalu ja Võru valdade ühinemine Võhandu vallaks (rahvaarv 8166 , pin-

dala 556,06 km²) (Võru vald 2016); 

2) Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemine Haanjamaa vallaks 

(rahvaarv 5781 , pindala 970,01 km²). (Haanja vald 2016); 

3) Antsla ja Urvaste valdade ühinemine Antsla vallaks (rahvaarv 4594, pindala 410,5 

km²) (Antsla vald 2016);  

4) Vastseliina ja Orava valdade ühinemine Vastseliina vallaks (rahvaarv 2689, pindala 

396,29 km²); (Vastseliina vald 2016). 

 

Lepingud kõikide välja pakutud ühinemiste kohta olid avalikult väljas 2016. a. oktoobris- 

novembris. Nendest kahe ühinemise - Vastseliina ja Orava valla ning Antsla ja Urvaste valla 

puhul aga uued vallad ei vastanud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kriteeriumitele. 

2016. a. sügisel oli samuti täiesti eraldiseisvana jäänud Meremäe vald. 

 

Võrumaa omavalitsuste ühinemiskoordinaatori Laane (ettekanne 02.11.2016. a.) sõnul võib 

Vabariigi Valitsus teha erandi neile, kel on olulised argumendid ja võimalik ligilähedane 

elanike arv. Kui on tugevalt põhjendatud seisukoht, siis võidakse need erandid teha ja Va-

bariigi Valitsus võib lõpetada sundliitmise. Arvati, et see erisus võib laieneda just Antsla 

vallale, sest on Antsla vald omamoodi suur tugi - ja tõmbekeskus. Olgu siinkohal välja too-

dud, et (Siseministeerium 2005: 4) andmete kohaselt on „tõmbekeskus kui linnaline asustus-

üksus, kuis käib tööl ning mille teenuseid tarbib arvestatav osa tagamaa omavalitsusüksus-

test pärit inimestest“. Laane (ettekanne 02.11.2016. a.) tõi välja asjaolu, et „ ta ei ole  oma 

praktika jooksul veel näinud nii rahulikku, koostöövalmis  ja üksmeelset ühinemisläbirääki-

misi kui moodustatava ühtse Võhandu valla puhul“. Ühinemisläbirääkimiste aruteludest sel-

gus, et juba algselt oli kolmel omavalitsusel plaan luua ühtse „meie“ tundega vald.  

 

2016. a. lõpuks olid enamus valdadel läbirääkimised peetud ja võimalikud ühinemised sõl-

mitud. 2017. a. kevadeks on Haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 järgi algatanud Vabariigi 

Valitsus 15. veebruaril oma ettepanekuga nende kohaliku omavalitsuse üksuste haldusterri-

toriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise, mis ei vasta rahvastikuregistri and-

mete kohaselt 2017. aasta 1. jaanuari seisuga omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kritee-

riumile ja mis ei ole volikogude algatatud ühinemisel ühinemas kriteeriumile vastavaks ning 

millele Vabariigi Valitsus ei kohalda käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud erandit (Ra-

handusministeerium 2017b).  
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Kuna volikogude algatatud ühinemiste etapis omavahel ühinevate Antsla  ja Urvaste valdade 

ning Orava ja Vastseliina valdade ühinemistel elanike arv jääb alla kriteeriumi ja omavalit-

sused ei täida ka HRS § 9 lõikes 3 sätestatud erandi saamise tingimusi, siis peab Vabariigi 

Valitsus haldusreformi eesmärgi ja kriteeriumi täitmiseks algatama Antsla ja Urvaste valda-

des ning Orava ja Vastseliina valdades ühendamise Lasva , Sõmerpalu ja Võru valdadega. 

 

Vabariigi Valitsuse poolt 15.02.2017. a. algatatud eelnõuga ( Rahandusministeerium 2017b: 

2) soovitakse moodustada: 

 Antsla, Lasva, Orava, Sõmerpalu, Urvaste, Vastseliina ja Võru valdade ühine-

mise teel Võru maakonna koosseisus uus haldusüksus nimega Võru vald (kogu-

pindala 1364,2 km², rahvaarv 15 6394)  

 Meremäe, Mikitamäe ja Värska valdade  ühinemise ning Meremäe ja Misso val-

dade piiride muutmise teel Põlva maakonna koosseisus uus haldusüksus nimega 

Setomaa vald (kogupindala 468,7 km², rahvaarv 358685). Siin peab ära märkima 

asjaolu, et Misso vallast antakse üle vaid Luhamaa nulga külad moodustamaks 

uus Setomaa vald. 

Vabariigi Valitsuse otsusega (RT I 03.02.2017,3) jääb kehtima uus pakutud kolmas Võru-

maa omavalitsusüksus, kuid uue haldusüksuse nimega:  

 Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemine Rõuge vallaks (kogu-

pindala 970,01 km², rahvaarv 5781).; 

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega, tuleb 

läbi viia elanike arvamuse väljaselgitamine, kas valla elanikud toetavad  eelpoolnimetatud 

valdade ühendamist üheks omavalitsusüksuseks või pigem mitte. 

Kohalike omavalitsuste edasised sammud Vabariigi Valitsuselt ettepaneku saamisel on sä-

testatud HRS §-s 12. Omavalitsustel tuleb teostada järgmised toimingud (Rahandusminis-

teerium 2017b: 12): 

• selgitada välja elanike arvamus (23.-24.04.2017. a.); 

                                                      

4 Elanike arv rahvastikuregistri andmetel 1.01.2017. a. seisuga. 
5 Elanike arv rahvastikuregistri andmetel 1.01.2017. a. seisuga. 
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• esitada maavanemale otsuse vormis põhjendatud arvamus Vabariigi Valitsuse ettepa-

neku kohta (hiljemalt 15.05.2017. a.); 

• leppida kokku ühinemiskokkuleppes, mis hõlmab: omavalitsuse nime, haldusüksuse 

liigi ja sümboolika, haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate võimalike 

küsimuste lahendamise ning uue kohaliku omavalitsuse põhimääruse ja teiste õigusak-

tide vajalike muudatuste ettevalmistamist (ühinemiskokkulepe tuleb kinnitada hiljemalt 

15.06.2017. a. kõigi asjaomaste volikogude otsustega);  

• teha koostöös asjaomaste omavalitsustega valimistoimingud (hiljemalt 15.06.2017); 

 • haldusüksus  nime ja liigi valikul peab omavalitsus küsima enne arvamust kohanime-

nõukogult;   

• enne sümboolika kokkuleppimist tuleb küsida Riigikantselei arvamust, millega tuleb 

sümboolika kasutamisel arvestada;  

• ühinemiskokkuleppe eelnõu pannakse avalikkusele tutvumiseks vähemalt 15 kalend-

ripäevaks (eelnõu avalikustamisest arvates). Ühinemiskokkuleppe kinnitavad oma ot-

susega kõik omavalitsused. 

Töö autor lähtub oma töös võimalike uute moodustavate kohalike omavalitsusüksuste ana-

lüüsi koostamisel ja hindamisel 2017. a. mai seisuga kõige viimasest infost –Vabariigi Va-

litsuse poolt pakutud muudatuse eelnõust moodustada Võrumaa praeguste omavalitsusük-

suste alusel Võru, Setomaa ja Rõuge vallad.  

 

2.3 Kohalike omavalitsuste võimekuse võrdlemise metoodika  

Käesoleva töö eesmärk on võrrelda Võrumaa kohalike omavalitsuste praegust  võimekust  

omavahel liitumiseelsel perioodil ning ühe püstitatud lähteülesandena võrrelda ja anda hin-

nang ka võimalike liitujate võimekuse kohta. Uurimustöö uuringu tüübiks on võrdlusuuring 

ja uuringuobjektiks ning üldkogumiks on 13 praegust Võrumaa kohalikku omavalitsust. Me-

toodikana kasutatakse käesolevas töös kohalikke omavalitsusi iseloomustavate alaindikaa-

torite alusel nende võimekuse kohta nelja koondindeksi moodustamist. Trumm (2014) toob 

välja, et indikaatorite valikul on esmaseks printsiibiks eesmärgipärasus ehk milleks ja kellele 

otsitavat indikaatorit vaja on, kas olukorra kirjeldamiseks, poliitika tõhususe hindamiseks, 

kitsa valdkonna spetsialistide informeerimiseks või avalikkuse teavitamiseks meedia vahen-

dusel, eri riikide hetkeolukorra võrdlemiseks või pikemate arengutrendide analüüsimiseks. 
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„Eesti Inimarengu Aruandes“ peab Veiko Sepp (2010) nii arengu kui mahajäämuse iseloo-

mustamiseks ja indeksi koostamiseks maapiirkondadele olulisteks indikaatoriteks kõrget 

tööpuudust ja suurt sotsiaaltoetuste saajate osatähtsust võrreldes riikliku keskmise tasemega. 

Ta leiab, et enamasti iseloomustab taolisi piirkondi ka kiiresti vananev rahvastik ning nega-

tiivne rändesaldo. Kriitilisteks arenguteguriteks on samuti  maarahvastiku vanuseline ja ha-

riduslik koosseis, elukeskkonna atraktiivsus, konkurentsivõimeliste töökohtade olemasolu ja 

mitmekesisus ning osutatavate teenuste süsteem.  

 

Erinevaid indikaatoreid on palju ning nende hulgast sobilike näitajate valimisel peab üldiselt 

lähtuma järgnevatest põhimõtetest (Trumm 2014): 

1) indikaator peab olema asjassepuutuv ja probleemiga seotud; 

2) olema loogiline, üheselt mõistetav ja lihtsasti tõlgendatav;  

3) olema tundlik uuritava nähtuse suhtes;  

4) andma nähtusest võimalikult tervikliku pildi;  

5) olema reaalselt mõõdetav;   

6) andma usaldusväärseid tulemusi;  

7) võimaldama koostada aegridu;  

8) olema vajadusel loogiliselt seostatav teiste indikaatoritega;  

9) olema aktsepteeritav erinevate kasutajarühmade (teadlased – poliitikud – ametnikud -

ajakirjanikud jne) poolt. 

 

Vastavalt töös püstitatud ülesannetele vastamiseks tuleks sobivate indikaatorite seast valida 

välja kõige sobilikumad näitajad. Selleks tuleb aga täpselt teada, mida ja kuidas üks või teine 

indikaator mõõdab. Töö autori uuring toetub kvantitatiivsetele andmetele, kus uurija kasutab 

võimekust näitavate indikaatoritena sekundaarandmeid, peamiselt Statistikaameti andme-

baasi, kuid ka Võrumaa andmeanalüüsi raporti (Võrumaa Omavalitsuste Liit 2016a) ja eri-

nevate analüüside poolt välja toodud statistikat. Valituks osutunud 5-7 alaindikaatori alusel 

moodustatakse neli erinevat koondindeksit: inimkapital, sotsiaalne kapital,  majanduslik või-

mekus ja ettevõtlus ning haldussuutlikkus, mis võimaldab omavalitsuste võimekust omav-

ahel võrrelda. Näitajate valikul peeti silmas eelkõige nende kasutamist varasemates uurin-

gutes, võimalikult mitmekülgset kirjeldamisvõimet ja iga - aastast uuenemist, et tagada in-

deksi järjepidevus ning lähtutud on omavalitsusüksuste poolt loodud näitajatest.  
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Kohalike omavalitsusüksuste võimekuse hindamiseks on indikaatoritena  kasutusel andmed, 

mille algusaastaks on 2005 ja lõpuaastaks 2015 või 2016, sõltuvalt andmete kättesaadavusest 

töö kirjutamise hetkel. Mitmete näitajate puhul ei ole andmed kogu perioodi kohta, näiteks 

elanike hariduse andmed ja rahvaloenduse andmed, vaid ainult 2011. aasta kohta. Seetõttu 

osadel juhtudel on võrreldud muutust perioodil (näiteks rahvaarvu muutus 2005-2016. a.), 

osadel juhtudel võrreldud protsentuaalset osakaalu (näiteks kõrgharidusega rahvastiku osa-

kaalu puhul). Töö autori arvates on 11 aastat piisavalt pikk aeg, et teha järeldusi ning näha 

trende. Saadav tulem on seetõttu vähem tundlik üksikjäreldustest tulenevate kõikumiste suh-

tes aastate lõikes ja analüüsitavad  andmed võimaldavad teha sisulisi järeldusi eesmärgi saa-

vutamiseks.  

 

Võimekuse võrdlemiseks järjestatakse kohalikud omavalitsusüksused kõigepealt nende 

alaindikaatorite alusel. Kohalik omavalitsus, kelle puhul näitaja on kõige positiivsem ehk 

keda saab pidada selles kõige võimekamaks, saab vastavas tabelis koha 1. Näiteks rahvastiku 

muutuse puhul Võrumaa kohalik omavalitsus, kus rahvastik on kõige vähem vähenenud, 

saab koha 1. Kõige suurema rahvastiku vähenemisega omavalitsus saab koha 13. Selline 

järjestus tehakse iga vaadeldava alaindikaatori kohta. Individuaalsete indikaatorite alusel 

tehtud järjestusest võetakse keskmine, mis on selle valdkonna koondindeksiks. Indeksi puhul 

samamoodi, et mida madalam on selle numbriline näit ehk mida kõrgemad kohad on see 

omavalitsus individuaalsete indikaatorite puhul saanud, seda võimekamaks saab seda koha-

likku omavalitsust võrreldes teistega pidada. Näiteks kohalike omavalitsuste inimkapitali 

alase võimekuse võrdluseks on kõigepealt vaadeldud alaindikaatoreid: rahvaarv, rahvaarvu 

muutus, 15-64-aastaste elanike muutus, kõrgharidusega elanike osakaal, rändesaldo. Iga tun-

nuse puhul omavalitsused järjestatakse ja nendest järjestuspunktidest võetakse keskmine, 

mis on inimkapitali koondindeksiks. Kohalik omavalitsus, kus koondindeks on kõige mada-

lam ehk mis on saanud alaindikaatorite puhul keskmiselt kõige kõrgemad kohad, on selles 

valdkonnas kõige võimekam. Lohk (Rahandusministeerium 2016d) kirjutab, et hindamiskri-

teeriumi kasutamine indeksi arvutamiseks põhineb teadmisel, et valdav osa piirkondlikust 

potentsiaalist tuleneb siiski suurusest, luues eeldused piirkonna arenemiseks, mis võimaldab 

läbi tugevama positsiooni saavutada mastaabiefekti. Ühikupõhised näitajad toetavad piir-

kondlikku arengut seespidiselt ning loovad eeldused spetsialiseerumiseks. Omavalitsuste ka-

pitali jaotumist, nende potentsiaali ja muutumist ajas saab võrrelda eelkõige just sarnase 

suurusega omavalitsuste puhul.  
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Sellist lähenemist, kus võimekuse võrdlemiseks, konstrueeritakse statistiliste andmete alusel 

koondindikaator, on kasutatud ka mitmetes muudes uuringutes. Näiteks „Inimarengu 

Aruanne“ (Aaviksoo 2010), Geomedia poolt koostatav kohalike omavalitsuste võimekuse 

indeks (Noorkõiv, Ristmäe 2014), Arm (2014) töö Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste 

kohta. Uuringu metoodika ja võrreldavate indikaatorite valikuks analüüsis käesoleva töö au-

tor eelnevalt varasemaid uuringuid ja analüüse sh „Maaelu arengu aruannet“ (Omel et al 

2011); Sepp (2010) lähenemisi, Arm (2014) ja Kuusik (2013) analüüse. Töö autor leiab, et 

väitekirja aluseks olevate erinevate indikaatorite valik, võrdlus ja  analüüsimine aitab hinnata 

Võrumaa omavalitsuste tugevusi ja nõrkusi, andes hea ülevaate piirkonnas toimunud oluli-

sematest majanduslikest ja sotsiaalsetest protsessidest ja omavalitsuste võimekusest.  Ana-

lüüs toob välja piirkonna kitsaskohad ja potentsiaalsed arengusuunad. Kindlasti on neid 

omavalitsusi, kellelt  midagi õppida ja neid, keda aidata, et üheskoos edasi minnes arendada.  

