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Päevakorral on küsimus väikese elanike arvuga kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkuse 

kohta ja seda probleemi loodetakse lahendada kohalike omavalitsuste ühendamisega. 

Sundliitmise hirmus toimunud ühinemiste puhul jäävad ühinemise otsuste mõjud sageli 

põhjalikumalt analüüsimata, kuigi ratsionaalsemate otsuste tegemiseks on oluline välja 

selgitada ühinemiste tugevad ja nõrgad küljed ning ühinemiste tegelik mõju kohalikele 

omavalitsustele.  

Magistritöö eesmärk oli analüüsida ühinemise mõju kohalike omavalitsuste finantsilisele 

jätkusuutlikkusele.  

Uuringu valimisse valiti kakskümmend kohalikku omavalitsust, kes ühinesid aastatel 

2009 ja 2013. Nende iseloomustamiseks perioodil 2007–2016 valitud näitajate puhul on 

pööratud suuremat tähelepanu finantsnäitajate seosele elanike arvuga. Näitajate muutuste 

analüüsimiseks kasutati võrdlus- ja korrelatsiooni analüüsi.  

Ühinemiste suuremad muutused seisnesid kohalike omavalitsuste elanike arvu ja pindala 

suurenemisel. Pindala suurenemine omakorda põhjustas asustustiheduse vähenemise. 

Elanike arvu suurenemine mõjutas nii kohalike omavalitsuste tulusid kui ka kulusid, 

suurenesid nii põhitegevuse tulud, kui ka põhitegevuse kulud. Selgematest 

ühinemisjärgsetest muutustest võib välja tuua tulumaksu osakaalu tõusu tegevustuludest, 

saadud toetuste elaniku kohta ja omatulude vähenemise nii elaniku kohta kui ka 

tegevustuludest, mõningase tööjõukulude ja majandamiskulude vähenemise elaniku kohta 

ja netovõlakoormuse suurenemise elaniku kohta. 

Märksõnad: Kohalik omavalitsus; Haldusreform; Finantsnäitajate analüüs; 

Jätkusuutlikkus; Korrelatsiooni analüüs 
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SISSEJUHATUS 

 

Rahvastiku vananemine, maapiirkondade tühjenemine ja linnade elanikkonna suurenemine 

on tekitanud olukorra, kus vaatamata Eesti väikesele pindalale on regionaalsed erinevused 

küllaltki suured. Paljud Eesti kohalikud omavalitsusüksused (valla- või linna 

haldusterritoriaalsed üksused, edaspidi kohalikud omavalitsused) on pindalalt suured, kuid 

madala asustustiheduse tõttu väikese elanike arvuga. Kohaliku omavalitsuse tulubaasi 

seotuse tõttu maksujõulise elanikkonna suurusega väheneb selliste maapiirkondade ja 

keskustest kaugemal asuvate piirkondade finantsiline iseseisvus ja investeerimissuutlikkus. 

Päevakorral on küsimus nende kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkuse kohta. Olukorra 

üheks lahenduseks peetakse ühinemist.  

Magistritöö on aktuaalne, kuna aastal 2016 võeti vastu riigikogus haldusreformi seadus, 

millega anti alla 5000 elanikuga kohalikule omavalitsustele aega 2017. aasta alguseks 

vabatahtlik ühinemine ära otsustada. Peale seda määratakse kriteeriumitele mittevastavate 

kohalike omavalitsuste ühendamine sunniviisiliselt Vabariigi Valitsuse poolt. Selle reformi 

eesmärk pikemas perspektiivis on väikevaldade ellujäämine (jätkusuutlikkus). Eestis elab 

80% kohalikes omavalitsustes alla 2000 inimese. Seega puudutab antud teema suuremat 

osa Eesti kohalikke omavalitsusi ja nende elanike.  

Käesoleva töö uudsus seisneb erinevalt varem koostatud ühinemiste mõju analüüsivatest 

uuringutest eelkõige metoodika ja uurimisobjektide valikus. Kui enamasti on 

haldusreformi käsitlevates uurimustes keskendutud hetkeolukordade või lühiajaliste 

perioodide analüüsile, siis käesolevas töös analüüsitakse kohalike omavalitsuste põhiliste 

näitajate muutuseid ja seoseid pikaajalise perioodi jooksul. 

Töö probleemiks on see, et kuigi ühinemine on 2016. aastal veel vabatahtlik, tehakse seda 

paljuski juba sundliitmise hirmus. See tähendab, et paljudel ühinejatel pole soovi 

ühinemisega kutsuda ellu suuri muutusi, vaid see tehakse ära lihtsalt toetuse pärast või 

selleks, et peab täis saama kohustuslik elanike arv. Seetõttu jäävad ka ühinemise otsuste 

mõjud sageli põhjalikumalt analüüsimata, ühinemise tegelikud mõjud ilmnevad aga alles 

aastate pärast. Ratsionaalsemate otsuste tegemiseks on kohalike omavalitsuste ühinemise 
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juures oluline välja selgitada ühinemiste tugevad ja nõrgad küljed ning ühinemiste tegelik 

mõju.  

Magistritöö eesmärk on analüüsida ühinemise mõju kohalike omavalitsuste finantsilisele 

jätkusuutlikkusele.  

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. Selgitada kohaliku omavalitsuse mõistet ja tuua välja kohaliku omavalitsuse 

funktsioonid ning rahastamine. 

2. Selgitada finantsilise jätkusuutlikkuse mõistet seoses kohaliku omavalitsusega ja 

tuua välja hindamise võimalused.  

3. Selgitada kohalike omavalitsuste ühinemise ja haldusreformi olemust. 

4. Anda ülevaade kohalike omavalitsuste ühinemiste teemalistest uuringutest. 

5. Valida sobivaimad põhimõtted kohalike omavalitsuste ühinemise mõju 

hindamiseks. 

6. Selgitada välja ühinemisjärgsete demograafiliste ja majanduslike näitajate muutuse 

mõju kohaliku omavalitsuse finantsilise jätkusuutlikkusele ja nende näitajate 

omavahelised seosed. 

Magistritöös antakse teoreetiline ülevaade kohaliku omavalitsuse olemusest, 

jätkusuutlikkusest kohalikus omavalitsuses ning kohalike omavalitsuste ühinemisest. 

Teoreetilisele kirjandusele ja temaatilistele uuringutele tuginedes selgitatakse töö esimeses 

peatükis esmalt kohaliku omavalitsuse mõistet, tuuakse välja omavalitsuse funktsioonid ja 

antakse ülevaade nende eelarve tulu- ja kulubaasist. Selgitatakse jätkusuutlikkuse mõistet 

ja seda, kuidas on võimalik finantsilist jätkusuutlikkust mõõta. Selleks tuuakse välja 

erinevad finantsnäitajad, mis võimaldavad hinnata kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikkust. 

Töö teises peatükis antakse ülevaade kohalike omavalitsuste ühinemisest Eestis, tuues 

välja levinud haldusterritoriaalse korralduse muutmise poolt- ja vastuargumendid. Töö 

käigus antakse ülevaade varasematest ühinemiste teemalistest uuringutest. 

Töö empiirilises osas tutvustatakse kasutatud kohalike omavalitsuste hindamise 

aluspõhimõtteid. Seejärel antakse ülevaade ühinemise tagajärjel valimis muutunud 

näitajatest ja võrreldakse nende muutust ühinemata kohalike omavalitsuste näitajate 

muutusega samal perioodil. Tuuakse välja näitajate muutuse mõju finantsilisele 

jätkusuutlikkusele ja nende näitajate omavahelised seosed.  
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Uuring teostatakse valimi abil, mis koosneb kahekümnest kohalikust omavalitsusest, kes 

ühinesid aastatel 2009 ja 2013 kaheksaks uueks kohalikuks omavalitsuseks. Lisaks on 

kaasatud analüüsi võrdlusgrupina kolmteist ühinenud kohalike omavalitsuste elanike 

arvuga samas suurusjärgus ja samas maakonnas asuvat kohalikku omavalitsust. 

Eestis on koostatud mitmeid kohalike omavalitsuste ühinemise teemalisi uurimus- ja 

magistritöid, nagu näiteks ühinemiste tagajärgi analüüsiv magistritöö (Teeväli 2009), 

siseministeeriumi tellitud uuringud (Sootla, Kattai, Viks (2008); Viks (2012)), Tartu 

Ülikoolis korraldatud uuring (Ülper, Jaansoo, Reiljan 2014). Võrdluseks on vaadeldud ka 

uuringuid Inglismaa (Andrews, Boyne 2009), Iirimaa (Turley, Robbins, McNena 2015) ja 

Austraalia (Aulich, Sansom, McKinlay 2014) kohta. 
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 KOHALIK OMAVALITSUS JA FINANTSILINE 

JÄTKUSUUTLIKUS  

 

 Kohalik omavalitsus, funktsioonid ja rahastussüsteem 

 

Kuigi kohalik omavalitsus on eestlastele igapäevaselt kasutatav mõiste, siis sageli ei teatagi 

tema täpsemat tähendust. Tavaliselt seostub kohalik omavalitsus ainult vallamaja või 

linnavalitsusega ja avalike teenuste osutamisega. Selleks, et aru saada kohaliku 

omavalitsuse olemusest, on tarvis selgitada kohaliku omavalitsuse mõistet ja tuua välja 

tema funktsioonid. Tulenevalt töö teemast oleks lisaks vaja anda ülevaade ka kohalike 

omavalitsuste rahastamissüsteemist.  

Kohaliku omavalitsuse korraldus on sõltuv sellest, kui palju on kohalikele omavalitsustele 

antud vabadust otsustada iseseisvalt kohaliku elu üle. Tänapäevases õigussüsteemis on eri 

riikides kasutusel olevate omavalitsusteooriate aluseks kaks erinevat ajaloolist kohaliku 

omavalitsuse teooriat: riiklik kohalik omavalitsus ja kogukondlik kohalik omavalitsus 

(Mäeltsemees 2009). Riikliku kohaliku omavalitsuse teooria kohaselt on kohalik 

omavalitsus üheks riigivalitsemise liigiks. Riik annab neile kõik võimuvolitused ja teostab 

nende täitmise järelevalvet. Siiski on kohalik omavalitsus avalik-õiguslik juriidiline isik ja 

teostatud vahetult kohaliku halduse tulemuslikkusest huvitunud kohalike elanike poolt või 

esindajate kaudu. Kogukondliku teooria kohaselt on kohaliku omavalitsuse tähtsamaks 

tunnuseks rahvavõim ehk demokraatia. Kogukondlikud ja riiklikud funktsioonid on rangelt 

eristatud. Kohalik omavalitsus on võimu algallikas ja riigil on kohustus austada 

kogukondliku halduse vabadust ning kogukondlike õiguste võõrandamatust. (Põhiseadus 

2012: 846) Ka Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaliku omavalitsuse teoorias on äratuntavaid 

jooni mõlemast teooriatest.  

