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Suured erinevused kohalike omavalitsusüksuste haldusvõimekuses on üheks põhiteguriks, 

miks haldusreformi läbiviimist peetakse oluliseks. Tegu on aktuaalse küsimusega, kuivõrd 

haldusreform muudab senist halduskorraldust, seab väljakutseid seadusandjale ning omab 

mõju haldusreformi kaasatud omavalitsuste elanike hüvedele. Antud teemal on läbi viidud 

palju uuringuid, kuid siiani pole jõutud üksmeelele, millised mõjud omavalitsusüksuste 

ühendamisega kaasnevad. Seetõttu tuleb igat liituvat omavalitsusüksust hinnata eraldi, 

võttes arvesse tema eripärasid ja hetkeolukorda. Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada 

omavalitsuste ühinemise oodatav mõju piirkondade heaolule loodava Elva valla näitel. 

Empiirilise uurimuse läbiviimiseks kasutatakse nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset 

meetodit. Selgitamaks inimeste hinnanguid haldusreformile, viiakse kvalitatiivuuringu 

näol läbi küsitlus ning intervjuu Rannu vallavanemaga. Teostatakse ka lisaküsitlus 

omavalitsusüksuste juhtidega. Tulemustest selgub, et eeldatakse paljuski negatiivseid 

tagajärgi s.h võimu kaugenemine kodanikest, probleemide aeglasem lahendamine, 

ääremaastumine, teenuste koondumine keskusesse jms. Tulemused on heaks 

informatsiooniks nii Elva vallas, kui ka mujal käimasolevatele ühinemisläbirääkimistele. 

Murekohtade põhjalik kaardistamine võimaldab teostada haldusreformi minimaalsete 

negatiivsete tagajärgedega. 

Märksõnad: KOV, omavalitsusüksuste liitumine, halduskorralduse muutmine  
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Large differences between managment capabilities of the municipalities is a key factor 

why administrative reform is considered essential. This is the current issue of the reform 

in so far as the administrative reform makes the current administrative organization, sets 

challenges for the legislator, and has an impact on the administrative reform involving the 

local population benefits. This topic has conducted a lot of research, but so far has not 

reached a consensus on the implications arising from the combination of local government 

units. Therefore, all acceding municipalities should be assessed separately, taking into 

account their specificities and the current situation. This aim of the research is to explain 

the expected impact of the asseccion on the example of the municipality of Elva. The 

empirical study is performed using both qualitative and quantitative methods. For 

clarifying the people's assessment of the administrative reform, a qualitative research is 

carried out in the form of survey and interview with the eldery of the municipality of 

Rannu. A survey with leaders of the municipality is also carried out. The results show that 

many negative consequences are expected including worse availability of services, slower 

problem solving, marginalization, concentration of service centers, etc. The results are 

made for good information as in the municipality of Elva as well as elswhere in the current 

negotiations about the asseccion. A reasonable display of the concerns allows to perform 

the administrative reform with minimal negative effects. 
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SISSEJUHATUS 
 

Kohalikud omavalitsused  omavad tänapäeva Eesti valitsemissüsteemis suurt rolli. Kohaliku 

omavalitsuse korralduse seaduse § 1 lg 1 sätestab, et kohalikud omavalitsused on iseseisvad 

administratiivsed üksused, mille pädevuses on kohaliku elu korraldamine ja avalike teenuste 

pakkumine. Neile on seatud palju ülesandeid ning neil lasub suur vastutus, kuid ülesannete 

täitmiseks on vahendid piiratud. Omavalitsused on seaduse ees võrdsed, kuid siiski 

konkureerivad nad üksteisega. Elanike arv, millest sõltub valdade sissetulek, on olulise 

tähtsusega. Paraku väheneb elanike arv, mis on valdade põhiliseks edasiviijaks pidevalt, eriti 

väikevaldades. Selles valguses on väikevaldadel üha raskem vastu seista linnade tõmbele. 

Valdade soov on tagada jätkusuutlikkus oma tegevuses ja võidelda selle eest, et säiliks 

meeldiv elukeskkond.  

Kohaliku omavalitsuse haldussuutlikkust iseloomustab tema võime toime tulla talle pandud 

ülesannetega. Väheneva rahvastiku- ja kitseneva eelarve tingimustes on üha enam täheldatud 

teenuste pakkumise ja nende kvaliteedi langust. Eriti märgatav on see olnud väiksemate 

valdade puhul. See olukord on viinud piirkonnasiseste erinevusteni ning esile on kerkinud 

kohalike omavalitsuste ühendamise ehk haldusreformi läbiviimise küsimus. Tegu on 

aktuaalse küsimusega, kuivõrd haldusreform muudab senist halduskorraldust, seab 

väljakutseid seadusandjale ning omab mõju haldusreformi kaasatud omavalitsuste elanike 

hüvedele. 

Peale pikka arutelu võttis Riigikogu 07.06.2016 vastu haldusreformi seaduse. Mitmed Eesti 

kohalikud omavalitsused alustasid haldusreformi valguses ühinemisläbirääkimisi ning on 

käesolevaga ühinemiseelses protsessis. Statistikaameti prognooside kohaselt väheneb 

omavalitsuste arv haldusreformi läbiviimisel tõenäoliselt kolmandikuni praegusest. Iga 

reformimine ja muudatuste läbiviimine on aeganõudev protsess ning seega  pakub kohalike 

omavalitsuste ühinemine ilmselt praegu kui ka lähitulevikus palju kõneainet.  

Haldusreformi ja selle mõjude kohta on vastakaid arvamusi, mis põhinevad nii faktidel kui 

ka personaalsetel subjektiivsetel arvamustel. Haldusreformi tulemusest on veel vara rääkida, 

kuid siiski on võimalik teha prognoose, kaardistada erinevaid haldusreformiga kaasnevaid 
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probleeme ja anda hinnanguid kohalike omavalitsuste tulevaste liitumiste suhtes, tuginedes 

varasematele kogemustele, teoreetilistele tagapõhjadele ning inimeste seisukohtadele. 

Kohalike omavalitsuste ühinemisega seoses seni tehtud uuringute tulemused on väga 

varieeruvad. Erinevad kirjandusallikad ja varasemad uuringud antud valdkonnas on 

käsitlenud liitumise protsessi ning omavalitsuse ühinemisega kaasnevaid mõjusid. Mõnede 

ühinemiste puhul on täheldatud positiivsete mõjude kaasnemist, teiste puhul aga mitte. See 

tähendab, et varasemad uuringud annavad küll aimu, mis võib kohalike omavalitsuste 

ühinemine endaga kaasa tuua, kuid siiski ei ole antud uuringute tulemused kohaldatavad 

kõikide juhtumite lõikes. Iga omavalitsusüksus on omanäoline ning seetõttu on oluline 

hinnata igat liituvat omavalitsusüksust eraldi. Sealjuures tuleb arvesse võtta ühineva 

omavalitsusüksuse eripärasid ja hetkeolukorda, et anda võimalikult täpne hinnang liitumise 

olulisusele ning vajalikkusele. 

Haldusreformi aktuaalsuse tõttu on uurimistöö eesmärgiks välja selgitada kohalike 

omavalitsuste ühinemise oodatav mõju piirkondade heaolule loodava Elva valla näitel. 

Käesolev töö keskendub kohalike omavalitsuste ühinemisest tulenevate mõjude 

analüüsimisele ning arvamuste ja hinnangute väljaselgitamisele käimasoleva reformi suhtes. 

Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisküsimused:  

- Millised on kohalike omavalitsuste ühinemisega kaasnevad peamised mõjud? 

- Millised kohalike omavalitsuste ühinemised on Eestis varem toimunud ja kuidas on 

hinnatud ühinemisega kaasnenud mõjusid? 

- Milline on olnud omavalituste ühinemise protsess loodava Elva valla näitel? 

- Milliseks hindavad ühinevate omavalitsuste elanikud ühinemise mõju ja kas avaliku 

sektoris ning erasektoris töötavate inimeste hinnangutes on erinevusi? 

- Missugused on võimalikud üldistused omavalitsuste liitumise kohta lähtuvalt juba 

toimunud läbirääkimistest ja ootustest loodava Elva valla näitel? 

Käesolev magistritöö koosneb kahest peatükist. Esimese peatüki eesmärgiks on luua 

teoreetiline tagapõhi. Selles analüüsitakse kohaliku omavalitsuse olemust ning 

haldusreformi kujunemisprotsessi. Peatükis antakse ülevaade aastatel 1996-2014 ühinenud 

kohalikest omavalitsustest ning käsitletakse varasemaid uuringuid, mis analüüsivad 

ühinemisega kaasnevaid mõjusid. Töö autor kasutab teoreetilist tagapõhja toetamaks töö 

empiirilist osa, liikudes üldiselt üksikule.  
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Magistritöö teise peatüki moodustab empiiriline osa. Peatükis kirjeldatakse käesolevas töös 

kasutatavat uurimismetoodikat, valimit ning uuringu etappe. Seejärel analüüsib töö autor 

ühinevate omavalitsusüksuste profiile ja teostab läbiviidud küsitluse ning intervjuude 

vastuste põhjal analüüsi. Empiirilise osa koostamiseks kogutakse esmaseid ja teiseseid 

andmeid. Esmaste andmete kogumiseks viiakse läbi küsitlus vallaelanike seas ning intervjuu 

vallajuhtidega. Teiseste andmete kogumiseks kasutatakse erinevaid ühinemisega seotud 

dokumente nagu ühinemisleping, haldusreformi infokiri jms. Samuti kasutatakse 

statistikaameti andmebaase.  
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1. KOHALIKE OMAVALITUSTE ÜHINEMINE JA SELLEGA 

KAASNEVAD MÕJUD 
 

1.1 Omavalitsuste ühinemise teoreetilised alused 

 

Majandusalases kirjanduses käsitletakse kohalikku omavalitsust (edaspidi ka KOV) kui 

keskvalitsuse allasutust. Omavalitsust võib defineerida ka kui demokraatlikult valitud 

organit, kelle jurisdiktsioon on kohalikul tasandil kehtestada makse ning suunata need 

teenuste pakkumisse. Kõige üldisemalt on kohalik omavalitsus kohalikul tasandil valitud 

demokraatlik seadusele tuginev organisatsioon, mis toimib allpool riigi-, institutsiooni- või 

maakonna tasandit, pakkumaks avaliku sektori teenuseid inimestele, kes elavad kohaliku 

omavalitsuse territooriumil. (Bailey 1999: 2) 

Peter A. Watt-i järgi on kõige ratsionaalsem põhjendus kohaliku omavalitsuse eksistentsile 

tema olemus kui probleemi lahendus avalike teenuste pakkumisel ühiskonnas. Kohalikud 

omavalitsused võimaldavad avalike teenuste pakkumist kohandada vastavalt piirkonna 

eelistustele ja vajadustele. (Watt 2006: 9) OECD defineerib kohalikku omavalitsust kui 

institutsionaalset üksust mille finantsiline, õiguslik ja täidesaatev võim kehtib kõige 

väiksemate geograafiliste piirkondade üle ja mis on juhindunud administratiivsetest ja 

poliitilistest eesmärkidest (OECD Glossary of … 2008: 310). 

Avalik haldus on Eestis jaotunud kolmeks tasandiks: riigi-, regionaalne- ning valla ja linna 

tasand. Riigi peamiseks rolliks on erinevate funktsioonide institutsionaalne korrastamine, 

sealhulgas valitsusasutuste kaardistamine ja analüüs ning erinevate institutsioonide 

eraldamine. Tegeletakse ministeeriumite ja teiste valitsusorganite reorganiseerimise, 

ühendamise või loomisega, suurendamaks valitsuse õigusi avaliku halduse süsteemi 

kaasajastamisel. Regionaalse tasandi puhul toimub haldus kahel territoriaalsel alusel – 

ringkonnas ja maakonnas. Üldise juhtimise efektiivistamiseks moodustatakse mitmeid 

maakondi ühendavaid ringkondi. Seal paiknevad vabariigi kohahaldusüksused, mis 

kontrollivad vabariigi valitsuse poolt etteantud üldvisioonide täitmist. (Aru 1999: 5) 

Avaliku halduse süsteemis moodustab kohalik omavalitsus nii poliitiliselt kui ka 

administratiivselt iseseisva tasandi – valla- ja linnatasandi. Kohalikel omavalitsustel on 

eraldiseisev eelarve ja haldusaparaat, valitav esinduskogu ning selle poolt moodustatav 
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täitevvõimuorgan. Valla tegevust juhib ja korraldab elanike poolt valitud volikogu, kes 

kinnitab ametisse täitevvõimu organi- valitsuse. Valitsust juhib vallavanem ning volikogu 

nimetab vallavanema soovitusel ametisse vallavalitsuse liikmed. Valitsuse vastutusalas on 

jooksvate ülesannete lahendamine ning valla ametiasutuste igapäevatöö juhtimine. Valla töö 

korraldust juhivad vastavalt vallavanem ja volikogu esimees. (Kohalik… 2008: 20) (Aru 

1999: 8) 

Kohaliku omavalitsuse roll riigi haldusstruktuuris on kaalukas, kuna see on üks 

demokraatliku valitsemisviisi alustugesid. Erinevad teooriad sätestavad, et omavalitsuste 

roll riigis sõltub sellest, millistes piirides on tal õigus kohaliku elu küsimusi iseseisvalt 

lahendada (Kohalik … 2008: 6). Antud piirid ja käitumisjuhised on sätestanud riik. 

Täpsemalt on välja kuulutatud kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS), milles on 

omakorda sätestatud omavalitsusüksuste vastutus ja korraldus, tema ülesanded ning suhted 

teiste KOV-ide ja riigi vahel (KOKS 2017, §1 lg1). Samas seaduses on täpsemalt kirjeldatud 

neid ülesanded, mida peavad igapäevaselt omavalitsusüksused lahendama. §6 lg 2 ütleb, et 

nende ülesanneteks on korraldada sotsiaalteenuseid, -abi ja –toetuseid s.h eakate 

hoolekannet ja noorsootööd, kommunaal- ja elamumajandust, heakorda, jäätmehooldust, 

kanalisatsiooni ja veevarustust, ühistransporti, teede planeeringuid ja hooldust. Sama 

paragrahvi teine lõige sätestab lisaülesannetena hariduskorralduse s.h koolide, lasteaedade, 

päevahoidude,  huvikoolide, raamatukogude, muuseumide, turva- ja hoolekodude ja teiste 

kohalike asutuste nagu haiglate ülalpidamist, tingimusel, et need kuuluvad kohalikule 

omavalitsusele. Siiski ei ole silmas peetud täielikku kulude ülalpidamist, vaid riik võib 

võimaldada teatud kulude katmist riigi vahenditest või teistest allikatest. (Ibid.) 

Kohaliku omavalitsuse funktsioonid on oma olemuselt kogukondlikud, nende olemuslikuks 

ülesandeks on kogukonna elu korraldamine ja juhtimine. Ka subsidiaarsusprintsiibi kohaselt 

- mõiste mida esmakordselt kasutati 1985. aasta Euroopa Nõukogu poolt vastu võetud 

Euroopa kohaliku omavalitsuse hartas,  tuleb funktsioone täita eelistatumalt elanikule kõige 

lähemal asuval avaliku halduse tasandil. Funktsioonide delegeerimine eelpool nimetatud 

printsiibi alusel toob kaasa kohaliku omavalitsuse vastutuse suurenemise ning tema rolli 

tähtsustamise avalike teenuste pakkumisel. Kohalikule omavalitsusele funktsioonide 

andmisel lähtutakse põhiseadusest. (Kohaliku omavalitsuse…), (Mäeltsemees 2001: 392)  

Võib tekkida küsimus, miks on riik seadnud niivõrd suure kohustuste hulga kohalikele 

omavalitsustele. Siinkohal tuleb silmas pidada, et Eesti kuulub Euroopa Liitu ning seetõttu 
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tuleb kinni pidada Euroopa Liidu normdokumentidest. Täpsemalt ütleb Euroopa kohaliku 

omavalitsuse harta artikkel 4 lg 3, et riigi kohustusi täidavad enamasti selle riigi elanikule 

kõige lähemal paiknevad võimuorganid. (Euroopa kohaliku omavalitsuse harta 1995, §4 lg 

3). Antud organiteks on kohalikud omavalitsusüksused. Siiski tuleb silmas pidada, et 

omavalitsuse roll teenuste osutamisel tuleneb vastavalt kohalike omavalitsuste vajadustele, 

mitte ühtsete riiklike standardite järgi. (Bailey 1999: 4) 

Enamikus arenenud maades on kohalik omavalitsus vastutav avalike teenuste pakkumise 

eest. Euroopa Liidu riikides on täheldatud pidevat KOV-ide kanda jäävate ülesannete 

laienemist. Uued pädevused kitsendatud eelarve tingimustes tõstatavad mure kohalike 

omavalitsuste efektiivsuse üle. (Cruz, Marques 2014: 4) 

Kohalikud omavalitsused ei ole finantsiliselt  riigist sõltumatud ja iseseisvad. Nende roll ja 

ülesanded ühiskonnas on küll paika pandud erinevate seaduste ja määrustega, kuid on siiski 

ebaselged, kuna varieeruvad konkreetsete juhtumite lõikes. (Tõnisson 2004, 2006). 

Kahekümnenda sajandi keskpaigast on valitsus võtnud endale veelgi suurema ja laialdasema 

vastutusala, mis omakorda on tinginud ka kohalike omavalitsuste vastutusala suurenemise. 

Vastutusala laienemist on peamiselt täheldatud avalike hüviste pakkumise valdkonnas. 

(Rydergård 2012: 4). Kohalikud omavalitsused ei oma aga tihti piisavalt oskuseid ja 

teadmisi, arendamaks strateegiaid ja kasutades ressursse võimalikul parimal moel. Viimane 

on viinud olukorrani, kus omavalitsused tegelevad oma igapäevaelu küsimuste 

lahendamisega, omamata pädevust ja ressursse pikemate strateegiliste plaanide 

koostamiseks. Suured sisemised piirkondlikud probleemid viitavad vajadusele tugeva ja 

efektiivse regionaalpoliitika järele. On tehtud mitmeid katseid lahendamaks efektiivsuse 

probleeme killustatud omavalitsustes, proovides omavalitsusüksuste arvu vähendada. 

(Tõnisson 2004, 2006) 

Selles kontekstis on tihti kõne alla tulnud suuremate omavalitsuste kui poliitiliste üksuste 

loomine, mis on võimelised pakkuma avalikke teenuseid ja toimima efektiivsemalt. Selline 

poliitiline ja akadeemiline õhkkond on viinud kohalike omavalitsuste ühendamiseni. 

(Rydergård 2012: 4) Kohalike omavalitsuste ühinemise argumendiks peetakse 

ratsionaalsemat majandamist. Ollakse veendumusel, et piisavalt suured omavalitsused on nii 

tehniliselt kui finantsiliselt võimekamad ning suudavad paremini täita oma kohustusi. (The 

Size of ... 1995: 91) 
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Peale teist maailmasõda toimunud poliitiliste vaadete muutused nagu kiire linnastumine, 

strukturaalsed muutused majanduses ja ühiskonnas, tekitasid vajaduse kohalike 

omavalitsuste restruktureerimise järele. Muudatuste elluviimiseks oli neli erinevat võimalust 

(The Size of… 1995: 10): 

 Kapitaalne muudatus terves senises süsteemis, sealhulgas vähendada kohalike 

omavalitsuste arvu neid regrupeerides ja ühendades, saavutamaks etteantud 

efektiivsuse kriteeriume ja mastaabisäästu. 

 Kohalike omavalitsuste kujundamine peale probleemide ilmnemist – sisuliselt jääb 

kohalike omavalitsuste süsteem samaks, kuid probleeme püütakse lahendada, 

hankides juurde erinevaid kompetentse ja ressursse. 

 Suurem riigipoolne panus kohalike omavalitsuste majanduslikku seisu, aitamaks 

täita pidevalt suurenevaid vajadusi avalike hüviste järele. 

 Suure hulga avalike teenuste suunamine riiklikule tasandile. 

Kõige sobivamaks pidasid erinevad riigid vabatahtlikust liitmisest saadavat kohalike 

omavalitsuste võimekuse kasvu. Sellised struktuurikohandused viidi Euroopas läbi 

peamiselt 1960 ja 1970-ndatel aastatel. Siiski suures mahus strukturaalsed muudatused, mida 

varasemalt paljudes Euroopa riikides juurutati,  kaotasid oma senise atraktiivsuse 1990-

ndatel poliitilise ja majandusliku konteksti seisukohast. (Ibid.)  