 

2.4 Võrumaa praeguste omavalitsuste alane võimekus 

2.4.1 Inimkapitali alane võimekus Võrumaa kohalikes omavalitsustes 

Inimkapitali osatähtsus on omandanud ja omab üha rohkem tähelepanu, sest loovad ju ini-

mesed oma kodukohale kõige suuremat lisaväärtust. Enamasti mõistetakse inimkapitali all 

inimeste teadmisi ja oskusi, mis loovad tugeva ja terve elukeskkonna, kuid inimkapitali  osa-

tähtsust hinnatakse samuti olemasolevate inimressursside kvaliteedi, tööealise elanikkonna 

tervisliku seisundi ning elatus - ja haridustase alusel. Inimkapitali indeks võimaldab meil 

võrrelda inimeste elukvaliteedi taset erinevates omavalitsustes. Seetõttu on töö autor valinud 

kõige esimeseks valdkonnaks inimkapitali. Kohaliku omavalitsuse inimkapitali alase või-

mekuse hindamiseks on töö autor kasutatud järgmisi alaindikaatoreid: 

 rahvaarv 2016. aastal; 

 rahvaarvu protsentuaalne muutus aastatel 2005-2016; 

 15-64-aastaste elanike osakaalu protsentuaalne muutus aastastel 2005-2016; 

 kõrgharidusega elanike osakaal (%) 2011 aastal; 

 aasta keskmine rändesaldo 1000 elaniku kohta aastate 2005-2015 lõikes. 
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Tabel 2. Rahvaarvu muutus (%) 2005-2016. aastal Võrumaa omavalitsustes 

Omavalitsus 

Rahvaarvu 

muutus (%) 

2005-2016. a. 

Rahvaarv 

2005. a. 

Rahvaarv 

2016. a. 

Koht rah-

vaarvu 

muutuse 

alusel 2005-

2016. a. 

Koht 

kogu rah-

vaarvu 

alusel 

2016. a. 

Rõuge vald -0,14 2160 2157 1 4 

Lasva vald -2,09 1720 1684 2 7 

Võru vald -5,21 4970 4711 3 2 

Vastseliina vald -5,29 2080 1970 4 5 

Haanja vald -7,35 1170 1084 5 9 

Sõmerpalu vald -9,18 1950 1771 6 6 

Mõniste vald -9,58 950 859 7 12 

Urvaste vald -10,00 1410 1269 8 8 

Meremäe vald -10,26 1150 1032 9 11 

Võru linn -10,83 13940 12430 10 1 

Varstu vald -13,22 1210 1050 11 10 

Antsla vald -17,49 4030 3325 12 3 

Misso vald -18,05 770 631 13 13 

Allikas: Autori koostatud RV0291 (2016) andmete alusel  

 

Inimkapitali alaindikaatoritena vaadeldi nii rahvastiku muutust kui praegust rahvaarvu.. 

Rahvaarvu poolest on suurimad Võru linn, Võru vald ja Antsla vald, väiksemad Misso, Mõ-

niste ja Meremäe vallad. Rahvastiku muutust iseloomustavast tabelist on näha, et kõigis val-

dades on rahvastik siiski vähenenud, kuid muudatused ei ole väga suured jäädes alla 20%. 

Rahvaarv on langenud kõige vähem Rõuge vallas (selle indikaatori puhul koht 1; Tabel 2), 

esikolmikus on samuti Lasva ja Võru vald. Kõige rohkem on mindud ära Misso, Antsla  ja 

Varstu valdadest (vastavalt kohad 13, 12, 11). Misso vald on kaotanud 18%  rahvastikust sel 

perioodil. Väiksemate omavalitsuste (Misso, Varstu) kõrval paistab silma, et rahvastikku on 

kaotanud ka Võrumaa suurimad üksused (Võru linn, Antsla vald). Rahvastiku muutust hin-

nates on parima tulemusega Rõuge vald, mis on ka rahvaarvu poolest Võrumaal suhteliselt 

suur omavalitsus (vt tabel 1, 4. koht). Töö autor arvates on Rõuge valla parimal tulemusel 

suur panus ühtsel ja toimival kogukonnal, mis loob oma järjepideva tegevusega hindamatut 

väärtust ning üheskoos on suudetud muuta üks väike vald edukaks tõmbekeskuseks.  

 

Rahvastiku vähenemine on maapiirkondadele probleem ja püütakse ette võtta erinevaid lä-

henemisi, et peatada väljarännet ning ääremaastumist. Näiteks kasvõi algatus „Maale 

elama”, mille eesmärk oli muuta ühiskonna hoiakuid maal elamise suhtes teadlikumaks ja 

positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale elama asumise trendi. Algatus on 
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pälvinud rahva hulgas nii positiivset kui ka negatiivset hinnangut, kuid on toonud paljudesse 

väikevaldadesse siiski uusi asunikke. Iseasi on, kas nad siia ka põliselanikeks jäävad, eks 

seda näitab aeg.  

 

Järgnevalt vaatleb töö autor inimkapitali indikaatorina tööealiste elanike protsentuaalset 

muutust Võrumaa kohalikes omavalitsustes aastatel 2005-2016 (Tabel 3). Kohalike omava-

litsuste võimekuse jaoks on just kõige prioriteetsem selle vanusegrupi elanikkonna säilita-

mine.  

 

Tabel 3. 15-64-aastaste osakaalu protsentuaalne muutus 2005-2016. a 

Omavalitsus 

Rahvastik 

vanuses 

(15-64) 

2005. a 

Rahvastik 

vanuses 

(15-64) 

2016. a 

Tööealiste 

osakaalu 

(%) muu-

tus  

Koht tööea-

liste osa-

kaalu muu-

tuse alusel 

Rõuge vald 1 360 1 428 5,00 1 

Vastseliina vald 1 240 1 287 3,79 2 

Sõmerpalu vald 1 220 1 212 -0,66 3 

Urvaste vald 860 844 -1,86 4 

Mõniste vald 580 564 -2,76 5 

Lasva vald 1 100 1 069 -2,82 6 

Haanja vald 750 718 -4,27 7 

Võru vald 3 340 3 128 -6,35 8 

Meremäe vald 730 678 -7,12 9 

Varstu vald 780 711 -8,85 10 

Misso vald 476 428 -10,08 11 

Võru linn 9 200 7 794 -15,28 12 

Antsla vald 2 570 2 163 -15,84 13 

Allikas: Autori koostatud RV0291 ja RV063 (2016) andmete alusel  

 

Selgub (Tabel 3), et 15-64-aastaste elanike osakaal on pea kõigis Võrumaa omavalitsusük-

sustes langenud. Vaid kahes omavalitsuses - Rõuge ja Vastseliina valdades  on tööealiste 

osakaal tõusnud vastavalt siis 5% ja 3,8%. Eriti problemaatiline on tööealiste vähenemine 

just rahvaarvu poolest suurimates omavalitsustes, sest nii Võru linnas kui Antsla vallas on 

olnud vähenemine üle 15%. Misso vallas, kus kogurahvastiku vähenemine on olnud suurim, 

oli samas tööealiste arvu vähenemine nendest väiksem (10%).   
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Teadmistel põhinev majandus eeldab kõrgelt haritud inimkapitali, mis suudab läbi innovaa-

tiliste lahenduste kasutusele võtmise kutsuda esile kasvu (Dijkstra et al 2011).  

 

Tabel 4. Kõrgharidusega elanike osakaal 2011. aastal ja rändesaldo aastas 1000 elaniku 

kohta 2005-2015. aastal 

Omavalitsus 

Kõrgharitud 

elanike osakaal 

(%) 2011. a. 

 Rändesaldo 

2005-2015. a. 

aastas 1000 

elaniku kohta 

Koht kõrghari-

duse alusel 

Koht rände-

saldo alusel 

Võru linn 23,12 -9,14 1 9 

Vastseliina vald 18,74 0,69 2 2 

Võru vald 18,06 -0,89 3 4 

Rõuge vald 17,94 0,89 4 1 

Haanja vald 16,87 -4,07 5 6 

Antsla vald 15,22 -10,69 6 11 

Varstu vald 15,16 -10,90 7 12 

Lasva vald 15,15 -0,11 8 3 

Misso vald 14,26 -9,15 9 10 

Mõniste vald 13,62 -8,78 10 8 

Urvaste vald 13,03 -11,05 11 13 

Sõmerpalu vald 13,01 -4,81 12 7 

Meremäe vald 12,84 -3,00 13 5 

Allikas: Autori koostatud RL0302 ja RVR01 (2016) andmete alusel  

 

Elanike haridusandmed on omavalitsuste tasandil saadaval ainult aastast 2011 (rahvaloen-

duse andmed). Kõrgharidusega elanike osakaal on kõige kõrgem Võru linnas, kus on vald-

kondade lõikes pakutavaid kõrgharidust eeldavaid ametikohti kõige rohkem (koht 1; Tabel 

4). Tabeli eesotsas on ka Vastseliina ja Võru vallad (kohad 2 ja 3). Vastseliina vald oma 

tulemusega pigem üllatab, sest tegu on väikese vallaga, kuid kus enese haritust peetakse 

vajalikuks. Viimasel kohal on Meremäe vald, mis on piiriäärne ala ega oma palju ametikohti, 

kus on vajalik kõrgharidus. Ilmselt mängib siin rolli ka Meremäe kaugus, mistõttu see pole 

sobivaks elukohaks paljudele kõrgharidusega vastajatele, kes käiksid igapäevaselt tööle suu-

rematesse asulatesse, kus on rohkem nende haridusele vastavaid töökohti. Majanduskriis ja 

sellega kaasnev tööpuudus toob kaasa küll vajaduse ümberõppeks, kuid paraku liigutakse 

piirkondadesse, kus valikuid ja pakutavaid töökohti rohkem. OECD raport “Haridus lähi-

vaates” (2015) toob välja, et Eestis on kõrgharidusega inimeste osakaal olnud ajalooliselt 

kõrge ja püsinud aastast - aastasse  stabiilsena. Samas nagu tabelist toodud arvudest on näha, 

on omavalitsuste lõikes kõrgharidusega elanikkonna osakaalud väga erinevad.  
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Alates 2006. aasta elukoha registreerimise kohustuslikuks muutmisega on rändeandmete  

kvaliteet ja  kättesaadavus Statistikaameti hinnangul paranenud ning seega on rändesaldo 

indikaatori uurimine igati õigustatud ja just Võrumaa väikevaldades, kus ääremaade tühje-

nemine on jätkuvas trendis. Rahvastik muutub sündide ja surmade ning sisse - ja väljarände 

tõttu. Kohalike omavalitsuste sisse - ja väljarände iseloomustamiseks arvutas autor iga oma-

valitsuse kohta kogu selle perioodi sisse - ja väljarände alusel kogu rändesaldo ning rahvas-

tiku arvu alusel arvutas kui suur on keskmine rändesaldo aastas 1000 elaniku kohta. Näiteks 

Võru linnas on rändesaldo vaadeldaval perioodil valdavalt kõikunud - 100 kuni - 200 vahel 

ehk aastas on Võrust lahkunute arv olnud saja kuni paarsaja inimese võrra suurem kui elama 

asujate arv. Kuna aga linna rahvaarv on üle 12 000, siis rändesaldo standardiseerimine 1000 

elaniku kohta võimaldab seda võrrelda väiksemate omavalitsuste andmetega.  

 

Positiivne rändesaldo näitab, et sisseränne on suurem kui väljaränne. Negatiivne, et välja-

ränne on suurem. Näiteks  rändesaldo 0,89 näitab, et Rõuge valda rändas selle perioodil 

keskmiselt aastas sisse 0,89 inimest 1000 elaniku kohta (esimene koht, sest kõige positiiv-

sem muutus). Urvaste -11 näitab aga, et keskmiselt kaotab Urvaste vald 11 inimest 1000 

elaniku kohta aastas tänu väljarändele.  

 

Rändesaldo indeksi uurimisel 1000 elaniku kohta selgub, et positiivne rändesaldo on vaid 

Rõuge ja Vastseliina valdadel, mis annab aimu kiiresti arenevatest piirkondadest (Tabel 4). 

Inimesed liiguvad elama ja tööle kõrgemalt arenenud piirkondadesse, kuid üha enam soovi-

vad inimesed luua kodu just tõmbekeskuse lähedusse, kuid siiski linnamelust eemale. Rõuge 

ja Vastseliina vallad on selleks väga sobivad, sest ei jää Võru linnast kaugele, kuid elamiseks 

ideaalsed elukeskkonna poolest. Kõige rohkem minnakse ära Urvaste, Varstu ja Antsla val-

dadest (kohad 13, 12, 11), mille puhul aastas on väljaränne 1000 elaniku kohta olnud ligi 10 

inimese võrra suurem kui sisseränne. Misso on küll Võrumaa väikseim vald, kuid ei ole 

negatiivse rändesaldo poolest kõige viimasel kohal. Arvestades aga, et ta oli protsentuaalselt 

kõige enam rahvastikku kaotanud vald, siis see viitab ka sellele, et rahvaarvu vähenemises 

on surmadel suurem tähtsus kui väljarändel võrreldes mõne teise haldusüksusega. Üldiselt 

on rändesaldo indikaator Võrumaa kohalikes omavalitsustes negatiivne ning piirkonnast lah-

kub rohkem isikuid kui sinna juurde tuleb. 
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Tabel 5. Inimkapitali koondindeks  
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Rõuge vald 4 1 1 4 1 2,2 1 

Vastseliina vald 5 4 2 2 2 3,0 2 

Võru vald 2 3 8 3 4 4,0 3 

Lasva vald 7 2 6 8 3 5,2 4 

Haanja vald 9 5 7 5 6 6,4 5 

Võru linn 1 10 12 1 9 6,6 6 

Sõmerpalu vald 6 6 3 12 7 6,8 7 

Mõniste vald 12 7 5 10 8 8,4 8 

Urvaste vald 8 8 4 11 13 8,8 9 

Antsla vald 3 12 13 6 11 9,0 10 

Meremäe vald 11 9 9 13 5 9,4 11 

Varstu vald 10 11 10 7 12 10,0 12 

Misso vald 13 13 11 9 10 11,2 13 

 Allikas: Autori koostatud  

 

Tabelis 5 on kokku võetud eespool toodud kohad inimkapitali alaindikaatorite lõikes ja 

nende keskmiste alusel arvutatud inimkapitali koondindeks ja omavalitsuse koht selle alusel.  