Eestis kehtivate seaduste järgi võib kohalikku omavalitsust defineerida kui 

haldusterritoriaalset üksust, kui võimu organit ja kui kogukondliku elu korraldamise vormi 

(Mäeltsemees 2009).  

Alates 1993. aastast kehtib Eestis ühetasandiline omavalitsussüsteem (Kohalikud 

omavalitsused…). Selle järgi jagunevad kohalikud omavalitsused valla ja linna 
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omavalitsusüksuseks. Kohalik omavalitsus on nende demokraatlikult moodustatud 

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

kohalikku elu. Selle juures tuleb lähtuda elanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning 

arvestades valla või linna arengu iseärasusi. Kohalik omavalitsus rajaneb riigi territooriumi 

haldusjaotusel. (KOKS 1993, § 2)  

Sarnaselt defineerivad kohalikku omavalitsust ka 1.04.1995 jõustunud Euroopa kohaliku 

omavalitsuse hartas sisalduvad põhimõtted, mille alusel on kohalik omavalitsus kohalike 

võimuorganite õigus ja võime seaduse piires ning kohalike elanike huvides korraldada ja 

juhtida valdavat osa nende vastutusalasse kuuluvast ühiskonnaelust (Euroopa kohaliku… 

2011).  

Eesti põhiseadus § 154 märgib kohaliku omavalitsuse aluseks ideed kogukonnast, mille 

põhieesmärk on iseseisev kohaliku elu korraldamine ja kogukonna probleemide 

lahendamine kohalikes huvides. Ta on üksikisikule kõige lähemal asuv avalik võim ja 

tähendab elanikele eelkõige võimalust kaasa rääkida oma kodukandi asjade otsustamisel. 

(Põhiseadus 2012: 846) See avaldub kohaliku omavalitsuse elanikele näiteks võimalusena 

osaleda rahvahääletustel või kord nelja aasta jooksul osaleda/kandideerida volikogu 

valimistel.  

Euroopa Liidus valitseva subsidiaarsusprintsiibi kohaselt tuleb kõik avaliku sektori 

ülesanded lahendada madalaimal võimalikul juhtimistasandil (Reiljan, Timpmann 2010: 

605). Kohalikud omavalitsused moodustavadki avaliku haldussüsteemi esmase ehk 

madalaima tasandi.  

Kohaliku omavalitsuse funktsioonide puhul tuleb aluseks võtta kohaliku omavalitsuse 

korralduse seadus (lühend- KOKS), mille § 3 alusel on kohalikul omavalitsusel õigus 

seaduste piires otsustada ja korraldada iseseisvalt kohaliku elu küsimusi. Nad vastutavad 

oma ülesannete täitmise eest ja nende tegevus peab olema avalik ning osutatud avalikud 

teenused peavad olema soodsaimatel tingimustel kättesaadavad. (KOKS 1993) Lisaks tuleb 

lähtuda põhiseadusest, mis lubab kohalikule omavalitsusele ülesandeid anda ainult seaduse 

või lepingutega (Põhiseadus 2012: 854).  

Üheks võimaluseks kohaliku omavalitsuse funktsioonide liigitamiseks on jagada nad 

täidetavate avalike ülesannete järgi omavalitsuslikeks (kohaliku elu küsimused) ja 

riiklikeks ülesanneteks. Funktsioone võib jagada ka vabatahtlikeks ja kohustuslikeks 
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omavalitsuslikeks ülesanneteks. (Põhiseadus 2012: 854–855) Vabatahtlikud ülesanded on 

seadustes mittekajastatud ülesanded, mille täitmine on kohaliku omavalitsuse enda 

otsustada. Nendeks võivad olla näiteks koostöö teiste kohalike omavalitsustega, 

mitmesuguste ürituste korraldamine jne. 

Kohustuslikud ülesanded hõlmavad hariduse, kultuuri, spordi, sotsiaalhoolekande, 

tervishoiu, kommunaalmajanduse, infrastruktuuri korrashoiu, jäätmemajanduse ja 

planeerimistegevuse valdkondi (KOKS 1993: § 6). Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on 

piirkonna haridusasutuste (lasteaedade, põhikoolide ja gümnaasiumide) töö korraldamine. 

Samamoodi piirkonna avalike kultuuriasutuste (raamatukogude, kultuurimajade, 

muuseumide) haldamine ning territooriumil asuvate mälestiste hooldamine. Korraldatakse 

spordirajatiste tööd ja finantseeritakse kohalikke spordiüritusi. Kohalike omavalitsuste 

ülesannete alla kuulub ka esmatasandi tervishoiuteenuste, sotsiaalabi ja vanurite 

hoolekande ja sotsiaalhoolekande asutuste ülalpidamise korraldamine ning toimetuleku- ja 

teiste sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine. Kommunaalteenused ja infrastruktuuri 

korrashoid tähendab vastutust elamu- ja kommunaalmajanduse korraldamise ning selliste 

teenuste nagu veevarustus, küte, kanalisatsioon jt osutamise korraldamist ja ühistranspordi 

korraldamist ning teede ja tänavate hooldust. Lisaks vastutatakse oma territooriumil 

looduskasutuse ja loodusressursside kasutamise ning jäätmemajanduse korraldamise eest. 

Paljude nende ülesannete täitmiseks on koondatud kohaliku omavalitsuse alla 

ametiasutused (lasteaiad, koolid, spordihooned, raamatukogud) ja loodud hallatavad 

sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud (nt kommunaalettevõtted).  

Iga ülesande täitmine eeldab piisavate rahaliste vahendite olemasolu ja selleks, et 

kohalikud omavalitsused saaksid neile seadustega kehtestatud funktsioone teostada, peab 

neil olema vajalikul hulgal tulusid ning õigus otsustada nende kasutamise üle. Kohalike 

omavalitsuste finantsilise arvepidamise aluseks on eelarve, mis on iseseisev (Põhiseadus 

2012: § 157). Eelarve iseseisvus tähendab, et ta kuulub küll avaliku sektori 

eelarvesüsteemi, kuid tema tulud ja kulud ei ole osaks riigieelarve tuludest ja kuludest.  

Suur osa kohalike eelarvete tuludest eraldatakse riigielarvest, näiteks seadusega pandud 

riiklike kohustustega seotud kulud, üksikisiku tulumaks ja erinevad toetused. Seetõttu on 

kohaliku omavalitsuse toimetulek ja jätkusuutlikkus väga palju sõltuv riigipoolsest 

rahastamissüsteemist. Rahvusvahelises üldpõhimõttes eeldatakse sellist 

rahastamissüsteemi, kus kohalike omavalitsuste rahalised vahendid on vastavuses neile 
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põhiseaduse ja muude seadustega pandud kohustustega, neil on ülesannete täitmiseks 

piisavalt vahendeid, võimalus tulubaasi kujunemise mõjutamiseks ning võimalusel ka 

õigus otsustada vahendite kasutamise sihtotstarbe üle (Riigikontroll 2012: 9; Euroopa 

kohaliku…2011).  

Kui kohaliku omavalitsuse tulud jagada allikate järgi kolmeks, siis on peale ülekannete 

riigieelarvest veel omatulud ja laenatud vahendid. Omatuludeks saab pidada tulusid, mille 

suuruse üle võivad kohalikud omavalitsused kasvõi natukenegi otsustada. Nendeks võib 

pidada tasusid teenuste eest, vara müügist-rendist saadud tulusid ja kohalikke makse. 

(Reiljan, Timpmann 2010: 606–607). Laenatud vahendideks on näiteks laenud 

finantsasutustelt. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses (lühend- KOFS) 

§ 14 on eelarve tulud jagatud majandusliku sisu järgi. Peamisteks on põhitegevuse tulud, 

kuhu alla kuuluvad maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused ja 

muud tegevustulud ning materiaalse ja immateriaalse põhivara, osaluste ja muude aktsiate 

või osade müügitulu, põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, lisaks ka finantstulud 

ja tagasilaekuvad laenud (KOFS 2010). 

Kohaliku omavalitsuse eelarve tuludest põhilisema osa moodustavad ülekanded 

riigieelarvest. Neist suure osa moodustavad riiklikud maksud. Kõige suurema osa sellest 

moodustab tulumaks. Kuna eelarvesse laekub osa füüsilise isiku maksustatavast tulust, 

seob see eelarve elanike (eelkõige töötavate elanike) arvuga. Tulumaksu määra ja 

kohalikele omavalitsustele laekuva osa suuruse sellest otsustab riigivalitsus (Reiljan, 

Timpmann 2010: 609). Tulumaksu suure osakaalu tõttu kohalikust eelarvest annab selline 

korraldus riigivalitsusele suure mõjuvõimu kohalike omavalitsuste tulude kujunemise üle. 

Kui enne 2009. aastat oli kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksu osa suurus 11,9% 

piirkonnas elavate inimeste teenitud tulust, siis majanduskriisi ajal kärbiti tulumaksu 

eraldatav osa valitsuse poolt 11,4% peale. 2016. aastal on kohaliku omavalitsuse eelarvesse 

laekuva tulumaksu osa 11,6%. 

Väiksema osakaaluga on maamaks, mis on kogu ulatuses kohalikesse eelarvetesse laekuv. 

Maamaksu määra kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Maamaksu seadusega (§ 5) 

on etteantud maamaksu määra piirnormideks 0,1% kuni 2,5% maa maksustamishinnast 

aastas. Tulu suurust maamaksudest on mõjutanud 2013. aastal rakendunud elamumaa 

maksuvabastuse soodustus, mis muutis omanikele elukohaks oleva elamumaa asulates 0,15 

ha ja maapiirkondades 2,0 ha ulatuses maksuvabaks. (MaaMS 1993: § 5, § 11) 
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Peale riiklike maksude on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada ka kohalikke makse. 