Kohalike omavalitsuste ühendamise ideed on juba aastakümneid Euroopa riikides 

rakendatud ning see on aktuaalne ka praegu 21. sajandil. Ühendamise põhieesmärgiks on 

kompenseerida väiksemate omavalitsuste mahajäämust, mis peamiselt tuleneb 

ebapiisavatest rahalistest vahenditest kohustuste täitmisel. (Balacing democracy… 2008 :5) 

Arutelud, mis puudutavad kohalike omavalitsuste liitmise küsimust, intensiivistusid taas 

2008. aasta lõpus. Peamine põhjus selleks oli majanduskriisi aastatel tekkinud surve 

valitsuse kulutuste vähendamiseks. Kohalike omavalitsuste liitmisega seotud reformide 

eesmärgiks on kokkuhoiu saavutamine eelarves. Kuigi liitmise teema on olnud kõneaineks 

aastaid, puudub siiski ühtne metoodika, mis on abiks ühinemisotsuste tegemisel. (Drezgic et 

al 2012) 

Majanduskriisi tagajärjel hakati rohkem mõtlema kuluefektiivsele majandamisele, millega 

kaasneks administratiivkulude kokkuhoid, tööjõu ratsionaalne jaotus ning mastaabisääst. 

Eestis on kohalike omavalitsuse liitmise küsimus aktiivselt päevakorras olnud alates 
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taasiseseisvumisest. Iganenud seadusandlus on olnud pidevas muutumises, mistõttu on näha 

aktiivseid arutelusid halduskorralduse muutustest tulenevate muudatuste positiivsetest ja 

negatiivsetest tagajärgedest. Peamiseks halduskorraldusega seotud probleemiks 1990-ndate 

alguspaigas oli sotsialismi valitsussüsteemilt üleminek tänapäeva turumajandusele. Eesti 

Vabariigi taasiseseisvumisega tekkis vajadus reformida senist valitsemissüsteemi, mis enam 

ei toiminud nii nagu oleks vaja. Taasloodud omavalitsussüsteemiga tekkis vajadus 

suurendada demokraatiat, mis eelneval perioodil oli kõrvale jäetud. Süsteemi muutmisel tuli 

arvestada ka efektiivsuse probleemidega, mis paratamatult päevakorda tulid. Selleks, et 

senine valitsussüsteem vastaks eelpool mainitud kriteeriumitele otsustati senist 

halduskorraldust reformima hakata. (Seletuskiri… 2012: 2) 

Alates taasiseseisvumisest on Eesti piirkondlik areng toetunud peamiselt neljale 

üleriigilisele dokumendile (Servinski et al 2016: 9) : a 

 „Regionaalpoliitika kontseptsioon“ (1994) 

 „Eesti regionaalarengu strateegia“ (1999) 

 „Eesti regionaalarengu strateegia 2005–2015“ (2005) 

 „Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020“ (2014) 

Eelpool toodud loetellu võib sisu poolest lisada ka arengukavad Üleriigiline planeering 

„Eesti 2010“ (2000) ja Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ (2012). Arvukalt on koostatud 

ka linnade, valdade ning maakondlikke strateegilisi arengudokumente. Antud 

kontseptsioonis ja strateegiates sõnastatud sisu on jäänud mõtteliselt samaks, kuid on 

muutunud üha täpsemaks ning suurenenud on analüüsitava osa maht. (Ibid.) 

Võttes arvesse varasemalt toimunut on selge, et ainult omavalitsusüksuste ühinemisest ei 

piisa ning vajalikud on ka sisulised reformid juhtimises. Angelika Vetter ja Norbert Kersting 

(2013: 21) jaotavad kohaliku omavalitsuse reformid kahte rühma, mis jagunevad omakorda 

kahte alarühma.  

Reformide jaotamise võimalused on toodud järgmisel leheküljel asuvas tabelis 1. Reforme 

saab jaotada kahte alapeatükki – reformid, mis on seotud kohaliku omavalitsuse juhtimisega 

ja reformid, mis käsitlevad kohalikku poliitilist olukorda. Tabeli esimesse veergu kuuluvad 

territoriaalsed ja funktsionaalsed reformid ning juhtimisreformid mis on seotud kohaliku  
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omavalitsuse juhtimisega. Teise veergu kuuluvad elanike kaasamisega ja esindusõiguste 

ning omavalitsusüksuste ülesannetega seotud reformid. 

Tabel 1. Reformide jaotus (Vetter, Kersting 2013: 21) 

Kohaliku omavalituse juhtimisega seotud  

reformid 

Kohalikud poliitilised reformid 

Territoriaalsed ja funktsionaalsed reformid 

 Uute juhtimiskihtide lisamine  

 Funktsionaalne ja finantsiline 

detsentralisatsioon, dereguleerimine ja 

üleandmine 

 Reformid, mis on seotud KOV-i 

piiridega – ühinemised 

 Koostööga seotud reformid 

Elanike kaasamisega seotud reformid 

 Üldise valimissüsteemiga seotud 

reformid  

 Kohalikes otsustes kaasarääkimisega 

seotud reformid 

 

Juhtimisreformid 

 Eelarvega seotud reformid s.h 

suuremale väljundile suunitlemine ja 

rahvusvaheliste vahendite kasutamisele 

suunatud reformid 

 Organisatsioonisisene 

detsentraliseerimine  

 Kliendikeskse lähenemisega seotud 

reformid 

 Erastamiste ja erasektori koostööga 

seotud reformid 

Kohaliku esindusorgani õiguste ja 

ülesannetega seotud reformid 

 Uued valimisseadused 

 E-valitsuse ja elektroonilise 

hääletamisega seotud reformid 

 Elanike nõuandmisega, piirkondlike 

nõukogude, ümarlaudade, foorumite 

jne seotud reformid 

 Kohalike juhtide rollide muutustega 

seotud reformid 

 

Antud liigitamine tekitab võimaluse kategoriseerida erinevad reformid haldusüksuse parema 

toimimise loomiseks. Kategoriseerimine annab võimaluse vaadelda reforme erinevates 

alagruppides ning valida sobiva lähenemise. 

Haldusreformiga hakati põhjalikumalt tegelema 1997. aastal kui korraldusega 457-k 

moodustati haldusreformi asjatundjate komisjon, kes töötas välja „Avaliku halduse 

arendamise alused“ millele järgnes 2000. aastal siseministeeriumi poolt välja antud 

"Haldusreform kohaliku omavalitsuse valdkonnas" (Haldusreformi kavad ... 2014). Eelpool 

nimetatud avaliku halduse arendamise aluses sätestati avaliku halduse arendamise 

vajalikkus, prioriteedid ning üldised põhimõtted ja eesmärgid. (Avaliku halduse arendamise 

... 2014) 
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Peale eelpool nimetatud alustele sätestati kindel strateegia haldusreformi elluviimiseks. 

Strateegia nägi ette kuidas peab toimuma ja millised olema KOV üksuste juhtimine, 

funktsioonid, eelarveline korraldus, tegevuse riiklik järelevalve, haldusterritoriaalne 

korraldus ning avalik haldus regionaalsel tasandil. (Haldusreform kohaliku ... 2001) 

Olenemata algsest püüdest teostada haldusreform kiirelt ja võimalikult efektiivselt ei ole 

vabariigi valitsuse eelnõu kohaselt 2009. aastaks planeeritut saavutanud (Seletuskiri ... 

2009). 

Eesti riik toob KOV liitmise peamise argumendina välja killustunud omavalitsuskorralduse, 

mille tõttu pole viimase kümnendi jooksul toimunud märgatavat arengu ühtlustumist hästi 

toimivate ja mitte nii edukate piirkondade vahel. Samuti ei võimalda senine korraldus täita 

Eesti regionaalpoliitiliste eesmärkide saavutamist (Eesti regionaalarengu strateegia… 2014).  

Haldusreformi eesmärgiks on luua omavalitsused, kes pakuvad oma elanikele paremaid 

avalikke teenuseid ja suurendavad konkurentsivõimekust ning täidavad neile seadusega 

pandud ülesandeid (Haldusreformi eelnõu 2015:4). Selleks, et vallad täidaksid eelnõu 

sätteid, tuleb läbi viia reform, mille alusel luuakse KOV-id, kus minimaalselt elab üle 5000 

inimese. Siiski on sihiks seatud, et haldusreformi raames moodustuksid vallad, kus elab 

vähemalt 11000 inimesest (Haldusreformi seadus 2016: 2 ptk): 

 Eeldatakse, et just selline elanike arv on piisava kompetentsi ja spetsialiseerumise 

miinimumpiiriks. 

 Eeldatakse, et valdade investeerimisvõimekus ilmneb alates 5000 elaniku piirist. 

 Ametnike spetsialiseerumine ja strateegiline kompetents tekkib alates 5000 elaniku 

piirist. 

Riik on arvestanud ka eranditega, kus elanike arvu miinimumpiiri saavutamine ei ole teatud 

põhjustel võimalik või otstarbekas. Tuleb silmas pidada, et erandeid ei tohi olla liiga palju, 

et tekiks haldusreformist positiivne mõju. Erandid, mis leidsid eelnõus kinnitamist (Ibid.): 

 Hajaasustuse erand – tegemist erisusega, mille põhjal on võimalik luua 

omavalitsusüksus kus elab minimaalselt 3500 inimest ja selle ala on vähemalt 

900km2. 

 Kultuuriliste piirkondade erand – erand, kus ühineb 4 või rohkem kultuuriliselt või 

geograafiliselt analoogset piirkonda.  

 Mereliste saarvaldade erand – erand, kus arvestades saarte eriolukorda ja nende 

haldusvõimekust. On vastu võetud otsus et parandamaks saarvaldade 

haldusvõimekust tuleb toetusi leida teiste meetmete raames. 
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 Elanike arvu vähenemise erand – erand, kus juba alustatud ühinemisläbirääkimiste 

jooksul ei peatata ühinemisprotsessi juhul kui valla elanike arv peaks langema alla 

5000 elaniku piiri. 

Arvestades eelpool väljatoodut luuakse haldusüksused, kus elab vähemalt 5000 elanikku (v.a 

erandid). Liitumise protsessi on võimalik teostada kahte moodi – vabatahtlik ühinemine 

volikogude enda algatusel ning sunniviisiline haldusterritoriaalne muutmine Vabariigi 

Valitsuse algatusel (Haldusreformi seadus 2016).  

Olenemata sellest, kas kohalike omavalitsuste ühinemine toimub vabatahtlikult või 

sunniviisiliselt, toob see endaga kaasa muutused haldusstruktuuris, avalikus halduses ning 

ühinemisega seotud omavalitsusüksuste kodanike hüvedes. Antud teema juures on oluline 

käsitleda heaolu, millest lähtuvalt ongi ülesandeks seatud struktuurimuudatused, millega 

soovitakse saavutada kvaliteetsemate teenuste pakkumine elanikele.  

Arengut käsitlevates küsimustes on märgata kasvavat huvi poliitikate ja tegevuste vastu, 

millede tagajärjel avaldub positiivne mõju heaolule. Heaolu on raske defineerida, kuna see 

on subjektiivne ning sõltub individuaalsetest väärtushinnangutest. Seega on raske teha 

kollektiivseid otsuseid heaolu puudutavates küsimustes. (Ulst 2003: 492) 

Eesti maaelu arengu aruandes tuuakse välja, et heaolu iseloomustab ühiskonna kui terviku 

toimimist ning aitab luua arusaama arengust. Heaolu hindamisel on lisaks majanduslikule 

mõõtmisele vaja arusaama ka haridusest, sotsiaalsetest võrgustikest, terviseseisundist kui ka 

ümbritsevast keskkonnast.  Oluline on ka hinnangute andmine neile teguritele. Selleks, et 

hinnata maaelu arengut, kasutatakse indekseid, mis hõlmavad endas paiknemise-, 

rahvastiku-, heaolu-, ettevõtlus- ja maakasutus näitajaid.  (Maaelu areng 2011: 43) 

Mõneti ühtib Eesti maaelu arengu aruandes väljatoodud ka OECD (Majanduskoostöö ja 

Arengu organisatsioon) poolt kirjeldatuga. Täpsemalt peab ka OECD äärmiselt oluliseks 

hinnata heaolu. Mõõdistamiseks on välja töötatud raamistik, kuhu kuuluvad erinevad heaolu 

näitajad, mida aastate lõikes analüüsitakse. Raamistikul on kindel eesmärk heaolu 

regionaalseks ja individuaalseks mõõdistamiseks (OECD … 2016: 5): 

 Mõõdistab heaolu seal, kus inimesed seda tunnetavad. See on fokusseeritud nii 

individuaalsetele kui ka asukohast tingitud karakteristikutele, mis omavahelises 

koostoimes annavadki üleüldise heaolu. 

 See on kontsentreeritud heaolu tulemile, mis annab otsese informatsiooni inimeste 

eluolu kohta, mitte ei analüüsi niivõrd sisendeid või väljundeid. 
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 See on multidimensionaalne ja sisaldab endas materiaalseid ja mittemateriaalseid 

dimensioone. 

 See hindab heaolu mitte ainult läbi keskmise, vaid ka seda, kuidas see on jaotunud 

regionaalsel tasandil erinevate sidusgruppide ja inimeste vahel. 

 See on mõjutatud kodakondsuse, valitsuse ja institutsioonide poolt 

 See võtab arvesse erinevaid aspekte erinevatest heaolu dimensioonidest 

 See arvestab heaolu dünaamikat ajas, selle jätkusuutlikkust ja vastupidavust 

erinevates regioonides  

Eelpool kirjeldatud loetelus on näha OECD raamistiku mitmekülgsus, mis annab võrdlemisi 

täpseid tulemusi näitajate raames. Organisatsioon peab oluliseks heaolu erinevate 

kriteeriumite analüüsi, kuna annab võimaluse saadud tulemusi rakendada, tehes head 

poliitikat. Selle all peetakse silmas, et ei ole võimalik vastu võtta otsuseid kui ei teata 

regionaalset olukorda. Teades kitsaskohti saadakse tegeleda asjadega, mis suurendavad 

elanike heaolu. Peamiste näitajatena mida uuritakse on välja toodud (ibid. 13-24): 

 Sissetulek 

 Töökohtade arv 

 Tervis 

 Haridus 

 Keskkonnategurid 

 Turvalisus 

 Elanike kaasatus 

 Ligipääs teenustele 

 Elukohtade arv 

 Ühiskonna tegurid 

 Rahulolu eluoluga 

 

Lisaks heaolu analüüsile tuleb silmas pidada ka omavalitsusüksuse võimekust oma 

ülesandeid täita. Analüüsides ainult elanike heaolu, ei pruugi see näidata kui hästi saab KOV 

hakkama piiratud ressursside tingimustes avalike teenuste pakkumisega. Kohalikul tasandil 

valitsemine hõlmab mitmeid eluvaldkondi ning sisaldab endas poliitilisi, halduslikke ja 

teenindavaid komponente. Seoses halduslike küsimuste lahendamisega on viimasel ajal 

ühiskondades kasvanud vajadus ja soov hinnata kohaliku omavalitsuse edukust ja edu 

soosivaid tegureid. Viimasel kümnendil on Eestis püütud luua kompleksset 

mõõtmissüsteemi kohaliku omavalitsuse hindamiseks (Servinski et al. 2009: 10). 

Hindamaks KOV-ide erinevate võimete, nagu süsteemi mitmekesisus ja ressursside summat 

on Geomedia välja töötanud KOV võimekuse indeksi. Antud indeks väljendub 
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haldussuutlikkuses ning KOV-i territooriumi üldisemates tulemustes. Siinkohal tuleb 

märkida, et sellisel hindamisel ei arvestata omavalitsuste vajaduste poolt ning vajaduste ja 

võimekuse omavahelist suhet (KOV indeksi …). Väljatöötatud meetodi abil saab KOV-de 

hindamisel eristada  kahte peamist mõõdet. KOV-id kui territoriaalsed üksused, mille puhul 

on oluline hinnata territooriumi ja selle liikmete võimekust . Teisalt KOV-id kui valitsemis- 

ja haldamisstruktuurid, mille puhul hinnatakse avalike teenuste osutamise ja kohaliku elu 

korraldamise võimet. Tuleb märkida, et indeksis on mõlemad dimensioonid võrdse kaaluga. 

(Servinski et al.  2009: 13)  

Eelpool mainitud dimensioonides eristatakse kummaski kolme komponenti. Eristatavad 

komponendid esimeses kategoorias on rahvastik ja maa, kohalik majandus ning elanikkonna 

heaolu. Teise kategooria komponentideks on KOV-i organisatsiooniline võimekus,  

kohaliku omavalitsuse finantsolukord ja teenused (Noorkõiv, Loodla 2012, lk 2) 

Kohalike omavalitsuste ühinemisest on räägitud pikka aega. Muutuvas majanduskeskkonnas 

võivad muutuda ka seni hästi toimivad süsteemid. Seetõttu on oluline analüüsida erinevaid 

haldusstruktuuride toimimise aluseid ning hinnata, kas käiakse ajaga kaasas. Hetkeolukorra 

analüüs annab võimaluse hinnata rahva heaolu muutust ajas, ning sellest tulenevalt ka 

selgitada välja heaolutegurite muutuse.  

 

1.2 Kohalike omavalitsuste ühinemised Eestis aastatel 1996-2014 

 

Nii nagu paljud teised Euroopa riigid on ka Eesti pidanud vananeva rahvastiku tõttu silmitsi 

seisma mitmete probleemidega, nagu eskaleerunud finantsiline koorem ja tööjõuprobleemid. 

Samuti globaalsete kriiside tagajärjel tuleneva töötuse ja territoriaalsete erinevustega. Selles 

kontekstis on Eestil vajalik maksimeerida inimressursi ja kapitali kasutamist piiratud 

tingimustes, ehitamaks üles innovaatiline, paindlik ja elanike vaatenurgast lähtuv riigi ja 

kohaliku omavalitsuse tasandi administratsioon. Üheks vahendiks antud probleeme 

lahendada on kohalike omavalitsuste ühendamine. Riigid lähenevad ühinemisele mitmel 

viisil, läbi on viidud nii vabatahtlikke kui ka sundühendamisi. Siiski on enamusel 

ühinemistel põhikriteeriumiks loodava omavalitsusüksuse suurus. (Estonia… 2011:13) 

Kohalike omavalitsuste suurus Eestis varieerub paljuski. Keskmine inimeste arv 4/5 

kohaliku omavalitsuste üksustes on vähem kui 2500 inimest. Kõigest veerand kogu 

rahvastikust resideerub seal.  Väikesed omavalitsused ja nende haldussuutlikkus ongi Eestis 



18 

 

üheks suurimaks probleemiks. Ainult 18 omavalitsust (ca 8%) omavad rohkem kui 10 000 

elanikku ja kogurahvastikust 2/3 elab nendes omavalitsustes. (Local government… 2012: 

158-162) 

Eesti territooriumi administratiivne jaotus on alates taasiseseisvumisest olnud väga erinev. 

Enne iseseisvuse taastamist oli linnasid kokku 33, aleveid 24 ja alevikke 168, valdasid 10. 

Muutumatuna on püsinud maakondade arv, mida tollal ja ka praegu on 15. (Servinski et al 

2016: 15) 1990. aastate alguses taastati Eestis kohalike omavalitsuste süsteem. 

Taasiseseisvumise esimesi aastaid peetakse sobiva halduskorralduse otsimise aastateks ning 

sellel ajal muudeti ka korduvalt omavalitsusüksuste piire. 1994. aastaks omavalitsuslik 

süsteem taastati. Sellel ajal oli Eestis 255 haldusüksust, millest 46 olid linnad, 198 maavalda 

ja 11 alevvalda. Järgnevalt on välja toodud Eestis aastatel 1996-2014 ühinenud kohaliku 

omavalitsuse üksused. (Tabel 2) 

Tabel. 2 Ühinenud KOV üksused aastatel 1996-2014 (Ülevaade kohaliku … 2016) 

Aasta Ühinenud KOV üksused Uus KOV üksus 

1996 Halinga vald, Pärnu-Jaagupi vald Halinga vald 

1998 Abja-Paluoja linn,  Abja vald Abja vald 

1999 Otepää linn, Pühajärve vald Otepää vald 

  Lihula linn, Lihula vald Lihula vald 

  Vihula vald, Võsu vald Vihula vald 

  Karksi-Nuia linn, Karksi vald Karksi vald 

  Kaarma vald, Kuressaare vald Kaarma vald 

  Antsla linn, Antsla vald Antsla vald 

2002 Kehra linn, Anija vald Anija vald 

  Rapla linn, Rapla vald Rapla vald 

  Räpina linn, Räpina vald Räpina vald 

  Kohila vald, Kohila alev Kohila vald 

  

Märjamaa vald (alev),Märjamaa vald, Loodna 

vald Märjamaa vald 

2005 Jõhvi linn, Jõhvi vald Jõhvi vald 

  Kuusalu vald, Loksa vald Kuusalu vald 

  Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Tali vald Saarde vald 

  

Olustvere vald, Suure-Jaani linn, Suure-Jaani 

vald, Vastemõisa vald Suure-Jaani vald 

  Tamsalu linn,Tamsalu vald Tamsalu vald 

  Tapa linn, Saksi vald, Lehtse vald Tapa vald 

  Türi linn, Türi vald, Oisu vald, Kabala vald Türi vald 

  Avanduse vald, Väike-Maarja vald Väike-Maarja vald 

2009 Kaisma vald, Vändra vald Vändra vald 

2013 

Pärsti vald, Viiratsi vald, Paistu vald, Saarepeedi  

vald Viljandi vald 
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 2013 Kose vald, kõue vald Kose vald 

  Audru vald, Lavassaare vald Audru vald 

  Püssi linn, Lüganuse vald, Maidla vald Lüganuse vald 

  Põlva linn, Põlva vald Põlva vald 

  Oru vald, Risti vald, Taebla vald Lääne-Nigula vald 

  Kärdla linn ja Kõrgessaare vald Hiiu vald 

2014 Kaarma vald, Kärla vald, Lümanda vald Lääne-Saare vald 

 

 

Esimene vabatahtlik KOV ühinemine Eestis leidis aset juba 1996. aastal kui Halinga ja 

Pärnu-Jaagupi vallast moodustati uus- Halinga vald. Järgmine ühinemine toimus 1998. 

aastal, mis oli valimistevahelisel perioodil viimane. Ühinejateks olid Abja-Paluoja linn ja 

Abja vald, kes moodustasid nüüd Abja valla. Järgmisel ühinemise perioodil, mis leidis aset 

1999. aastal, moodustasid 12 linna ja valda 6 uut omavalitsusüksust. (Omavalitsuste 

liitumise…).  