Inimkapitali kategoorias on käesoleva analüüsi tulemusena parim arenguvõime Rõuge, Vast-

seliina ja Võru valdadel. Võru valda on peetud  maakonna - ja tõmbekeskuseks, omades 

olulist rolli koostööpartnerina ümberkaudsetele valdadele. Üllatav on Vastseliina valla tule-

mus, sest rahvastiku koguarvu alusel ei olda esirinnas, kuid muude näitajate head tulemused 

on Vastseliina vallal inimkapitali koondindeksi kategoorias viinud positiivsele teisele ko-

hale, mis on igati korralik tulemus. Rõuge vald on olnud uue vallavanema eestvedamisel 

väga tubli ning arenenud välja väga eesrindlikuks vallaks ja seda näitavad ka kõrged tule-

mused. Kindlasti on rahvaarvu suurenemisele aidanud kaasa Rõuge valla hoogne areng ja 

„Maale elama“ algatus. Kõige kehvem on olnud inimkapitali koondindeksi alusel kõige 

väiksematest valdadest Misso, Varstu ja Meremäe olukord. Huvipakkuv on Võrumaa mõis-

tes rahvaarvu poolest suure kohaliku omavalitsuse Antsla olukord, mis on oluliselt kaotanud 
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oma inimkapitali. Nii Antsla valla kui Võru linna puhul peaks olema tegemist oluliste koha-

like tõmbekeskustega, mis pakuvad töökohti, teenuseid jms ka teistele ümberkaudsetele val-

dadele. Negatiivsed arengud rahvastikus näitavad, et ka nende poolne mõju neid ümbritse-

vatele piirkondadele on ilmselt suhteliselt piiratud.  

 

2.4.2 Sotsiaalse kapitali alane võimekus Võrumaa kohalikes omavalitsusüksustes 

Kohalikud omavalitsused toetavad vähemal ja suuremal määral nii moraalselt kui finantsili-

selt vabaühenduste tegevust. Aktiivne kogukondlik tegevus aitab luua sotsiaalset suhtlusvõr-

gustikku, toetab piirkondlikku ühtekuuluvustunnet ning loob toimiva, eluterve ja elujõulise 

elukeskkonna, mida märgatakse ja kuhu tahetakse tulla, et jääda.  

 

Sotsiaalse kapitali hindamisel lähtub töö autor: 

 majanduslikult aktiivsete mittetulundusühingute arvu muutusest 1000 elaniku kohta 

2005-2015. aastal; 

 kohalikel valimistel osalemise aktiivsusest 2013. aastal;  

 talgute arvust 1000 elaniku kohta 2016. aastal; 

 keskmine talgutel osalejate arvust 2016. aastal; 

 kultuurimajades/rahvamajades tegutsevate ringide  arvust 1000 elaniku kohta seisuga 

01.01.2016; 

 kultuurimajades/rahvamajades tegutsevate ringide keskmine osalejate arvust ringi kohta 

seisuga 01.01.2016.  

 

Majanduslikult aktiivsete mittetulundusühingute koguarv näitab kui aktiivsed on kogukond-

likud ühistegevused omavalitsusüksute lõikes (Tabel 6). Kolmanda sektori organisatsioo-

nide arv on  perioodil 2005-2015. a. kõigis omavalitsusüksustes kasvanud. Majanduslikult 

aktiivsete mittetulundusühingute arvu muutus on kõige suurem Misso vallas (vastavalt näi-

taja 0,6%) ja kõige madalam Võru linnas, Võru vallas ja Urvaste vallas (vastavalt kohad 13, 

12, 11). Võru linn, Võru vald ja Urvaste vald paistavad välja sellega, et 2005. aastal oli nende 

mittetulundusühingute arv maakonna omavalitsustest suurim. Võib arvata, et olemasolevad 

mittetulundusühingud suutsid kohalikke vajadusi ka piisavalt katta, mistõttu vajadus uute 

mittetulundusühingute loomiseks polnud ilmselt nii suur kui teistes omavalitsustes, kus juur-

dekasv on olnud väga suur. 
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Tabel 6. Majanduslikult aktiivsete mittetulundusühingute arv 1000 elaniku kohta 

2005-2015. a  

Omavalitsus 

Maj. akt. 

MTÜde arv 

2005. a. 1000 

elaniku kohta 

Maj. akt. 

MTÜde arv 

2015. a. 1000 

elaniku kohta 

Maj. akt. MTÜde 

arvu muutus (%) 

2005-2015. a. 1000 

elaniku kohta 

Koht MTÜde arvu 

muutuse alusel 

2005-2015. a. 1000 

elaniku kohta 

Misso vald 10,39 72,76 600 1 

Meremäe vald 10,43 48,99 369 2 

Rõuge vald 11,11 31,82 186 3 

Varstu vald 9,92 27,53 178 4 

Mõniste vald 9,47 24,75 161 5 

Haanja vald 14,53 37,15 156 6 

Sõmerpalu vald 8,21 20,38 148 7 

Lasva vald 10,47 21,97 110 8 

Vastseliina vald 9,13 18,53 103 9 

Antsla vald 7,69 14,71 91 10 

Urvaste vald 14,89 26,53 78 11 

Võru vald 15,09 20,32 35 12 

Võru linn 21,23 21,59 2 13 

 Allikas: Autori koostatud ER07 (2016. a.) andmete alusel  

 

Üldjoontes on olnud trend, et mittetulundusühingute juurdekasv on olnud suurim kõige väik-

semates omavalitsustes, mis olid näiteks inimkapitali alusel võrreldes teistega kehvemas sei-

sus. Misso ja Meremäe valdade puhul mittetulundusühingute arv 2005. aastal oli maakonnas 

suhteliselt keskmine, aga juurdekasv on olnud suurim ja praeguseks on nad mittetulun-

dusühingute suhtarvu poolest suurimad omavalitsused (Tabel 6). Aktiivsetel kogukondadel 

on mittetulundusühendusena võimalus rohkem taotleda toetusi nii kogukonna ühistegevu-

seks kui piirkonna arendamiseks. Mittetulundusühingute puhul saab rääkida nn „vajaduspõ-

hisest ettevõtlusest“, kus inimesed tegelevad ettevõtlusega, et end tegevuses hoida ja ära 

elatada. Seetõttu on muutuse trendi märgata just väiksemates kogukondades, kus tööalaseid 

väljakutseid muude ettevõtete näol napib. Üldiseks väljakutseks on Võrumaa omavalitsusük-

sustes ettevõtlusaktiivsuse tõstmine maakonnas. 

 

Valimistel osalemise aktiivsuse analüüsimine väljendab elanike endi soovi kohaliku elu puu-

dutavates küsimustes kaasa rääkida (Tabel 7). Kõrge valimisaktiivsus näitab kui aktiivsed 

on valijad antud piirkonnas ning üldiselt seda kõrgem peaks olema ka piirkonna sotsiaalne 

kapital. Ühelt poolt näitab kõrge valimisaktiivsus, et inimesed hoolivad oma kogukonnast ja 
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tahavad osaleda, kuid teisalt võib näidata see väga hea tulemus, et inimeses soovivad muu-

datusi. Kõige aktiivsemad valijad on Misso vallas (koht 1), kõige madalam aktiivsus antud 

analüüsi tulemil Võru linnas (koht 13).   

 

Tabel 7. Valimistel osalemise aktiivsus 2013. aastal 

Omavalitsus 
2013. a. osakaal (%) 

Koht valimistel osa-

lemise aktiivsuse 

alusel 2013. a. 

Misso vald 78,27 1 

Rõuge vald 69,77 2 

Mõniste vald 63,64 3 

Meremäe vald 62,70 4 

Sõmerpalu vald 62,66 5 

Varstu vald 62,18 6 

Haanja vald 61,72 7 

Antsla vald 58,49 8 

Võru vald 57,85 9 

Lasva vald 56,06 10 

Vastseliina vald 55,56 11 

Urvaste vald 55,21 12 

Võru linn 53,17 13 

Allikas: Autori koostatud Vabariigi Valimiskomisjoni (2016) andmete alusel  

 

Talgud on ühine ettevõtmine ehk ühistegevus, mille eesmärk on panustada Eesti elukesk-

konna ja kodanikuühiskonna arengusse, edendades kodanikes aktiivset hoiakut,  tugevdades 

seeläbi kohalikke kogukondi (Teeme ära 2016). Käesolevas töös on vaadeldud Võrumaa 

kohalikes omavalitsustes 2016. aastal registreeritud talguid ja nende osalejate arve, mis on 

pärit „Teeme ära“ (2016) algatusest. Need andmed on ainult 2016. aasta kohta ning ei kajasta 

kindlasti kõiki võimalikke talguid, ühistegevusi ja osalejaid.  

 

Kõige aktiivsemad kogukonnad ja eestvedajad talgute osas on Varstu, Vastseliina ja Mõniste 

valdades (Tabel 8). Võru linn on küll rahvaarvult rikas, kuid talgute koguarvult jääb alla 

Võru vallale. Talgute arvu järgi võib järeldada, et kus on eestvedajaid, seal on ka kogukonna 

ühtekuuluvust rohkem tunda ja soov oma kodukohta korrastada suurem kui linnas või rah-

vaarvu suuruselt kolmandal kohal olevas Antsla vallas.  
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Tabel 8. Talgute arv 1000 elaniku kohta 2016. aastal 

Omavalitsus 

Talguid 

2016. a. 

Rahvaarv sei-

suga 

01.01.2016 

Talgute arv 

1000 elaniku 

kohta 

Koht talgute 

arvu alusel 

2016. a. 

Varstu vald 10 1050 9,5 1 

Vastseliina vald 14 1970 7,1 2 

Mõniste vald 6 859 7,0 3 

Misso vald 4 631 6,3 4 

Võru vald 24 4711 5,1 5 

Lasva vald 8 1684 4,8 6 

Haanja vald 5 1084 4,6 7 

Sõmerpalu vald 6 1771 3,4 8 

Rõuge vald 7 2157 3,2 9 

Meremäe vald 3 1032 2,9 10 

Urvaste vald 3 1269 2,4 11 

Antsla vald 7 3325 2,1 12 

Võru linn 11 12430 0,9 13 

 Allikas: autori koostatud „Teeme ära“ (2016) andmete alusel 

 

Tabel. 9 Keskmine osalejate arv talgute kohta 2016. aastal 

Omavalitsus 

Talguid 

2016. a. 

Talgulisi 

2016. a. 

Keskmine 

osalejate arv 

talgute kohta 

Koht talgutel 

osalejate arvu 

alusel 2016. a. 

Urvaste vald 3 83 27,7 1 

Sõmerpalu vald 6 163 27,2 2 

Võru vald 24 502 20,9 3 

Antsla vald 7 140 20,0 4 

Rõuge vald 7 133 19,0 5 

Meremäe vald 3 56 18,7 6 

Lasva vald 8 146 18,3 7 

Haanja vald 5 89 17,8 8 

Misso vald 4 62 15,5 9 

Võru linn 11 163 14,8 10 

Vastseliina vald 14 191 13,6 11 

Varstu vald 10 133 13,3 12 

Mõniste vald 6 60 10,0 13 

 Allikas: Autori koostatud „Teeme ära“ (2016)  andmete alusel 

 



51 
 

Urvaste vallas toimus küll arvuliselt kõige vähem talguid, kuid keskmine osalejate arv tal-

gute kohta viib tabelis Urvaste valla esikohale (Tabel 9). Rohket osavõttu talguliste poolt on 

täheldatud samuti Sõmerpalu ja Võru valdades. „Teeme ära“ (2016) ühistegevuse eestveda-

jalt Tarmo Tüürilt saadud andmed on üks osa statistikast, mis neil õnnestub jäädvustada neist 

talgulistest, kes ennast registreerivad. Kuid palju talguid toimub ka ilma registreerimata ja 

inimesed liituvad kodukandi talgutele ka nii, et ennast kirja ei panegi. Autori arvates on see 

üritus ju vabatahtlik, kuid näitab siiski väga hästi kogukonna aktiivsust, tahet midagi ära teha 

ning on üks oluline osa kogukonna sotsiaalsest kapitalist.   

 

Tabel 10. Kohalike omavalitsuste poolt hallatavates kultuurimajades/rahvamajades te-

gutsevate ringide arv 1000 elaniku kohta seisuga 01.01.2016 

Omavalitsus 

Ringide arv 

2016. a. 

Rahvaarv 

seisuga 

01.01.2016 

Ringide arv 

1000 elaniku 

kohta 2016. a. 

Koht tegutse-

vate ringide 

arvu alusel 

2016. a. 

Misso vald 8 631 12,68 1 

Haanja vald 12 1084 11,07 2 

Varstu vald 8 1050 7,62 3 

Antsla vald 23 3325 6,92 4 

Vastseliina vald 13 1970 6,60 5 

Urvaste vald 8 1269 6,30 6 

Lasva vald 10 1684 5,94 7 

Mõniste vald 5 859 5,82 8 

Sõmerpalu vald 9 1771 5,08 9 

Rõuge vald 10 2157 4,64 10 

Võru vald 13 4711 2,76 11 

Võru linn 16 12430 1,29 12 

Meremäe vald - - - - 

 Allikas: Autori koostatud Võrumaa Omavalitsuste Liit (2016a) andmete alusel 

 

Võrumaa Omavalitsuste Liit (2016a) on koondanud andmeid kohalike omavalitsuste poolt 

hallatavates rahvamajades tegusevate ringide ja nendes osalejate kohta (Tabel 10). Kultuu-

rimajades/rahvamajades tegutsevate huviringide arvu alusel on esikoht Võrumaa omavalit-

suste võrdluses Misso vallal, kus on esindatud 12 ringi 1000 elaniku kohta. Teist ja kolman-

dat kohta tabelis omavad Haanja ja Varstu vallad (vastavalt siis 11 ja 7 ringi 1000 elaniku 

kohta). Võru linn on küll rahvaarvult suurim, kuid pakutavate huviringide arv 1000 elaniku 

kohta kesine. Siin peab aga arvesse võtma, et andmed on omavalitsuste poolt hallatavate 
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rahvamajade kohta. Seega näitavad need arvud kaudselt lisaks kohalike aktiivsusele ka oma-

valitsuste tuge sellistele tegevustele. Võru linnas on peale nende ringide ka veel muid va-

baaja veetmise võimalusi ja ringe, mis tegutsevad väljapool omavalitsuste hallatavaid üksu-

seid, mille kohta aga üksikasjalikke andmeid koondatud ei ole. Meremäe valla kohta kahjuks 

andmed puuduvad.  