Kohalike maksude seaduse alusel on kehtestatavad reklaamimaks, teede ja tänavate 

sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks ja parkimistasu 

(KoMS 1994: § 5). Kohalikud omavalitsused võivad ise otsustada nende maksude 

kehtestamise vajalikkuse üle. Neid makse pole aga väga palju rakendatud ja seetõttu on 

nende osakaal kohalikus eelarves väga väike või peaaegu olematu.  

Kaupade ja teenuste müük sisaldab tulusid riigilõivudest ja majandustegevusest, üüri- ja 

renditulusid ning laekumisi teistele kohalikele omavalitsustele müüdavatelt teenustelt.  

Maamaksu, kohalikke makse ning kaupade ja teenuste müüki võib liigitada kohaliku 

omavalitsuse omatulu alla. Mõnedel andmetel liigitatakse omatulude alla ka tulumaksu 

laekumine, kuid tulenevalt sellest, et tulumaksu määra kehtestatakse riiklikul tasandil ja 

kohalikel omavalitsustel puudub selle üle kontroll, ei oleks kõige õigem seda omatulu alla 

liigitada. (Reiljan, Timpmann 2010: 606–607) 

Riigieelarvest tulevate tuludena on veel toetusena eraldatav tasandusfond, mis on mõeldud 

eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. Selle arvestuse aluseks võetakse kohalike 

omavalitsuste arvestuslike tulude ja arvestuslike kulude vahe. Tulude pool võetakse 

arvesse selliste tulude nagu tulumaks, kaevandusõigus ja vee erikasutustasud ning 

maamaksu arvestuslik laekumine ning arvestuslike kulude poolt enim mõjutavad 

parameetrid on elanike vanusegrupid, hooldatavate arv ja teede pikkus. Ning toetusfond, 

mis koosneb erinevatest konkreetsete tegevuste rahastamiseks mõeldud toetusliikidest. See 

on mõeldud õpetajate tööjõukulude katmiseks, toimetulekutoetuste ja peretoetuste 

maksmiseks ning kohalike teede hooldamiseks. (Kohalikud omavalitsused…) 

Kui kohalikul omavalitsusel tuludest puudu jääb, on võimalus suurendada kohustusi. On 

võimalus võtta laenu, emiteerida võlakirju, võtta kapitalirendi- ja faktooringukohustusi 

ning kohustusi teenuste kontsessioonikokkulepete alusel. KOFS § 38 on kindlaks 

määratud, et selliseid kohustusi võib võtta investeeringute tegemiseks, põhivara soetuseks 

antavaks sihtfinantseerimiseks, osaluste, aktsiate ja muude omakapitaliinstrumentide 

omandamiseks ning teiste samaväärsete võlakohustuste täitmiseks. Kohalikul 

omavalitsusel on lubatud veel suurendada kohustusi sõltuvale üksusele investeeringuteks 

laenu andmiseks ja investeeringutega seotud kohustuste tagamiseks. (KOFS 2010) 
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Eelarve väljaminekud koosnevad põhitegevuse kuludest (antavad toetused ja muud 

tegevuskulud), põhivara, osaluste ja muude aktsiate või osade soetus, põhivara soetuseks 

antav sihtfinantseerimine, finantskulud ja laenude andmine ning laenude tagasimaksmine 

(KOFS 2010, § 15). Kohaliku omavalitsuse eelarve väljaminekutest suuremad kuluartiklid 

on personalikulud ja majandamiskulud, seda seoses haridusteenuste pakkumisega. Veel on 

olulisemateks kuluvaldkondadeks teede korrashoid ning vaba aeg ja kultuur. (Kohalikud 

omavalitsused) 

Iga Eestis elav inimene on seotud mõne kohaliku omavalitsusega. Selleks on tema 

kodukohaks olev linn või vald, seda nii territoriaalse üksuse, kui ka võimuorganina. 

Kohaliku omavalitsuse kaudu on kõigil elanikel võimalus kaasa rääkida oma kodukandi 

asjade otsustamisel. Kohaliku omavalitsuse alla kuuluvad ka hallatavad koolid, lasteaiad, 

rahvamajad ja muud ametiasutused ning sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud 

(nt kommunaal ettevõtted). Lähtuvalt kohaliku omavalitsuse mõistest on kohaliku 

omavalitsuse ülesandeks elanike vajadustest ja huvidest lähtudes korraldada ja juhtida 

kohalikku elu. See hõlmab endast väga palju erinevaid funktsioone nt sotsiaalteenuseid, 

noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, heakorda, jäätmehooldust, 

territoriaalplaneerimist, ühistransporti ning teede ja tänavate korrashoidu, hariduse ja 

vabaaja veetmise võimaluse korraldamist jne. Selleks, et kohalikud omavalitsused saaksid 

neile seadustega kehtestatud funktsioone teostada, peab neil olema vajalikul hulgal tulusid. 

Suurem osa tuludest laekub riigi eelarvest, seetõttu on kohaliku omavalitsuse toimetulek ja 

jätkusuutlikkus sõltuv väga palju riigi poolsest rahastamissüsteemist. Peale riigilt saadud 

tulude on kohaliku omavalitsuse tuludeks veel omatulud ja laenatud ressursid. 

Väljaminekutest moodustavad suurema kuluartikli personalikulud ja majandamiskulud. 

 

 Finantsiline jätkusuutlikkus kohalikus omavalitsuses  

 

Selleks, et selgitada finantsilist jätkusuutlikkust kohalikus omavalitsuses, tuleb kõigepealt 

selgeks teha, mis on jätkusuutlikkus. Jätkusuutlikkus on mõiste, mida saab defineerida 

erinevates valdkondades väga erinevalt. Erinevad autorid on esitanud palju erinevaid 

jätkusuutlikkuse määratlusi. Teiseks küsimuseks on, kuidas defineerida seda mõistet 

kohaliku omavalitsuse jaoks. Lisaks tuleks kindlaks teha milliste meetoditega hinnata 

finantsilist jätkusuutlikkust kohalikus omavalitsuses.  
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Ametniku soovitussõnastik defineerib mõistet jätkusuutlik kui kestlik, säästev, elujõuline, 

arenguvõimeline, toimepidev ja püsiv (Eesti Keele Instituut 2013). Oxfordi sõnastikus on 

jätkusuutlikkuse terminil (sustainable) kaks tähendust. Esiteks tähendab jätkusuutlikkus 

võimet midagi teatud tasemel säilitada ja teiseks ökoloogilise tasakaalu säilitamist ilma 

looduslikke ressursse ammendamata. (Oxford Dictionaries) Üldiselt võib mõista 

jätkusuutlikkusena pikaajalist olukorda, kus toimub positiivne areng (Eesti arengu ... 2005: 

13) või vähemalt stabiilsus (Reiljan, Friedrich 2008: 184).  

Kõige sagedamini kasutatakse jätkusuutlikkuse mõistet seoses loodusliku keskkonna ja 

säästmisega. Näiteks seoses looduslike ressursside- põlevkivi ja nafta kasutamisega. Nende 

ressursside piiratuse tõttu püütakse leida alternatiivseid taastuvaid energiaallikaid ja 

tehnoloogiaid (Financial Sustainability 2015: 2).  

Ettevõtetes ja organisatsioonides võib jätkusuutlikkust defineerida, kui organisatsiooni 

lõputut toimimist, mis sõltub ja põhineb organisatsiooni funktsioonidel ja organisatsiooni 

struktuurielementide vahelistel seostel ning on suunatud pikaajaliste eesmärkide 

saavutamisele piiratud ressursside säästliku kasutamise abil (Tikk 2014: 174). Sageli 

nähakse jätkusuutlikkusena ka võimet rahuldada omanike vajadusi. Näiteks Dow Jones 

Sustainability World Indexi puhul defineeritakse jätkusuutlikkust kui ettevõtte pikaajalist 

väärtust aktsionäridele, mis luuakse kasutades võimalusi ja maandades majanduslikest, 

keskkondlikest ja sotsiaalsetest arengutest tulenevaid riske (Eesti arengu ... 2005: 223). 

Jätkusuutlikkuse põhitingimuseks kohalikes omavalitsustes võib pidada seda, et nad 

suudaksid pakkuda oma elanikele kvaliteetseid elamistingimusi. Siis jäävad elanikud sinna 

püsima ja on lootust, et ka tulevased põlvkonnad jätkavad kohaliku elu hoidmist. Samas ei 

tähenda see üldse seda, et kohalik omavalitsus peaks samades piirides muutumatuna 

püsima. Ümbritsev keskkond on pidevas muutumises ja muutustega tuleb kohaneda ning 

nendega kaasas käia. Elanike liikumisraadius ja võimalused on suurenenud, paljud käivad 

tööl ja õpivad oma elukohast kaugemal. Jätkusuutlikkuse mõiste juurde kuulub ka pidev 

areng ja püüd paremuse poole. 

Jätkusuutlikkust võib iseloomustada läbi nelja tasandi: sotsiaalne, majanduslik, 

ökoloogiline ja institutsionaalne. Käesolevas töös vaadeldakse majandusliku 

jätkusuutlikkuse üht osa- finantsilist jätkusuutlikkust. 
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Finantsjätkusuutlikkust võib tavakodaniku vaates tõlgendada nii, et kas saab endale 

finantsiliselt ka edaspidi lubada praegust elustiili- kas on võimalik tuludest maksta üüri, 

toidu ja muud kulud ja võetud kohustused ja samas ka midagi tuleviku ja pensioni tarbeks 

säästa. (Financial Sustainability 2015: 2) 

Kuidas aga defineerida finantsilise jätkusuutlikkuse mõistet kohaliku omavalitsuse jaoks, 

kui on teada, et see on eelarveline asutus, kus kasumi teenimine pole eesmärgiks? Ka 

kohalikes omavalitsustes finantsilise jätkusuutlikkuse defineerimiseks on leitud erinevaid 

lähenemisviise.  