Aastatel 1996-1999  liitunud omavalitsuste näol oli tegemist nn „rõngasvallaga“, mis hõlmas 

ka piirkonnakeskust. Kuna tegemist oli sarnaste situatsioonidega, tulenes omavalitsuste 

ühinemisvajadus sarnastest teguritest. Peamiste argumentidena toodi välja territoriaalne 

ühtekuuluvus, ühtsed infrastruktuurid, töökaaslaste ja omandisuhete põimumine ning 

rõngasvalla ametiasutuste paiknemine keskuse territooriumil. Samuti olid sarnased ka 

ühinevate omavalitsuste eesmärgid. Peamiste eesmärkidena toodi välja omavalitsusüksuste 

majandusliku potentsiaali tõstmine läbi elanike arvu suurenemise, piirkonna allutamine 

ühtsele juhtimisele, eelarve efektiivsem kasutamine ja mahukate omavaheliste arvelduste 

kaotamine. (Omavalitsuste ühinemise …2001:15) 

Järgmine kohalike omavalitsuste ühinemine toimus 2002. aastal kui 11 kohaliku 

omavalitsuse ühinemisel moodustati 5 uut omavalitsusüksust. Enim kohalikke omavalitsusi 

liitus 2005. aastal kui 22 KOV ühinemisel moodustati 8 uut omavalitsusüksust. 2005. aastal 

ühinenud omavalitsuste ühinemise peamiseks argumendiks oli haldusterritoriaalne 

terviklikus. Mitmed omavalitsused on selgitanud, et üheks ühinemise põhjuseks on 

halduspiiride vastavusse viimine tegelikult välja kujunenud piiridega. Põhjusena toodi välja 

ka linna kui tõmbekeskuse olemasolu, mis on tinginud valdade elanike poolt teenuste ja 

infrastruktuuri kasutamise linnas. Pendelmigratsioon tekitab lisakoormusi, mistõttu on see 

linna jaoks üks tugevamaid ühinemise motiive. 2005. aastal ühinenud valdadest oli kõige 

enam keskusega seotud Suure- Jaani ja Saarde vald. 2005. aasta ühinemistel oli kolm peamist 

tegurit: investeeringute saamine Euroopa Liidu fondidest, ümbritsevate valdade koolide 
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jõudmine minimaalse efektiivsuse piirini ja linnade soov viia vastavusse halduspiirid. 

(Sootla et al. 2008: 31).  

2009. aastal leidis aset üks ühinemine. Vändra valla ja Kaisma valla liitumise tulemusena 

moodustati Vändra vald. 2013. aastal toimunud KOV volikogude valimisega ühines 18 

omavalitsust. Liitumise tulemusena moodustati 7 uut omavalitsusüksust. (Noorkõiv, 

Ristmäe 2014: 20). Reeglina on omavalitsusüksuste ühinemised toimunud koos kohalike 

omavalitsuste korraliste valimistega, mis taasiseseisvumisperioodil toimusid iga kolme aasta 

tagant (1996, 1999, 2002 ja 2005) ning hiljem iga nelja aasta tagant (2009, 2013 ja 2017). 

Siiski on olnud ka kaks erandit, 1998. aastal Abja valla moodustamine ning 2014. aastal 

Lääne- Saare valla moodustamine. 

Perioodil 1996-2013 ühines Eestis 69 valda ning moodustati 29 uut omavalitsusüksust. 

(Omavalitsuste liitumise …) Senised tegevused haldusterritoriaalses valdkonnas on olnud 

üsna väikesemahulised. Kokku on kohalike omavalitsuste arv ühinemise arvelt vähenenud 

29 võrra, mida ei saa pidada just „tõsiseks reformiks“. Seega kui enne liitmist oli 

omavalitsuste arv Eestis 255, siis 2013. aastaks oli see vähenenud 226-le. (Raudjärv 2013: 

124).  

Haldusreformi läbiviimise eelselt, 2016. aastal on Eestis 213 omavalitsusüksust- 30 linna ja 

183 valda. Nendest 10. omavalitsusüksuses elab rohkem kui 11 000 elanikku, 

protsentuaalselt moodustab see 7% kõigist omavalitsusüksustest. 25 omavalitsusüksuses 

(25%) on 5000-11 000 elanikku ning ülejäänud 172 omavalitsusüksuses, mis moodustab 

81% kõigist omavalitsusüksustest on alla 5000 elaniku. Üle 11 000 inimesega 

omavalitsusüksustes resideerub 61,7% kogu eesti elanikkonnast ning alla 5000 elaniku 

omavalitsusüksustes 24,2% elanikkonnast. (Servinski et al 2016) 

Eestis on aastaid püütud luua süsteemi, mis aitaks lahendada administratiiv-territoriaalseid 

küsimusi, kuid siiani pole saavutatud rahuldavaid tulemusi. Kui vaadata omavalitsuste 

ühinemise statistikat, võib märkida, et vabatahtlik ühinemine Eestis on siiski mõningal 

määral aset leidnud, ilma otseste juhisteta. Juhiste all peetakse silmas näiteks seaduseid, 

määruseid ja käitumisjuhendeid.(Estonia… 2011: 13) 

Selleks, et kohalike omavalitsuste liitumise protsessi kiirendada ja suunata, võeti Eestis 

07.06.2016  pika arutelu tulemusena vastu Haldusreformi seadus, mis sätestab eelnõuga 
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paika pandud tingimused. Reform koosneb ajaliselt kolmest etapist (Haldusreformi 

kontseptsioon 2015: 5): 

I. Reformi ettevalmistamine kuni  juuli 2016 

II. Omaalgatuslike ühinemiste etapp kuni jaanuar 2017 

III. Vabariigi valitsuse algatatud ühinemiste etapp (algusega veebruar 2017, 

jõustumine 2017. korraliste valimiste käigus) 

Liitumiste soodustamiseks sätestati eelnõus, et liitumisel moodustuvad kohalikud 

omavalitsused, mis vastavad kokkulepitud kriteeriumitele, toetatakse kaks korda enam kui 

seda seni tehtud on. Eelpool nimetatud haldusreform on käivitanud ühinemisläbirääkimised 

paljudes omavalitsustes ja valmisolek ühinemistega alustada on suur. 2016. aasta seisuga on 

Eestis 213 omavalitsust, nendest 188 on kaasatud ühinemisläbirääkimistesse. Antud 

ühinemisläbirääkimiste tulemusena prognoositakse, et tekib 24 üle 11 000 inimesega valda. 

(Ibid.) 

Haldusreform on käivitanud arvukad läbirääkimised kohalike omavalitsuste ühinemise osas 

ning selle tulemiks arvatakse, et  kohalike omavalitsuste arv väheneb kolmandikuni 

praegusest. Praegused läbirääkimised näitavad, et tõenäoliselt täidavad 90% kohalikest 

omavalitsustest rahvaarvu miinimumsuuruse kriteeriumi. (Servinski 2017)  

Eestis on haldusreformi püütud läbi viia alates taasiseseisvumisest. Siiski ei ole seni 

toimunud ühinemised olnud arvukad. Peamised ühinemised on toimunud enamasti kahe 

omavalitsusüksuse vahel, seega puudub tegelik kogemus nelja või enama kohaliku 

omavalitsuse ühinemise kohta. 

 

1.3 Omavalitsuste ühinemisega kaasnevad mõjud 

 

Kohalike omavalitsuste ühinemise peamiseks argumendiks on ühinemisest tulenevad 

positiivsed mõjud. Eeldatakse, et ühinemise käigus loodud suuremad omavalitsusüksused 

on paremini majandatavad ning suudavad luua oma kodanikele paremad elutingimused, 

pakkudes rohkem kvaliteetseid avalikke teenuseid.  Selleks, et ühinemisi analüüsida ja 

oodatavaid mõjusid hinnata, on vaja välja selgitada, millised mõjud ühinemistega 

kaasnevad. Antud teema üle on palju arutletud ning erinevad autorid on läbi viinud 

uuringuid, mis käsitlevad KOV ühendamisega kaasnevaid mõjusid. 
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Riigid näevad KOV ühendamist kui vahendit, mille abil on võimalik vähendada teenuste 

osutamise kulusid, parandada teenuste kvaliteeti, vähendada kohalike omavalitsuste 

omavahelist ebavõrdsust ning suurendada vabade vahendite olemasolu. Kuigi ühinemisi on 

uuritud palju ja eeldatavad mõjud on positiivsed, ei tohiks KOV-te ühendamisel riigid 

eeldada, et ühendamise järgselt kõik probleemid lahenevad. Iga situatsioon on erinev ning 

vajab eraldi lähenemist.  Ühendamisest saavutatav edu sõltub mitmetest faktoritest ning 

oluline on välja selgitada erinevate osapoolte eesmärgid ja ootused, sealhulgas analüüsides 

geograafilist suurust ja demograafilisi näitajaid. (Fox, Gurley 2006) 

Lockner O.A (2013: XVI), Eesti riigikogu (Haldusreformi seadus 2016) ja tulevane Elva 

vald on käsitlenud haldusreformi oodatavaid mõjusid. Eelpool nimetatud allikate põhjal on 

tabelis 3. välja toodud haldusreformi oodatavad mõjud. 

Tabel 3. Haldusreformi mõjud kohalikele omavalitsustele (Lockner O.A 2013: XVI; 

Haldusreformi seadus 2016; Elva linna, Konguta… 2016) 

Lockner O.A Riik Elva vald 

 Väiksemad kulutused 

reformide mõjul 

 Teenuste parem 

pakkumine, samal 

ajal teenuste kulutuste 

kokkuhoid 

 Rohkem erinevaid 

teenuseid 

 Elanike teenuste 

tarbimisel väiksemad 

kulud 

 Poliitilise 

võimujaotuse 

muutused 

 Suurem efektiivsus 

 Kiirem majanduse 

areng 

 Suurem omavalitsuste 

elanike heaolu 

 Säästlikum 

majandamine 

 Võimekuse kasv 

kvaliteetsete avalike 

teenuste pakkumisel 

 Teenuste parem 

kättesaadavus 

 Parem piirkonnast 

tulenevate 

arengueeliste 

kasutamine  

 Konkurentsivõime 

suurenemine  

 Eesti riigi ühtlasem 

piirkondlik areng 

 KOV-ide võimekus 

iseseisvalt korraldada 

ja juhtida kohalikku 

elu ja seadustest 

tulevate ülesannete 

täitmist 

 Investeerimisvõime 

suurenemine 

 Tagada vastavus 

seadusandlusele 

 Tagada kvaliteetsem 

ning mitmekesisem 

avalike teenuste 

kättesaadavus 

elanikele kogu valla 

piirkonnas 

 Tagada pädevam ja 

spetsialiseeritum 

ametnikkond 

 Vähendada valdade 

omavahelist 

konkurentsi 

 Ühinevate valdade 

parima kompetentsi 

koondumine ühte 

kohta 

 

Tabelis 3. välja toodud mõjude põhjal selgub, et haldusreformi tulemiks on plaanis luua 

kohalikud omavalitsused, mis on paremini majandatud ning mis suudavad pakkuda suuremat 

hulka kvaliteetsemaid teenuseid. Riigi seisukoht, et väikesed omavalitsused ei suuda 
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pakkuda piisavalt vajalikke avalikke hüviseid ja konkureerida rohkema rahvaarvuga 

omavalitsustega, tekitabki vajaduse reformide järele, mille eesmärgid eelpool olevas tabelis 

välja toodud on. Põhiidee kohalike omavalitsuste ühendamisel riigi vaatenurgast seisneb 

mastaabisäästu saavutamisel, mis võimaldab tagada parema avalike teenuste pakkumise 

olenemata piirkonnast. Antud eesmärk ühtib ka Elva valla ja Lockneri poolt väljatooduga. 

Lisaks mastaabisäästule näevad kõik osapooled positiivse mõjuna KOV-i töötajate 

spetsialiseerumist. Kui väiksema elanikkonnaga omavalitsuses peab üks töötaja korraldama 

mitmeid valdkondi, mis nõuavad erinevaid kompetentse, siis üle 5000 elanikuga KOV-is 

ülesanded töötaja kohta vähenevad. See aga loob soodsad tingimused spetsialiseerumiseks 

ja suurema kompetentsi tekkeks. Peamiselt on väikestel omavalitsustel kõrged 

valmisolekukulud, kuna iga ülesande täitmiseks on tagatud töötaja olemasolu, kes üldjuhul 

väiksemates omavalitsusüksustes võivad olla alakoormatud. Selle tulemuseks on enam kui 

kahekordne töötajate arv 1000 elaniku kohta, võrreldes 5000 elanikuga omavalitsusega. 

Seega, kui saavutada kokkuhoid tugiteenuste arvelt on võimalik see suunata valdkondade 

sisuliseks arenduseks ja täita efektiivsemalt seadusega ette nähtud ülesandeid. 

(Haldusreformi infokiri 2016) 

Olulise aspektina on tabelis 3. välja toodud ka vabade vahendite kasv ning 

omafinantseerimisvõimekus, mille tähtsus kerkib esile just suuremate projektide puhul. 

Omafinantseeringu olulisus tuleb esile investeeringute korral, kus soovitakse kaasata 

võõrvahendeid ja erinevaid toetusi, kus on oluline omapoolne panus. Ühinenud kohalikud 

omavalitsused on võimelised tegema suuremaid investeeringuid, mida eraldi ei oleks 

suudetud. (Haldusreformi infokiri 2016). Kohalike omavalitsuste ühendamise positiivse 

mõjuna nähakse ka suuremal territooriumil avalike teenuste pakkumise koordineerimisest- 

Elva vald toob välja, et ühinemisega kaasneb asjatundlikum teenuste osutamine ja teenindus, 

millega ühtivad ka Lockneri ja Riigi seisukohad. Tabelist 3. ei ole välja jäänud ka heaolu 

paranemine, mis kaasneb suuremate valdade tekkest tuleneva efektiivsuse kasvuga. 

Ühinemise kaalutlused ei pruugi tihtipeale olla realistlikud, kuna puudub kogemus, kuidas 

uus ühinenud omavalitsus toimib. Ühinemise tagajärjel on küll loogiline eeldada 

efektiivsuse kasvu valdkondades, millega omavalitsus tegeleb, kuna ühinevate 

omavalitsusüksuste tegevused kattuvad ja sellelt tulenevalt võib tekkida sääst. Teisest küljest 

vaadatuna ei saa eeldada, et ressursside kasutamise tõhusus omavalitsusüksuse kasvuga 

suureneb. (Literature Review … 2009: 10). Ka Drechsler  on välja toonud, et tänapäeval on 
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peamiseks ühendamise poliitiliseks argumendiks eeldus, et suuremad omavalitsused on 

efektiivsemad ning seega ka paremini toimivad. Siiski ei ole tema sõnul nii teoreetilist kui 

ka empiirilist tõestust sellele, et omavalitsuste ühendamisega kaasneb automaatne 

efektiivsuse kasv. Varasemalt läbi viidud uuringud antud valdkonnas näitavad, et 

omavalitsuste ühendamine toob kaasa erinevaid positiivseid hüvesid, kuid puudub ühene 

mõju liitmise tagajärjel. (Drechsler  2013 : 2) 

Selgitamaks välja kohalike omavalitsuste ühinemise mõjusid, on läbi viidud empiirilisi 

uuringuid. Tehtud uuringud on peamiselt keskendunud kohalikele avalikele teenustele ning 

inimeste heaolule, struktuurilistele muutustele ja avalikele kulutustele. 

Haldusreform on Eestis päevakorras olnud juba aastaid ja toimunud on ka mitmeid 

ühinemisi. Eestis on läbi viidud mitmeid uuringuid, mis käsitlevad kohalike omavalitsuste 

ühinemise mõjusid. Ühinemise mõjusid on analüüsinud Geomedia oma uuringus 

„Omavalitsuste ühinemise mõju valla haldussuutlikkusele“. Antud töös oli vaatluse all kuus 

omavalitsusüksust, mis ühinesid aastatel 1996-1999. Kuna KOV-i tegevus on põhiliselt 

suunatud avalike teenuste pakkumisele elanikkonnas, on ühinemise mõjude hindamisel 

oluline teada, milliseid muutuseid ühinemine vallaelanikele põhjustas. (Omavalitsuste 

ühinemise … 2001) 

Positiivsete mõjudena toodi esmalt välja vastastikuse arveldamise kadumine, mille 

tulemusel vähenesid peamiselt probleemid lasteaia- ja koolikohtade saamisel. 

Vallajuhtidega tehtud intervjuudest selgus, et ametnike spetsialiseeritus kasvas ning nende 

töötingimused paranesid. Samuti toimus vaimse potentsiaali koondumine piirkonda. 

Positiivse mõjuna nähti ka mõningast asjaajamise lihtsustamist, seda eriti 

maakorraldusküsimustes. Haldusaparaatide struktuure analüüsides selgus, et ametnikud, kes 

ühinemiseelselt töötasid osalise tööajaga, rakendati tööle täiskoormusega. Omavalitsuste 

ühinemise tulemusena toimusid suuremad muudatused kommunaalteenuste valdkonnas. Kui 

enne olid kommunaalasutused piiratud turu tõttu majanduslikult elujõuetud, siis tänu 

suuremale teeninduspiirkonnale kommunaalteenuste majanduslik olukord paranes. 

Ulatuslikke muudatusi ei märgatud munitsipaalasutuste võrgustikus, haridus- , kultuuri-, 

spordi-, sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonnas. Antud uuringus tõsteti olulise 

negatiivse mõjuna esile keskusest välja jäävate alade (peaasjalikult äärealade) probleemide 

varjujäämine. Põhjendusena toodi keskuse probleemide võimendumine, kuna need on 

olulised suuremale hulgale inimestele ning seetõttu tõusevad ka selgemalt ja teravamalt 
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esile. Ühe tagajärge iseloomustava tegurina tõsteti esile ka otsese suhtlemise vähenemine 

elanikkonnaga. Välja toodi ka eelarve pingestumine. Eelarvemaht omavalitsustes langes 

riigitoetuste mahu võrra. Märgata oli ka järsku investeeringuvajaduste tõusu, kuna ühinenud 

omavalitsuste vahel tuli läbi viia arengutaseme ühtlustamine. Ühinemise eelselt  tehti 

omavalitsustes kulutusi, mis ei lähtunud ühiselt moodustatava omavalitsusüksuse huvidest. 

Tulud elaniku kohta vähenesid, samuti vähenes oluliselt ka investeeringute maht, seda 

peamiselt riigipoolse toetuse osa vähenemise tõttu. (Omavalitsuste ühinemise … 2001) 

Ühinemisprotsessis nähti ebastabiilsust ning läbimõtlematust. Uuringus toodi ka välja, et 

haldusreformi vajalikkuse selgitamisel on peamiselt keskendutud eeldatavale ressursside 

kasutamise kokkuhoiule ja paranevale investeerimisvõimele ning varju on jäänud sisuliste 

muudatuste ja tagajärgede selgitamine. Selline käsitlus toob aga kaasa kõhklevaid seisukohti 

ning kartusi haldusreformi suhtes. (Omavalitsuste ühinemise … 2001) 

2012. aastal on Ave Viks läbi viinud 1996-2009 aastatel ühinenud kohalike omavalitsuste 

finantsmõjude  analüüsi. Töös analüüsiti sel perioodil ühinenud omavalitsuste tulubaasi 

ühinemise eelselt ja järgselt. Analüüsist selgus, et peamine sääst saavutati 

üldvalitsemiskulude arvelt. Kui ühinemise eelselt oli keskmine valitsemiskulude osakaal 

omavalitsuste eelarvest 14,6 %, siis ühinemise järgselt langes see 4,5 protsendipunkti võrra. 