 

Tabel 11. Kohalike omavalitsuste poolt hallatavates kultuurimajades/rahvamajades te-

gutsevate ringide keskmine osalejate arv ringi kohta seisuga 01.01.2016 

Omavalitsus 

Ringide arv 

2016. a. 

Ringides 

osalejate arv 

2016. a. 

Keskmine 

osalejate 

arv ringi 

kohta 

Koht ringides 

osalejate 

arvu alusel 

2016. a. 

Võru linn 16 371 23,19 1 

Võru vald 13 258 19,85 2 

Mõniste vald 5 66 13,20 3 

Lasva vald 10 120 12,00 4 

Varstu vald 8 94 11,75 5 

Vastseliina vald 13 149 11,46 6 

Rõuge vald 10 109 10,90 7 

Antsla vald 23 250 10,87 8 

Misso vald 8 81 10,13 9 

Sõmerpalu vald 9 80 8,89 10 

Urvaste vald 8 67 8,38 11 

Haanja vald 12 78 6,50 12 

Meremäe vald - - - - 

 Allikas: Autori koostatud Võrumaa Omavalitsuste Liit (2016a) andmete alusel 

 

Ringides osalejate arv on suurim Võru linnas (vastavalt 23 osalejat 1000 elaniku kohta), mis 

näitab tegevuse erinevaid mastaape. Kõige suuremat elanikkonda omades on pakutavate rin-

gide osakaal Võru linnas väike (Tabel 10), aga keskmine osalejate arv suur (Tabel 11). Eel-

viimast kohta esindav Haanja vald pakub küll 12 ringi, kuid keskmine osalejate arv on väike.  
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Tabel 12. Sotsiaalse kapitali koondindeks6 
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Misso vald 1 1 4 9 1 9 4,17 1 

Varstu vald 4 6 1 12 3 5 5,17 2 

Meremäe v 2 4 10 6 
  

5,50 3 

Mõniste vald 5 3 3 13 8 3 5,83 4 

Rõuge vald 3 2 9 5 10 7 6,00 5 

Sõmerpalu v 7 5 8 2 9 10 6,83 6 

Võru vald 12 9 5 3 11 2 7,00 7-9 

Haanja vald 6 7 7 8 2 12 7,00 7-9 

Lasva vald 8 10 6 7 7 4 7,00 7-9 

Vastseliina v 9 11 2 11 5 6 7,33 10 

Antsla vald 10 8 12 4 4 8 7,67 11 

Urvaste vald 11 12 11 1 6 11 8,67 12 

Võru linn 13 13 13 10 12 1 10,33 13 

 Allikas: Autori koostatud 

 

Sotsiaalse kapitali koondindeksi kategoorias omab esikohta Misso vald, mis sai inimkapitali 

koondindeksis kõige madalama koha (Tabel 5). Varstu vald, mis on rahvaarvult väike (2016. 

a. seisuga 10. kohal (vt Tabel 1), kuid sotsiaalse kapitali indeksi alusel on tublil 2. kohal.  

Meremäe valla osas ei olnud kahjuks kätte saadavad kahe teguri andmeid. Tabeli 13., 12., 

11. kohta omavad Võru linn, Urvaste vald ja Antsla vald, mis olid rahvaarvu poolest piir-

konnas suured omavalitsusüksused, aga inimkapitali arengute lõikes võimekuse poolt kesk-

misel kohal.  

Väikeste ja negatiivsete inimkapitali arengutega omavalitsusüksuste kõrgem koht sotsiaalse 

kapitali alusel võib olla seletav sellega, et nende puhul on tegemist väikeste kogukondadega, 

kus liikmed tunnevad üksteist paremini ja sotsiaalsed suhted ja usaldus kogukonnaliikmete 

                                                      

6 Kolm KOV-i, mis jagavad siin kohta 7- 9, nende puhul on järelduste alapeatüki. koondindeksi keskmiste alusel  
arvutamiseks antud väärtus 7 
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vahel on tugevam. Samuti näiteks suur valimisaktiivsus väikestes omavalitsustes võib olla 

seletatav sellega, et omavalitsuste liikmed tunnevad isiklikult valitavaid võrreldes näiteks 

suure vallaga ja see motiveerib neid ka aktiivsemalt osalema. Teiseks seletuseks suuremale 

sotsiaalsele kapitalile võib olla, et ühistegevused, mittetulundusühingud, kohalikud ringid 

jms on viis, kuidas kogukond on reageerinud negatiivsetele rahvastiku-ja majanduslikele 

muutustele. Näiteks mittetulundusühingute ja ühistegevuste abil püütakse luua ka tegevusi, 

millel oleks kogukonnale majanduslik kasu (näiteks käsitöö müük, külamajades pakutavad 

teenused jms) ning samuti kujundada elukeskkonda, et see oleks atraktiivsem (vab aaja te-

gevused jms), et  mingilgi määral pidurdada rahvastiku edasist vähenemist.  

 

2.4.3 Majandusliku võimekuse ja ettevõtluse alane võimekus Võrumaa kohalikes oma-

valitsustes 

Töö autori arvates on piirkondliku arengu edasisel jätkusuutlikkusel väga suur roll ettevõt-

lusel.  Soodne ettevõtluskliima loob tugeva alusbaasi ühtehoidva kogukonna tekkeks, paran-

dades töötajate motivatsiooni ja elujärge ning tekib vald, kuhu tahetakse tulla, olla ja jääda.  

 

Majandusliku võimekuse ja ettevõtluse hindamisel lähtub töö autor: 

 palgatöötaja kuukeskmisest brutotulust 2015. aastal; 

 palgatöötaja kuukeskmisest brutotulu protsentuaalsest muutusest 2005 -2015. aastal;  

 majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvust 1000 elaniku kohta 2015. aastal;  

 majanduslikult aktiivsete ettevõtete  koguarvu muutusest  2005- 2015. aastal;   

 2016. aastal registreeritud töötute osakaalust tööealistest (15-64);  

 aasta keskmisest töötuse määrast 2005-2016. aastal.  

 

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu iseloomustab majanduslikku heaolu taset, sest näitab 

kohalike elanike sissetulekuid. Kõrgem sissetuleku tase viitab ka kõrgemale arengutasemele 

ja heaolule. Kõrgemat kuukeskmist brutotulu on teeninud 2015. aastal Haanja valla elanikest 

palgatöötajad ning 2005-2015. aasta protsentuaalse muutuse alusel omab antud vald samuti 

esikohta. Kohalikud omavalitsused, kus palgatöötajate tulu kasv on olnud suurim, pole sa-

mas kõik 2015. a. brutotulu alusel kõige kõrgematel kohtadel. Näiteks Rõuge vald, mis oli 

brutotulu suurenemise alusel 2. kohal, oli selle keskmise suuruse alusel  2015. a. keskmiste 

seas olles  tabelis 5. kohal.  13. koht (Tabel 13.) alusel kuulub Antsla vallale, mille brutotulu 
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muutus on olnud aastate 2005-2015 lõikes  kõige väiksem ning mille palgatöötajate brutotulu 

oli ka 2015. aastaga võrreldes teistega kõige madalam. Võru linn on brutotulu poolest tabeli 

keskmisest näitajast pisut allpool ning brutotulu juurdekasv on olnud pigem aeglasem kui 

enamustel teistel valdadel. Meremäe ja Lasva vallad olid 2015. aasta brutotulu poolest 12. 

ja 11. kohal, kuigi Lasva vallal oli brutotulu kasv olnud suhteliselt suurem. Meremäe vald 

jäi brutotulu suurenemise poolest tabeli alumisse ossa.   

 

Tabel 13. Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu 2005-2015. aastal ja brutotulu muutus 

Omavalitsus 

Brutotulu 

2005. a. 

Brutotulu 

2015. a. 

Koht 

2015. a. 

brutotulu 

alusel 

2005- 2015. a. 

muutus % 

Koht 2005- 2015. 

a. brutotulu 

muutuse % alu-

sel 

Haanja vald 397,53 950,3 1 139,05 1 

Rõuge vald 391,2 896,22 5 129,10 2 

Mõniste vald 378,23 856,8 8 126,53 3 

Lasva vald 378,61 834,32 11 120,36 4 

Sõmerpalu vald 434,41 932 2 114,54 5 

Võru vald 429,87 908,89 4 111,43 6 

Varstu vald 437,6 924,72 3 111,32 7 

Misso vald 404,11 853,8 9 111,28 8 

Meremäe vald 394,85 817,91 12 107,14 9 

Võru linn 429,9 865,31 7 101,28 10 

Vastseliina vald 440,54 868,01 6 97,03 11 

Urvaste vald 437,35 835,22 10 90,97 12 

Antsla vald 431,53 815,28 13 88,93 13 

 Allikas: Autori koostatud ST005 (2016. a.) andmete alusel 

 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu muutus elaniku kohta iseloomustab ettevõtlusak-

tiivust. „Maaelu arengu aruandest“ (Omel jt 2011: 55) selgub, et suurem ettevõtlusaktiivsus 

viitab ka kohaliku omavalitsuse kõrgemale arengutasemele. Kui vaadelda(vt Tabel 14) ma-

janduslikult aktiivseid ettevõtteid 1000 elaniku kohta, siis 2015.a. olid need suuremad just 

rahvaarvu alusel väiksemates valdades - Meremäe, Varstu, Rõuge, lisaks ka Misso vald, mis 

oli neljandal kohal. Meremäe vallal oli 91,3 ettevõtet 1000 elaniku kohta, mis on ligi 40% 

kõrgem kui näiteks Võru vallas ja linnas, mis olid selle näitaja alusel kõige viimastel kohta-

del vastavalt 64 ja 64,8 ettevõttega 1000 elaniku kohta. Samas Meremäe vallas polnud ette-

võtete juurdekasv olnud väga kiire (juurdekasvu poolest oli vald 11. kohal). Majanduslikult 

aktiivsete ettevõtete arvu muutuse alusel omab Vastseliina vald esikohta, kus on 2005. aasta 
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muutus võrreldes 2015. aastaga kõige suurem, mis on väga positiivne, sest ettevõtete kas ja 

võimekus lisab vallale lisandväärtust. Järgnevad Varstu ja Võru vallad (2. ja 3. koht). Vii-

mastel kohtadel on lisaks Meremäe vallale ka Rõuge, ja Urvaste vallad, mis on püsinud sta-

biilsena ja rohket aktiivsete ettevõtete arvu juurdekasvu ei ole. Rõuge vald oli samas 

2015.aastal 3. kohal ettevõtete arvu poolest 1000 elaniku kohta.  

 

Tabel 14. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu muutus 2015. aastal 1000 elaniku 

kohta ja majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu muutus 2005-2015. aastal  

Omavalitsus 

Maj. akt. 

ev arv 

2005. a. 

Maj. akt. 

ev arv 

2015. a. 

Maj. akt. 

ev arv 

1000 

elaniku 

kohta 

2015. a. 

Koht 2015. a. 

maj. akt. ev 

1000 elaniku 

kohta arvu 

alusel 

2005- 2015. 

a. maj. akt. 

ev arvu 

muutus % 

Koht 2005-

2015. a. ev 

arvu muu-

tuse alusel 

Meremäe vald 65 105 91,3 1 62 11 

Varstu vald 48 109 90,1 2 127 2 

Rõuge vald 116 186 86,1 3 60 12 

Misso vald 37 66 85,7 4 78 8 

Haanja vald 49 95 81,2 5 94 4 

Mõniste vald 44 76 80,0 6 73 10 

Lasva vald 74 133 77,3 7 80 7 

Urvaste vald 76 106 75,2 8 39 13 

Vastseliina vald 64 151 72,6 9 136 1 

Sõmerpalu vald 78 139 71,3 10 78 9 

Antsla vald 152 280 69,5 11 84 6 

Võru linn 476 904 64,8 12 90 5 

Võru vald 149 318 64,0 13 113 3 

 Allikas: Autori koostatud ER031 (2016. a.) andmete alusel 

 

Töötuse määr näitab töötute osatähtsust tööjõust. 2016. a. töötuse määra arvutamisel on võe-

tud Eesti Töötukassa andmed registreeritud töötute keskmise arvu kohta ja arvutatud nende 

osakaal 15-64 aastastest elanikest. Töötute suur osakaal on olnud Võrumaa omavalitsutes 

suureks probleemiks läbi aegade ja suur on see osakaal olnud just väikevaldades. Samas on 

võrreldes majanduskriisi tippajaga 2009. aastal registreeritud töötus oluliselt vähenenud. Ta-

belist 15 järeldub, et kõige väikseim oli 2016. a. registreeritud töötute osakaal tööealistest 

Mõniste vallas (vastavalt siis 3,3 %).  Viimasel kohal on Varstu vald, kus vastav näitaja on 

6,7 %. Ka Misso ja Haanja valdadel ja rahvastiku poolest suurimate omavalitsusüksuste 
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Võru linna ja Antsla valla puhul on töötute osakaal maakonna keskmisest olnud mõnevõrra 

suurem.  

 

Tabel 15. Registreeritud töötute osakaal (15-64) aastastest elanikest 2016. aastal 

Omavalitsus 

Aasta keskmine 

töötute arv 

2016. a. 

Rahvastik va-

nuses (15-64) 

2016. a. 

Keskmine registreeritud 

töötute osakaal tööealis-

test 2016. a. 

Koht reg.töötute 

osakaalu alusel 

2016. a. 