Reiljan ja Friedrich (2008: 182–183) defineerivad finantsilist jätkusuutlikkust kohalikes 

omavalitsustes kui põhimõtet, mille kohaselt nende eelarvetulude mahud kasvavad 

sissetulekute mahtudega samas tempos (see võimaldaks kogukonnal regionaalses 

konkurentsis vastu pidada) ja kui kohalike omavalitsuste võimet katta pikaajaliselt ja 

stabiilselt avalike teenuste pakkumisega seotud väljaminekud eelarvetuludega. Pikas 

perspektiivis sellises olukorras ühelt poolt omavalitsus sisemiselt tugevneb ja teiselt poolt 

positsioon konkurentide suhtes paraneb (Ülper, Jaansoo, Reiljan 2014: 4). 

Austraalia kohalike omavalitsuste (Financial Sustainability 2015: 3–4) puhul tuuakse 

finantsilise jätkusuutlikkuse puhul välja kolm olulist aspekti- teenused, maksud ja 

tulevased põlvkonnad. Mõistet defineeritakse kui kohaliku omavalitsuse võimet säilitada 

oma finantskapitali ja infrastruktuuri taset pikemas perspektiivis ja hallata oma rahandust 

nii, et ta saaks täita oma kohustusi tasemel, mis tagaks teenused ka tulevaste põlvkondade 

maksumaksjatele. Finantsseisund on jätkusuutlik, kui planeeritud pikaajalise teeninduse ja 

infrastruktuuri tase ning standardid vastavad normidele ilma maksumäärade tõusu või 

teenuste kärpimise vajaduseta.  

Kõige lihtsam finantsilise jätkusuutlikkuse definitsioon kohaliku omavalitsuse jaoks võiks 

kõlada kui olukord, kus võimalused on suuremad või vähemalt tasakaalus kohustustest, 

ning on võimalik jätkuvalt elanikele teenuseid pakkuda ja infrastruktuuri arendada.  

Kuidas ja milliste andmete alusel hinnata finantsilist jätkusuutlikkust kohalikus 

omavalitsuses, selleks pole välja töötatud ühte kindlat raamistikku. Erinevates uuringutes 

on kasutatud selleks erinevaid meetodeid.  
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Analüüsi aluseks sobivad Jüri Rünkla (2003: 60) poolt välja toodud kolm põhilist 

finantsanalüüsi meetodit:  

1. Rahalisel ja protsentuaalsel kujul muutuste võrdlev hindamine 

(horisontaalanalüüs), mille abil saab välja selgitada finantsseisundit mõjutavad 

võtmetegurid. Protsentuaalkuju aitab hinnata muutuste olulisuse määra; 

2. Üldistatud kujule viidud aruannete analüüs (vertikaalanalüüs) ehk 

protsentuaalkujule viidud aruannete andmestik. See näitab erinevate näitajate 

suhtelist tähtsust ja toob selgemalt välja arengutendentse; 

3. Suhtarvude analüüs, mis peegeldab asutuse finantsmajanduslikku tegevust. 

Eelarve tulud ja kulud moodustavad põhiosa algandmetest, mille abil finantsilist 

jätkusuutlikkust hinnata. Analüüsi ei saa kindlasti teostada ainult ühe otseselt mõõdetud 

või statistilistest algandmetest arvutatud näitaja põhjal. Väga paljud tulude ja kulude 

suurust, struktuuri ja dünaamikat iseloomustavad näitajad sisaldavad väärtuslikku 

informatsiooni kohalike omavalitsuste finantsmajandusliku tegevuse kohta (Reiljan, 

Friedrich 2008: 205).  

Tulenevalt KOFS § 32 on Eestis kohustuslikeks finantsdistsipliini näitajateks põhitegevuse 

tulem ja netovõlakoormus. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse 

kulude vahe ja selle väärtus ei tohi olla mitmel järgneval nullist väiksem. 

Netovõlakoormus on seadusega kindlaks määratud võlakohustuste suuruse ja likviidsete 

varade kogusumma vahe. Netovõlakoormus võib ulatuda põhitegevuse tulude ja -kulude 

kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada põhitegevuse tulude kogusummat. (KOFS 2010)  

Nende kahe näitajate alusel saab küll anda esmase hinnangu kohaliku omavalitsuse 

finantsolukorra üle, kuid parema tulemuse saavutamiseks hinnatakse finantsseisu lisaks ka 

teiste suhtarvude ning struktuuri ja dünaamikat iseloomustavate näitajate alusel (Kukk 

2012: 125). Erinevate autorite poolt kasutatud näitajate alusel on koostatud tabel 1. 

Kohalike omavalitsuste finantsiliseks hindamiseks on leitud palju erinevaid indikaatoreid. 

On kasutatud lihtsamaid demograafiliste- (elanike arv, vanuseline jaotus jne) ja 

majanduslike näitajate (tulude, kulude, varade ja kohustuste) struktuurseid muutusi ja 

dünaamikat iseloomustavaid näitajaid kuni keerukamate komponentnäitajate loomiseni.  
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Tabel 1. Näiteid erinevate autorite poolt kasutatud kohalike omavalitsuste finantsilise 

hindamise indikaatoritest. Allikas: autori koostatud (Sootla, Kattai, Viks (2008); Reiljan, 

Friedrich (2008) jt) alusel 

Autorid Indikaatorid 

Sootla, Kattai, Viks (2008) Erinevate kulude osatähtsus kogukuludest, investeeringute, toetuste ja 

laenude dünaamika 

Reiljan, Friedrich (2008) Komponentnäitajad: maksumaksjate tulutase, kohaliku omavalitsuse 

võlakoormus, maksumaksjate osatähtsus rahvastikus, maksusoodustuste 

kasutamine, maksumaksja tulu kasvukiirus, maksumaksjate uute 

sissetulekuallikate otsimise aktiivsus, laenuraha kasutamine, võlgade 

kasvukiirus, maksevõime, põhivara rentaablus 

Andrews, Boyne (2009) Halduskulud elaniku kohta ja osakaal tegevuskuludest, majandus ja 

tööjõukulude osakaal, maksude kogumise tõhusus. Lisaks elanike arv, 

vanuseline jaotus, üksikvanemaga perede osakaal ja rahvastiku tihedus 

Teeväli (2009) Sotsiaalsed näitajad (elanike arv, asustustihedus, ülalpeetavate määr, loomulik 

iive, demograafiline tööturusurve indeks, toimetulekutoetust saanud perede 

osakaal, sotsiaaltoetused elaniku kohta) ja majanduslikud näitajad: Füüsilise 

isiku tulumaksu laekumine elaniku kohta ja osakaal eelarve kogutulust, 

majandustegevusega saadud tulu elaniku kohta ja osakaal eelarve kogutulust, 

toetustest saadud tulu elaniku kohta ja osakaal eelarve tulust, omatulu osakaal 

kogukulust, võetud laen elaniku kohta, erinevate kululiikide (üldkulu, 

majandamiskulu, tervishoiukulud jne) elanike kohta ja osakaalud eelarve 

kogukulust ning tagasimakstud laen elaniku kohta 

Viks (2012) Üldvalitsemiskulude osakaal ning konkreetsete valdkondade (üldvalitsemine, 

haridus, sotsiaalne kaitse, kultuur, tervishoid ja majandus) tegevuskulude ja 

kogukulude suhte muutused 

Ülper, Jaansoo, Reiljan 

(2014) 

Kogutulude osatähtsus, kogumaksutulude osatähtsus ja füüsilise isiku 

tulumaksu osatähtsus, riigieelarveliste eraldiste ja investeeringute osatähtsus. 

Leiti nende kõigi näitajate osatähtsus riigi ja maakonna tasemel. 

Omavalitsused olid grupeeritud elanike arvu, ühinemise tüübi (linn + vald, 

ainult vallad) ja omavalitsuse asukoha (tööhõivekeskused ja väljaspool 

tööhõivekeskuseid) järgi 

Turleya, Robbinsa, 

McNenaa (2015) 

Viie meetmega raamistik, mis koosneb likviidsuse, kohalike omavalitsuste 

autonoomia (omatulude ja kogutulude suhe), tegevuse tulemuslikkuse, tasude 

ning üüri ja rendi kogumise tõhususest ja maksevõime analüüsist, lisaks 

keskkonna näitajad: elanike arv, pindala ja linnastumise aste 

 

Mõistet jätkusuutlik võib defineerida kui kestlik, säästev, elujõuline, arenguvõimeline, 

toimepidev ja püsiv. Igati positiivsed sõnad, mis väljendavad usku paremasse tulevikku. 

Kohalike omavalitsuste finantsilist jätkusuutlikkust võib vaadelda võimena pakkuda 

pikaajaliselt ja stabiilselt teenuseid, kattes sellega seotud kulud eelarvetuludega. Eelarvete 

tulud ja kulud moodustavadki osa finantsilise jätkusuutlikkuse hindamise algandmetest. 

Tulenevalt seadusest on kohustuslikeks kohaliku omavalitsuse finantsolukorra hindamise 

näitajateks põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus. Samas põhjalikuma hinnangu 

andmiseks oleks tarvis kasutada lisaks veel teisi suhtarve ja näitajaid, nagu likviidsus, 

kohustuste ja varade suhe, tegevuskulud elaniku kohta, investeeringute osakaal eelarves 

jne. 



18 

 

 KOHALIKE OMAVALITSUSTE ÜHINEMINE 

 

 Kohalike omavalitsuste ühinemine ja haldusreform 

 

Rahvastiku vananemine, maapiirkondade tühjenemine ja linnade elanikkonna suurenemine 

on tekitanud olukorra, kus vaatamata Eesti väikesele pindalale on regionaalsed erinevused 

küllaltki suured. Tasemete ühtlustamiseks ja elanikkonna väljavoolamise ning 

ääremaastumise pidurdamise ühe võimalusena nähakse kohalike omavalitsuste ühinemist.  