Valitsemiskulude osakaalu vähenemist eelarves täheldati kõikides vaadeldavates 

omavalitsusüksustes. Just mastaabiefekti saavutamises üldvalitsemiskulude osas on viimasel 

ajal märgata suuremat üksmeelt. (Viks 2012). Ka Reiljan et.al  leidsid oma empiirilises 

analüüsis tõendust sellele, et väiksematel omavalitsusüksustel on suhteliselt kõrgemad 

valitsemiskulud (Reiljan et al 2004: 391). 

Analüüsist selgus ka, et suuremate omavalitsuste üldvalitsemiskulud on 3% võrra väiksemad 

kui 1500 elanikuga vallas. Peamine põhjus üldvalitsemiskulude vähenemise osas seisneb 

mastaabiefektis, mis tähendab, et püsikulud jaotatakse suurema hulga inimeste vahel. Samuti 

kaotati dubleerimine, millega seoses vähenes ka tugiülesannete maht. Valitsemiskuludelt 

saavutatud kokkuhoid suunati peamiselt põhiteenuste osutamisse. Peale ühinemist suurenes 

keskmine haridusvaldkonna rahastamise osakaal 2,3 protsendipunkti eelarvest. Kultuuri 

osakaal suurenes 3,1% võrra. Mõnevõrra kahanesid tervishoiuvaldkonna- ja sotsiaalse kaitse 

kulude osakaal. Kokkuvõtlikult võib öelda, et mida suurem on omavalitsusüksuses elanike 

arv, seda madalamad on administratsioonikulud ning jääb rohkem vabu vahendeid 

põhiteenuste osutamiseks. (Viks 2012) 
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Maarten A. Allers ja J. Bieuwe Geertsema on  analüüsinud viimase 15 aasta jooksul 

toimunud Hollandi kohalike omavalitsuste ühinemisi. Antud uuring keskendus kohalike 

kulude- ja avalike teenuste muutustele peale ühinemist. Analüüs baseerus kolmele 

kontrollgrupile (kõik omavalitsusüksused, ühinenud omavalitsusüksused ja 

omavalitsusüksused, mis ei ole ühinenud) ja erinevatele ökonomeetrilistele mudelitele. 

Täpsemalt tehti uuringu lõpuks kolm järeldust. 1) Ei leitud kindlaid seoseid kohalike 

omavalitsuste ühinemise ja kulutuste vähenemise vahel inimese kohta. 2) Ei leitud 

tõendamist mastaabiefekti olemasolul suuremate kohalike omavalitsuste puhul, vaid ainult 

väikesete või sarnaste (homogeensete eelistustega) valdade ühinemise puhul. 3) Ei leitud 

tõendeid, mis toetaksid seisukohta, et ühinemine genereerib mastaabiefektilt majandusliku 

säästu, pigem püütakse kasvatada teenuste kvaliteeti, mitte vähendada kulutusi. Need 

tulemused näitavad, et ühinemine ei ole alati soovitatav. Ühinemistega ei kaasne alati 

mastaabiefekti ja ka teenuste kvaliteet ilmtingimata ei parane. ( Allers, Geertsema 2014) 

Tšehhis läbi viidud uuring (Soukopová, Nemec et al. 2014) keskendus kohaliku 

omavalitsuse suuruse, kohalike avalike teenuste ja mastaabisäästu uurimisele. Tšehhi on 

Euroopa üks suurimaid haldusterritoriaalselt killustatud riike, kus on 6248 

omavalitsusüksust, mis erinevad teineteisest tulubaasi, elanike arvu ning nende vanuselise 

struktuuri poolest. Uuringus analüüsiti 205. omavalitsusüksusüksuses avalike teenuste 

pakkumist ning nendega seotud kulusid. Andmeid koguti kolme aasta kohta ( 2008, 2010, 

2012), kuna tulemused olid sarnased, siis käsitleti antud uurimuses vaid 2012. aasta kohta 

saadud tulemusi. Just kulutuste seisukohast omab kohalike omavalitsuste kontekstis 

mastaabisääst laia kasutusala ja seetõttu tugevdab see seisukohta, et omavalitsusüksuste 

liitmisel võib tekkida majanduslik kasu. Peamiseks argumendiks on paljude väiksemate 

omavalitsusüksuste sarnased teenused, nende kvaliteet ja personali struktuur, millede 

liitmisel on võimalik vähemate sisenditega pakkuda rohkem väljundeid. Siiski tuleb silmas 

pidada, et mastaabisääst ei ole üheselt rakendatav kõikide kulude ja pakutavate teenuste 

valdkonnas ning iga omavalitsusüksus ei olegi suuteline pakkuma teenuseid minimaalsete 

kulutustega. Antud uurimuses analüüsiti kohaliku omavalitsuse suuruse ja mastaabisäästu 

suhet erinevates valdkondades nagu haridus, sport ja vaba aeg, kultuur, korrakaitse, 

kommunaalteenused. Uurimistöö tulemused näitasid, et mastaabisääst omavalitsusüksuses 

on seotud peamiselt avalike teenuste pakkumisega ja poliitilise kohaloluga. Selgus, et 

kohalike omavalitsuste ülalpidamise ning spetsialistidele palkamiseks minevad kulutused 

per capita vähenesid elanike arvu kasvuga. Kõik omavalitsusüksused vajava personali, 
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hooneid jms toimimiseks, ning kui omavalitsusüksused ühendatakse, tekib võimalus need 

kulukohad liita ühtsesse keskusesse. Kui vaadelda mastaabisäästu erinevate teenuste nagu 

haridus, kultuur, meedia, vabaaja veetmise võimalused jne siis on märgata mõningast efekti 

ainult hariduse valdkonnas. Sellegi muudab küsitavaks detailne analüüs, mis näitab, et 

regionaalsed kulutused haridusele on per capita väiksemad kui see on ühinenud 

omavalitsustes. Ka sellest uuringust selgub, et mastaabisäästu saavutamine ei ole selgelt 

määratletud ning Tšehhi põhjal saab öelda, et ka omavalitsusüksuste miinimumsuuruse 

määratlemine ei sätesta koheselt nende paremat hakkamasaamist.  (Soukopová, Nemec et al. 

2014) 

Suuremate territoriaalsete üksuste loomist on käsitletud ka kui kohaliku autonoomia 

rikkumist. Peamiselt on ühinemise käigus tekkivad võimalikud negatiivsed mõjud kardetud 

just kohaliku omavalitsuse elanikkonna poolt. Võimalike negatiivsete mõjudena on välja 

toodud kohaliku halduse kättesaadavus ja selle kaugenemine kohalikust elanikkonnast. 

Füüsiline kaugus piirkonna keskusest muudab kodanike elu kaugemates piirkondades 

raskemaks. Probleemina võib esile kerkida ka KOV-de identiteedi kaotus, mille all peetakse 

silmas kogukonnatunnetuse hääbumist. Negatiivse mõjuna käsitletakse ka võimalikke 

konflikte uue kohaliku omavalitsuse liikmete vahel. Negatiivseid mõjusid on võimalik 

vähendada ja lahendada reformiga, kui sätestatakse kõigile osapooltele sobivad tingimused. 

(Swianiewicz 2010: 183)  

Enamik akadeemilisest kirjanduses leiduvatest empiirilistest uuringutest väidavad, et pole 

võimalik usaldusväärselt tõestada omavalitsuste ühinemisest tulenevat majanduslikku 

säästu. Erandina leiti näiteks, et Iisraeli 2003. a reformi tulemusena vähenesid kulutused 

teenustele 9%, teenuste maht jäi väidetavalt samaks. Samas tunnistatakse, et kasutatud valim 

oli laiemate järelduste tegemiseks liiga väike. Samuti tuleb silmas pidada, et keskmine KOV 

suurus pärast reformi oli Iisraelis 31 000 elanikku (Reingewertz 2012) 

Selles valdkonnas on läbi viidud mitmeid uuringuid ning tulemused on erinenud ühest 

äärmusest teiseni, sõltudes analüüsi läbiviimise perioodist, kasutatavast metoodikast ning 

analüüsitavast valdkonnast. Suuremat üksmeelt läbiviidud uuringutes on märgata 

mastaabiefekti saavutamise osas, seda peamiselt administratsiooniga seotud tegevuste puhul. 

Siiski on leitud, et ühinemisel võib küll majanduslik efektiivsus tõusta, kuid sealjuures 

võivad suureneda kulud omavalitsuste poolt pakutavate teenuste kvaliteedi paranemise 

arvelt. (Viks 2012: 4)  
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Uurides kohalikke omavalitsusi, kus ühinemine on juba lõpule viidud, võib näha 

mitmesuguseid tulemusi. Uuringute peamisteks õppetundideks on, et tuleb realistlik olla 

kulude suhtes, mis ühinemisega tekivad. Kuna ühinevate omavalitsusüksuste teenused, 

palgad jms ühtlustuvad, siis tekib lisakulu, mis võib olla vastukaaluks ühinemisest saadavale 

kulude kokkuhoiule. Selleks, et vähendada aasta kogukulu on võimalik see tekitada 

tööjõukulude või halduskulude vähendamisest. Samas vähenenud töötajate arv suurendab 

tööhulka, mida peavad tegema alles jäänud töötajad ning sellega võib kaasneda teenuste 

kvaliteedi langus. Uuringutes on ka täheldatud ühinemisest tingitud kulude vähenemist ja 

teenuste pakkumise kasvu ning samuti ka kvaliteedi paranemist. Varasemad uuringud 

näitavad, et ühinemise tulemused erinevad juhtumite lõikes. See omakorda tähendab, et 

mõned ühinemised võivad olla edukad ja tuua kaasa positiivseid tulemusi, teised aga mitte. 

(Literature review …) 

Varasemate uuringute põhjal võib öelda, et kohalike omavalitsusüksuste ühinemisega 

kaasneb ka mitmeid murekohti. Lisaks on keeruline hinnata, millised omavalitsusüksused 

saavad hästi hakkama, ning milliste omavalitsuste juhtimisse ja tervikusse peaks sekkuma. 

Seetõttu on andnud riik ka valida vabatahtliku ja sunniviisilise haldusreformi vahel, millest 

viimane jääb ilma erinevatest liitumisega kaasnevatest toetustest. Kokkuvõtlikult saab öelda, 

et haldusreformi teostamine on võrdlemisi keeruline ning vajab kindlasti läbimõeldud ja 

strateegilist lähenemist.  



29 

 

 

 

2. ÜHINEMISE OODATAVAD MÕJUD LOODAVA ELVA 

VALLA NÄITEL 
 

2.1 Metoodika ja andmed 

 

Eesmärgi ja sissejuhatuses püstitatud uurimisküsimuste täitmiseks on töös kombineerinud 

erinevaid uurimismeetodeid. Peamiseks analüüsimeetodiks on võrdlev analüüs valla 

elanikele ja vallajuhtidele saadetud küsimustikuga kogutud andmete põhjal, millele lisandub 

poolstruktureeritud intervjuu Rannu vallavanemaga.  

Võrdlev analüüs on uurimismeetod, kus analüüsitakse erinevaid tegureid, milleks võivad 

olla nii kirjeldavad kui ka arvulised näitajad. Antud uurimismeetodi kasutamine on heaks 

võimaluseks vaadelda erinevaid sotsiaalseid tegureid ja neid võrrelda nii riikide siseselt kui 

ka rahvusvahelisel tasandil. (Mills et al. 2006: 621). Antud töös käsitletakse nii 

kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid võrdluseid.  

Esmalt antakse töö empiirilises osas ülevaade omavalitsusüksuste ühinemisprotsessist ning 

seejärel kirjeldatakse läbi võrdluse nende profiile. Profiilide kirjeldamisel on aluseks võetud 

erinevad näitajad  nagu geograafiline suurus, rahvaarv, põhitegevuse kululiigi osatähtsus 

kogukuludest, KOV võimekuse indeks jms. Järgmise sammuna viiakse kvantitatiivuuringu 

näol läbi küsitlus vallaelanike seas (LISA 1). Antud uuringumeetod on valitud põhjusel, 

kuna aitab jõuda kõige kiiremini lähedale võimalikult suurele hulgale elanikele, kelle 

vastuseid hilisemalt analüüsitakse. Valimi moodustamisel lähtutakse mugavusvalimi 

põhimõttest ning küsitlus saadetakse laiali digitaalsel kujul läbi valdade infoportaalide, 

erinevate sotsiaalmeedia kommuunide ja omavalitsusüksuste elanike kaasabil. Küsitlus 

koostatakse vabavara Google Forms abil. Küsitluse läbiviimise aeg on 30.04.17-04.05.17. 

Kuna küsitlus on seotud hoiakute mõõtmise ja hindamisega, kasutatakse Likerti skaalat, 

mida peetakse usaldusväärseimaks hoiakute mõõtmise meetodiks. Enimkasutatud on Likerti 

5-palline skaala, mille üks äärmus näitab täielikku nõustumist ning teine täielikku 

mittenõustumist.  (Allen, Seaman 2007:64). Kuna kasutatakse 5 palli skaalat, siis on töö 

autor teatud juhtudel ühendanud vastusevariandid 1-2 ja 4-5, et oleks võimalik teha üldistusi 

enamuse vastajate seisukohtade järgi. 
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Täiendava info saamiseks koostatakse põhiküsimustiku juurde lisaküsimustik, mis on 

suunatud omavalitsusüksuste juhtidele (LISA 2). Küsimustiku eesmärgiks on saada 

täpsustavaid vastuseid strateegiliste küsimuste lõikes. Küsimustik koosneb 3-4 avatud 

küsimusest ning on laiali saadetud sihipärase valimi alusel kuue omavalitsusüksuse juhile. 

Kvalitatiivuuringu puhul viib töö autor läbi poolstruktueeritud intervjuu Rannu 

vallavanemaga. Intervjuu eesmärgiks on välja selgitada liituva omavalitsusüksuse eesmärgid 

ja hoiakud ühinemisprotsessi suhtes ning  peamised murekohad. Samuti ka puuduoleva 

informatsiooni kogumine.  

Antud intervjuu tüüp sobib hästi, kuna võimaldab vahetult dialoogi astuda kahe või 

rohkemate inimestega, on teemakohane ja ei välju ette antud piiridest, kuid võimaldab 

küsitletaval lisada enda arvamusi ja ideid küsimuste kohta. Siiski tuleb silmas pidada, et selle 

andmekogumismeetodi puhul peab küsitleja olema teemaga kursis ja oskama suunata 

vastajat tähtsate küsimuste juurde (Edwards, Holland 2013 :3).  

 

Joonis 1. Andmete kogumise etapid (Autori koostatud) 

Magistritöö empiirilise osa baseerub omavalitsusüksuste profiilide võrdlemisel ning 

küsitluse- ja poolstruktureeritud intervjuu tulemuste analüüsil. Induktiivne lähenemine 

võimaldab üksikjuhtumite põhjal, mida autor analüüsib, teostada üldistuse haldusreformiga 

seonduva kohta. Viimases alapeatükis võetakse küsitluse ja intervjuu tulemused kokku, 

kaardistatakse peamised murekohad ning tehakse järeldusi ja üldistusi. 

•Demograafilised näitajad

•Majandusnäitajad

•Finantsilised näitajad

•Järelduste tegemine

Ühinevate kohalike 
omavalitsuste 

tutvustus

•Küsimuste koostamine

•Valimi moodustamine

•Ankeetküsitluse läbiviimine

•Tulemuste analüüs

Küsimustiku 
koostamine ja 

läbiviimine •Ühinemiskava/lepingu analüüs

•Küsimuste koostamine

•Intervjuu läbiviimine

•Tulemuste analüüs

Intervjuu
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Magistritöö läbiviimiseks on kasutatud nii esmaseid kui ka teiseseid andmeid. Esmaste 

andmete saamiseks viiakse läbi eelpool mainitud küsitlus ja süvaintervjuu. Teisesed andmed 

on peamiselt saadud erinevatest andmebaasidest, teemakohastest teadusartiklitest, 

valdkonnapõhistest kirjandusallikatest ning omavalitsusüksuste dokumentidest. 

 

2.2 Ühinemisprotsess ja ühinevate omavalitsusüksuste profiilide kirjeldus 

 

Antud alapeatükis käsitletakse tulevase Elva valla ühinemisprotsessi. Samuti antakse 

ülevaade ühinevate omavalitsusüksuste profiilide kohta läbi erinevate näitajate. Ülevaatlik 

informatsioon ühinemisprotsessi ning vallaprofiilide kohta aitab paremini mõista 

haldusreformiga seonduvat.  

Ühinemisläbirääkimised algasid 14.12.2015 Elva Linnavolikogu poolt vastu võetud 

otsusega nr. 67 „ Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku 

tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“. Eelpool nimetatud otsusega tehti ettepanek 

haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks Puhja Vallavolikogule, Nõo Vallavolikogule, 

Rannu Vallavolikogule, Rõngu Vallavolikogule, Palupera Vallavolikogule ja Puka 

Vallavolikogule. Peamiseks läbirääkimiste eestvedajaks oli Elva linn kui suurim osapool. 

Ühinemisläbirääkimised, mis kestsid üle aasta, lõppesid 14.12.2016 kui sõlmiti 

ühinemisleping Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu 

valla moodustamiseks. Antud ühinemisettepanekust keeldus Nõo vald. Vabariigi Valitsus 

kiitis 29.12.2016 toimunud istungil Elva valla moodustamise heaks. Riigihalduse minister 

Mihhail Korb nentis, et heakskiitu väärivad kõik volikogude algatatud ühinemised, mis 

vastavalt haldusreformi seadusele moodustavad kriteeriume täitva omavalitsusüksuse.. 

(Valitsus kinnitas …2016)  

Ühinemine toimub 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemuste 

väljakuulutamisega samal päeval. Ühinemisprotsessi ettevalmistamine ja ühinemisprotsessi 

korraldus toimub vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. Läbirääkimisi juhitakse 

juhtkomisjoni poolt, mis koosneb volikogude poolt volitatud esindajatest, kuhu kuuluvad 

valdavalt omavalitsusjuhid. Moodustatud on ka valdkondlikud komisjonid (haridus-, 

sotsiaal-, majandus-, ja kultuurikomisjon), mille koosseisud on laiapõhjalised. Valdkondlike 

komisjonide tegevuseks on teenuste kaardistamine, ühinemiseesmärkide seadmine ja 

ettepanekute tegemine. Ühinemisega seotud asjaosaliste teavitamiseks on loodud ka 

läbirääkimiste lehekülg Elva linnavalitsuse kodulehe juurde. Lehel on kättesaadav kogu 
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läbirääkimistega seotud dokumentatsioon. Septembris-oktoobris 2016 viidi läbi ka arvukaid 

rahvakoosolekuid. Koosolekute eesmärgiks oli tutvustada ühinemislepingu eelnõud ning 

koguda tagasisidet.  

Ühinemisel moodustatakse omavalitsusüksus, kus elab üle 14 000 elaniku ja mille 

territoorium on 651,19 ruutkilomeetrit. Omavalitsusüksuseid analüüsides tuleb arvestada 

asjaoluga, et tegemist on juhtumiga, kus linnaline asula ühineb teda ümbritseva 

rõngasvallaga. 

Ühinemisläbirääkimiste valguses on väikevaldadel tekkinud hirm ääremaastumise osas, 

samuti ka investeeringute koondumine linna on tekitanud küsimusi. Et rahuldada kõiki 

osapooli, jäi esialgu  kokkulepe, et valdade asutused jäävad järgmise nelja aasta jooksul tööle 

samamoodi nagu praegu. Elva linnavolikogu esimehe Meelis Karro sõnul on sätestatud iga 

omavalitsuse prioriteetsed objektid, mille läbiviimisel lähtutakse 60% piirist. (Parksepp 

2016) 

Järgnevalt on välja toodud Elva valla ja sellega ühinevate omavalitsusüksuste lühiülevaade. 

Kokkuvõtlik info valdade kohta aitab uurimisküsimuste täitmisele kaasa ning võimaldab 

teostada tervikliku empiirilise analüüsi. Regionaalökonoomilise idee kohaselt tingivad 

demograafilised ja geograafilised tegurid regiooni sotsiaalmajandusliku potentsiaali, mis 

mõjutab piirkonna demograafilisi protsesse ja läbi selle piirkonna inimkapitali.  

Esmalt antakse ülevaade ühinevate omavalitsuste territooriumitest ning tulevase Elva valla 

haldusterritooriumist. Tabelis 4. on toodud näitajad liituvate omavalitsusüksuste lõikes. 