Mõniste vald 19 564 3,3% 1 

Meremäe vald 24 678 3,5% 2 

Lasva vald 39 1069 3,6% 3 

Rõuge vald 54 1428 3,8% 4 

Võru vald 136 3128 4,4% 5 

Vastseliina vald 57 1287 4,4% 6 

Urvaste vald 38 844 4,5% 7 

Sõmerpalu vald 55 1212 4,6% 8 

Võru linn 361 7794 4,6% 9 

Antsla vald 102 2163 4,7% 10 

Haanja vald 35 718 4,8% 11 

Misso vald 22 428 5,1% 12 

Varstu vald 47 711 6,7% 13 

 Allikas: Autori koostatud ER031 (2016.) ja Eesti Töötukassa (2017.) andmete alusel 

 

Tabel 16. 2005-2016. aastate keskmine töötuse määr Võrumaa omavalitsustes 

Omavalitsus 

2005-2016. a. keskmine töötuse %  15-

64 aastastest elanikest 

Koht 2005-2016. a. keskmise töö-

tuse määra alusel 

Meremäe vald 4,74% 1 

Lasva vald 4,85% 2 

Võru vald 4,90% 3 

Mõniste vald 5,07% 4 

Vastseliina vald 5,12% 5 

Võru linn 5,17% 6 

Sõmerpalu vald 5,44% 7 

Rõuge vald 6,35% 8 

Antsla vald 6,42% 9 

Varstu vald 6,66% 10 

Haanja vald 6,67% 11 

Urvaste vald 6,91% 12 

Misso vald 8,93% 13 

Allikas: Autori koostatud RV063 ja TT64 (2016.) andmete alusel 
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Eesti Töötukassa andmete alusel arvutati ka vaadeldud perioodi iga aasta kohta keskmine 

töötuse määr ja selle alusel kogu 2005- 2016 perioodi töötuse määr tööealistest. Keskmise 

töötuse määra alusel on esikohal Meremäe vald ning järgnevad Lasva ja Võru vallad (vasta-

valt siis kohad 1., 2., ja 3.). Kõige kõrgem töötuse määr oli kogu perioodil Misso vallal 

(Tabel 16). 2016. aastal oli Misso vallas registreeritud 22 töötut (vt Tabel 15), kuid ka tööea-

liste osakaal on selles vallas väike, mistõttu töötute osakaal oli 5,1% siis kogu perioodi lõikes 

oli keskmine töötuse määr siiski kõrgeim - 8,9% ja sellega jäi Misso vald kõige viimasele 

kohale (Tabel 16). Arendades ettevõtlust tekib tööhõive kasv, mis tagab parema elukvali-

teedi.  

 

Tabel 17. Majandusliku võimekuse ja ettevõtluse koondindeks 

Allikas: Autori koostatud  

 

Tabel majandusliku võimekuse ja ettevõtluse võimekuse koondindeks võtab kokku valdade 

palgatöötajate brutosissetulekud, ettevõtluse ja töötuse näitajad. Koondindeksi alusel on 

kõige võimekamad selles valdkonnas Mõniste vald ja Haanja vald. Kuigi Haanja valla töö-

tuse tase on viimasel aastal olnud tõusev on palgatöötajate sissetulekute tase ja selle juurde-

kasv olnud siiski kõrgemad. Suhteliselt suur on valla  ettevõtlusaktiivsus (vastavalt 5. koht), 

mis näitab piirkonna potentsiaali ja aktiivsete elanike olemasolu. Pingerea viimast kohta ja-

gavad Antsla ja Urvaste vallad, mis vaadates läbivalt saavutatud kohtade alusel ei ole esi-

meste kohtadega hiilanud. Antsla vald on küll rahvaarvult üks suurimaid valdu, kuid 2015. 

Omavalitsus

Koht 

2015. a. 

brutotulu 

alusel

Koht 2005- 

2015. 

brutotulu 

muutuse 

% alusel

Koht 2015. 

a. maj. akt. 

ev 1000 

elaniku 

kohta arvu 

alusel

Koht 2005-

2015. a. ev 

arvu 

muutuse 

alusel

Koht 2016. 

a.reg.töötut

e osakaalu 

alusel

Koht 2005-

2016. a. 

keskmise 

registreeritud 

töötute 

osakaalust 

tööealistest 

Majan. 

võimekuse 

koondindeks 

(keskmine 

koht 

alaindikaatori

te lõikes

Koht 

majandusliku 

võimekuse 

koondindeksi 

alusel 

Mõniste vald 8 3 6 10 1 4 5,3 1

Haanja vald 1 1 5 4 11 11 5,5 2

Rõuge vald 5 2 3 12 4 8 5,7 3-5

Lasva vald 11 4 7 7 3 2 5,7 3-5

Võru vald 4 6 13 3 5 3 5,7 3-5

Varstu vald 3 7 2 2 13 10 6,2 6

Vastseliina v 6 11 9 1 6 5 6,3 7

Sõmerpalu v 2 5 10 9 8 7 6,8 8

Meremäe v 12 9 1 11 2 1 6,0 9

Võru linn 7 10 12 5 9 6 8,2 10

Misso vald 9 8 4 8 12 13 9,0 11

Antsla vald 13 13 11 6 10 9 10,3 12

Urvaste vald 10 12 8 13 7 12 10,3 12
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aasta palgatöötaja brutotulu Võrumaa valdade lõikes madalaim. Töötute osakaalu analüüsi-

des on tööturu paindlikkuse üheks näitajaks see kuivõrd kiiresti leiavad töö kaotanud inime-

sed uue töö ning milline on tööjõumobiilsus ettevõtete ja tegevusalade vahel. Kindlasti väik-

semate valdade puhul on võimalused väiksemad uue töö leidmisel.  

 

2.4.4 Haldusuutlikkuse alane võimekus Võrumaa kohalikes omavalitsustes 

Haldussuutlikkuse hindamisel lähtub töö autor omavalitsuste eelarvega seotud näitajatest: 

 kohaliku omavalitsuse netovõlakoormusest 2015. aastal; 

 kohaliku omavalitsuse keskmisest netovõlakoormusest 2005-2015. aastal; 

 kohaliku omavalitsuse eelarve tuludest ühe elaniku kohta 2014. aastal; 

 eelarve tulude muutusest ühe elaniku kohta 2005-2014. aastal; 

 hariduskuludest elaniku kohta 2015. aastal; 

 sotsiaalse kaitse kuludest elaniku kohta 2015. aastal; 

 vaba aja, kultuuri ja religiooni kuludest elaniku kohta 2015. aastal. 

 

Statistikaameti (2016) mõistete alusel on „netovõlakoormus omavalitsuse võlakohustuste 

suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe“. Kui likviidsed varad ületavad võlakohus-

tusi, on netovõlakoormus 0. Kui võlakohustused ületavad likviidseid varasid, siis jagatakse 

võlakohustuste ja likviidsete varade vahe põhitegevuse tuludega ning väljendatakse protsen-

tides. 

2015.aastal oli ligi kolmandikul ehk neljal omavalitsusel rohkem likviidseid varasid kui võ-

lakohustusi (kõik need neli valda jagasid kohta 1. (vt Tabel 18), (keskmise arvutamiseks on 

antud neile kõigile sama koht) ning üheksa valla puhul ületasid võlakohustused likviidseid 

varasid. Urvaste oli ainuke vald, mille puhul kogu perioodil likviidsed varad ületasid võla-

kohustusi. Lasva valla netovõlakoormus oli suhteliselt väike 2015.aastal ja samuti kogu vaa-

deldaval perioodil on see olnud suhteliselt väike (Tabel 18). Netovõlakoormuse % oli suurim 

Mõniste vallal (13. koht), mille puhul näiteks 2015.aaasta netovõlakoormus oli 780 000 ja 

põhitegevuse tulud 1,1 miljonit ning seega netovõlakoormuse % põhitegevuse tuludesse oli 

70%. Mõniste netovõlakoormus oli 0 aastatel 2005-2007 ning hakkas peale seda kiiresti kas-

vama.  Enamusel valdadel kasvas netovõlakoormus just majanduskriisi aastatel ja viimastel 

aastatel 2014- 2015 on siiski tugevalt langenud.  
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Tabel 18. Kohaliku omavalitsuse netovõlakoormus 2015. aastal7 ja kohaliku omavalit-

suse keskmine netovõlakoormus 2005-2015. aastal 

Omavalitsus 

Netovõlakoor-

mus % 2015. a. 

Koht netovõla-

koormuse alusel 

tuhat eurot 2015. 

a.  

Keskmine neto-

võlakoormus 

(%) 2005-2015. 

a.   

Koht aastate 

keskmise netovõ-

lakoormuse (%) 

2005-2015. a.  

alusel 

Antsla vald 0 1 5,7 5 

Misso vald 0 1 2,4 3 

Urvaste vald 0 1 0 1 

Vastseliina vald 0 1 7,7 6 

Lasva vald 3 5 1,6 2 

Sõmerpalu vald 11 6 15,8 8 

Haanja vald 16 7 28,8 9 

Võru linn 22 8 51,4 12 

Võru vald 22 9 11,3 7 

Meremäe vald 24 10 2,8 4 

Rõuge vald 37 11 37,2 11 

Varstu vald 44 12 33,9 10 

Mõniste vald 70 13 69 13 

Allikas: Autori koostatud RR399 (2016) andmete alusel 

 

Kohaliku eelarve põhitegevuse tulude alla kuuluvad maksutulud, tulud kaupade ja teenuste 

müügist, saadud toetused jooksvateks kuludeks ning muud tegevustulud (Statistikaamet 

2016). Võrumaal moodustavad valdavalt riigilt saadud toetused erinevate tegevuste läbivii-

miseks rohkem kui poole omavalitsuste eelarve tuludest. Nendele järgnevad makstulud, mil-

lest enamuse moodustab füüsilise isiku tulumaks. Tabelis 19 on toodud kohaliku eelarve 

tulud ühe elaniku kohta ja nende muutus. Ühe elaniku kohta on tulud suurimad rahvastiku 

poolest kõige väiksemates valdades. Alla 1000 elanikuga Meremäe valla eelarve tulud olid 

1,7 miljonit 2014.aaastal. Ühe elaniku kohta oli eelarve tulud 1815 eurot. Meremäe valla 

puhul oli tulude kasv ühe elaniku kohta ka kõige suurem. Misso ja Varstu valdade puhul on 

eelarve tulud ühe elaniku kohta oluliselt suuremad, samas juurdekasv pole olnud nii kiire 

kui Meremäe vallal.  Antsla ja Võru vallad on 2014. aasta andmete alusel saanud peaaegu 

poole vähem tulu ühe elaniku kohta kui Meremäe vald. Haanja vallas oli tulu elaniku kohta 

2005.a. suurim (1287 eurot elaniku kohta) ning ligi poole võrra suurem kui kõige väiksemate 

                                                      

7 Kohalikele omavalitsusüksustele, mis jagasid sama kohta 1- 4 (netovõlakoormus oli 0), on haldussuutlikkuse 
koondindeksi keskmise arvutamisel antud väärtus 1  
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tuludega valdades sel aastal, aga juurdekasv on olnud kõige väiksem ning 2014. aastal on 

Haanja vald 5. kohal Rõuge valla järel.  

 

Tabel 19. Omavalitsuse eelarve tulu 1 elaniku kohta eurodes ja eelarve tulude muutus 

ühe elaniku kohta 2005-2014. aastal 

Omavalitsus 

KOV 

eelarve 

tulu 

2005. a. 

KOV 

eelarve 

tulu 

2014. a.  

Koht 

2014. a. 

tulude 

alusel 1 

elaniku 

kohta 

KOV eelarve tu-

lude muutus 

elaniku kohta (%) 

2005-2014. a. 

Koht eelarve 

tulude 2005- 

2014. a. muu-

tuse alusel 

Meremäe vald 838 1815 1 116,5 1 

Misso vald 938 1699 2 81,1 5 

Varstu vald 1082 1577 3 45,8 11 

Rõuge vald 773 1502 4 94,2 3 

Haanja vald 1287 1413 5 9,8 13 

Mõniste vald 711 1320 6 85,8 4 

Sõmerpalu vald 655 1274 7 94,5 2 

Võru linn 751 1273 8 69,4 7 

Vastseliina vald 776 1244 9 60,2 8 

Lasva vald 644 1102 10 71,2 6 

Urvaste vald 754 1072 11 42,1 12 

Antsla vald 635 980 12-13 54,4 10 

Võru vald 619 980 12-13 58,4 9 

Allikas: Autori koostatud RR31 (2016. a.) andmete alusel 

 

Hariduskulu elaniku kohta on kõige suurem Lasva vallal ja Võru linnal (vt Tabel 20). Võru 

linnas on konkurents tihe ja valikuvõimalus avaram, kuid eks see sõltu paljuski valikutest, 

kas eelistatakse siis oma kodukoha kooli, mille eelis on väiksus või eelistatakse suurvalla 

koole, kus on lapsi rohkem. Lasva vald on küll väike omavalitsus ja lapsi vähe, kuid hari-

dusse panustatakse rohkem kui näiteks mõne suurvalla puhul. Antsla vald, mida on nimeta-

tud ka nö tõmbekeskuseks aga väga haridusse ei panusta ja on tabelis 13. kohal (Tabel 20). 

Meremäe ja Misso vallad on 12. ja 11. kohal, kuid rahvaarvult kõige väiksemad omavalitsu-

sed, mistõttu ka laste arv koolides kesine.  Õpilaste haridusvõimalusi ja valikuid võib mõju-

tada väikevaldades perekonna üldine  majanduslik olukord (näiteks vanemate tööpuudus, 

toimetulekuraskused jne). Eesti haridussüsteemi suureks mureks on laste arvu järsk vähene-

mine ja palju on suletud juba väikevaldade koole. Õnneks on kohalikud omavalitsused aida-

nud toetada väikevaldades õpilasi nii transpordi korraldamisel kui muude koolitarvete ja tee-

nuste toetamisel.  
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Tabel 20. Hariduskulud 2015.aastal  

Omavalitsus 

Hariduskulud  

(tuh. eurot) 

2015. a. 

Rahvaarv 

2015. a. 

Hariduskulu  

elaniku 

kohta (tuh.  

eurot) 

Koht eelarves 

2015. a. hari-

duskulu alusel  

Lasva vald 2359,8 1593 1,481 1 

Võru linn 10 499,50 12458 0,843 2 

Vastseliina vald 1420,1 1835 0,774 3 

Varstu vald 744,1 1017 0,732 4 

Urvaste vald 811,8 1131 0,718 5 

Sõmerpalu vald 1075 1717 0,626 6 

Võru vald 2994,1 4871 0,615 7 

Mõniste vald 481,2 808 0,596 8 

Haanja vald 548,9 969 0,566 9 

Rõuge vald 1102,8 1980 0,557 10 

Misso vald 310,7 591 0,526 11 

Meremäe vald 462,6 939 0,493 12 

Antsla vald 1584,8 3263 0,486 13 

Allikas: Autori koostatud RR301 ja RV0291 (2016) andmete alusel 

 

Avalike teenuste maht ja mitmekesisus näitab, kui palju kohalik omavalitsus panustab oma 

valla kõige raskemini hakkama saavate elanike heaolusse. Sotsiaalse kaitse kulu alusel pa-

nustab kõige enim elaniku kohta Sõmerpalu vald (vt Tabel 21). Järgnevad  Mõniste ja Lasva 

vallad ( 2. ja 3. koht; Tabel 21), mis panustanud 2015.aasta seisuga siis 199 000 ja 369 000 

eurot sotsiaalsetele kaitsekuludele. Kui vaadelda nende kolme  valla registreeritud töötute 

osakaalu, siis Sõmerpalu vald, kes omab siin esikohta on aga 2016. aasta registreeritud töö-

tute osakaalu poolest keskmisest halvemal positsioonil (vt Tabel 15 Sõmerpalu 8 koht, Mõ-

nistel 1 koht ja Lasval 3 koht). Sotsiaalse kaitse kulud on suuremad ka neis valdades, kus 

vähe tööealisi elanikke ning piirkonnas esindatud vähe ettevõtjaid.  