Ühinemine tähendab mitme kohaliku omavalitsuse ühinemise tulemusena uue kohaliku 

omavalitsuse moodustamist või ühe kohaliku omavalitsuse suurenemist teiste kohalike 

omavalitsustega liitumise tulemusel. See saab toimuda nende omaalgatusel (tulenevalt 

majanduslikest või poliitilistest põhjustest) või riigivalitsuse algatusel ja kindlate 

kriteeriumite alusel haldusreformi käigus (kui vaja, siis ka ilma kohalike omavalitsuste 

nõusolekuta). (OÜ Geomedia 2001: 3) Kui defineerida haldusreformi, siis tähendab see 

ümberkorralduste tegemist avalikus halduses (riigi, maakonna või kohaliku omavalitsuse 

tasandil), mis võib sisaldada valdkondi uute juhtimismudelite rakendamisest kuni 

halduspiiride muutmiseni (Teeväli 2009: 27).  

Esimene suurem tervet Eesti territooriumi hõlmav reform viidi läbi 1890. aastatel. Selle 

tulemusel jäi peaaegu tuhandest mõisate baasil moodustatud vallast järgi nelisada valda. 

Teine suurem reform toimus Eesti Vabariigis 1938. aastal. Siis vähendati valdade arvu 

365-lt 248-le, millele lisandus 33 linna. Selle reformi juures oli eesmärgiks ühendada 

vallad, kus elanike arv on alla 2000. Tolleaegse majandusliku arenguastme ja 

liiklemisolude juures näitasid teoreetilised arvutused valdades optimaalseks elanike arvuks 

2000–3000 elanikku. Sellise suurusega vallad pidid suutma neile antud ülesandeid 

paremini ja otstarbekamalt täita, olema rahvale kättesaadavamad ja nende ülalpidamine 

oleks odavam. (Mäeltsemees 2009)  

ENSV ajal kohalike omavalitsusi ei olnud. Uuesti taastati kohaliku omavalitsuse süsteem 

Eestis 1980. aastate lõpus (Põhiseadus 2012: 845). Peale taasiseseisvumist on Eestis 

toimunud vabatahtlikud ühinemised alates 1996. aastast, kui Halinga vallaga liitus Pärnu-
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Jaagupi vald ja moodustus uus Halinga vald. Kokku on toimunud perioodil 1996–2014 

kolmkümmend ühinemist (joonis 1).  

 

Joonis 1. Kohalike omavalitsuste ühinemised perioodil 1996–2014. Allikas: (Eesti 

piirkondlik… 2016: 194) 

Suuremad ühinemislained olid 2005. ja 2013. aastal. Need olid põhjustatud vastavalt 2004. 

aastal kohalike omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse vastuvõtmisest ja 

2013. aastal algatatud reformist, mida nimetati tõmbekeskuste Eestiks. Ühinemiste 

ergutamiseks pakuti ühinejatele valitsuse poolt konsultatsiooniteenust ja ühinemistoetust 

ning lubati Euroopa Liidu toetuste taotlemisel eeliseid. (Eesti Koostöö Kogu 2014: 6-7) 

Kohalike omavalitsuste reformimistel ja ühinemistel on lähtutud suuremate kohalike 

omavalitsuste suurema majandusliku efektiivsuse põhimõttest. Selle põhimõtte järgi 

saadakse suuremat kasu mastaabiefektist, seda põhiliselt juhtimise ning kulude 

kontrollimise arvelt. (Haldusreformi infokiri 2016: 2) 

Kui ühinemiste algul 1996. aastal oli Eestis 254 kohalikku omavalitsust, siis 2016. aastal 

on neid 213 (30 linna ja 183 valda). Neist 80% kohalikus omavalitsuses elab alla 2000. 

inimese. Näiteks Eesti väikseimas vallas, Piirissaares, elab vähem kui 100 inimest. 

(Madiste 2016) Samas on elanike arv Eesti kohalikes omavalitsustes juba pikemat aega 

langustrendis. Elanike arvu vähenemine mõjutab rohkem just madalama elanike arvuga 
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kohalike omavalitsusi, üle 5000 elanikuga ja eriti üle 10 000 elanikuga kohalikes 

omavalitsustes on elanike arv tõusnud (Maaelu arengu … 2011: 28). 

2016. aasta algul võeti riigikogus vastu haldusreformi seadus, millega antakse kohalikele 

omavalitsustele aega 2016. aasta lõpuni vabatahtlikult ühineda. Selle tähtaja möödumisel 

määratakse kriteeriumitele mittevastavate kohalike omavalitsuste ühinemine 

sunniviisiliselt Vabariigi Valitsuse poolt ja nendele enam ühinemistoetust ei maksta. 

Põhilisemaks kriteeriumiks on elanike arv, miinimummääraks on määratud 5000 elanikku, 

kuigi soovituslikult eelistatakse vähemalt 11 000. elanikuga kohalike omavalitsuste 

tekkimist (Haldusreformi infokiri 2016: 2).  

Haldusreformi käigus lubatakse üle vaadata ka kohalike omavalitsuste rahastussüsteem, 

kuid sellekohaste sätete kohta veel midagi kindlat vastu võetud ei ole. Kuna kohalike 

omavalitsuste põhieesmärgiks on iseseisev kohaliku elu korraldamine ja kogukonna 

probleemide lahendamine kohalikes huvides, siis selleks, et seda eesmärki täita, peab 

olema neil ka vastav rahastussüsteem. Senist rahastussüsteemi peetakse ajale jalgu jäänuks 

ja rohkem riigile, kui kohalikele omavalitsustele kasulikuks. Aja jooksul on kohalike 

omavalitsuste vastutuses olevate funktsioonide hulk pidevalt suurenenud ja riigi poolt on 

tehtud erinevaid maksude muudatusi (näiteks maksumäärade muutmine, tulumaksu 

miinimumi suurenemine jne), mis on mõjutanud suuremal või vähemal määral kohalike 

omavalitsuste otsest tulubaasi (Reiljan, Timpmann 2010: 605). 

Haldusreform nagu iga teinegi muutus, võib põhjustada nii toetust, kui ka vastuseisu. 

Vastupanu muutustele ja soov jääda oma mugavustsooni on inimeste loomulik reaktsioon. 

Muutuste lihtsamaks läbiviimiseks ja vastuseisu vähendamiseks soovitatakse rohkem 

selgitada muutuste eesmärki ja põhjendatust. Ühinemiste, eriti sundliitmise puhul on aga 

sagedaseks probleemiks erinevad arusaamad muutuste mõjust kohalike omavalitsuste 

toimetulekule ja suutlikkusele osutada avalikke teenuseid.  

Üheltpoolt kinnitatakse, et reformi ning ühinemiste positiivne mõju avaldub 

mastaabiefektis, ametnike spetsialiseerumises, vabade vahendite kasvus eelarves, 

omafinantseerimise võimekuse tõusus, efektiivsemas valitsemises ja suuremas elanike 

kaasatuses. Ühinemiste tõttu tekkinud muutused loovad uusi võimalusi arenguks. Teisest 

küljest aga kuna haldusreform ei tee täpsemaid ettekirjutusi muudatusteks kohalike 

omavalitsuste korralduses, näiteks ei ole otsest ettekirjutust ühegi asutuse avamise või 
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sulgemise kohta, siis ühinemiste tegelike tulemuste taga on kohalikud juhid, volikogu 

liikmed ja elanikud oma otsuste ja valikutega. (Haldusreformi infokiri 2016: 8)  

Paljud ühinevates kohalikes omavalitsustes elavad inimesed ei ole kindlad, mis 

haldusreform neile kaasa võib tuua. Turu uuringute AS on kavandatavate haldusreformide 

kohta Eesti elanike arvamust küsinud alates 2013. aastast. Aastal 2015 teostatud küsitluses 

toetas haldusreformi 48% elanikkonnast, (sh 12% kindlasti ja 36% pigem), mittetoetajaid 

oli kokku 28% (sh pigem ei toeta 20% ja üldse mitte 8%) ja 24% vastajatest puudus 

seisukoht. Võrreldes eelnevate aastate uuringute tulemustega oli haldusreformi pooldajate 

arv ja nende kellel arvamus puudus vähenenud. Haldusreformi vastaste arv oli suurenenud. 

(Kaldaru 2015) 

Mõned kohalikud omavalitsused alustasid isegi kohtuteed haldusreformi seaduse ja sellega 

kaasneva sundliitmise vastu, kuna kardeti kohaliku omavalitsuse autonoomia vähenemist. 

Leiti, et haldusreformis kehtestatud 5000 elaniku põhimõte on kahjulik väikese elanike 

arvuga, kuid võimekatele kohalikele omavalitsusetele (Kangro 2016). Tallinna Ülikooli 

professor Wolfgang Drechsler (2013: 161) toob välja oma arvamusloos, et kohalike 

omavalitsuste sunduslik liitmine läheb otseselt vastuollu demokraatia põhimõtetega. Tema 

arvates ei teki kahe väikese ja vähe võimeka kohaliku omavalitsuse liitmisel tingimata 

suurt ja võimekat kohalikku omavalitsust. Lisaks toob ta võrdluse mõnede välisekspertide 

1990. aastatel esitatud väitega, et Eesti väiksuse tõttu tuleks tõhususe suurendamiseks ja 

mastaabiefekti saavutamiseks ühineda Läti ja Leeduga.  

Mastaabiefekt, millele seoses suurusega viidatakse, tuleneb majandusteooriast. Selle järgi 

toimivad suured üksused üldjuhul väiksematest majanduslikult efektiivsemalt (Teeväli 

2009: 22). See väljendub kulude jaotumises suurema hulga elanike vahel ehk siis elaniku 

kohta on kulud väiksemad. Kohalike omavalitsuste puhul võivad olla sellisteks kuludeks 

eelkõige personalikulud ja hoonete ülalpidamise kulud. Ühinemisega kaasneb see, et enne 

ühinemist igas kohalikus omavalitsuses eraldi olemas olnud ametnikke on nüüd vaja ainult 

ühe kohaliku omavalitsuse jaoks, mis tähendab tööjõukulu kokkuhoidu ja lisaks ei ole vaja 

üleval pidada mitut valla- või linnavalitsuse hoonet. Kõige paremini peaks aga ilmnema 

mastaabisääst selliste suurt kapitali vajavate teenuste juures, nagu veevarustus ja 

jäätmemajandus, kuna nende püsikulud saab teenuse mahu suurenemisel ära jagada 

suurema hulga teenuse kasutajate vahel. 
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Teisest küljest võib teenuste mahu suurenemine kaasa tuua palgataseme suurenemise ja 

lisatööjõu vajaduse ning bürokraatia suurenemise. Lisaks sellele võib kaasneda keskuste 

muutumisega negatiivne pool, mis seisneb seniste keskuste tähtsuse languses ning 

ääremaastumise riskis. Ääremaastumine tähendab mõnede piirkondade füüsilist 

kaugenemist keskusest ja nende piirkondade elanikele teenuste kättesaadavuse vähenemist, 

näiteks puuduliku transpordiühenduse tõttu (Sootla, Kattai, Viks 2008: 76). Selle 

tagajärjeks võib olla territooriumi vaesumine ja elanike lahkumine piirkonnast (töökohtade 

kadumise, linnastumise, elanikkonna vananemise ja negatiivse iibe tõttu) palju kiiremini, 

kui teistes piirkondades.  