Tabel 4. Ühinevate omavalitsusüksuste territoriaalsed näitajad (seisuga 1.jaanuar 2016), 

km2/ in/km2 (RV0291: Rahvaarv, pindala…) 

Omavalitsusüksus 

Pindala 

km2 

Asustustihedus 

in/ km2 

Elva Linn 9,9 579,5 

Konguta vald 107,6 12,4 

Palupera vald 42,09 12,76 

Puhja vald 169,6 13,4 

Rannu vald 158 10,5 

Rõngu vald 164 17,4 

Ühinenud omavalitsus 651, 19 - 

Ühinevatest valdadest on suurima pindalaga Puhja vald (169,6 km2), millele järgneb Rõngu 

vald (164 km2), Rannu vald (158 km2) ja Konguta vald (107.6 km2). Väikseim ühineja 
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valdadest pindala poolest on Palupera vald. Kuna Palupera vald liitub ka Otepää suunal ning 

seoses sellega antakse 7 küla valla territooriumist Otepää vallale, liituvad Elva 

ühinemispiirkonnaga Astuvere, Atra, Hellenurme, Mäelooga, Palupera, Pastaku ja Urmi 

külad kogupindalaga 42.09 km2 . Omavalitsuste seast on väiksema pindalaga Elva linn (9.9 

km2). Eelpool toodud näitajate põhjal kujuneb loodava valla pindalaks 651.19 km². 

Tabelist 4. olevatest andmetest selgub, et inimeste arv ruutkilomeetri kohta on kõige suurem 

Elva linnas ja kõige väiksem Rannu vallas. Elvaga liituvad vallad on sarnase 

asustustihedusega ning seega kuuluvad kõik hajaasustusega piirkondade alla. 

Hajaasustuseks loetakse piirkonda, kuhu kuulub alla 200 elaniku ruutkilomeetri kohta. Tihti 

iseloomustab hajaasustatud piirkondi puuduv veevärk ning kanalisatsioon, teede kehv 

seisukord, elektrisüsteemide puudulikkus ning palju kõneaineks olev interneti 

kättesaadavus. (Tee 2012). Piirkondade asustustihedus kõige suurema asustustihedusega 

KOV üksuses ja kõige madalama asustustihedusega KOV üksuses erineb 55 kordselt.  

Omavalitsusüksuste rahvastikuga seotud näitajaid on oluline uurida, kuna need mõjutavad 

ühiskonna arengut ja vastupidi. Rahvastiku areng ja sellega kaasnevad mõjud on tähtsad 

üldise arengu käsitlemisel. Lääne- Tartumaa omavalitsusüksusi iseloomustab madal elanike 

arv. Ükski omavalitsusüksus ei täida heaks kiidetud haldusreformis sätestatud miinimum 

elanike arvu piiri, v.a Elva linn, kus 2016. aasta seisuga oli 5768 elanikku. (Tabel 5). 

Tabel 5. Omavalitsusüksuste rahvastikunäitajad, inimest, % (Elva linna, Konguta valla… 

2016) 

Omavalitsusüksus KOKKU 

0-6 aastased 7-18 aastased 19-64 aastased 65+ aastased 

Arv osakaal arv osakaal arv osakaal arv osakaal 

Elva linn 5768 479 8.4% 718 12.4% 3266 56.6% 1305 22.6% 

Konguta vald 1445 118 8.2% 166 11.5% 908 62.8% 253 17.5% 

Palupera vald 556 29 5.2 % 81 14.6 % 328 60% 118 21.2% 

Puhja vald 2267 183 8.1% 250 11% 1389 61.3% 445 19.6% 

Rannu vald 1610 103 6.4% 196 12.2% 991 61.6% 320 19.9% 

Rõngu vald 2725 200 7.3% 345 12.7% 1629 59.8% 551 20.2% 

Kokku 6 KOV-i 14371 1112 7.7% 1756 12.2% 8511 59.2% 2992 20.8% 

 

Elva linnaga liituvatest 5-st omavalitsusüksusest on elanike arvu poolest esimene Rõngu 

vald 2725 elanikuga, millele järgneb Puhja vald 2267 elanikuga. Rannu- ja Konguta vallas  

elab 2016. aasta seisuga vastavalt 1610- ja 1445 inimest. Kõige vähem inimesi elab Palupera 

vallas- 556 inimest (maha on arvestatud Otepää suunal liituvate külade elanike arv). 
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Eelkooliealiste laste osakaal on liituvates omavalitsusüksustes suhteliselt ühetaoline, 

erinedes 3 protsendipunkti piires. Kooliealiste laste osakaal valdades on keskmiselt 12,2%. 

Suurim on kooliealiste osakaal Paluperas ja väikseim Puhjas. Siinkohal tuleb märkida, et 

kuigi kooliealiste laste osakaal rahvastikust on Paluperas suurim, siis arvuliselt on õpilaste 

arv antud vallas väikseim. Kui valla territooriumil on kooliealisi lapsi 81, võib see 

tähendada, et koolid on alakoormatud, mis omakorda võib kaasa tuua koolide 

majandamisega seotud probleeme.  

Väga olulise tähtsusega on ka tööealiste osakaal kogurahvastikust, kuna nende panus valla 

eelarvesse tulumaksu laekumise näol on suure kaaluga. Eraisiku tulumaksulaekumisest 

laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,6%. Tabelist 5. nähtub, et kõige suurem on 

tööealiste osakaal Konguta vallas- 62,8 % ja madalaim elva linnas- 56,6%. Lisaks 

tulumaksule sõltub otseselt inimeste arvust ka valla eelarvesse laekuv maamaks, tulu 

ettevõtlusest, loomapidamismaks, reklaamimaks jne. Seega saab järeldada, et üleüldiselt 

omavalitsusüksusesse kuuluvate elanike arv on määrava tähtsusega valdade 

jätkusuutlikkusele. Ka vanemal elanikkonnal on valla hakkama saamisel märkimisväärne 

roll. Kui analüüsida tabelis 5. toodud andmeid on näha, et suurim, 65 aastased ja vanemate, 

osakaal elanikest on Elva linnal ja Palupera vallal. Väiksem antud suhtarv on aga Konguta 

vallas. Kuna 65 ja vanemad liiguvad tööturult välja, siis läheb ülalpidamiskohustus lähedaste 

puudumisel omavalitsusüksuse kanda. Kohalikud omavalitsused korraldavad sotsiaalabi, 

vanurite, puuetega inimeste ja teiste abivajajate hoolekannet. Nende ülesandeks on ka 

vanadekodude, turvakodude ning teiste sotsiaalhoolekande asutuste ülalpidamine. Seega 

saab öelda, et mida suurem osakaal on vanematel inimestel kogu valla elanikkonnast, seda 

suuremad on valla kohustused nende ees  ja see paneb rõhu eelarvelisele hakkamasaamisele. 

Võrreldes liituvate omavalitsusüksuste demograafilisi näitajaid võib kokkuvõtlikult öelda, 

et ilmselt järske demograafilisi muutusi ei teki. Küll aga võib toimuda näitajate 

ühtlustumine.  

Ühinevate omavalitsuste profiili määratlemisel on oluline peatuda ka omavalitsuste eelarve 

teemal. Eelarveaastal vallale laekuvad tulud on profiili määratlemisel olulised, kuna 

määravad omavalitsusüksuse poolt pakutavate avalike teenuste pakkumise. Peamised 

tuluallikad on maksutulud- üksikisiku tulumaks ning maamaks.  
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Järgnevalt on välja toodud omavalitsusüksuste tulud 2016. aastal (Tabel 6). Olemasolevate 

andmete põhjal on maksutulu laekumine elaniku kohta ühinevates omavalitsusüksustes 

küllaltki sarnane. Kõige suurem on maksutulu laekumine elaniku kohta Elva linnas- 626€ 

ning kõige väiksem Konguta vallas 539€. Suurima ja väiksema maksutulu laekumine elaniku 

kohta varieerub 87 € ulatuses. 

 

Tabel 6. KOV üksuse tululiigid ja tulud elaniku kohta (2016. aasta seisuga), eurot (Kohalike 

omavalitsusüksuste 2016. aasta kinnitatud eelarved) 

                          KOV üksus  

Tululiik Elva  Konguta  Palupera  Puhja Rannu Rõngu 

Maksutulud 3 612 679 778 300 647 000 1 246 316 957 000 1 534 090 

Tulud kaupade ja teenuste 

müügist 1 104 090 108 600 67 200 129 805 86 850 131 300 

saadavad toetused 2 148 098 396 414 295 790 886 217 510 069 1 009 997 

Muud tulud 7 000 90 400 52 712 5 500 25 300 3 200 

KOKKU 6 871 867 1 373 714 1 196 937 2 267 838 1 579 219 2 678 587 

Maksutulu laekumine 

elaniku kohta 626 539 620 550 594 563 

Kogutulude laekumine 

elaniku kohta 1191 951 1146 1000 981 983 

 

Kogutulude laekumist elaniku kohta vaadates selgub, et suurim on tulu Elva linnas ning 

väikseim jällegi Konguta vallas. Siinkohal tuleb märkida, et vahe sissetulekute erinevuses 

on suurem.  

Võib eeldada, et kogutulude laekumise erinevuss omavalitsusüksuste lõikes oleks veelgi 

suurem, kui jätta kõrvale muude tulude laekumine. Tuleb nentida, et muude tulude osakaal 

on osades omavalitsusüksustes kriitilise tähtsusega. Muude tulude alla käivad näiteks 

maavarade kaevandamise tasud, kasum põhivara müügist, saastetasud, vee erikasutamise 

tasud jms. 

Väga oluline on ühinemisel analüüsida ühinevate omavalitsusüksuste põhitegevuse 

kuludega seotud näitajaid. Kuludega seotud näitajad aitavad mõista, millised 

omavalitsusüksused ühinevad, andes informatsiooni valla prioriteetsematest ja 

vähemolulistest valdkondadest.  

Analüüsides valdade põhitegevuse kulusid erinevate kululiikide lõikes selgub, et kõige 

suurem kuluartikkel on haridus, seda igas omavalitsusüksuses. Kulud haridusele 

moodustavad igas KOV üksuses üle poole kogukuludest. Joonisel 2. on välja toodud 



36 

 

ühinevate omavalitsusüksuste erinevate kululiikide osakaalud kogukuludest, kulud on 

jaotatud tegevusala järgi. 

 

 

Joonis 2. Põhitegevuse kululiigi osatähtsus eelarve kogukuludes aastal 2016, % (Kohalike 

omavalitsusüksuste 2016. aasta kinnitatud eelarved) 

Kõige suurema osakaaluga on kulud haridusele Rõngu vallas 60,5% . Kulude mõneti kõrgem 

osakaal haridusvaldkonnas võrreldes teiste liituvate omavalitsusüksustega on selgitatav 

asjaoluga, et Rõngus on 2 lasteaeda ja 2 kooli (vaata tabel 7. koolide ja haridusasutuste 

loetelu). Üldiselt on hariduskulude osakaal ühinevate omavalitsusüksuste lõikes küllaltki 

sarnane ning varieerub 4 protsendipunkti lõikes, olles madalaim Konguta vallas- 56%.  

Kulude suurust antud valdkonnas seletab asjaolu, et haridus ja haridusasutused on 

omavalitsusüksuse kõige olulisem väärtus, kuna on kogukonna tugipunktiks.  

Järgmiste kuluartiklitena kerkivad esile vaba aeg, s.h kultuur ja religioon ja üldised 

valitsussektori teenused. Kõige enam kulutab valdkonnale vaba aeg, s.h kultuur ja religioon 

Elva linn- 15,7% kogukuludest. Järgnevad Rannu vald, Konguta vald ja Palupera vald 

vastavalt 13%, 11,7% ja 11,1%. Puhja vald kulutab antud valdkonnale 8,5% ja kõige vähem 

kulutab Rõngu- 8% kogukuludest. Ka üldised valitsemissektori teenused hõlmavad enda alla 

osa kogukuludest. Selle tegevusala kulud on teema uurimisel olulise tähtsusega, kuna just 

antud valdkonnas on varasemad uuringud täheldanud mõningast mastaabisäästu teket. 

Varasemad uuringud kohalike omavalitsuste ühinemise valdkonnas on oma 
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uurimistulemustes välja toonud, et väiksema rahvaarvuga omavalitsuste valitsemiskulud on 

protsentuaalselt kogukuludest suuremad kui üle 5000 elanikuga omavalitsusüksuses. See 

fakt selgitab ja toetab joonisel 2. välja toodud suhtarvude kujunemist antud kululiigi lõikes. 

Tabelis 6. olevate andmete põhjal võib öelda, et Elvas on üldise valitsemissektori teenustega 

seotud kulude osakaal protsentuaalselt kogukuludest kõige väiksem 7,1%. Kõrgeimad on 

selle valdkonna kulud Konguta vallas- 15, 9%, mis on 8,8 protsendipunkti kõrgem kui Elvas. 

Heites pilgu tabelile 5. selgub, et antud vallas on ka elanike arv üks madalaimatest Palupera 

järel. Antud omavalitsusüksuseid uurides võib öelda, et valitsemissektori teenustega seotud 

kulude osakaal kogukuludest on suurim valdadel, mille elanike arv on väiksem (v.a Puhja, 

kelle elanike arv on küll Rannust suurem ning ka antud näitaja on suurem). Nende näitajate 

põhjal võib öelda, et sõltuvalt uue valla valitsemiskorralduse struktuurilahenduse valikust 

võib ka antud ühinemise tulemusel eeldada mastaabisäästu. Väiksema osakaaluga 

kuluartiklid omavalitsusüksuste kogukuludest on majanduskulud, keskkonnakaitse ja 

kommunaalmajandus ning sotsiaalhoolekanne ja tervishoid. 

Tabelis 7. on välja toodud haridusasutuste ja vaba aja veetmise võimalustega seotud asutuste 

ülevaade ühinevates valdades ja Elvas. Selgub,  et enim on valdades raamatukogusid, millele 

järgnevad küla-, seltsi- ja kultuurimajad. Just antud funktsiooniga asutused on olulised 

kultuuri  säilitamisel ja elujõus hoidmisel. See selgitab, miks niivõrd palju ressurssi 

suunatakse just nende objektide tegevuses hoidmiseks. Nendes asutustes on võimalik 

korraldada tantsupidusid, rentida ruume erinevateks üritusteks, tegeleda loovusega ja vaba 

aja sisustamisega.  

   

Tabel 7. Haridusasutused ja vaba aeg, tk (Elva linna, Konguta valla… 2016) 

  Lasteaiad Koolid Huvikoolid 

Kultuuri- 

küla- ja 

seltsimajad 

ning 

huvikeskused 

Noorte-

keskused 

Raamatu-

kogud 

Elva linn 2 1 2 1 1 1 

Konguta vald 1 1 0 1 1 1 

Rannu vald 1 1 0 1 1 2 

Rõngu vald 2 2 0 4 1 4 

Palupera vald 1 1 0 1 1 1 

Puhja vald 1 1 0 1 1 3 

Kokku 6 KOV-i 8 7 2 9 6 12 
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Järgmisel kohal on lasteaiad (8 üksust), millele järgnevad koolid (7 üksust). Koolide 

vajalikkus on teada, kuid kui vaadelda koolide arvu erinevates valdades ja seal õppivaid 

kooliealisi elanikke siis on märgata, et kuigi koolide arv ühtib, varieerub kooliõpilaste arv 

rohkem kui 4 korda. See omakorda võib tähendada, et koolid võivad olla alatäitunud ja 

ressursside kasutamine ei pruugi olla kõige ratsionaalsem. Eelviimasel kohal on 

noortekeskused, mida on kõikides valdades ja ka Elva linnas 1- kokku 6. Huvikoole on kaks 

ja need asuvad Elvas. 

Piirkondade võrdlemisel kasutatakse tihti ka KOV võimekuse indeksit, mis on välja töötatud 

Geomedia OÜ poolt Rahandusministeeriumi tellimuse alusel. Antud indeksi näol on 

tegemist mõõduga, mis koondab endasse erinevate indikaatorite keskmised väärtused ning 

need koondatakse omavalitsuse võimekuse üldindeksiks. Indeks näitab KOV erinevate 

võimete summat midagi ära teha. Tuleb märkida, et KOV indeks ei sisalda endas teenuste 

kvaliteedi ja valitsemise ökonoomsuse näitajaid. Indeksi optimaalne mõõtmisperiood on 

üldjuhul 4 aastane ulatus. Järgnevalt on tabelis 8. välja toodud analüüsitavate KOV indeksid 

perioodil 2006-2009 ja 2010-2013. Perioodil 2006-2009 on KOV võimekuse indeksid 

arvutatud 226 omavalitsusüksuse ja  2010-2013 215 omavalitsusüksuse kohta. 

Tabel 8. Geomedia indeks omavalitsusüksuste lõikes perioodil 2006-2009 ja 2010-2013 

(Noorkõiv, Ristmäe 2013) 

Omavalitsusüksus 

2006-2009 2010-2013 

koht 

tabelis 
järgupunktid 

koht 

tabelis 
järgupunktid 

Elva Linn 26 66,6 30 65 

Konguta vald 167 43,5 166 41,8 

Palupera vald 158 44,5 171 41,4 

Puhja vald 116 41,7 168 41,7 

Rannu vald 115 50,9 125 47,1 

Rõngu vald 72 56,6 71 55,4 

 

Tabelist 8. selgub, et vaadeldavate omavalitsusüksuste näol on peamiselt tegemist 

vähevõimekate omavalitsusüksustega, välja arvatud Elva linn, kes on võrreldes teistega üsna 

tabeli eesotsas. Mõnevõrra parem on ka Rõngu valla positsioon, kes positsioneerib 2006-

2009 aastal 72.- ja 2010-2013 71. kohal. Tabelist selgub, et pea kõikide omavalitsusüksuste 

positsioon tabelis on vaadeldaval perioodil halvenenud. Ühe koha võrra parandasid 

vaadeldaval perioodil oma positsiooni Konguta- ja Rõngu vald. Suurima muutuse 

negatiivses suunas tegi läbi Puhja vald, kes perioodil 2006-2009 oli 116 kohal, perioodil 
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2010-2013 langes aga 168 kohale. Kuna liituvad võimekamad ja vähem võimekamad 

omavalitsusüksused, siis ilmselt liitumise tagajärjel on oodata mõningast liikumist  

võimekuse indeksi tabelis. 

Kui võtta eelolev kokku, siis saab tõdeda, et Elva linnaga liituvad omavalitsusüksused ei 

täida eraldiseisvana haldusreformi seaduses sätestatud elanike miinimumi piiri. Samas kui 

võrrelda liituvaid omavalitsusüksuseid Elva linnaga järeldub, et tulud elanike kohta ei 

varieeru suuresti erinevate omavalitsuste lõikes. Analüüsist selgub, et mitmed vallad 

seisavad silmitsi haridusteenuse alakasutusega. Kõik omavalitsusüksused kulutavad 

protsentuaalselt üle poole oma eelarvest haridusvaldkonnale. Nimetatud kulu on valdadele 

koormavaks, eriti juhtudel, kus koolid on alatäitunud õpilaste puuduse tõttu. Kohaliku 

omavalitsuse indeksi järgi saab liigitada kõik vaadeldavad kohalikud omavalitsused, peale 

Elva linna ja Rõngu valla, vähevõimekate omavalitsusüksuste hulka. See omakorda näitab, 

et mõningane ühtlustumine peale ühinemist võib tulla paljudele osapooltele kasuks. 

 

2.3 Ühinemise oodatavate mõjude analüüs Elva valla näitel 

 

Selgitamaks välja ühinevate omavalitsusüksuste kodanike hinnangud kohalike 

omavalitsuste ühinemisele, viis töö autor läbi küsitluse. Ka Vabariigi Valitsus sätestab 

ühinemiste juures olulise protseduurina küsitluse läbiviimise kodanike seas. Praktika näitab, 

et antud küsimustik põhineb 1-2 suletud küsimusel. Seega on oluline antud teemat 

põhjalikumalt käsitleda ning välja selgitada inimeste hinnangud ning ootused haldusreformi 

suhtes. Põhjalik analüüs võimaldab selgemalt kaardistada, mida nähakse peamiste 

murekohtadena ning seeläbi ka antud küsimustele suuremat tähelepanu pöörata, et reformi 

tulemused oleksid ootuspärased kõigile osapooltele. 

Küsitluses uuriti inimeste hoiakuid haldusreformiga kaasnevate mõjude lõikes. Küsimuste 

koostamisel tugineti töö teoreetilistele alustele. See tähendab, et küsimuste formuleerimisel 

võeti aluseks varasemate uuringute tulemusi ning nendest tulenevalt on välja toodud 

erinevad mõjud, mis võivad haldusreformiga kaasneda.  

Tulemusi analüüsitakse esmalt üldvalimi ning seejärel vastajarühmade lõikes. Üldvalim on 

jaotatud omavalitsuse juht- ja haldusstruktuuri kuuluvateks inimesteks ja kodanikeks, kes ei 

kuulu eelpool nimetatud valdkonda. Mõlemad vastajarühmad on olulise tähtsusega, kuna 

neil on omavalitsusüksuses erinev roll. 
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Teisena jaotati vastajad elukoha järgi- inimesed, kes elavad Elva linnas ning ülejäänud, kes 

on Konguta-, Palupera-, Puhja-, Rannu- ja Rõngu valdade kodanikud. Küsitluses osalenute 

seas olid esindatud kõik vallad. Kuna osade valdade vastajate arv moodustas valimist 

marginaalse osa, siis ei pidanud töö autor võimalikuks analüüsida vastuseid kõigi 

omavalitsusüksuste lõikes eraldi.  Töö autor analüüsis üldpildi saamiseks ka seda, kuivõrd 

eelpool nimetatud rühmade vastused varieeruvad või sarnanevad. 