 

Purju (2013: 16) toob välja oma uuringus, et sotsiaalse kaitse kulutuste madal tase on osalt 

seotud madala üldise tulutasemega, osalt aga ka teadliku majanduspoliitilise valiku tulemus, 

mida iseloomustavad suhteliselt madalad maksud ja suhteliselt mõõdukad, kuid väga mada-

lad kulutused. 
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Tabel 21. Sotsiaalse kaitse kulud 2015. aastal  

Omavalitsus 

Sotsiaalne 

kaitse 2015. a. 

(tuh. eurot) 

Rahvaarv 

2015. a. 

Sotsiaalne 

kaitse kulu  

elaniku kohta 

(tuh. eurot) 

Koht eelarves 

sotsiaalse 

kaitse kulu alu-

sel 2015. a. 

Sõmerpalu vald 432,2 1717 0,252 1 

Mõniste vald 199,3 808 0,247 2 

Lasva vald 369,3 1593 0,232 3 

Misso vald 135,8 591 0,230 4 

Rõuge vald 397,7 1980 0,201 5 

Meremäe vald 159,5 939 0,170 6 

Varstu vald 135,9 1017 0,134 7 

Haanja vald 127,0 969 0,131 8 

Vastseliina vald 186,7 1835 0,102 9 

Võru linn 1 249,8 12458 0,100 10 

Urvaste vald 107,2 1131 0,095 11 

Antsla vald 244,3 3263 0,075 12 

Võru vald 361,9 4871 0,074 13 

Allikas: Autori koostatud RR301 ja RV0291 (2016. a.) andmete alusel 

 

Indikaatori vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud elaniku kohta puhul on näha, et arvutuste 

tulemil panustab oma valla elanikesse kõige rohkem Haanja vald (vastavalt koht 1; Tabel 

22). See võib tuleneda asjaolust, et Haanja vallas korraldatakse palju erinevaid spordiüritusi, 

samuti võtab suure osa eelarvest Haanja puhke - ja spordikeskus, mis pakub suusatajatele 

sportimise võimalusi veel ka siis kui Otepääl lumi ammu läinud. Samas pakub Haanja vald 

oma reljeefse loodusliku eripäraga ideaalsed võimalused vaba aja veetmiseks. Teisel kohal 

olev Võru linn on suurim omavalitsusüksus ning pakub kõige mitmekesisemaid võimalusi 

vaba aja veetmiseks. Meremäe vald  paistab silma koha eripärasuse poolest, milleks  on seto 

kultuur ja  usulised, kuhu panustatakse oluliselt rohkem kui teistes valdades.  Sõmerpalu 

vald on tuntud küll oma krossiraja poolest, kuid see on pigem selline hooajaline ettevõtmine 

ning tabelist tulenevalt on näha, et Sõmerpalu vald on selles kategoorias jäänud viimasele 

kohale.   
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Tabel 22. Vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud 2015. aastal  

Omavalitsus 

Vaba aja,  

kultuuri ja re-

ligiooni kulud 

(tuh. eurot) 
Rahvaarv 

2015. a. 

Vaba aja,  kul-

tuuri ja reli-

giooni kulud 

elaniku kohta 

(tuh. eur)  

Koht vaba aja, kul-

tuuri ja religiooni ku-

lude alusel  

Haanja vald 344,3 969 0,355 1 

Võru linn 2 845,10 12458 0,228 2 

Meremäe vald 196,2 939 0,209 3 

Rõuge vald 401,8 1980 0,203 4 

Vastseliina vald 330,6 1835 0,180 5 

Misso vald 82,9 591 0,140 6 

Urvaste vald 151,4 1131 0,134 7 

Võru vald 636,7 4871 0,131 8 

Antsla vald 417,7 3263 0,128 9 

Lasva vald 201,1 1593 0,126 10 

Mõniste vald 95,9 808 0,119 11 

Varstu vald 114,2 1017 0,112 12 

Sõmerpalu vald 168 1717 0,098 13 

Allikas: Autori koostatud RR301 ja RV0291 (2016. a.) andmete alusel 

 

 

Tabel 23. Haldussuutlikkuse koondindeks 

Allikas: Autori koostatud 

 

Omavalitsus

Koht 

netovõlako

ormuse 

alusel 

tuhat eurot 

2015. a.

Koht 2005- 

2015. a. 

keskmise 

netovõlako

ormuse 

alusel

Koht 

2014. a. 

tulude 

alusel 1 

elaniku 

kohta

Koht 

eelarve 

tulude 

muutuse 

(%) alusel 

2005- 2014. 

a.

Koht 

eelarves 

haridusku

lu alusel 

2015. a.

Koht 

eelarves 

sotsiaalse 

kaitsekulu 

alusel 

2015. a.

Koht 

eelarves  

vaba aeg, 

kultuur ja 

religiooni 

alusel 

2015. a.

Haldusuutlik

kus 

koondindeks 

(keskmine 

koht 

haldussuutlik

kuse 

alaindikaatori

te lõikes) 

Koht 

haldusuut

likkuse 

koondind

eksi 

alusel

Misso vald 1 1 2 5 11 4 6 4,3 1

Sõmerpalu v 6 5 7 2 6 1 13 5,7 2

Lasva vald 5 5 10 6 1 3 10 5,7 3

Meremäe v 10 8 1 1 12 6 3 5,9 4

Rõuge vald 11 11 4 3 10 5 4 6,9 5

Vastseliina v 1 4 9 8 3 9 5 5,6 6

Võru linn 8 13 8 7 2 10 2 7,1 7

Mõniste v 13 12 6 4 8 2 11 8,0 8

Varstu vald 12 9 3 11 4 7 12 8,3 9-10

Haanja vald 7 10 5 13 9 8 1 7,6 9-10

Urvaste vald 1 1 11 12 5 11 7 6,9 11

Võru vald 9 7 12 9 7 13 8 9,3 12

Antsla vald 1 1 12 10 13 12 9 8,3 13
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Haldussuutlikkuse koondindeksi alusel (vt Tabel 23) said kõige kõrgemad kohad Misso ja 

Sõmerpalu vald (kohad 1. ja 2.), mille keskmine netovõlakoormus on olnud väike, samas 

eelarve tulud elaniku kohta märksa suuremad kui näiteks rahvaarvu poolest oluliselt suure-

mates omavalitsusüksustes. Kõige madalama haldussuutlikkuse alase võimekusega on 

Antsla vald, mille tulud elaniku kohta on teistest madalamad ja nende juurdekasv aeglasem, 

samas keskmine võlakoormus on olnud suur. Vastseliina vald ja Võru linn asuvad pingereas 

suhteliselt keskel. Ka Rõuge vald, mis paistis silma teistes alaindikaatorite koondindeksite 

alusel väga võimekana, on haldussuutlikkuse koondindeksi alusel 5. kohal.  

 

2.4.5 Järeldused Võrumaa praeguste omavalitsuste võimekuse kohta 

Käesoleva väitekirja eesmärk oli võrrelda Võrumaa kohalike omavalitsuste võimekust liitu-

miseelsel perioodil. Töös võrreldi Võrumaa 13 omavalitsusüksust omavahel 4 valdkonna 

alusel: inimkapital, sotsiaalne kapital, majanduslik võimekus ja ettevõtlus ning haldussuut-

likkus. Eespool toodud analüüsis arvatud koondindeksid on järgnevas Tabelis 24 kokku võe-

tud.  

 

Tabel 24. Kokkuvõte koondindeksite alusel   

Allikas: Autori koostatud 

          

 

Praegused 

2016. a 

KOV-id

Inimkapitali 

koondindeks 

(keskmine 

koht 

alaindikaatorite 

lõikes)

Sots. kapitali 

koondindeks 

(keskmine 

koht 

alaindikaatorite 

lõikes)

Majan. 

võimekus ja 

ettevõtlus 

koondindeks 

(keskmine koht 

alaindikaatorite 

lõikes)

Haldussuutlikkus 

koondindeks 

(keskmine koht 

alaindikaatorite 

lõikes)

Kokku 

võimekuse 

indeks

Koht 

praegustel 

KOV-del 

võimekuse 

indeksi 

alusel

Rõuge vald 2,2 6 5,7 6,2 5,03 1

Vastseliina v 3 7,3 6,3 6,3 5,73 2

Lasva vald 5,2 7 5,7 5,8 5,93 3

Võru vald 4 7 5,7 9,3 6,50 4

Sõmerpalu v 6,8 6,8 6,8 5,7 6,53 5

Haanja vald 6,4 7 5,5 7,7 6,65 6

Mõniste vald 8,4 5,8 5,3 7,2 6,68 7

Meremäe v 9,4 5,5 7 5,9 6,95 8

Varstu vald 10 5,2 6,2 7,7 7,28 9

Misso vald 11,2 4,2 10 4,8 7,55 10

Võru linn 6,6 10,3 8,2 7 8,03 11

Urvaste vald 8,8 8,7 10,3 7,8 8,90 12

Antsla vald 9 7,7 10,3 9,5 9,13 13

Uus moodustatav Rõuge vald Uus moodustatav Võru vald



66 
 

Inimkapitali koondindeksi alusel on kõige parema koha saanud Rõuge vald ja ka muudes 

valdkondades on Rõuge vald olnud keskmisest kõrgematel astmetel. Eelnevalt on töös ka-

jastatud, et nii Rõuge vald kui ka kogukond on panustanud väga aktiivselt oma piirkonna 

arengusse, olles üks võimekamatest omavalitsustest Võrumaal paistes silma just oma eripära 

loomisega. Esikolmikusse jäävad ka Lasva ja Mõniste vald, kes on küll väiksemad vallad 

võrreldes Rõuge omavalitsusega, kuid koondindeksite kokkuvõtte alusel saavutanud väga 

positiivsed tulemused. Tabeli viimastelt kohtadelt leiame Võru linna, Urvaste ja Antsla valla 

(kohad vastavalt Tabel 24 alusel 11., 12. ja 13.). Võru linn on võrreldes teiste omavalitsus-

tega üks suurimaid ning nö omaette tõmbekeskus, kes vastab Vabariigi Valitsuse poolt keh-

testatud haldusreformi miinimumnõuetele ega pea kellegagi ühinema jäädes kõigile ümber-

kaudsetele valdadele oluliseks koostööpartneriks. Võru linn on küll suur ja ei pea ühinemist 

ette võtma, kuid lähtuvalt analüüsi tulemustest koodindeksi alusel saadud 11. koht ei ole 

sugugi positiivne ja vajab tõhusamate meetmete rakendamist.  

Eelnevalt teoreetilises osas välja toodud järeldustest selgus, et suurem omavalitsus võib küll 

omada mitmeid eeliseid näiteks - personali täpsem spetsialiseerumine, valitsemise läbipaist-

vus, teenuste pakkumine  kvaliteetsem, kulude madalam efektiivsus jne. Samas Võru linna 

puhul on märgata rahvaarvu kahanemist, samuti sotsiaalse kapitali alane võimekus on väga 

madal, mis näitab, et inimesed ei tunne ennast ühtse kogukonnana nii nagu seda on võimalik 

saavutada väiksemas vallas. Ja see on ka paljude praeguste väikevalla elanike põhiline ar-

gument, miks ollakse vastu suurvalla tekkele. Urvaste seevastu oma väiksuses kui ka koon-

dindeksite keskmisest madalama tulemuse alusel on möödapääsmatus olukorras ning ainu-

õige tee on liituda võimekamate omavalitsusüksustega. Antsla vald, mis on ka üks neist suu-

rimatest valdadest on siiski oma võimekuselt kõige kehvemal positsioonil. Vald võib olla 

küll suur, kuid see ei tähenda veel, et valla võimekus on tugev. Samas väiksema valla või-

mekus on tingitud suuresti nii valla toimimisest kui ka kogukonna aktiivsusest ning suure 

valla puhul võib see ühtlustunne väheneda ja mõjuda pigem piirkonna eripära kadumisele.  

 

Üldiselt saab järeldada kokkuvõtva koondindeksi tabeli põhjal, et sotsiaalse kapitali näitaja 

on kõige suurem pigem väiksematest omavalitsustes, samas inimkapitali vähenemine on neis 

suur probleem. Sotsiaalset kapitali on ilmselt oluliselt toetanud omavalitsuste tegevus (suu-

red eelarve tulud elanike kohta). Sotsiaalse kapitali kui ka majandusliku võimekuse ja ette-

võtluse koodindeksite alusel võib veel järeldada ja leida seoseid, et seal kus on aktiivne ko-

halik tegevus ja loodud juurde võimalusi lisatöökohtade näol on ka tabelis olev tulem val-

dade lõikes parem.  
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Omel et al (2011: 41) on rõhutanud, et lisaks majanduslikule heaolule on oluline elukvali-

teet. Vald on  üksus, mille koosseisu kuuluvate inimeste omavahelised suhted on siiski tu-

gevamad ning ollakse rohkem omavahel seotud kui kaugemal olevate valdade elanikega. 

Tugevat kogukonda seovad ühised väärtused, tavad, toetus, usaldus jms. Oluline on, et ko-

halik omavalitsus märkab ja tunnustab aktiivseid kogukondlike inimesi ning leiab võimalu-

sed nende toetamiseks. 

 

Haldussuutlikkuse indeksi alusel on kõige võimekam Misso vald omades tabelis 1 kohta ja 

talle järgneb Sõmerpalu vald. Misso heade tulemuste põhjuseks saab tuua Misso väikseima 

netovõlakoormuse võrreldes teiste valdadega, samas tulude kasv ja muutus elaniku kohta on 

olnud siiski kõrgem. Sõmerpalu vald on haldussuutlikkuse indeksi alusel 2. positsioonil, mis 

on ühe Võrumaa suuruselt keskmise valla kohta väga hea tulemus.  