Erinevates uuringutes kohtab mastaabiefekti võimalikkuse kohta erinevaid järeldusi. 

Kulude kokkuhoiu puhul tuleb siiski meeles pidada kohalike omavalitsuste peamist 

eesmärki, milleks on avalike teenuste pakkumine ja kvaliteetsete teenustega käivad 

paratamatult kaasas ka kulud. Keskendumine ainult mastaabi suurendamisele, ei pruugi 

kaasa aidata ei kohalikele ega ka laiematele piirkondlike ja regionaalarenguga seotud 

demograafiliste, majanduslike, ühiskondlike ja teenuste pakkumise probleemide 

lahendamisele (OECD 2011: 54-55). 

Jääb küsimus, kust läheb väikese ja suure kohaliku omavalitsuse piir ning milline peaks 

olema optimaalne suurus? Püüdes leida optimaalset suurust on jõutud seisukohale, et kuna 

igal kohalikul omavalitsusel on oma piirkondlikud eripärad, siis on praktiliselt võimatu 

määrata seda universaalset suurust, mille puhul oleks kõigi teenuste pakkumine 

võimalikult efektiivne. Siiski on leitud, et on võimalik määrata minimaalne suurus, millest 

madalamal ei ole võimalik teenuseid osutada minimaalse nõutud kvaliteediga. (Viks 2012: 

4) Kohaliku omavalitsuse suurus võib sõltuda paljudest teguritest, sealhulgas ka asukoha 

kontekstist. Näiteks OECD hindamiskomisjoni (2011: 54-55) andmetel ilmneb 

analüüsidest, et Jaapanis oleks optimaalne suurus 120 000 elanikku, Hispaanias 5000 ja 

Luksemburgis oleks miinimum 3000 elanikku, et suudaks osutada põhilisi avalikke 

teenuseid. Selliste erinevatest riikidest toodud näidete puhul tuleks võrdlusega siiski 

ettevaatlik olla. Arvestada tuleb eri riikide suurte elanike arvu erinevusega, kohalike 

omavalitsuste territooriumi ja elanike arvu ning eri haldustasandite olemasoluga (mõnes 

riigis on mitu erinevate ülesannetega tasandit), rahastamissüsteemi jt erinevate 

aspektidega. Käesoleva haldusreformi raames on Eestis leitud minimaalseks elanike arvuks 

kohalikes omavalitsustes 5000 elanikku. Selline tulemus on saadud eri teenusepiirkondade, 
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ametnike kompetentsuse ning finantssuutlikkuse hindamise tulemusel. Ekspertide 

hinnangul on see vähimaks elanike arvuks, mille juures on teenuste korraldamine 

efektiivne ja jätkusuutlik ning on võimalik tegeleda ka kohaliku omavalitsuse 

arendamisega. Miinimumpiiri määramisel on võetud arvesse ka rahvastiku prognoosile 

tuginevaid demograafilisi muutusi. (Haldusreformi infokiri, 2016, lk 2) 

On jõutud olukorda, kus avalike teenuste pakkumine on muutumas paljude kohalike 

omavalitsuste jaoks kulukaks ja keeruliseks ning tekitanud küsimuse keskmisest väiksema 

elanike arvuga kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkusest. Selle olukorra parandamise ühe 

võimalusena nähakse ühinemist. Võimalik on vabatahtlik ühinemine ja sundliitmine. 

Vabatahtlik ühinemisprotsess on Eestis käinud juba pikemat aega. Nüüd võeti vastu 

haldusreformi seadus, mille põhjal hakatakse väiksemaid kohalikke omavalitsusi 

sundliitma. Probleemiks on aga erinevad arusaamad haldusreformi mõjust kohalike 

omavalitsuste toimetulekule ja suutlikkusele osutada avalikke teenuseid. Üheltpoolt 

kinnitatakse, et reformi ning ühinemiste positiivne mõju avaldub mastaabiefektis, ametnike 

spetsialiseerumises, vabade vahendite kasvus eelarves, omafinantseerimise võimekuse 

tõusus, efektiivsemas valitsemises ja suuremas elanike kaasatuses. Teisest küljest aga 

haldusreformi tõttu ei sulgeta ega avata ühtegi kooli, lasteaeda ega raamatukogu ilma, et 

selle taga oleks kohalikud juhid, volikogu liikmed ja elanikud oma otsuste ja valikutega. Ja 

paljud neist ei ole kindlad, mida haldusreform neile kaasa võib tuua, sest omad eelised ja 

puudused on nii suurtel, kui ka väikestel kohalikel omavalitsustel.  

 

  Kohalike omavalitsuste ühinemise teemalised uuringud 

 

Kuna ühinemistega seotud otsuste tegelikud mõjud ilmnevad alles aastate pärast, siis 

selleks, et teha nii tähtsaid tulevikku mõjutavaid otsuseid võimalikult õigesti, on üheks 

võimaluseks õppida minevikust ja teiste kogemusest. Teostatud uuringud aitavad välja 

selgitada üldised arengusuunad ja võimaldavad ühinemiste käigus esile kerkida võivate 

probleemide paremat lahendamist. Järgnevalt on toodud välja lühiülevaade osadest selles 

magistritöös kasutatud uuringutest. Eesti uuringute kõrval on kasutatud ka paari välisriigi 

uuringut. Välisriikides teostatud uuringu puhul tuleb meeles pidada, et nende riikide 
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kohaliku omavalitsuse suurus, struktuur, funktsioonid jne võivad erineda Eesti kohalikest 

omavalitsustest.  

Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi poolt läbi viidud uuring “Kohalike omavalitsuste 

2005. aasta ühinemiste ja selle tagajärgede analüüs“ keskendus neljale 2005. aastal 

toimunud ühinemisele, mille tulemusena tekkisid Saarde, Suure-Jaani, Tapa ja Türi vallad. 

Uuringus analüüsiti administratiivprotsessis toimunud muutusi ja kulude taseme muutust 

elaniku kohta aastail 2004–2007. Selle uuringu kohaselt paranes teenuste kvaliteet, 

suuremates kohalikes omavalitsustes suurenes ametnike spetsialiseerumine. Suurenesid 

kulutused teenustele, mis väikestes valdades olid enne ilmselt alarahastatud. Väikesed 

vallad võitsid pärast ühinemisi nii jooksvate kulude, kui investeeringute osas. 

Standardiseeritud teenuste osas leiti mastaabiefekt suuremate teenuste osutajate tõttu 

(haridus, raamatukogud). Uurijad leidsid ka, et valdade ühinemised on ärgitanud kodanike 

ühenduste aktiivsust ja suurendanud ka külade ühtsustunnet. (Sootla, Kattai, Viks 2008) 

Tartu Ülikoolis valmis 2009. aastal Asko Teeväli poolt koostatud magistritöö „Kohalike 

omavalitsuste sotsiaalmajandusliku arengu seos haldusterritoriaalse reformiga aastatel 

1999–2005 ühinenud kohalike omavalitsuste sotsiaalmajanduslike muutuste analüüs“, 

milles analüüsiti ühinenud kohalike omavalitsuste konkurentsivõimelisust võrreldes teiste 

elanike arvult sarnaste kohalike omavalitsustega. Valimis olid aastail 1999–2005 ühinenud 

20 kohalikku omavalitsust. Võrdluse all oli 28 sotsiaalmajanduslikku näitajat (nt elanike 

arv, hariduskulu osakaal kogukulust jne). Uuringu järelduste seas toodi välja, et tänu 

ühinemisele suurenes tulumaksu osakaal kohalike omavalitsuste kogutulust. See aga tõi 

kaasa sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste toetuste tulu osakaalu vähenemise 

kogutulust. Kuna ühinenud kohalikes omavalitsustes majanduslik olukord paranes, siis said 

nad riigilt vähem toetust. Uuringu põhjal järeldati, et ühinemise tulemusena muutus 

haldamine efektiivsemaks ja majanduslik olukord paranes, sotsiaalne olukord seevastu 

muutus kõikides kohalikes omavalitsustes üldiselt halvemaks. (Teeväli 2009)  

2012. aastal Siseministeeriumi koostatud „Eestis aastatel 1996–2009 ühinenud kohalike 

omavalitsuste finantsmõjude analüüs“ hõlmas kõiki ühinemisi aastatel 1996–2009. Selles 

uuringus keskenduti administratiivkulude osatähtsuse analüüsile kohalike omavalitsuste 

eelarves. Vaadeldi kulude taseme muutust neli aastat enne ja viis pärast ühinemist. Uuringu 

peamine järeldus oli, et valitsemiskulude osakaal vähenes eranditult kõigis ühinemiste 

mõjul tekkinud suuremates kohaliku omavalitsuse üksustes. Toimunud ühinemiste 
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tagajärjel on vähenenud valitsemiskulude osakaal eelarves, st osa rahalistest vahenditest, 

mis enne ühinemist oleksid valitsemiskuludeks kulunud suunati põhiteenuste osutamisse. 