Esmalt on välja toodud küsitluse tulemused üldvalimi lõikes. Küsitluses osales kokku 177 

inimest ning vastajaid oli kõigist kuuest omavalitsusüksusest. Joonisel 3. on kajastatud 

vastajate jaotus omavalitsusüksuste lõikes. 

 

 

Joonis 3. Küsitlusele vastajate protsentuaalne osakaal Elva vallaks liituvate 

omavalitsusüksuste lõikes, % (Autori koostatud) 

 

Jooniselt 3. selgub, et enim vastajaid oli Elva linnas- 32%, millele järgnes Rannu vald 24% 

ja Rõngu vald 22% vastanuga. Vähim vastanuid oli Palupera vallas, kõigest 2%. 

Küsitluse esimeses osas käsitleti teemasid, mis näitavad üldist suhtumist ühinemisse. 

Küsimusele, kas olete ühinemise poolt või vastu, vastas „ olen poolt“ 24,3% vastanutest ja „ 

olen vastu“ 16,9% vastanutest. Kõikidest respondentidest andsid ühinemisele positiivse 

hinnangu 55,4% vastanutest ja negatiivse hinnangu 34,4% vastanutest. Positiivne hinnang 

sisaldas vastusevariante „olen poolt“ ja „olen pigem poolt“ ning negatiivne „olen vastu“ ja 

„olen pigem vastu“. 10,2 % vastanutest ei osanud ühinemise suhtes seisukohta võtta.  
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Järgnevat uuriti elanikelt: „Ühinemisega kaasnevad positiivsed tulemused saavad osaks 

eelkõige, kas …“. Vastusevariandid antud küsimusele olid ette antud ning neid oli kokku 

viis: Elva linn, Elva linnaga ühinev omavalitsusüksus, uue omavalitsusüksuse kodanikud, 

riik või ühinemisest võidavad kõik. Pea pool vastanutest arvas, et ühinemisega kaasnevad 

positiivsed mõjud saavad osaks Elva linnale- 42,4%, millele järgnesid üsna võrdse 

osakaaluga vastusevariandid „Riik“ 23,2%-ga ning „Ühinemisest võidavad kõik osapooled“ 

22%-ga. Vastusevariandi  „Elva linnaga ühinev omavalitsusüksus“ poolt vastas 7,3% ning 

„omavalitsusüksuste kodanikud“ poolt vastas 5,1% respondentidest. Sellest järeldub 

kodanike seisukoht, et enim võidab ühinemisest Elva linn ning pigem toob ühinemine 

liituvatele omavalitsusüksustele kaasa vähem positiivseid tulemusi kui Elva linnale. 

Teises küsimusteplokis uuriti avalike teenustega seotud küsimusi. Kuna valla funktsiooniks 

on avalike hüviste pakkumine oma elanikkonnale, pidas töö autor oluliseks välja selgitada, 

missuguste teenuste pakkumist peavad omavalitsusüksuste kodanikud oluliseks. Samuti 

uuris töö autor, millised teenuseid omavalitsusüksuste elanikud kasutavad ning kuidas 

mõjutab nende arvates  ühinemine teenuste kättesaadavust.  

Järgnevalt on analüüsitud elanike hinnangud erinevate teenuste pakkumise olulisusele. 

Tabelist 9. selgub, et kõikide välja toodud teenuste pakkumine on omavalitsusüksuste 

kodanikele tähtis. Valdkondi pidas mitteoluliseks marginaalne osa vastanutest. 

 

Tabel 9. Teenuste pakkumise olulisus erinevate valdkondade lõikes omavalitsusüksuses, % 

(Autori koostatud) 

                  Tähtsus 

Teenused Pean oluliseks 

Pean üsna 

oluliseks Ei tea Ei pea eriti oluliseks 

Ei pea 

oluliseks 

Arstiabi 77,4 13,6 1,7 4,5 2,8 

Haridus 84,7 11,3 0,0 2,8 1,1 

Sotsiaalhoolekanne 74,6 16,4 4,0 2,8 2,3 

Taristu 59,3 26,0 9,0 2,3 3,4 

Turvalisus 77,4 17,5 1,1 2,3 1,7 

Kultuur ja kogukond 69,5 23,2 3,4 3,4 0,6 

Sport ja vaba aeg 66,7 25,4 3,4 1,7 2,8 

 

Enim oluliseks pidasid respondendid hariduse valdkonda. 84,7% vastanutest pidas hariduse 

pakkumist omavalitsus üksuses oluliseks ning 11,3% üsna oluliseks. Antud tulemus selgitab 

ka asjaolu, miks panustavad omavalitsusüksused enim ressursse sellesse valdkonda. 

Hariduse valdkonnale järgneb arstiabi (77,4%) ja sotsiaalhoolekanne (74,6%). Mõnevõrra 

vähem oluliseks peeti spordi ja vaba aja valdkonda (66,7%) ning taristuga seonduvat  
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(59,3%). Tulemused annavad selge signaali haldusreformi läbiviijatele valdkondade kohta, 

mille kvaliteet ja kättesaadavus peaks elanike arvates kindlasti säilima.  

Järgnevalt küsiti eelpool nimetatud valdkondade lõikes, milliseid teenuseid 

omavalitsusüksuse kodanikud tarbivad. Joonisel 4. on toodud vastused erinevate 

valdkondade lõikes. 

 

 

Joonis 4. Omavalitsusüksuste kodanike teenuste tarbimine erinevate valdkondade lõikes, % 

(Autori koostatud) 

 

Kõige enam kasutavad respondendid arstiabi - 74% vastanutest (Joonis 4.). Sellele järgneb 

kultuuri ja kogukonnaga seonduvate teenuste kasutamine 67%-ga ning sport ja vaba aeg 

65%-ga. Hariduse valdkonnaga seonduvaid teenuseid kasutab 49,2 % liituvate 

omavalitsusüksuste kodanikest. Kõrvutades andmeid joonisel 9. väljatooduga selgub, et 

kuigi vastajad kasutavad kõige rohkem arstiabi-, kultuuri-, kogukonna- ning spordi- ja 

vabaaja teenuseid, peavad nad siiski olulisemaks haridusvaldkonna teenuse pakkumist 

piirkonnas. Antud asjaolu võib põhjendada sellega, et haridus on kõigile kohustuslik ning 

piirkonnas elavatele lapsevanematele on väga oluline selle kättesaadavus. Kui koolide võrk 

on kehv, siis tekib kooliskäimisega probleeme. Sama on ka hariduse kvaliteediga – kui selle 

tase on madal, siis see mõjutab tervet edasist elu ja tulevasi sissetulekuid. Arstiabi suur 

kasutatavus võib olla tingitud sellest, et selle teenusega puutuvad kokku kõik vastajarühmad 

ning vanusegrupid, samas hariduse valdkonnaga puutuvad kokku ainult õppivad elanikud 

kuni teatud vanuseni. 
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Järgnevalt tuli vastajatel anda hinnang, kuidas muutub teenuste kättesaadavus nende arvates 

peale ühinemist. Vastuste tulemused on välja toodud tabelis 10. Andmetest järeldub, et 

kõikide teenuste lõikes ollakse seisukohal, et pigem mõjutab ühinemine teenuste 

kättesaadavust positiivses suunas. 

 

Tabel 10. Hinnang teenuste kättesaadavusele erinevates valdkondades peale ühinemist, % 

(Autori koostatud) 

                    Hinnang 

Teenus Hästi 

Pigem 

hästi Neutraalne Pigem halvasti Halvasti 

Arstiabi 19 40 74 30 14 

Sotsiaalhoolekanne 17 38 61 49 12 

Taristu 17 44 66 34 16 

Haridus 47 27 49 39 15 

Turvalisus 15 30 74 49 9 

Kulutuur ja kogukond 20 49 48 45 15 

Sport ja vaba aeg 24 59 61 23 10 

 

Kõige suurema osakaaluga valiti neutraalne valikuvariant, mis tähendab, et küsitletavad ei 

osanud tulevikustsenaariumi osas seisukohta võtta. Kui vaadelda ühinemise mõju teenuste 

lõikes eraldi, ollakse veendumusel, et ühinemisega kaasneb halvenemine sotsiaalhoolekande 

ja turvalisuse valdkonnas. Mõneti on see arusaadav, kuna palju on räägitud teenuste 

liikumisest keskusesse ja ka erinevate avalike teenuste s.h näiteks politsei kättesaadavuse 

vähenemisest. 

Tihti on ühinemiste kavandamisel probleemkohana esile kerkinud ääremaastumise küsimus. 

Sellised aspektid nagu asutuste tsentraliseerimine ja võimude koondumine keskusesse 

mõjutavad oluliselt ühinemisjärgseid arenguid. Seetõttu on kolmandas küsimusteplokis 

käsitletud teemasid, mis on seotud kogukonnatunnetuse, vallajuhtimise ning ääremaastumise 

probleemiga, et selgitada välja inimeste hoiakud antud teemade suhtes.   

Esmalt küsiti omavalitsusüksuste kodanikelt, kui oluliseks nad peavad kogukonnatunnetust. 

Siin paistis respondentide seas välja suurem üksmeel kui teiste küsimuste osas. 

Vastusevariandile „pean oluliseks“ vastas 45% ning „pean pigem oluliseks“ 43% 

vastanutest. See tähendab, et kogukonnatunnetus on liituvate omavalitsusüksuste kodanike 

seas väga oluline. Ajendatuna eelmisest küsimusest uuris töö autor inimeste seisukohti 

sellele, kuidas võiks kogukonnatunnetus peale ühinemist muutuda. 47,5% vastanutest arvas, 

et peale ühinemist muutub kogukonnatunnetus negatiivses suunas. Vastusevariandid 

jagunesid vastavalt „halveneb“  9,6% ja „pigem halveneb“ 37,9%. 4,5 % inimestest arvas, 
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et kogukonnatunnetus paraneb peale ühinemist ning 28,2% ei osanud antud küsimuse osas 

seisukohta võtta,  vastates „ei tea“. Seega võib selgelt öelda, et ka antud ühinemise juures on 

kodanikel tekkinud hirm kogukonnatunnetuse vähenemise osas.  

Negatiivsel seisukohal olid vastajad küsimuse osas, mis puudutas elanikega arvestamist 

peale ühinemist. 61,6% vastanutest arvas, et ühinemine mõjutab elanikega arvestamist 

negatiivses suunas ehk ollakse arvamusel, et võim kaugeneb inimestest. 13 % arvas, et 

ühinemise tagajärjel elanikega arvestamine paraneb. 25,4 % respondentidest ei osanud antud 

küsimuse suhtes seisukohta võtta. Seda, et enamus vastajaid olid pigem negatiivsel 

seisukohal, võib tõlgendada sellega, et ühinemisel valla territoriaalne ala suureneb 

märgatavalt ning juhtimine hakkab toimuma läbi keskuse. Kaob geograafiline lähedus 

juhtstruktuuridega ning seetõttu on inimestel tekkinud seisukoht, et nende arvamusega ei 

pruugita enam arvestada. 

Omavalitsusüksuste ühinemise juures on erinevates teoreetilistes käsitlustes ühe olulisema 

mõjuna välja toodud mastaabisääst, mis tekib üldvalitsemiskulude arvelt. Nimelt 

muudetakse uues omavalitsusüksuses juhtimis- ja haldusstruktuure, mis võib endaga kaasa 

tuua ametnikkonna vähenemise ja spetsialistide koondumise keskusesse. Sellega seoses 

uuris autor elanike arvamust seisukohale, kas ametnike töö peale ühinemist muutub 

tõhusamaks ning probleeme suudetakse lahendada oskuslikumalt ja kiiremini. 28,8 % 

vastanutest oli seisukohal, et peale ühinemist ei suuda ametnikud probleeme paremini 

lahendada ning 32,2 % arvas, et pigem ei suudeta probleeme paremini lahendada. Väitega, 

et peale ühinemist suudavad ametnikud elanike probleeme paremini lahendada, nõustus 

täielikult vaid 3,4% vastanutest. Antud tulemus on tähtis, kuna näitab riigi seisukohale 

omavalitsusüksuste elanike poolt vastandliku seisukohta. Ollakse veendumusel, et 

ühinemisega ei kaasne probleemide oskuslikum ja kiirem lahendamine.  

Ka hirm ääremaastumise ees kerkis antud omavalitsusüksuste kodanike seas selgelt esile. 

67,2% vastanutest oli arvamusel, et ühinemise tagajärjel on oht ääremaastumise ees. Kardeti, 

et tegevus koondub piirkonnakeskusesse. 22,6% vastanutest arvas, et ühinemine ei too kaasa 

ääremaastumist. Hirmu ääremaastumise ees märkisid mitmed kodanikud ära ka vaba vastuse 

küsimuses. Peamiselt on argumentidena märgitud, et juhtimine muutub linnakeskseks ning 

elanikud, kes paiknevad keskusest kaugemal, kaotavad kõige rohkem. Välja toodi ka juba 

planeeritavaid Elvakeskseid otsuseid, nt. uue kaubamaja - ja ujula ehitus. Antud teenused on 

küll kogu valla elanike heaolu parandamiseks, kuid elanikud ise nendivad, et kui elatakse 
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keskusest eemal ning transpordiühendus on halb, siis antud projektide läbiviimine ei pruugi 

heaolu parandada. Seetõttu olenemata erinevate hoonete rajamisest ja teenuste 

kättesaadavuse parandamisest keskuses võivad need ikkagi jääda kättesaamatuks ääremaal 

elavate inimeste jaoks.  

Kokkuvõtvalt tuleb välja tuua, et ääremaastumine võib olla üheks tõsiseks haldusreformi 

tagajärjeks. Selle peamiseks probleemiks on kaugemale jäävate omavalitsusüksuste halb 

ligipääs keskusesse suunatud teenustele, ning veendumus, et isegi, kui keskuses 

investeeritakse elanike teenuste kvaliteeti, siis ei saa sellest kasu kaugemal elavad isikud. 

Siinkohal peaks ühinevate valdade poolt kindlasti algatama diskussiooni antud teenuste 

kättesaadavuse parandamiseks just äärealadel elavatele isikutele. Variante on mitmeid – 

tasuta transport keskusesse ja sealt tagasi, soodustused äärealadel elavatele isikutele kuna 

neil kulub rohkem ressurssi teenuste kasutamiseks jne. 

Mitmed vastajad tõmbasid praeguse olukorraga paralleele ajalooliselt ühendatud majandite 

teemaga. Tol korral näitas aeg, et ühinemine ei toonud endaga kaasa piisavalt palju kasu ning 

seetõttu hakati loodut mõne aja möödudes laiali lõhkuma. Siit kerkibki esile küsimus, kas 

haldusreformi tulemiks on suured omavalitsusüksused, mis siiski ei suuda tagada oodatud 

tulemusi ning mida hakatakse hiljem taas lammutama. 

Vastajad leiavad ka, et haldusreformi läbiviimine on poolik ettevõtmine, kuna see hõlmab 

enamjaolt vaid haldusterritoriaalseid muudatusi. Avamata on omavalitsusüksuste ülesannete 

ja rahastamise teema.  

Järgnevalt on läbi viidud võrdlev analüüs. Analüüsi läbiviimiseks jaotati vastajad 

rühmadesse kahel alusel. Esmalt on vastajad rühmadesse jaotatud staatuse järgi: 

omavalitsuste juht- või haldusstruktuuriga seotud isikud ja omavalitsusüksuste kodanikud 

(puudus otsene kokkupuude KOV juht- või haldusstruktuuriga). Teine jaotus toimus elukoha 

järgi, lähtudes sellest jagunesid vastajad järgmiselt: Elva linna kodanikud ning valdade 

kodanikud. 

Esimese jaotuse põhjal jagunesid vastajad järgmiselt (vastanuid oli kokku 177): 51 (28,8%) 

olid omavalitsuste juht- või haldusstruktuuriga seotud isikud ja 126 (71,2%) 

omavalitsusüksuste kodanikud.  
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Lähtudes elukoha aspektist jagunesid vastajad järgmiselt: Elva linna kodanikud 57 ehk 

32,2% vastanutest ning valdade kodanikud 120 ehk 67,8% vastanutest. Vastajate jaotus 

staatuse ning elukoha järgi on välja toodud alljärgneval joonisel number 5. 

 

 

Joonis 5. Respondentide jagunemine, inimest (Autori koostatud) 

 

Analüüsides küsimuse vastuseid erinevate vastajagruppide lõikes selgub, et 

omavalitsusüksuse juht- või haldusstruktuuriga seotud isikutest oli täielikult ühinemise poolt 

23,4% ja pigem poolt 41,2% vastanut, kokku 64,7%. Omavalitsusüksuste kodanikest oli 

ühinemise poolt  51,6%, kellest täielikult pooldaval seisukohal oli 24,6% . Võrdlusest 

selgub, et ametnike seas on ühinemise pooldajaid 13,1 protsendipunkti rohkem. Juht- või 

haldusstruktuuriga seotud isikutest oli negatiivselt meelestatud 25,5% , kellest täielikult 

vastu oli ühinemisele 13,7%. 9,8% aga ei osanud ühinemise suhtes seisukohta võtta ja 

vastasid antud küsimusele vastusevariandiga „ ei tea“. Kodanike seast oli ühinemise vastu 

38,1%, kellest täielikult vastu olid 18,3%. 10,3 % kodanikest ei osanud ühinemise suhtes 

seisukohta võtta.  

Elva linna elanikest pooldas ühinemist 63,2% inimestest, sealhulgas vastas „poolt“ 38,6% ja 

pigem poolt 24,6% vastanutest. Elva linnaga ühinevate valdade seas oli ühinemise 

pooldajaid  protsentuaalselt vähem, kokku 51,7 %. Vastusevariant „poolt“ vastas 17,5% ja 

„pigem poolt“ 34,2%. Negatiivselt oli ühinemise suhtes meelestatud 21,1 % Elva inimestest. 

Vastuseis ühinemisele vallaelanike seas oli aga tunduvalt suurem- 40,8%, kusjuures 

vastanud vastusevariantide „vastu“ ja „pigem vastu“ jagunesid suhteliselt võrdselt, olles 

vastavalt 20% ja 20,8%. Võttes kokku eeloleva ühinemise pooldamise või vastuseisu kohta, 

on näha, et enim pooldavad ühinemist juht- ja haldusstruktuuri kuuluvad inimesed ning Elva 

linna kodanikud. Tulemused ühtivad paljuski teoreetiliste seisukohtadega, kus ametiisikud, 

kes puutuvad haldusreformiga igapäevaselt kokku omavad rohkem informatsiooni ning 
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Juht- ja haldusstruktuur Kodanikud

57

120

Elva linn Ühinevad vallad



47 

 

sellest tulenevalt on neil kujunenud teatud pooldav seisukoht. Ka Elva linna kodanike 

pooldav hoiak ühtib teoreetilise tagapõhjaga, kuna eeldatakse veelgi suuremat teenuste 

koondumist keskusesse, siis seega toob ühinemine kaasa pigem positiivse efekti.  

Järgnevalt on välja toodud vastuste jagunemine vastajagruppide lõikes küsimusele: 

„Ühinemisega kaasnevad positiivsed tulemused saavad osaks eelkõige kas …“. Juht- ja 

haldusstruktuuriga seotud inimestest vastas 43,1% ulatuses, et ühinemisega kaasnevad 

positiivsed tulemused saavad osaks eelkõige Elva linnale ning 29,4% vastasid, et 

ühinemisest võidavad kõik osapooled. Ka kodanikud pidasid Elva linna suurimaks 

kasusaajaks (42,1 %). Teisele kohale liigitus vastajate arvates riik 27,8%-ga. Respondentide 

vastused on välja toodud tabelis 11. 

 

Tabel 11. Vastuste jagunemine küsimusele: „Ühinemisega kaasnevad positiivsed tulemused 

saavad osaks eelkõige kas …“, % (Autori koostatud) 

Vastusevariant 

Jaotus 1 Jaotus 2 

Juht- ja 

haldusstruktuur Kodanikud Elva linn 

Ühinevad 

vallad 

Elva linn kui keskus 43,1 42,1 28,1 49,2 

Elva linnaga ühinev omavalitsusüksus 5,9 7,9 12,3 5,0 

Uue omavalitsusüksuse kodanikud 9,8 3,2 5,3 5,0 

Riik 11,8 27,8 24,6 22,5 

Ühinemisest võidavad kõik  29,4 19,0 29,8 18,3 

Kokku 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Analüüsides teist vastajagruppi, milleks olid Elva linna elanikud ning ühinevate valdade 

kodanikud, selgub, et Elva linna kodanike arvates võidavad ühinemisest kõik osapooled 

(29,8%) Kodanike seas oldi seisukohal, et enim positiivsetest tulemustest lasub Elva linnal- 

49,2%-ga. Kõikide respondentide lõikes oldi seisukohal, et vähim kasu ühinemisel saavad 

Elva linnaga ühinevad vallad. Antud küsimuse tulemused ühtivad teoreetilise käsitlusega, 

mis kinnitab, et suurim kasu tekib keskusele, millega omavalitsusüksused liidetakse. Eelpool 

nimetatud positiivne efekt keskusele võib tekkida valdade arvelt, kuna mitmete teenuste 

pakkumine valdades suunatakse ümber mastaabisäästu arvestades keskusesse.  