Tähelepanu tuleks enim pöörata Sõmerpalu vallal nii inimkapitali kui majandusliku - ja et-

tevõtluse alase võimekuse tõstmiseks. Kuna sotsiaalseid sidemeid mõjutab füüsiline kaugus, 

siis nii nagu ka mujal Võrumaa teistes valdades on Sõmerpalus pakutavaid töökohti vähem, 

mis tingib inimeste lahkumise, et leida mujal tööd. Sõmerpalu valla majanduslikult aktiiv-

sete ettevõtete arvu muutus on olnud aastail 2005-2015 78%, mis on päris suur muutus võr-

reldes teiste väikevaldadega (vt Tabel 14.). Muude koondindeksite osas jääb Sõmerpalu vald 

pigem alla keskmise, kuid praeguste omavalitsuste üldise võimekuse koondindeksi alusel 

(4-5. kohtale). 

 

Rändeprobleem on üle-eestiline, kuid eriti tuntav just ääremaa piirkondades, kus ettevõtluse 

osakaal väiksem, kuid sotsiaalsed probleemid suuremad. Rändeprobleem on tuntav ja tõsi-

seltvõetav teema ka Võru maakonnas ning majanduslikult rasked ajad ja rahulolematus ei 

leevenda seda valdkonda sugugi. Samas on siin suur osa ka suurlinnastumisel, kuid selline 

hajusasustus ei soodusta kodanike kogukonnatunnetust. Inimesed liiguvad ja asuvad elama 

piirkonda, kus on tööd ja pakutavate avalike teenuste maht võimalikult mitmekesine. Rän-

deprobleemi võimalike lahendustena nähakse meetmeid eelkõige efektiivse rändepoliitika 

kujundamises, Eesti riigi atraktiivsuse suurendamises nii elu-kui tööpaigana, uute tööstu-

salade ja nendega tekkivate lisatöökohtade loomises jms. 
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2.4.6 Võrdlus võimalike tulevaste omavalitsuste kohta 

2017.aasta aprilli lõpu seisuga on valitsus teinud ettepaneku moodustada Antsla, Urvaste,  

Orava, Vastseliina, Lasva, Sõmerpalu ja Võru valla alusel üks suur haldusüksus nimega 

Võru vald. Mõniste, Misso, Varstu, Haanja ja Rõuge valla kooslus jääb küll samaks, kuid 

uue moodustatava omavalitsusüksuse nimeks saab olema Rõuge vald. Meremäe vald on 

plaanitud liita eraldi Setomaa valda, mis moodustaks koos Mikitamäe ja Värska valla ning 

Misso valla Luhamaa nulk koosluse näol uue Võrumaa omavalitsusüksuse nimega Setomaa 

vald.  

Tabel 25. Uute võimelike omavalitsuste võimekus (praeguste omavalitsuste võimekuse 

indeksi alusel) 

Uued moodustata-

vad KOV-id 2017. 

a. eelnõu alusel Omavalitsus 

Rahvaarv oma-

valitsuses 

01.01.2016. a. 

seisuga 

Praeguste KOV-

de indeks 2005-

2016. a. arvu-

tuste alusel 

Uute võimalike 

KOVde indeks 

2005-2016. a. alu-

sel8 

Rõuge vald 

Rõuge vald 2157 5,03 

6,64 

Haanja vald 1084 6,65 

Varstu vald 1050 7,28 

Mõniste vald 859 6,68 

Misso vald 631 7,55 

 Kokku elanikke 5781  
 

Setomaa vald 

Värska vald 1322  

6,95 Meremäe vald 1032 6,95 

Mikitamäe vald 939  
 Kokku elanikke 3293  

 

Võru vald 

Võru vald 4711 6,50 

7,12 

Antsla vald 3325 9,13 

Vastseliina vald 1970 5,73 

Sõmerpalu vald 1771 6,53 

Lasva vald 1684 5,93 

Urvaste vald 1269 8,90 

Orava vald 719  
 

Kokku elanikke 15449  
 

Allikas: Autori koostatud  

 

                                                      

8 Mikitamäe, Värska ja Orava vallad on praegu Põlvamaa koosseisus ning töös tehtud võrdlustes neid hinnatud 

ei ole. Veerus uute kohalike omavalitsuste indeks on arvutus ilma nende omavalitsusteta.   
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Tabelis 25 on toodud arvutus, milline oleks uute moodustavate valdade võimekus praeguste 

valdade koondindeksi analüüsi 2005-2016. aasta  tulemuste alusel. Kuna Põlvamaa valdu 

käesolevas töös ei analüüsitud, siis peab arvestama, et võrdluses ei ole nende andmeid. Se-

tomaa valla võimekust ei saa seetõttu hinnata, sest praegu on ainult käesoleva töö raames 

arvutusliku poole pealt kätte saadavad Meremäe andmed.   

 

Kui praeguse analüüsi alusel võrrelda uue eelnõu alusel välja pakutud Rõuge ja Võru valdu 

(ilma Orava valla  andmeteta), siis tundub võimekam olevat  antud analüüsi tulemuste alusel 

siiski Rõuge vald, mille puhul ühinevad seniste arengute poolest sarnasemad vallad (vt Tabel 

24.) - Rõuge vald (1. koht,) Mõniste vald (7. koht), Haanja vald (6. koht). Kõige madalamal 

kohal on Miss vald (10. koht; vt tabel 24). Võru valla puhul tunduvad erinevused olevat 

suuremad – uues vallas Lasva on võimekuse poolest praegu (Tabel. 24 alusel) 3. kohal, sa-

mas Antsla ja Urvaste vald on nimekirja lõpus. Seega võib arvata, et kontrastid on suuremad.  

 

Reiljan (2009: 66) on täheldanud, et „regioon on sotsiaalmajanduslikus mõttes territoriaalne 

üksus, mille koosseisu kuuluvate inimeste ja ettevõtete omavahelised suhted (koostöö, mõju 

üksteisele ja infovahetus) on intensiivsemad kui regioonist väljapoole jäävate subjektidega.“ 

Üldisemalt mõeldes, siis on praegused omavalitsused nii suuruselt kui oma vajaduste poolest 

erinevad, kuid juba varasemalt tihedalt seotud nii erinevate projektidega kui ka igapäevase 

koostöö näol. Aktiivsemad inimesed liiguvad linnalähistesse piirkondadesse, kas siis elama 

või kasutavad linna vaid tööalase väljundina ja kohapeale jäävad need, kel olemas töö, kes 

hindavad väikevalla eripära ja isikud, kes on sotsiaalsetes - või majanduslikes raskustes.  

Võru vallas toimus 23. ja 24. aprillil rahvaküsitlus, mille eesmärk oli välja selgitada  koda-

nike arvamus Vabariigi Valitsuse poolt algatatud Võru valla moodustamise osas.  

Võru vallas osales rahvaküsitlustes 618 valla kodanikku ehk 15,4 %. Arvamust sai avaldada 

nii kohale minnes kui elektroonselt (Võru vald 2017a).  

 

Küsimusele, et (Võru vald 2017b) „kas toetate Vabariigi Valitsuse poolt algatatud Võru 

valla, Lasva valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla, Orava valla, Antsla valla ja Urvaste 

valla ühendamist üheks omavalitsusüksuseks“, vastas küsimusele JAH 14 kodanikku ehk 

2,3% valijatest ja EI 603 ehk 97,6% hääletajatest.  

 

Vaadates seda suurt vastuolu protsenti, siis on näha, et ei soovita nii paljude valdade koos-

lusest moodustavat uut Võrumaa kohalikku omavalitsust nimega Võru vald. Rahvaarvult uus 
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moodustatav vald ületaks küll soovitusliku 11 000 elaniku piiri, kus saadav lisatoetus on riigi 

poolt kui boonuseks, kuid mõte nii suurest omavalitsusüksusest ei ole tervitatav.  

 

Majandusliku võimekuse tõstmiseks tuleb valdadel kindlasti leida võimalused ja toetada 

tööstusalade arendamist, sest kus on tööd, seal on ka inimesi. Eriti paistavad silma negatiiv-

selt Võru valla koosluses Antsla ja Urvaste vald (mõlemal 12. koht), kes on väga madala 

võimekusega just majandusliku võimekuse ja ettevõtluse kategoorias (vt Tabel 24). Kõige 

võimekamad selle indeksi alusel on Mõniste vald (1. koht) ja Haanja vald (2. koht), kes 

kuuluvad uue moodustatava Rõuge valla koosseisu.  

 

Haldusuutlikkuse parandamisel saavad uued moodustatavad omavalitsused panustada kva-

lifitseeritud spetsialistide olemasolule, muuta paindlikumaks ja efektiivsemaks teenuste pak-

kumine ning tõhustada ja toetada kohaliku populatsiooni koostööd. Töö autorina ja ühe lii-

tuva valla elanikuna kahtlen, kas nii suures vallas kui moodustatav Võru vald säilib kogu-

konna senine koostöö, piirkonna eripära ning selle spetsiifilised arenguvajadused. Kohalik 

viitab siiski väiksemalt piiratud territooriumile, mida moodustatav Võru suurvald ei saa sel-

lises koosluses olema. See on ka põhjustest, miks ollakse suurvalla vastu. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli võrrelda Võrumaa kohalike omavalitsuste võimekust lii-

tumiseelsel perioodil. Teoreetilises osas keskendus esmalt töö autor regionaalse arengu, ko-

haliku omavalitsuse ja haldusreformi temaatikat käsitlevatele teemadele. Erinevate autorite 

seisukohtadele tuginedes on regioon kompleksne, mitmetasandiline territoriaalne üksus või 

elukeskkond, mis sisaldab endas majanduslikke, sotsiaalseid, poliitilisi, ökoloogilisi ja kul-

tuurilisi aspekte.  

 

Eestis on juba mõnda aega olnud probleemiks ja palju kõneainet tekitavaks teemaks suured 

piirkondlikud regionaalsed erinevused just kohaliku omavalitsuse tasandil. Nii regionaalset 

kui ka kohalikku arengut mõjutavate teguritena on kõige rohkem käsitlust leidnud arutelud 

kohaliku omavalitsuse ja kohaliku elanikkonna rolli ja jätkusuutlikkuse üle.  

 

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on olnud ja on ka tänasel päeval piirkonna võimekuse aren-

damine omades õigust, võimet ja kohustust korraldada ja juhtida kohalikku elu. Riigireform, 

mis jaguneb riigivalitsemise - ja haldusreformiks on ellu kutsutud suuresti just seetõttu, et 

kohalike omavalitsuste edasine toimimine praegusel kujul ei ole pikemas perspektiivis kuigi 

jätkusuutlik. Puudused kohalike omavalitsuste tasandil esinevad eelkõige suutmatuses oma 

arengut kavandada, puudus on spetsialistide olemasolust, sisemine kontroll on liialt nõrk, 

puudub koostöö rahva ja ettevõtjate tasandil jms ehk võim on kaugenenud rahvast. Samas 

tuleb tõdeda, et piirkondade arenguvajadused ja eeldused ongi erinevad ning ei saa vaid re-

formimisel lähtuda liialt valdkonnakesksetest huvidest. Selles osas mängivadki väga olulist 

rolli just kohalikud omavalitsused, mis koos oma elanikega saavad luua elujõulise ja konku-

rentsivõimelise elukeskkonna, kuhu tahetakse tulla, et jääda.  

 

Magistritöö analüüsi teostamiseks on töö autor väga paljude regionaalset ja kohalikku elu 

arengut mõjutavate tegurite hulgast välja valinud neli valdkonda, milleks on inimkapital, 

sotsiaalne kapital, majanduslik võimekus ja ettevõtlus ning haldussuutlikkus. 

 

Töö teoreetilise osa viimases jaos antakse ülevaade käimasolevast haldusreformist, mis on 

alguse saanud juba 1990. aastate algusest ning kestnud seega 27 aastat, mis on liialt pikk aeg 

jõudmaks otsusele reform läbi viia. 2016. a. suvel võeti vastu Haldusreformi seadus ja 

praegu ollakse I ja II etapi läbimises, kus siis Vabariigi Valitsus on 15. veebruari seisuga 
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algatanud nende omavalitsusüksuste haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride 

muutmise, mis ei vasta kriteeriumile ega lähe ka erandi alla. Eelnõu alusel on praegusel kujul 

võimalike uute Võrumaa kohalike omavalitsuste näol välja pakutud kolm kooslust-Võru 

vald, Rõuge vald ja Setomaa vald. Rahvaküsitlus uute moodustavate suuremate omavalit-

susüksuste kohta on toimunud ja tulemused ei ole üllatavad. Valdav enamus on vastu suure 

Võru omavalitsusüksuse moodustamise poolt ning nüüd jääb siis ainult oodata, kas Vabariigi 

Valitsus arvestab ka kodanike huvidega või langetab otsuse võimupositsioonist lähtuvalt. 

 

Kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkust, ühinemist, piirkondlikku arengut ja võimekust on 

Eestis hinnanud väga mitmed uuringud, teadusartiklid ning samuti mitmed bakalaureuse - ja 

magistritööd. Kokkuvõtvalt saab öelda, et haldusreform on piirkondliku arengu ja või-

mekuse jätkusuutlikkust silmas pidades vajalik. Omaette teemaks on aga kohalike omavalit-

suste optimaalne suurus, mille kohta leiab erinevaid argumente. Suurem omavalitsus on nii 

teenuste, personali kui ka tulude osas paremini spetsialiseerunud, samas jääb vajaka paind-

likkusest, tõhusamast kontrollist ja koostööst, mis väiksemate koosluste moodustamise näol 

on efektiivsem.  

 

Magistritöö empiirilises osas võrdleb töö autor esmalt praeguste Võrumaa kohalike omava-

litsuste võimekust liitumiseelsel perioodil toetudes peamiselt Eesti Statistikaameti, Võrumaa 

Omavalitsuste Liidu, valla kodulehed jms statistilistele andmetele. Nii praeguste kui tuleviku 

kohalike omavalitsusüksuste võimekuse hindamiseks on indikaatoritena  kasutusel sekun-

daarandmed, mille algusaastaks on 2005 ja lõpuaastaks 2015 või 2016. a., sõltuvalt andmete 

kättesaadavusest töö kirjutamise hetkel.  

 

Inimkapitali näitajat on käsitletud pea kõigis töö autori poolt uuritud aruannetes, teadusar-

tiklites, mis näitab, et tegur on väga oluline just kohalike omavalitsuste võimekuse hindami-

sel. Ilma inimesteta ei eksisteeri kogukonda, mis on aga ühe võimeka omavalituse alusbaa-

siks.  

 

Inimkapitali alase näitaja võimekuse hindamiseks kasutati järgmiseid indikaatoreid: rah-

vaarv, rahvastiku arvu protsentuaalne muutus, 15-64-aastaste elanike protsentuaalne muu-

tus, kõrgharidusega elanike osakaal ning aasta keskmine rändesaldo 1000 elaniku kohta. 

Inimkapitali alase koonindeksi alaindikaatorite järgi on kõige parema võimekusega (vt Tabel 

5) Rõuge vald (koht 1.) ning järgnevad Vastseliina vald (koht 2.) ja Võru vald (koht 3.). 
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Vähemvõimekamad nii rahvaarvu kui inimkapitali näitaja alaindikaatori alusel on Misso, 

Varstu ja Meremäe vallad (kohad 13,12 ja 11).  