Selle tulemusena kasvasid eelarve proportsioonid peale ühinemist hariduse, kultuuri ja 

vaba aja valdkonnas. (Viks 2012) 

Tartu Ülikoolis 2013. aastal koostatud uuringus „Ühinemiste mõju kohalike omavalitsuste 

finantsilisele jätkusuutlikkusele“ analüüsiti teaduskirjanduse abil kohalike omavalitsuste 

suuruse seost majandusliku efektiivsusega (mastaabisääst) ja empiirilises uurimuses 

vaadeldi 20 ühinemist aastatest 1998–2005. Selleks leiti kohaliku omavalitsuse 

sissetulekute ja väljaminekute osatähtsus Eesti riigi ja kodumaakonna kõigi omavalitsuste 

vastava liigi kogutuludes või väljaminekutes. Uuringus jõuti järeldusele, et teadusallikad 

annavad mastaabisäästu kohta vastakaid tulemusi. Mõnede teenuste puhul võib 

mastaabisääst ilmneda, teiste puhul mitte ja kohaliku omavalitsuse suurenemisega võib 

kaasneda ka hoopis efektiivsuse langus. Sissetuleku liikide analüüsist selgus, et 

kogumaksutulude laekumise osatähtsus suurenes füüsilise isiku tulumaksu laekumise 

osatähtsuse tõusu tõttu. Samas kogutulude osatähtsus vähenes Eesti kõigi kohalike 

omavalitsuste kogutuludes, selle põhjustajaks olid vähenenud riigieelarvelised 

sihtfinantseeringud ja tasandusfondi eraldised. Jõuti järeldusele, et ühinemistel on kohalike 

omavalitsustele üldine keskmine negatiivne finantsmõju. Uurijad leidsid, et ühinemiste 

järgsete finantstulemuste suured erinevused ja vastuolud nõuavad nende põhjuste 

kompleksset analüüsi, et töötada välja omavalitsusreformi finantsilist jätkusuutlikkust 

tagav raamistik. (Ülper, Jaansoo, Reiljan 2014) 

2007. aastal Inglismaal teostatud uuringus „Size, Structure and Administrative Overheads: 

An Empirical Analysis of English Local Authorities“ analüüsiti suuruse ja struktuuri mõju 

kohalikele omavalitsustele. Kasutati 384 Inglise kohaliku omavalitsuse aastate 2003–2004 

finantsandmeid. Uuringus kõrvutati üldhalduskulude taset erinevate muutujate indeksitega 

nagu näiteks: elanike arv, omavalitsuse struktuur, vanuseline- ja etniline mitmekesisus, 

rahvastiku tihedus ja poliitiline paigutus. Selle uuringu tulemused toetasid mastaabisäästu 

teooriat. Nad näitasid, et elanike arvul on lineaarne negatiivne mõju, see tähendab, et 

üldhalduskulud on väiksemad suuremates kohalikes omavalitsustes. Uurijad rõhutasid, et 

kohalike omavalitsuste ümberkorraldus otsuste tegemisel ei tohiks ignoreerida suuruse ja 

struktuuri mõju. (Andrews, Boyne 2009)  
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2013. aastal Austraalias korraldatud uuringus „A Fresh Look at Municipal Consolidation in 

Australia“ oli eesmärgiks anda ülevaade Austraalia kohalike omavalitsuste ühendamise 

mõjust. Seda eelkõige mastaabisäästu, kulude kokkuhoiu, strateegilise võimsuse, 

teenusepakkumise kvaliteedi ja kohaliku demokraatia kontekstis. Osa sellest uuringust 

moodustas analüüs, milles olid hindamise all liitumise kogemused paljude riikide 

kohalikes omavalitsustes (temaatilise kirjanduse põhjal). Analüüsis leiti vähe tõendeid 

mastaabisäästu kohta. Empiirilises uuringus selgus, et kui kulud vähenesid mõnedes 

valdkondades (näiteks kokkuhoid üldhalduskuludes või jäätmehoolduses), siis tavaliselt 

selline kokkuhoid investeeritakse tagasi muudes valdkondades. Leiti, et ühinemisprotsess 

ise tekitas lisakulutusi, mis jäid volikogude kanda. Samas strateegiliselt andis ühinemine 

rohkem võimalusi. Teenuste kvaliteet muutus paremaks, kuna protsessi käigus analüüsiti 

põhjalikumalt teenuste osutamise korda, mis andis võimaluse taset tõsta. Samas mainiti, et 

reformi ajakavad olid kohati liiga lühikesed paremate tulemuste saavutamiseks. Kohalikule 

demokraatiale avaldas ühinemine vähe mõju. Toodi välja, et väiksemas ühiskonnas on 

tugevam identiteedi tunnetus, samas suurem ühiskond on erinevate kogukondade tõttu 

mitmekesisem. Selle uuringu autorid rõhutasid, et ühinemine on oluline, kuid mitte ainus 

strateegia lahendamaks reaalseid väljakutsed kohalikus omavalitsuses ja kindlustada areng, 

hästi toimivad ka muud variandid nagu näiteks võimalik koostöö omavalitsuste vahel või 

teenuste jagamine. (Aulich, Sansom, McKinlay 2014) 

Lisaks veel üks uuring, mis küll ei keskendu ühinemisele vaid on seotud kohalike 

omavalitsuste finantsilise olukorra hindamisega. Iirimaal teostati uuring: „A Framework to 

Measure the Financial Performance of Local Governments“. Selles uuringus keskenduti 

kohalike omavalitsuste finantsolukorra hindamisele. Analüüsiti 34 Iiri kohaliku 

omavalitsuse finantsnäitajat aastatest 2007 ja 2011. Uurimismeetodina kasutati suhtarvude 

võrdlusanalüüsi. Leiti, et välis- ja sisekeskkonna muutujatel (elanike arv, pindala ja 

linnastumise aste) puudub tugev seos kohalike omavalitsuste üldise rahalise olukorraga. 

(Turley, Robbins, McNena 2015) 

Nii nagu on iga ühinemine erinev, on ka erinevad uurijad, uurimismeetodid ja uuringu 

tulemused. Samas on neist kõigist võimalik ikkagi midagi eeskujuks võtta ja õppida. Kuigi 

antud uuringutes jäädi erinevatele arvamustele mastaabiefekti suhtes, ilmnes neist siiski 

erinevate kulude mõningane kokkuhoid (üldiselt halduskulud). Positiivsete mõjudena toodi 

välja haldamise muutumine efektiivsemaks, teenuste kvaliteedi paranemine, ametnike 
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spetsialiseerumise suurenemine jne. Negatiivsete mõjudena toodi välja toetuste 

vähenemist, efektiivsuse langust, ühinemis protsessiga kaasnevaid lisakulutusi jne. 

Enamikes uuringutes jõuti järeldusele, et ühinemine on oluline, kuid mitte ainus vahend 

kohalike omavalitsuste olukorra ühtlustamiseks. 
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 ÜHINEMISTE MÕJU KOHALIKELE 

OMAVALITSUSTELE 

 

 Ühinemise mõju hindamiseks kasutatud põhimõtted 

 

Rahvastiku vananemine, maapiirkondade tühjenemine ja linnade elanikkonna suurenemine 

on tekitanud olukorra, kus paljud Eesti kohalikud omavalitsused on pindalalt suured, kuid 

väikese elanike arvu tõttu madala asustustihedusega. Päevakorral on küsimus selliste 

kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkuse kohta. Eestis on käimas haldusreform, mille 

tulemusena peaksid kohalikud omavalitsused olema minimaalselt 5000 elanikuga. 

Ühinemiste juures ratsionaalsemate otsuste tegemiseks on oluline välja selgitada 

ühinemiste tugevad ja nõrgad küljed ning ühinemiste tegelik mõju kohalikele 

omavalitsustele. 

Perioodil 1996–2016 on toimunud 30 ühinemist, mille käigus on kohalike omavalitsuste 

arv vähenenud 41 kohaliku omavalitsuse võrra. Uuringu valimisse kuulub kakskümmend 

kohalikku omavalitsust, kes ühinesid aastatel 2009 ja 2013. Nende ühinemiste tulemusena 

jäi alles viis suurenenud ja moodustus kolm uut kohalikku omavalitsust (Tabel 2).  

Tabel 2. Aastatel 2009–2013 ühinenud kohalikud omavalitsused. Allikas: (Haldusreformi 

infokiri 2016) 

Aasta Ühinenud KOV üksused Uus KOV üksus 

2013 Pärsti vald Viiratsi vald Paistu vald Saarepeedi vald Viljandi vald 

Kose vald Kõue vald   Kose vald 

Audru vald Lavassaare vald Audru vald 

Püssi linn  Maidla vald Lüganuse vald Lüganuse vald 

Põlva linn  Põlva vald   Põlva vald 

Oru vald  Risti vald Taebla vald  Lääne-Nigula vald 

Kärdla linn Kõrgessaare vald Hiiu vald 

2009 Kaisma vald  Vändra vald    Vändra vald 

 

Aastal 2009 ühinesid Pärnumaal Kaisma vald ja Vändra vald ning moodustus 642 km2 

pindalaga ja 2810 elanikuga Vändra vald.  

Järgmised ühinemised toimusid 2013. aastal. Harjumaal ühines Kõue vald Kose vallaga 

ning moodustus 7232 elaniku ning 533 km² suuruse pindalaga Kose vald. Läänemaal 
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ühinesid Taebla vald, Oru vald ja Risti vald ja moodustus 3956 elaniku ning 507 km² 

suuruse pindalaga Lääne-Nigula vald. Pärnumaal ühines Lavassaare vald Audru vallaga ja 

moodustus 5622 elaniku ning 387 km² suuruse pindalaga Audru vald. Viljandimaal 

ühinesid Paistu vald, Pärsti vald, Saarepeedi vald ja Viiratsi vald ja moodustus 9647 

elaniku ning 653 km² suuruse pindalaga Viljandi vald. Hiiumaal ühinesid Kärdla linn ja 

Kõrgessaare vald ning moodustus 4176 elaniku ning 384 km² suuruse pindalaga Hiiu vald. 

Ida-Virumaal ühinesid Maidla vald ja Püssi linn Lüganuse vallaga ja moodustus 3028 

elaniku ning 439 km² suuruse pindalaga Lüganuse vald. Põlvamaal ühines Põlva linn Põlva 

vallaga ja moodustus 9459 elaniku ning 234 km² suuruse pindalaga Põlva vald. Viimases 

kolmes ühinemises osalenud linnadest (Kärdla, Põlva ja Püssi) said vallasisesed linnad. 

Ühinenud kohalike omavalitsuste pindala ja elanike arv on esitatud Statistikaameti 

andmetel ühinemisjärgse aasta esimese jaanuari seisuga. 