Teoreetilises osas selgus, et üheks läbivaks teemaks haldusreformi läbiviimisel on soov 

parandada teenuste pakkumise kvaliteeti ja kvantiteeti. Sellest tulenevalt küsiti 

respondentidelt, milline on nende seisukoht teenuste pakkumise kvaliteedi muutusele 

ühinemise järgselt. Kui mitmete vastuste puhul on vastajate seisukohad olenemata liigitusest 
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ühtinud, siis selle küsimuse puhul on kahe grupi puhul näha erinevust. Esimese jaotusgrupi 

puhul jagunesid hääled suhteliselt võrdselt positiivse ja negatiivse seisukoha vahel. 

Omavalitsusüksuste juht- ja haldusstruktuuriga seotud kodanikest arvasid 33,3% ulatuses, et 

teenuste pakkumise kvaliteet muutub negatiivses suunas ja 35,3%, et positiivses suunas. 

Kodanike arvamus antud küsimuses jagunes võrdselt 34,9% positiivse ja negatiivse 

seisukoha poolt.  

Analüüsides Elva linna kodanike ja Elvaga ühendavate valdade elanike seisukohti näeme, et 

arvamused on erinevad.  Elva linna kodanikud arvasid 47,4%-ga, et teenuste kvaliteet pigem 

paraneb, 21,1% arvasid, et halveneb. Valdade kodanikud olid arvamusel 40,8% ulatuses, et 

teenuste pakkumise kvaliteet muutub negatiivses suunas ning 29.2% arvas, et positiivses 

suunas. 

Küsiti ka kodanike arvamust, kuidas muutub teenuste kättesaadavus. Antud küsimuse puhul 

ei osanud suur hulk inimesi erinevate valdkondade puhul seisukohta võtta, seega oli palju 

vastusevariante „ei tea“ (LISA 3.). Et anda parem ülevaade vastajate seisukohtadest, käsitleti 

vaid kindla seisukohaga vastuseid (liideti positiivsed vastusevariandid omavahel ja sama 

tehti ka negatiivsetega). Kolm vastajagruppi- omavalitsusüksuste juht- ja haldusstruktuuri 

kuuluvad (33,3%), kodanikud (33,3%) ning Elva linna elanikud (43,9%)- leidsid, et 

tervishoiu teenus läheb pigem paremaks. Elva linnaga liituvate valdade kodanike arvamused 

jagunesid suhteliselt võrdselt positiivse ja negatiivse arvamuse vahel, olles vastavalt 28,3% 

ja 29,2%. Kuna ühinetakse linnalise keskusega, kus on olemas ka haigla, siis ollakse 

seisukohal,  et suuremal piirkonnal tekib enam õiguseid oma elanike eest välja astumiseks. 

Kohati võib see tähendada ka suuremat toetusosakaalu haigekassalt, mistõttu võib eeldada 

teenuste kättesaadavuse paranemist. Sotsiaalhoolekande teenuste kättesaadavust nähakse 

liikumas pigem negatiivses suunas. Taristu valdkonnas on vastajate seisukoht teenuse 

kättesaadavuse osas positiivne. Suurem geograafiline ala ja valla suurem eelarve tekitab 

võimaluse saavutada läbirääkimistel parem positsioon. Kuna omafinantseerimisvõimekuse 

kasv mastaapsete projektide puhul teeb võimalikuks võõrvahendite kaasamise. See aspekt 

ühtib ka teoorias välja toodud seisukohtadega. Hariduse valdkonna kättesaadavuses nähakse 

pigem negatiivset suunda, seda eriti kahes vastajagrupis- omavalitsusüksuste juht- ja 

haldusstruktuur 33,3% ja Elva linnaga liituvad omavalitsusüksusüksused 36,7%. Elva linna 

kodanikud arvavad aga, et hariduse valdkond läheb paremaks 36,8 %. Spordi ja vaba 

veetmise võimaluste kättesaadavust hindasid positiivses suunas kõik vastajagrupid. Kuna 

ühinemislepingu lisas on välja toodud ujula ja kaubanduskeskuse ehitamine, siis vähemalt 
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esialgu on tunda, et antud valdkond areneb kiiremini kui siis, kui see oleks vaid 

omavalitsusüksuste enda vahenditest arendatav valdkond. 

Järgnevalt olid küsitluses küsimused kogukonnatunnetuse kohta. Esimene küsimus uuris, 

kui oluline on kogukonnatunnetus respondentidele. Tulemused antud küsimusele on 

kajastatud joonisel 6. Selles küsimuses oli kõikide vastanute vahel näha üskmeelt. Kõikide 

vastajagruppide lõikes vastati antud küsimusele, kas kogukonnatunnetus on oluline, valides 

vastusevariandi „pean oluliseks“ või „pigem pean oluliseks“ üle 80% juhtudel. 

 

 

Joonis 6. Kogukonnatunnetuse olulisus respondentide seas, % (Autori koostatud) 

 

Küsimuses, kuidas muutub kogukonnatunnetus peale ühinemist, ilmnes ühtne seisukoht 

kolme vastajagrupi lõikes. Erinevus üldisest seisukohast oli ainult Elva linna kodanikel. Kui 

enamuses oldi seisukohal, et kogukonnatunnetus muutub pigem negatiivses suunas - juht- ja 

haldusstruktuuri töötajad 49%, kodanikud 46,8% ja Elva linnaga liituvate valdade elanikud 

56,7%, siis Elva linna kodanikud olid suuremas osas seisukohal, et kogukonnatunnetus 

muutub pigem positiivses suunas, ehk paraneb (33,3%). Kuna eeldatakse veelgi suuremat 

tegevuste koondumist piirkonna keskusesse, on sellega põhjendatav  Elva linna kodanike 

arvamus ning ka teiste vastajagruppide seisukoht.  

Üheks oluliseks argumendiks omavalitsusüksuste ühendamisel tuuakse ka vaimse 

potentsiaali koondumine ja ametnikkonna spetsialiseerumine. Lähtuvalt sellest paluti 

küsimustikus hinnata järgmist: „Kuidas nõustute järgmise väitega: peale ühinemist suudavad 

ametnikud elanike probleeme lahendada tõhusamalt“. Üllatava tulemusena tuli küsimusest 
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välja, et antud väitega ei nõustunud 64, 7% juht- ja haldusstruktuuri töötajatest. Kodanikest 

oli negatiivsel seisukohal 59,5 % vastanutest. Analüüsides teist jaotusgruppi selgub, et ka 

seal oli selgelt näha negatiivne hoiak. 66,7% ühinevate valdade kodanikest arvas, et peale 

ühinemist muutub probleemide lahendamine pigem negatiivses suunas. Sama arvas 49,1% 

Elva linna kodanikest. Tulemused on välja toodud tabelis 12. 

Tabel 12. Arvamuste jagunemine jaotusgruppide lõikes väitele: „Peale ühinemist suudavad 

ametnikud elanike probleeme lahendada tõhusamalt“, % (Autori koostatud) 

Vastusevariant 

Jaotus 1 Jaotus 2 

Juht- ja 

haldusstruktuur Kodanikud Elva linn Ühinevad vallad 

Nõustun 7,8 1,6 3,5 3,3 

Pigem nõustun 11,8 16,7 19,3 13,3 

Ei tea 15,7 22,2 28,1 16,7 

Pigem ei nõustu 39,2 29,4 29,8 33,3 

Ei nõustu 25,5 30,2 19,3 33,3 

Kokku 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabelis 12. olevatest andmetest selgub, et Elva linna respondentide seas ka kõige kõrgem 

protsentuaalne osakaal positiivsete hoiakute suhtes antud väitele (22,8%), millele järgnes 

juht- ja haldusstruktuuri kuuluvate inimeste hoiak 19,6%-ga. Kuna antud kategooria 

inimesed peaksid ühinemisega kaasnevate muudatustega kõige paremini kursis olema, siis 

näitab see küsimus selgelt, et peamise eesmärgina ei saa välja tuua mastaabisäästu, kui ei 

olda täielikult kindel elanikele probleemide kiirema ja kvaliteetsema lahenduse säilimises. 

Küsitluses uuriti haldusreformi mõju elanikega arvestamisele, ehk kas võim kaugeneb 

elanikust. Kõik vastajagrupid on seisukohal, et võim kaugeneb ühinemise järgselt elanikest. 

Kõige tugevamalt tuli seisukoht ilmsiks vastajagrupis Elva vallaga liituvad 

omavalitsusüksused (67,5%) järgmiselt kodanike (63,5%) ning seejärel ametnike grupis 

(56,9%). Elva linna kodanikest lahknesid seisukohad enim, seal oli ka suurim positiivne 

hoiak elanikega arvestamisele peale ühinemist (22,9%). Ka teoreetiline taust ühtib vastajate 

seisukohtadega gruppide lõikes, kuna Elvasse koonduvad enamus teenuseid ja inimressurssi 

pakkumaks paremat teenuste kvaliteeti, siis mõjutab see Elva elanikke positiivses suunas. 

Nemad on ka suuremas osas, kui see teistel vastajagruppidel on, seisukohal, et võim ei 

kaugene elanikest. Vastupidine on aga olukord Elva vallaga liidetavate 

omavalitsusüksustega, kus sammuti ühtivad tulemused teoreetilise tagapõhjaga. Kuna võim 
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koondub keskusesse, siis otsene mõju kättesaadavusele tekitab elanikes antud negatiivse 

hoiaku.  

Mõneti üllatavad olid tulemused ääremaade tekkimise küsimuse osas. Nimelt vastas väitele: 

„peale ühinemist muutuvad piirkonnad ääremaaks kuna tegevus koondub 

piirkonnakeskusesse“ 27,5% „nõustun“ ning 45% „pigem nõustun“ omavalitsusüksuse juht- 

või haldusstruktuuriga seotud isikutest (kokku 72,5%). Kodanike arvates peetakse 

ääremaastumist probleemiks 65,1% vastajate poolt. Sama seisukoht oli ka teisel 

vastajagrupil vastavalt 57,9% (Elva linn) ja 71,7% (Elva linnaga ühinevad 

omavalitsusüksused). Kui võrrelda ühinemise poolt ja vastu seisukohti, on märgata 

mõningast vastuolu. Täpsemalt seisneb probleem selles, et kui ääremaastumist peetakse 

probleemiks, siis miks on suurem enamus respondentidest ühinemise poolt. Põhjus võib olla 

selles, et kuna ühinemine toimub seadusest tulenevalt varem või hiljem (vabatahtlik 

ühinemine muutub sunniviisiliseks liitmiseks), siis seega valitaksegi vastusevariant mis on 

vastavuses hetke olukorraga. Antud analüüs näitab, et respondendid (s.h ka ametnikud ja 

haldusstruktuuri töötajad) on ühinemise kohta pigem negatiivselt meelestatud, kuid 

nõustuvad sellega, kuna tegelik valikuvõimalus puudub. Omakorda tekitab, see seniste 

riigipoolsete uuringute paikapidavuses küsitavusi, kuna ei ole selge kuidas inimesed 

vastaksid, kui neil oleks valida haldusreformi toimumise või mittetoimumise kohta. 

Sisuliselt ei anna küsimustik, mis hõlmab endas vaid küsimust poolt või vastu midagi, kuna 

tegelik seisukoht jääb välja selgitamata põhjusel, et liitumine toimub vastustest olenemata.  

Analüüsi tulemusena on märgata, et läbivalt on inimeste seisukohad ja omavalitsusüksuste 

ühinemise argumendid jäänud samaks. Varasematest uuringutes selgus, et just 

omavalitsusüksuste kodanikel on tekkinud hirm ääremaastumise ees. Selle tõi välja nii 

Geomedia uuring (vaata lk 18). Ääremaastumise probleemi kui ka võimu kaugenemise 

elanikkonnast tõi välja ka Swianiewicz oma 2010. aastal läbi viidud uuringus.  

Küsitluses uuriti erinevate vastajagruppide seisukohti mitmete teemavaldkondade lõikes. Et 

põhjalikumalt tulemuste üle argumenteerida, on eraldi esitatud täiendavad küsimused 

omavalitsusüksuste juhtidele ning läbi viidud intervjuu Rannu vallavanema Maano 

Koemetsaga. Järgnevalt on välja toodud lisaküsimuste ja intervjuu tulemused. 

Intervjuus  Rannu vallavanemaga paluti esmalt selgitada ühinemisvajadust. Vallavanema 

sõnul tulenes Rannu valla jaoks ühinemisvajadus peamiselt elanike arvu vähenemisest, mis 

on olnud enamasti langustrendis valla asutamise ajast 1991. aastast. Rahvastiku vähenemine 
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on endaga kaasa toonud maksude laekumise vähenemise, mis omakorda on tinginud 

muutused elanike heaolus. Siinkohal tõi Maano Koemets välja, et ühe negatiivse näitena 

võib tuua Rannu kooli gümnaasiumiosa sulgemise 2013. aastal ja raamatukogu sulgemise.  

Uurides Rannu vallavanema seisukohta ühinemise osas tõdes Koemets, et tal ei ole olnud 

algusest peale haldusreformi osas pooldav seisukoht. Vallajuhid on teadlikud, et riik vajab 

sellist reformi, kuna vallad on liiga väikesed, et teatud ülesandeid võtta. Selliste 

probleemidega peavad silmitsi seisma paljud väikevallad. Ei saa väita, et Rannu vallal on 

soov ühinemiseks, kui sellele räägib vastu nii volikogu kui ka naabervallad. Antud 

seisukohad tulid välja ka Palupera-  ja Konguta vallavanemate küsitlusest. Palupera 

vallavanem tõi välja, et tõenäoliselt riigipoolse sekkumiseta ühinemist ette ei võetaks, kuna 

on omal käel hakkama saadud ja valda palju investeeritud ning ehitatud. Ka Konguta 

vallavanem nentis, et riigipoolse sekkumiseta poleks volikogu ühinemise kasuks otsustanud. 

Rannu vallavanema sõnul on haldusreformist Eestis on räägitud umbes 15 aastat, kuid siiani 

ei ole suuremaid muudatusi toimunud. Läbirääkimisprotsessis, mis on kestnud üle aasta, on 

tulnud tõdemus, et tegelikult on sellisel kujul reformi vaja. Koemets nentis, et seisukoht 

pigem haldusreformi pooldada, on tulnud ajaga. Tunnetusliku poole pealt näeb ta, et 

ühinemise tagajärjel võib vald kokkuvõttes ühinemisest kasu saada. Negatiivse asjaoluna 

haldusreformi läbiviimise juures tõi ta välja, et haldusreformi teema on veninud liigselt kaua.  

Ühe võimaliku negatiivse mõjuna toob Koemets välja haridusvaldkonna teema. Täna on 

kooli püsimise garantii just väikese Rannu valla olemasolu. Kuna hariduse valdkond on 

suureks alustalaks valla toimimisel, siis on vallajuht seisukohal, et olenemata  raskustest 

kooli majandamisel, seda kergekäeliselt ei sulgetaks. Samas kui ühinemise tagajärjel tekib 

vald, mille territooriumil on kokku 7 kooli, siis vaadatakse asja juba pragmaatilisemalt. 

Sellisel juhul ei ole välistatud ka väiksemate koolide sulgemine. Kui nähakse vajadust 

koondada ja kokku panna, siis hakatakse ikka väiksematest pihta. Esimese ohuna Rannu 

valla jaoks nähakse põhikooli muutumist algkooliks. Üheks negatiivseks tulemuseks võib 

olla ka võimu bürokratiseerumine, ehk asjaajamine võib muutuda keerulisemaks. 

Küsitlusest omavalitsusüksuste juhtidega tõi Palupera vallavanem ühe võimaliku negatiivse 

mõjuna välja ka sotsiaalselt mitte kõige paremini hakkama saavate inimeste tahaplaanile 

jäämise. Konguta vallavanem lisas veel võimalike negatiivsete mõjudena elanike kontakti 
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vähenemise ametnikega ning tagasiside vähenemise. Elanike arv kasvab praegusega 

võrreldes kümnekordseks ning ametnikud tunnevad konkreetseid olukordi kohtadel vähem. 

Positiivsete mõjudena haldusreformi tagajärjel näeb Rannu vallavanem finantsvõimekuse 

suurenemist. See loob võimaluse võtta ette suuremaid projekte, kuna võimalus 

investeeringuteks laenu saada on suurem. Teisena tõi Rannu vallavanem välja personali 

küsimuse. Väikeses vallas on ühel ametnikul palju ülesandeid erinevate valdkondade lõikes. 

Ülesannete täitmisega on siiamaani küll hakkama saadud, kuid Koemets nendib, et ei saa 

olla mitmel alal professionaalne. Seega näeb ta positiivse mõjuna ametnike 

spetsialiseerumist. Suurem omavalitsus suudab palgata professionaalset personali. Ka 

Palupera- ja Konguta vallavanemad tõid välja, et suurem meeskond ametiametustes 

võimaldab ametnikel spetsialiseeruda ning seeläbi paremat teenust osutada. 

Intervjuus uuriti ka, kuidas plaanitakse lahendada ühinemisega seotud kitsaskohti nagu 

ääremaastumine, võimu kaugenemine elanikest ning traditsioonide ja kogukonnatunnetuse 

hääbumist. Vallavanema sõnul on igasse piirkonda plaanis luua piirkonnakeskus, kus on 2-

3 inimest, kes tegelevad teatud igapäevaküsimuste lahendamisega. Selline piirkonnakeskus 

balansseerib juhi kadumist vähemalt ühinemisjärgsetel aastatel. Traditsioonide püsimine 

sõltub ka rohkem nüüd inimestest. Säilivad rahvamajad ja külaseltsid ning traditsioonide 

kandjaid on palju. Selle koha pealt ei ole suurt hirmu. Kaob ainult vallavalitsus kui 

ametiasutus.  

Üldiselt leiab Koemets, et muretsemiseks tema suurt põhjust ei näe. Luuakse uut valda, mida 

juhitakse strateegiliselt. Uut omavalitsusüksust tuleb juhtida kui Elva valda mitte kui Elva 

linna ja tema teisi osasid. Kui suudetakse tagada ühtne juhtimisstruktuur, siis toimivad ka 

kõik asjad. Kõiki tuleb võtta võrdsete osadena ja lähtuvalt iga piirkonna vajadusest ka 

projekte läbi viia. Kui Elvas on keskus ja sinna tuleb teenuseid juurde, siis see mõjub ka 

Rannule positiivselt. Tegelikult liigutakse ka praegu palju ühinevate omavalitsusüksuste 

vahel ringi ning ühinemisjärgselt tuleks see positiivne efekt, et kõik raha jääks  oma valda. 

Olulise momendina toob ta välja, et uues vallas on kriitilise tähtsusega elanike arvu 

vähenemise peatamine ja selle kasvatamine. Potentsiaal selleks on olemas. Samuti lisab ta, 

et väga oluline on see, et kõik piirkonnad oleksid uues volikogus esindatud. 

Positiivse aspektina ühinemiste juures toob vallavanem välja selle, et sisuliselt on 

ühinemiseks olnud palju aega, et otsida endale sobiv partner, kellega liituda. Poliitilisest 
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vaatenurgast on leitud kompromiss, ühinemisjärgsed vallad 5000-11000 elanikku, 

valikuvõimalus on suur. 

 

2.4 Haldusreformiga kaasnevad võimalikud kitsaskohad ja võimalused 

loodavale Elva vallale ja Eestile 

 

Eelpool teostatud analüüsist selgub, et haldusreform tekitab vastakaid arvamusi. Selleks, et 

haldusreformiga kaasneks maksimaalne kasu, on äärmiselt tähtis analüüsida kõikide 

asjassepuutuvate osapoolte seisukohti. Käesolev töö on heaks alustalaks käimasolevatele 

ühinemisläbirääkimistele, märkamaks ühinemisega kaasnevaid kitsaskohti. Samuti annab 

antud töö hea ülevaate Elva vallaks liituvatele omavalitsusüksustele, kuna märgib ära elanike 

jaoks kriitilise tähtsusega olevad teenuste pakkumise valdkonnad ning tõstab esile 

murekohad, mida ühinemisprotsessis nähakse. Potentsiaalsete probleemide analüüs, mis 

ühinemisega võivad kaasneda, annab  võimaluse planeerida tegevust ja minimeerida nende 

tekke võimalust.  

Albert Einstein (Einstein, Infield; 1938) on öelnud, et probleemi väljaselgitamine on 

tihtipeale suurema tähtsusega kui selle lahendus, mis võib olla ainult matemaatilise - või 

kogemusliku teadmiste abil kergesti lahendatav. Kokkuvõtlikult tähendab see seda, et 

määrava tähtsusega on elanike murekohtade ja ühinemisega seotud probleemide 

väljaselgitamine, et saaks neile pakkuda lahendusi, mis võivad kergesti leitavad olla. 