 

Ühiskonna toimimisel on oluline roll samuti sotsiaalsel kapitalil. Võimeka haldusüksuse üks 

tunnuseid on ühistegevusest toimiva ja majanduslikult edasiviiva kolmanda sektori olema-

solu. Sotsiaalse kapitali indeksi analüüsimiseks valiti välja töös järgmiseid indikaatorid: ma-

janduslikult aktiivsete mittetulundusühingute arvu muutus 1000 elaniku kohta, kohalikel va-

limistel osalemise aktiivsus, talgute arv 1000 elaniku kohta, keskmine talgutel osalejate arv, 

kultuurimajades/rahvamajades tegutsevate ringide arv 1000 elaniku kohta ja kultuurimaja-

des/rahvamajades tegutsevate ringide keskmine osalejate arv ringi kohta.  Sotsiaalse kapitali 

koondindeksi alaindikaatori alusel (vt Tabel 12) tulevad esile Misso (koht 1. ), Varstu (koht 

2. ) ja Meremäe (koht 3.) vallad. Huvitav on siinkohal tõdeda, et kui inimkapitali koondin-

deksi alaindikaatorite alusel on need kolm eelmainitud valda viimasel kohal, siis antud indi-

kaatori alusel on need vallad väga võimekad. 11 kohal on Antsla vald (koht 11.), kes on küll 

rahvaarvult kolmas vald, kuid see-eest madala sotsiaalse võimekusega.  

 

Oluline valdkond ja valla võimekuse näitaja on samuti töös käsitletav  majanduslik võimekus 

ja ettevõtlus, mille arvutamisel lähtuti töös järgnevatest indikaatoritest: palgatöötaja kuu-

keskmine brutotulu, palgatöötaja kuukeskmine brutotulu protsentuaalne muutus, majandus-

likult aktiivsete ettevõtete arv 1000 elaniku kohta, majanduslikult aktiivsete ettevõtete ko-

guarvu muutus, registreeritud töötute osakaal tööealistest elanikest ja  keskmine töötuse 

määr Võrumaa kohalikes omavalitsustes. Esimest kohta majandusliku võimekuse ja ettevõt-

luse koondindeksi alaindikaatori alusel omab teostatud analüüsis Mõniste vald (vt Tabel 17) 

ning talle järgneb Haanja vald (koht 2.). Sõmerpalu vald, mis on siin indeksi alusel 8. kohal, 

omab keskmist kohta ka inimkapitali (koht 7.) ja sotsiaalse kapitali (koht 6.) indeksite alusel.  

 

Haldusuutlikkuse all on antud töö kirjutamisel lähtutud eelkõige valdade eelarvega seotud 

indikaatoritest: kohaliku omavalitsuse netovõlakoormus, kohaliku omavalitsuse keskmine 

netovõlakoormus, kohaliku omavalitsuse eelarve tulu ühe elaniku kohta, eelarve tulude muu-

tus ühe elaniku kohta, haridus-, sotsiaalse kaitse -, vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud 

elaniku kohta. Samas haldussuutlikkuse koondindeksi alaindikaatori alusel on Sõmerpalu 

valla võimekus keskmisest kõrgem (vt tabel 23) omades 2. kohta. Esikohal on Misso vald 

ning viimaseid kohti omavad Antsla, Võru ja Urvaste vallad (vastavalt kohad siis 13., 12., 

11.).  
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Töö eesmärgi saavutamise üks lähteülesannetest oli samuti võrrelda uute eelnõu alusel välja 

pakutud tuleviku Võrumaa kohalike omavalitsuste võimekust. Käesoleva töö raames saab 

võrrelda ja anda hinnangu kahe uue võimaliku Võrumaa omavalitsuse kohta, milleks on 

Rõuge ja Võru omavalitsusüksused. Välja pakutud Setomaa omavalitsus jääb käesolevas 

töös hindamata, sest puuduvad andmed koondindeksite näol Värska ja Mikitamäe valla 

kohta, kes kuuluvad praegu veel Põlvamaa omavalitsuse koosseisu. Samal põhjusel ei saa 

ka hinnata Orava valla võimekust, kuid töö autori arvates ei saa ühe valla välja jätmine ana-

lüüsist mõjutada suuresti moodustatava Võrumaa valla üldist võimekust. Kahe suurvalla 

omavahelise indeksi võrdluse tulemil omab parimat võimekust uus moodustatav Rõuge vald.  

 

Analüüsi tulemused näitavad, et aastate 2005-2016 võrdluses on Võrumaa omavalitsusük-

sused väga erineva suuruse, võimekuse ja haldussuutlikkusega. Nii praegusi kui tulevasi 

omavalitsusüksusi võrreldes saab väita, et suurem vald ei ole alati võimekam ning väiksemal 

omavalitsusel on teatud eelised, näiteks olla paindlikum, eripära hoidvam, kuid tuleb tõdeda, 

et siiski napib ressursse ja personali. Üldine eesmärk on siiski koos võimekama omavalit-

susüksuse loomine, mille alusel võiksid väheneda nii riigi üldised regionaalsed kui kohalike 

omavalitsuste erinevused. Loodavad omavalitsusüksused olenemata suurusest peaksid 

olema veel võimekamad kui siiamaani ning võtmesõnadeks saab tulevikus olema usaldus, 

avatus ja koostöö kõigi osapoolte vahel.  

Käesolevas magistritöös käsitletud uuringud ja analüüsi tulemused loovad tõdemuse, et riigi 

poolt ette võetud muudatused riigireformi näol on möödapääsmatu ja vajalik. Reformimisel 

ei tohiks kindlasti ära unustada kogukondi ja piirkondlikke eripärasusi, mis on üks väga olu-

line osa võimeka omavalitsuse moodustumisel. Eks aeg näitab, mida otsustab riik ja kas 

praegu välja pakutud sundliitmised sellisel kujul ka teostatud saavad. Kindlasti ei saa otsu-

seid teha rutakalt, kuid aega on möödunud juba päris palju, et asi ära teha. Loodetavasti on 

vastuvõetavate otsuste aluseks põhjalikud analüüsid ja uurimused ning nendest lähtuvalt 

sünnivad kõige paremad ja otstarbekamad valikud. Lõpetuseks sobib autori arvates Eesti 

vanasõna „ Üheksa korda mõõda, üks kord lõika“. 
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THE CAPABILITIES OF VÕRU COUNTY’S LOCAL GOVERNMENTS ON THE PRE-

AMALGAMATION PERIOD  

SUMMARY 

The objective of the master’s thesis at hand is to compare the capabilities of local munici-

palities of Võru county in the pre-amalgamation period. In the theoretical part, the author 

first focused on regional development and on topics to do with local government reform. 

Supported by different author’s perspectives, a region is complex, multi-level territorial unit 

or living environment, which entails economic, social, political, ecological and cultural as-

pects.  

 

Estonia has had a problem with large-scale regional differences, especially on a local gov-

ernment level, which has been a subject for discussion for a while now. Discussions over 

local government and the role of local population, as well as economic sustainability, are the 

factors affecting both regional and local development the most.   

 

The task for local governments has always been and remains to this day the improvement of 

regional capabilities, having therefore the right and ability and a duty to organize and manage 

local life.  Government reform, which divides into government and local government reform 

has been called into action mostly because the continued operation of local governments in 

their present manner is no longer sustainable from a future perspective. Deficiencies on the 

local government level are present first and foremost in the unwillingness to plan their own 

development, which is due to the lack of specialists, lacking self-control, and the fact that 

the co-operation with people and the private sector is lacking e.g. the government has re-

ceded from the people. Although, it has to be said that the development needs and expecta-

tions are indeed different and in the case of reforms one cannot focus too much on a specific 

sphere of interest. Local governments in that regard, have a vital role to play, in the sense 

that they, along with their residents can create a sustainable and viable living environment 

that invites to come and stay.  

 

In order to execute the analysis for the master’s thesis, the author has chosen four fields of 

interest out of very many factors that affect regional and local life, which are human capital, 

social capital, economic viability, entrepreneurship and administrative capacity. 
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A review of the ongoing administrative reform is presented in the last part of the theoretical 

section. The administrative reform started as early as the beginning of the 1990s and there-

fore has been an ongoing process for 27 years, which is too long of a time to conclude it.  In 

the summer of 2016 the Administrative Reform Act was passed and presently it is going 

through its first and second stages, and as of 15th of February the government of has started 

to modify the borders and management of those local governments, which do not meet the 

criteria and do not qualify as an exception. Pursuant to the bill, the current three possible 

combinations for Võru county are: Võru municipality, Haanja municipality and Seto munic-

ipality. A referendum concerning the new and bigger municipalities has taken place and the 

results are not surprising.  A majority is against the forming of a large Võru municipality 

and now it remains to be seen whether the government will take into account the interests of 

the citizens or makes the decision unilaterally. 

 

A great many studies, research papers and bachelor's and master’s theses have assessed the 

sustainability, areal development and capabilities of local governments in Estonia. In con-

clusion, it can be said that local government reform is needed from the viewpoint of regional 

development and sustainable capability. A different topic altogether is the optimal size of 

local governments, about which various arguments can be found. A bigger local government 

is better specialized when it comes to public services, personnel and revenue, but lacks flex-

ibility, efficient self-control and co-operation, which is more likely for smaller communities.  

 

In the empirical section of the thesis, the author first compares the current capabilities of 

Võru local municipalities in the pre-amalgamation period, relying mostly on Statistics Esto-

nia, Võru Local Government Association, websites of local governments and on other sta-

tistical data. Secondary data is used as an indicator, in order to assess the current and future 

capabilities of local municipalities, whereas the data beings with 2005 and ends at 2015 or 

2016, depending on data availability during the writing of this thesis.  

 

The human capital factor is used in almost all of the reports and research articles studied by 

the author, which shows that the aforementioned factor is very important when it comes to 

assessing local government capabilities. Without people, there can be no community, which 

is one of the fundamentals of a capable municipality.  
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To assess the human capital capability – the following indicators were used:  population in 

2016, the change in population from 2005- 2016; proportional change in 15-64 year resi-

dents, percentage of residents with higher education and the average net migration per 1000 

residents. According to the sub-indicator of the human capital’s composite index, the most 

competitive municipalities are (see Table 5.) Rõuge municipality (first place), Vastseliina 

municipality (second place) and Võru municipality (third place). Based on both population 

numbers and human capital indicator’s sub-indicator the less capable municipalities are 

Misso, Varstu and Meremäe (13th,12th and 11th place).  

 

Social capital has an important role in a functioning society. One of the traits of a capable 

municipality is the existence of an economically forward-oriented and people-operated third 

sector. In order to analyse the social capital index, the following indicators were chosen: 

number of  non-profit organisations per 1000 residents, local municipality voting activity, 

amount of community organised activities per 1000 residents, average number of residents 

who took part of the community activities, number of participants per club in civic and cul-

ture centres. According to the sub-indicator of the social capital’s composite index (see Table 

12) the first place among municipalities is Misso (1st place), Varstu (2nd place), and 

Meremäe (3rd place). Interestingly, it must be said that according to the sub-index of human 

capital’s composite index, those three aforementioned municipalities are in the last place, 

whereas according to social capital’s indicator those three municipalities are very capable.   

In the last place is the municipality of Antsla (11th place), which is the third biggest in pop-

ulation, but with a low social capability. 

 

Economic capability and entrepreneurship are also important areas of interest and a sign of 

a capable municipality. Calculating those was done by taking into account the following 

indicators: proportional change in average gross income of a paid worker, economically ac-

tive companies per 1000 residents, proportional change in economically active companies, 

the percentage of unemployed workers of working-age population and the average unem-

ployment rate in Võru municipality local governments. Mõniste municipality holds the first 

place according to the sub-indicator of the economic capability and entrepreneurship’s com-

posite index (see Table 17), and is followed by Haanja municipality.  Sõmerpalu municipal-

ity, which is ranked 8th on the economic index also holds an average position in the human 

capital index (7th place) and social capital index (6th place).  
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Administrative capacity in the framework of this thesis is mostly reflected in the indicators 

to do with local government budgets such as: local municipality’s net indebtedness, local 

municipality’s average net indebtedness, local municipality’s revenue per one resident, 

change in local government’s revenue per one resident, educational, social, defence, leisure, 

culture and religion expenses per one resident. At the same time, according to the sub-indi-

cator of administrative capability’s composite index, the capability of Sõmerpalu municipal-

ity is higher than average ranking at second place (2nd) (see Table 23).  Misso municipality 

is on the first place and on the last places are Antsla, Võru and Urvaste municipalities (placed 

accordingly 13th, 12th and 11th). 

 

One of the terms of reference in order to achieve the goal of the thesis was to compare the 

new Võru county's local municipalities’ capabilities in the future, as it is predicted by the 

bill (Administrative Reform Act).  The thesis at hand can be used to compare and assess the 

two new possible municipalities, which will be called Rõuge and Võru municipalities after 

the amalgamation.  The proposed Seto municipality will not be assessed in this thesis, since 

there is no data in the form of composite indices for the Värska and Mikitamäe municipalities 

that as of this date belong to the Põlva county. Therefore, it is also impossible to assess the 

capabilities of Orava municipality, but in the author's opinion the exclusion of one munici-

pality cannot largely affect the general capabilities of the future formation of new Võru mu-

nicipality.  The result of comparing two large municipalities’ respective indices shows that 

the future Rõuge  municipality has the best capability.  

 

The results of the analysis show that the municipalities of Võru county have been very dif-

ferent in size, capability and administrative capabilities when studied over a time period 

spanning from 2005-2016. When comparing present and future municipalities, we can tell 

that a larger municipality is not always more capable and a smaller municipality has certain 

advantages like the ability to be more flexible and can preserve specificity, but it has to be 

noted that there is a lack of resources and personnel. The general goal after all is the creation 

of a more capable municipality together, due to which the general and regional costs of the 

state might be reduced and at the same time to reduce the differences between local munic-

ipalities. Municipalities created, regardless of size, should be more capable than before and 

in the future the keywords will be trust, openness and co-operation between parties.   
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The research and results of analysis used in this master’s thesis form an understanding that 

the changes planned by the state in the form of a government reform are unavoidable and 

necessary. However, when reforming, one should not forget the special features of commu-

nities and regions, which again is a very important factor of forming a capable municipality. 

Time will tell, what the state decides and whether the proposed forced amalgamations come 

to be in their current form. Decisions can definitely not be done hastily, but a great deal of 

time has already passed to get things done. Hopefully the decisions made, are based on 

through analysis and research, which will lead to the best and purposeful choices. To sum 

things up, the old saying “Measure twice, cut once” has not yet lost its value. 
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