Analüüsi tulemusena selgus, et läbivalt on inimeste seisukohad ja omavalitsusüksuste 

ühinemise argumendid jäänud samaks. Inimesed on üldjuhul positiivselt meelestatud 

ühinemise suhtes, kuid on tekkinud mitmeid hirme, mis võivad olla tingitud teadmatusest 

tuleviku suhtes. Töös selgus, et kardetakse mitmeid negatiivseid tagajärgi ühinemise 

läbiviimisel, kuid siiski on hääletatud ühinemise poolt. Põhjuseks võib olla asjaolu, et kui 

teatakse, et ühinemine toimub igal juhul, siis ei ole inimestel vajadust seista ühinemise vastu. 

Juhul, kui seda ei tehta vabatahtlikult, võib tekkida olukord, kus omavalitsusüksus liidetakse 

riigi sekkumisel sunniviisiliselt ning siis puudub võimalus saada kasu ühinemiseelsetest 

läbirääkimisest ning rääkida kaasa valla üldisele arengule. Et inimeste tegelikke seisukohti 

teada saada, tuleks koostada sisukam kui riigi poolt sätestatud  “Olen vastu” ja “Olen poolt” 

küsimustik ning anda vastajatele võimalus avatud küsimuste näol, selgitamaks oma 

seisukohti. 
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Järgmisena selgus, et ühinemisest tulenevad positiivsed mõjud saavad vastajate arvates 

osaks peamiselt Elvale kui keskusele. See on mõistetav, kuna liituvate omavalitsusüksuste 

eelarved liidetakse ning on loogiline järeldada, et suurema eelarvega on võimalik teostada 

suuremaid objekte. Kuna kehtib printsiip, et teenuste pakkumine tuleb viia elanikele 

võimalikult lähedale, siis üldjuhul alustatakse esmajoones valla keskuse arendamist. Elva 

valla puhul on see ka selgelt näha – Ujula ehitamine, noortekeskuse ja kaubakeskuse 

rajamine jms. Analüüsist selgus, et antud teenused on küll head, kuid võivad osutuda 

kättesaamatuks valla äärealal elavatele inimestele mitmete erinevate põhjuste tõttu. Toodi 

välja, et transport erinevatest paikadest keskusesse on kehv, teenuste kasutamiseks kulub 

suurem hulk (kui see on Elva linna elanikule) erinevat ressurssi (aeg keskusesse liikumiseks, 

raha kütusele või erinevatele piletitele jne). Sellest tulenevalt on võimalik järeldada, et 

tulevane Elva vald on mõelnud, kuidas elanike heaolu parandada. Plaanis on luua uusi 

teenuseid ja vaba aja veetmise võimalusi, kuid siiski elanikele tundub, et neile ei ole 

selgitatud, kuidas nende teenuste kasutamine tehakse kättesaadavaks kõikidele valla 

elanikele. Seetõttu on paralleelselt teenuste pakkumise mitmekesistamise juures avada ka 

teema, mis käsitleb teenuste kättesaamist, olenemata asukohast. 

Antud magistritöös on põhjalikult analüüsitud avalike teenuste pakkumise olulisust ja välja 

selgitatud elanike hinnang teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedile ühinemise järgselt. 

Selgus, et kõige olulisemaks peetakse hariduse kättesaadavust ja kvaliteeti, samas kõige 

enam kasutatakse tervishoiuteenust, kuhu alla kuulub nii arstiabi, sotsiaalabi kui ka liituvate 

omavalitsusüksuste velskrite teenus jms. Osalt on see põhjendatav sellega, et kui arstiabi 

võivad kasutada kõik vastajagrupid olenemata vanusest, siis haridusteenust kasutavad ainult 

kooliealised kodanikud. Siit aga järeldub selgelt, et kaasnegu ühinemisega mis tahes 

tagajärjed, peab haridusteenus olema kättesaadav kõigile ja selle kvaliteet ei tohiks langeda. 

Omakorda annab see valla juhtidele selge signaali, et olenemata koolide hakkamasaamisest 

ja täituvusest, peaks koolide võrgustik eri piirkondades säilima.  

Kõige enam kardetakse ühinemisjärgselt kogukonnatunnetuse-, sotsiaalhoolekande, 

turvalisuse ja kultuuri halvenemist. See annab selge signaali elanike kartustest ja annab 

võimaluse valla juhtidele teadvustada valla kodanikke antud probleemile keskendumisest ja 

võimalikest lahendustest.  

Erinevate autorite käsitlustest selgus, et ühinemise tagajärjel võib tekkida mastaabisääst, mis 

omakorda võimaldab suuremaid ressursse suunata teenuste pakkumisse. Mastaabisäästu 
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saavutamine ühinemisjärgselt on ka riigi üheks peamiseks eesmärgiks. Samuti selgus töö 

teoreetilises osas käsitletud uuringutest, et positiivse mõjuna omavalitsusüksuste ühinemisel 

toimub vaimse potentsiaali koondumine ning seeläbi suudavad ametnikud oma ülesandeid 

täita kiiremini ja oskuslikumalt. Rannu vallavanem oli aga läbiviidud intervjuus seisukohal, 

et antud ühinemise puhul mastaabisäästu ei kaasne. Küsitlusest tuli välja, et tegelikult on nii 

juht- ja haldusstruktuuriga seotud inimesed kui ka tavakodanikud seisukohal, et tegelikkuses 

teenuste kvaliteet ei pruugi paraneda ning ka probleemide lahendamise kiirus võib muutuda 

hoopiski aeglasemaks. Antud tulemus on oluline, kuna samal seisukohal tavakodanikega 

olid just võimupositsioonil kui ka avaliku sektori tegevusega tihedalt seotud isikud, kes on 

teemaga kõige paremini kursis. See aga annab haldusreformi planeerijatele nii riigis üldiselt, 

kui ka Elva vallas teadmise, et mastaabiefekt on küll teostatav finantsiliselt, kuid sõltub 

erinevatest juhtumitest. Mastaabisäästu saavutamise üheks takistuseks võib olla ka eri 

piirkondade ühtlustamisega seotud lisakulud. 

Mitmetest uuringutest on selgunud, liituvate omavalitsusüksuste kodanikel on tekkinud hirm 

ääremaastumise ees. Selle tõi välja nii Geomedia uuring kui ka Swianiewicz oma 2010 aastal 

läbi viidud uuringus. Kõik osapooled, peale Elva linna kodanike, on seisukohal, et võim 

kaugeneb elanikest. See tulemus on heaks informatsiooniks ühinemise läbiviijatele, kuna 

näitab, et liituva valla elanikel on hirm võimu kaugenemise suhtes. Arvatakse, et keskusesse 

koonduvad teenused ja juhtimine muudab nende hääle vähem arvestatavaks, mis tähendab 

et mida aeg edasi, seda rohkem planeeritakse kõiki muutuseid just keskuse seisukohtadest 

lähtuvalt. Lahendusena saab välja tuua mitmeid võimalusi. Kui eelpool on selgitatud kuidas 

on võimalik erinevaid teenuseid tuua elanikele, kes elavad keskusest kaugel, lähemale, siis 

on ka hääleõiguse garanteerimine kõikidele valla kodanikele teostatav. Iga aastaga kasvab 

e-teenuste kasutatavus ja ka võimalused. Nende võimaluste selgitamine kõikidele elanikele 

annab ka tulevikus kindluse, et nende häälega arvestatakse. 

Analüüsi peamine seisukoht on, et kuigi inimesed hääletavad tihtipeale ühinemise poolt, on 

nende tegelik seisukoht siiski avamata. Käesolevast analüüsist selgus, et kuigi enamus 

inimesi hääletab ühinemis poolt,  on neil tekkinud kartused ühinemisega kaasnevate mõjude 

osas. Ka eri vastajagruppe analüüsides ilmnes tähtis asjaolu. Nimelt näevad antud kitsaskohti 

ka omavalitsusüksuste juht- ja haldusstruktuuris tegevad inimesed. Põhjalikumal analüüsil 

selgus, et kui poleks riigipoolset regulatsiooni, ei ühineks vaadeldavad omavalitsusüksused.  
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Eelpool teostatud analüüsist on näha, et haldusreform tekitab vastakaid arvamusi. Selleks, et 

haldusreformist tuleks maksimaalselt kasu kõikidele osapooltele, on äärmiselt tähtis 

analüüsida kõikide asjassepuutuvate osapoolte seisukohti. Käesolev töö on heaks alustalaks 

teiste omavalitsusüksuste käimasolevatele ühinemisläbirääkimistele, märkamaks 

liitumisega kaasnevaid kitsaskohti. Samuti annab antud töö hea ülevaate Elva vallaks 

liituvatele omavalitsusüksustele, kuna märgib ära elanike jaoks kriitilise tähtsusega olevad 

teenuste pakkumise valdkonnad ning tõstab esile murekohad, mida ühinemisprotsessis 

nähakse. 
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KOKKUVÕTE 
 

Aastatepikkused arutelud haldusreformi teemal viisid  haldusreformi seaduse jõustumiseni. 

Seaduse vastuvõtmine käivitas arvukad ühinemisläbirääkimised, mille valguses on oluline 

uurida varasemate ühinemiste mõjusid ja lähtuvalt sellest uurida käimasolevate 

läbirääkimiste murekohtasid. Käesolevas töös on põhjalikult analüüsitud kohalike 

omavalitsuste ühinemisega kaasnevaid mõjusid ja välja selgitatud inimeste seisukoht 

haldusreformile.  

Antud töö on läbi viidud tulevase Elva valla näitel. Elva vallaks ühinemise osas on 

ühinemislepingule alla kirjutanud Elva linn, Palupera vald, Puhja vald, Konguta vald, Rannu 

vald ja Rõngu vald. Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada kohalike omavalitsuste 

ühinemise oodatav mõju piirkondade heaolule loodava Elva valla näitel.  

Uurimistöö probleem seisnes selles, et omavalitsusüksuste ühinemise kohta on vastakaid 

arvamusi ning pole leitud üksmeelt haldusreformi läbiviimise järel ilmnevatest mõjudest. 

Varasemad uuringud on tõestanud, et mõningatel juhtudel toob omavalitsusüksuste 

ühendamine kaasa positiivsed mõjud ning elanikkonna suureneva heaolu, kuid siiski pole 

nende põhjal võimalik teha üldistusi.  Iga situatsioon on erinev ning seetõttu on oluline avada 

antud teema ühinevate omavalitsusüksuste lõikes eraldi. 

Eesmärgi saavutamiseks selgitati erinevate autorite käsitluste läbi kohaliku omavalitsuse 

olemust ning haldusreformi läbiviimise põhimõtteid läbi aegade. Samuti toodi välja 

varasemalt ühinenud omavalitsusüksused Eestis ning esitati varasemate uuringutulemuste 

süntees omavalitsusüksuste ühinemisest tulenevate mõjude lõikes. Empiirilise uurimuse 

läbiviimiseks kasutati nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset meetodit. Inimeste arvamused 

haldusreformile ja peamised murekohad kaardistas töö autor tuginedes teoreetilistele 

seisukohtadele, küsitlusele ja Rannu vallavanemaga läbi viidud intervjuule. 

Tööst selgunud peamised tulemused olid: 

- Varasemate ühinemiste ja uurimuste tulemused on vastakad. Ei ole üheselt 

mõistetavat mõju ühinemise tagajärjel.  

- Varasemate ühinemistega kaasnevad negatiivsed mõjud nagu võimu kaugenemine 

elanikest, ääremaastumine ja tegevuse koondumine piirkonnakeskusesse on kardetud 
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ka tulevase Elva valla elanike poolt. Antud seisukoht on ka valdavalt 

omavalitsusüksuste juht- ja haldusstruktuuris olevate inimeste seas. 

- Ühinemise tagajärjel nähakse küll avalike teenuste pakkumise paranemist, kuid 

ebaselge on nende teenuste kättesaadavus keskusest kaugemal elavatele inimestele 

- Eeldatakse ressursside kasutamine optimeerimist, kuid siiski ei saa eeldada, et see 

iga liitumise puhul toimub 

- Murekohad, mis on seotud võimu kaugenemisega elanikest, ääremaastumisega ning 

kogukonnatunnetusega, on selgelt arusaadavad ka valla juht- ja haldusstruktuuriga 

seotud inimestele, kuid antud teemat ei ole põhjalikult avatud, andmaks kodanikele 

vastuseid 

- Et hinnata ühinemisega kaasnevaid mõjusid on vajalik läbi viia põhjalik analüüs 

ühinevate omavalitsusüksuste profiilide koht 

 

Töö tulemusel võib öelda, et varasemates uuringutes selgunud murekohad ühinemiste 

järgselt tekitavad muret ka Elva vallaks liituvate kohalike omavalitsuste kodanikele. Antud 

töö annab hea ülevaate Elva vallaks liituvatele omavalitsusüksustele. Töös tuuakse välja 

elanike jaoks kriitilise tähtsusega olevad teenuste pakkumise valdkonnad ning tõstetakse 

esile murekohad, mida ühinemisprotsessis nähakse. Käesolev töö on heaks alustalaks ka 

teiste omavalitsusüksuste käimasolevatele ühinemisläbirääkimistele, märkamaks 

liitumisega kaasnevaid kitsaskohti ning leidmaks võimalusi nende lahendamiseks. 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et haldusreformiga võib kaasneda nii positiivseid kui 

kanegatiivseid tagajärgi. Eeldada, et mingi kindel mõju saabub kõikide omavalitsusüksuste 

puhul, ei pea paika. Sellest lähtuvalt tuleb igat omavalitsusüksust ja selle liitumist teistega 

vaadelda kui eraldi objekti, millele ei ole võimalik igat üldistust siduda. Lisaks vajab tegelike 

seisukohtade väljaselgitamine põhjalikumat uuringut kui selleks on küsimustik, mis sisaldab 

ei ja jah vastused. Põhjalikum analüüs võimaldab märkida ära peamised kitsaskohad ning 

nende arvestamisel saab olla kindel, et minimaliseeritakse võimalikud negatiivsed tagajärjed 

haldusreformi läbiviimisel. 
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Amalgamation impact for local governments and expectations 

for local government reform on the exaple of Elva parish 

                                              SUMMARY 
Local governments have a major role in the country's administrative structure, being 

independent administrative units, which are responsible for management of the local life and 

for offering public services. They have a lot of tasks and they carry a big responsibility, but 

the resources are limited for fulfilling those tasks. Administrative capacity of the local 

government is characterized by its ability to cope with the tasks assigned to them. Decreasing 

population and small budget is increasingly seen in service delivery and decreases the quality 

of the services. This has been especially noticeable in the case of smaller municipalities. This 

situation has led to intra-regional disparities and thus appeared the merger of local 

authorities, and the issue of administrative reform.  

This is the current issue insofar as the reform changes the current administrative 

organization, sets challenges for the legislator, and has an impact on the administrative 

reform involving the benefits of the local population. Therefore, it is important to investigate 

what effects have led to the accession of previous local government and open up this issue 

in the accession process to the individual case. 

The aim of the research is to explain the expected impact of the accession of local 

government  for welfare of the regions on the example of the municipality of Elva. This work 

focuses on the analysis of the impacts arising from the accession of the municipalities, and 

on the opinions and assessments in terms of the reform. This work is performed on the 

example of  the municipality of Elva.  The followoing regions signed for the accession of 

the municipality of Elva: Elva town, municipality of Palupera, municipality  of Puhja,  

municipality of Konguta,  municipality of Rannu and municipality of Rõngu. 

The work is divided into two chapters. The first theoretical chapter explains the different 

approaches of the author through the essence of the local government and principes of 

conducting the administrative reform through the ages. It also outlines the previously merged 

municipalities in Estonia and it presents the synthesis of the earlier research results in terms 
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of the affects of the accession of the municipalities. The second empirical section tries to 

fulfill the purpose of the research to answer the following questions: 

- What has been the accession process on the example of the municipality of Elva? 

- How the residents of the merged municipality evaluate the accession affect and do 

people working in the public and private sectors have any differences in evaluating 

the accession?  

- What are the possible generalizations of the accession of the municipality based on 

already performed  negotiations and the expectations on the example of the 

municipality of Elva? 

For performing the empirical research both qualitative and quantitative methods are used. 

Firstly the uniting municipalities are described through their profiles. Then quantitative 

research is carried out in the form of a questionnaire among the residents of the municipality. 

In case of the qualitative research, the author carries out the semi-structural interview with 

the eldery of the municipality of Rannu and the survey with the leaders of the merged 

municipality. 

Nowadays, the main political argument for accession expects, that the larger authorities are 

more efficient and, therefore, better performing. However, there is no evidence both in the 

theoretical and empirical parts, that the accession of the municipality will increase the 

growth of the efficiency automatically. Earlier researches in this area found that the positive 

effects of the uniting with local municipality may lead to: specialization of the official 

workers and concentration of intellectual potential, disappearance of mutual settlement, huge 

saving of the governance expenses. Negative impacts were found away from the center of 

the problems’ areas, they decrease the direct communication with residents, decline the sense 

of the community, etc.  Many researches have not found a greater connection between the 

local government and economies. 

The empirical part analysed the views on the effects of the administrative reform of the 

residents of the municipality of Elva. In order to obtain much information about different 

people's positions, respondents were classified into four different groups. People who work 

in public administration and on other positions, and the second subgroup consists of the 

citizens of the municipality of Elva and citizens of other municipalities. 177 residents of the 

municipality responded to the survey of the respondents. It turned out that the accession is 
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generally supported. Particularly surprising was the position in case of the public 

administration and the respondents of the public services sector. Those peole perform  the 

conducting of the accession of the municipality of Elva and they should be familiar with 

most of the accompanying administrative reform. The vast majority of them were in favor 

of the accession, but the more detailed analysis revealed that, in fact, many negative 

consequences  are expected, including worse availability of services, slow problem solving, 

concentration of service centers, etc.. The result concludes, that purely yes-no question in 

terms of supporting the administrative reform,  may not give a clear position, because the 

respondents know that, regardless of their points of view, the administrative reform will 

anyway be performed, so it may not express their true opinion. The work showed that the 

theory must be true in many ways, but it also revealed the fact that it is neccessary to work 

on the notifications of the residents, and to analyse various bottlenecks, which make the 

situation of the population unequal. The work showed that the offering services can make 

the economies to become more qualitative, while there are also resources in the 

municipality's for performing major projects - a new daycare center and swimming pool, and 

the fact that is not taken into account is that these services are costly in terms of time and 

money for peole who live far away from the center.   

Work as a whole showed, that most citizens of the municipality of Elva support the 

administrative reform, as well as evaluate its affects in a positiive way. The theoretical 

background exlains this view, where the living condition of the residents in the center 

changes in a better way. Services, greater investment capacity, better education conditions, 

etc. converge in the center. Therefore, it makes the situation of people living near the center  

better than for those living far from the center.  

We can say that the result of the work is revealed the issues and concerns which appeared 

with the asseccion of the municipality of Elva. This work provides a good overview of the 

asseccion of the municipality of Elva. In conclusion, one can say that the administrative 

reform may lead to both positive and negative consequences. 
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Lisa 1. Küsitlus tulevase Elva valla elanikele 
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Lisa 2. Lisaküsimustik omavalitsusüksuse juhtidele. 
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Lisa 3. Omavalitsusüksuste ühinemise hinnanguline mõju teenuste    

kättesaadavustele erinevates valdkondades 

  

Tervishoid Sotsiaalhoolekanne Taristu 

hästi  halvasti ei tea hästi  halvasti ei tea hästi  halvasti ei tea 

Juht- ja haldusstruktuur 33,3 21,6 45,1 29,4 35,3 35,3 39,2 29,4 31,4 

Kodanikud 33,3 26,2 40,5 31,7 34,1 34,2 42,9 30,9 26,2 

Elva linn 43,9 15,8 40,4 40,4 19,3 40,3 66,7 14,0 19,3 

Ühinevad vallad 28,3 29,2 42,5 26,7 41,6 31,7 30 38,3 31,7 

Kokku 138,8 92,8 168,5 128,2 130,3 141,5 178,8 112,6 108,6 

          

  

Haridus Kultuur ja kogukond Sport ja vaba aeg 

hästi  halvasti ei tea hästi  halvasti ei tea hästi  halvasti ei tea 

Juht- ja haldusstruktuur 19,6 33,3 47,1 37,3 33,3 29,4 39,2 17,7 43,1 

Kodanikud 27,8 32,5 39,7 39,7 34,1 26,2 50,0 19,0 31,0 

Elva linn 36,8 24,6 38,6 56,1 21,1 22,8 61,4 10,5 28,1 

Ühinevad vallad 20,0 36,7 43,3 30,8 40,0 29,2 40,0 22,5 37,5 

Kokku 104,2 127,1 168,7 163,9 128,5 107,6 190,6 69,7 139,7 
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