Analüüsis kasutatavad andmed saadakse teiseste andmetena Statistikaametist ja 

rakendustest Saldoandmike Infosüsteem ja Riigiraha. Statistikaameti andmebaase on 

kasutatud pindala ja demograafiliste andmete allikana. Saldoandmike Infosüsteem on 

allikaks nendele majanduslikele andmetele, mis iseloomustavad kohalike omavalitsusi, kes 

ühinemiste tulemusena uurimustöö kirjutamise hetkel enam ei eksisteeri. Riigiraha 

andmebaasist pärinevad andmed ühinemise käigus tekkinud kohalike omavalitsuste kohta 

(enne ühinemist ühinenud kohalikud omavalitsused kokku) ja võrdlusgrupi kohalike 

omavalitsuste andmed. Mitme andmebaasi kasutamise muudavad pisut keeruliseks 

mõningad erinevused andmete arvestus- ja esituspõhimõtetes.  

Ühinemiste mõju on pikaajaline ja ei avaldu kohe peale ühinemist, ning kuna ka 

jätkusuutlikkuse mõiste eeldab pikaajalist kestvust, siis on vajalik vaadelda võimalikult 

pikaajalist perioodi enne ja pärast ühinemist. Kui ühinemine toimus näiteks aastal 2009, 

võiks vaatluse alla võtta perioodid vähemalt 2007–2012. Teades, et 2017. aastal ootavad 

paljusid vaatlusalusel perioodil ühinenud kohalikke omavalitsusi ees uued ühinemised, 

otsustas autor kõikide valimis olevate kohalike omavalitsuste puhul võtta vaatluse 

perioodiks 2007–2016.  

Andmete analüüsil tuleks tähelepanu pöörata andmete võrreldavusele, sest küllaltki pika 

analüüsiperioodi tõttu mängivad olulist rolli arvestuspõhimõtete muutused. Selle perioodi 

sisse jääb ka valuuta vahetus (kroonilt üleminek eurole). Kui Riigiraha portaalis on 

finantsandmed juba korrigeeritud, siis Saldoandmike infosüsteemis peab enne 2011. aasta 
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finantsandmed konverteerima kasutades keskpanga ametlikku vahetuskurssi (1 euro = 

15,6466 kr). Magistritöö kirjutamise hetkeks on 2016. aasta majandusandmed juba 

andmebaasides olemas, kuid nad pole veel auditeeritud (analüüsidesse võetud andmed on 

kontrollitud seisuga 10.04.2016), seetõttu võib esineda mõningaid muutusi 2016. aasta 

lõplike andmete osas.  

Sellegipoolest võib kasutatavaid andmeid hinnata usaldusväärseteks, sest kohalike 

omavalitsuste finantsarvestus on riigiraamatupidamiskohuslastena rangemalt seadustega 

reguleeritud ja nende üle teostatakse riigi poolt järelevalvet (audiitorkontrolli) ning 

kasutatud andmebaaside puhul on tegemist ametlike andmebaasidega. 

Finantsilise jätkusuutlikkuse hindamisel kasutatakse suhtarvude analüüsi, kus kirjeldatakse 

kohaliku omavalitsuse finantsolukorra muutust. Olulisimaks näitajaks peetakse elanike 

arvu, sest nagu teoreetilisest osas on välja toodud, on see põhiline kriteerium ühinemisel ja 

elanike poolt makstav üksikisiku tulumaks moodustab kohaliku omavalitsuse eelarves 

kõige suurema tuluartikli. Tegelikult ei ole see nii lihtne. Tähtis on ka elanike vanuseline 

koosseis. Makse maksavad ju enamasti tööealised töötavad inimesed. Samas nooremate 

suurem osakaal tähendab suuremat kulu haridusele ja oodatavat järelkasvu, vanemaealiste 

suurem osakaal suuremat tervishoiu- ja sotsiaalkulu. Palju sõltub ka sellest, kui palju on 

piirkonnas töökohti ja kui suur on keskmine palgatase jne. Olulisi näitajaid, mida võiks 

arvesse võtta on palju, kuid tulenevalt uuringu teemast, andmete kättesaadavusest ja 

töömahust tuleb teha valik. Toetudes varasematele uuringutele on pandud kokku 

analüüsimiseks valik näitajaid (tabel 3). Kuna haldusreformi üheks tähtsamaks 

kriteeriumiks peetakse elanike arvu, pööratakse suuremat tähelepanu finantsnäitajate 

seosele elanike arvuga. 

Tabel 3. Uuringus kasutatavad näitajad. Allikas: autori koostatud 

Struktuursed ja demograafilised 

näitajad 

Majanduslikud näitajad Majanduslikud näitajad 

Elanike arv Põhitegevuse tulud Põhitegevuse kulud 

KOV pindala Füüsilise isiku tulumaksu laekumine 

elaniku kohta 

Tööjõukulu ühe elaniku kohta 

Asustustihedus Füüsilise isiku tulumaksu osakaal 

tegevustuludest 

Tööjõukulu osakaal tegevustuludest 

Demograafiline tööturusurveindeks Saadud toetused elaniku kohta Majandamiskulud elaniku kohta 

Ülalpeetavate määr Saadud toetuste osakaal 

tegevustuludest 

Majandamiskulude osakaal 

tegevustuludest 

 Omatulud elaniku kohta Põhitegevuse tulem elaniku kohta 

 Omatulude osatähtsus 

tegevustuludest 

Netovõlakoormus elaniku kohta 
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Varasemates kohalike omavalitsuste ühinemiste teemalistes uuringutes on kasutatud palju 

võrdlevat analüüsi, samas seoste lähemaks uurimiseks pakuvad ka võimalusi korrelatsiooni 

analüüs (seda on oma uuringus kasutanud Teeväli 2009) või regressiooni analüüs (Ülper, 

Jaansoo, Reiljan 2014) ning kompleksanalüüs (Reiljan, Friedrich 2008).  

Võrdlusanalüüs toob selgemalt välja ühinemise tõttu toimunud muutused. Valimis olevaid 

ühinenud kohalike omavalitsuste näitajaid võrreldakse ühinemiseelselt ja -järgselt 

ühinemiseelse elanike arvuga samas suurusjärgus olevate kohalike omavalitsustega. Et 

vältida suuremaid erinevusi, oli võrdlusgrupi valimisel tingimuseks see, et nad asuksid 

samas maakonnas ja ei oleks vahetult enne analüüsiperioodi st 2005. aastal ühinenute 

nimekirjas. Selle põhjal lisandusid valimisse (tabel 4) Viljandi maakonnast Karksi ja Kõo 

vallad, Pärnu maakonnast Häädemeeste ja Tootsi vallad, Põlva maakonnast Räpina vald, 

Lääne maakonnast Martna ja Lihula vallad, Ida-Viru maakonnast Iisaku ja Sonda, Hiiu 

maakonnast Emmaste ja Käina vallad ning Harjumaalt Padise ja Anija vallad. 

Tabel 4. Valimi ja võrdlusgrupi kohalike omavalitsuste elanike arv seisuga 01.01.2013 

Allikas: autori koostatud (RV0291 2017) alusel 

Maakond 
Ühinev kohalik 

omavalitsus 
Elanike arv Võrdlusgrupp Elanike arv 

Hiiu Kärdla Linnavalitsus 3093 Käina Vallavalitsus 1867 

Kõrgessaare Vallavalitsus 1103 Emmaste Vallavalitsus 1125 

Lääne Oru Vallavalitsus 849 Martna Vallavalitsus 793 

Risti Vallavalitsus 821 Lihula Vallavalitsus 2288 

Taebla Vallavalitsus 2334   

Põlva Põlva Linnavalitsus 5811 Räpina Vallavalitsus 4825 

Põlva Vallavalitsus 3703   

Harju Kõue Vallavalitsus 1607 Padise Vallavalitsus 1572 

Kose Vallavalitsus 5722 Anija Vallavalitsus 5806 

Viljandi Saarepeedi Vallavalitsus 1318 Kõo Vallavalitsus 1026 

Paistu Vallavalitsus 1411 Karksi Vallavalitsus 3218 

Viiratsi Vallavalitsus 3457   

Pärsti Vallavalitsus 3600   
 

Pärnu  Lavassaare Vallavalitsus 457 Tootsi Vallavalitsus 746 

Audru Vallavalitsus 5193 Häädemeeste Vallavalitsus 2472 

Vändra Vallavalitsus 2350*   

Kaisma Vallavalitsus 500*   

Ida-Viru Maidla Vallavalitsus 708 Sonda Vallavalitsus 804 

Püssi Linnavalitsus 1089 Iisaku Vallavalitsus 1192 

Lüganuse Vallavalitsus 1361   

Keskmine elanike arv 2324 Keskmine elanike arv 2133 

Märkus. *Kaisma  ja Vändra Vallavalitsuse elanike arv seisuga 01.01.2009 

Valitud näitajate muutuse mõju hindamiseks finantsilisele jätkusuutlikkusele ja nende 

näitajate omavaheliste seoste leidmiseks kasutatakse korrelatsiooni analüüsi. Selle meetodi 
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plussiks on, et see võimaldab kirjeldada nii seose suunda, kui ka seose tugevust. Positiivne 

korrelatsioonikordaja väärtus tähendab suurenevat seost tunnuste vahel, st ühe tunnuse 

suurenemisel suureneb ka teine tunnus. Negatiivne korrelatsioonikordaja väärtus tähendab 

kahanevat seost tunnuste vahel, st ühe tunnuse väärtuse suurenemisel teine tunnus 

väheneb. Kui korrelatsioonikordaja on 0, siis tunnuste vahel lineaarset seost ei ole. 

(Rootalu 2014)  

Korrelatsioonikordaja on tundlik erandite suhtes. Kui andmestikus on mõni tunnus, mille 

väärtus on teistest väga palju erinev, võib see korrelatsioonikordaja väärtust tugevalt 

mõjutada (Rootalu 2014). See võib juhtuda näiteks siis, kui valimis on mõni periood 

ülejäänutest tunduvalt suurema sissetuleku või väljaminekuga. Selle mõju vähendamiseks 

on korrelatsioonimaatriksi tegemisel analüüsiperiood jaotatud kolmeks perioodiks (2007–

2009, 2010–2013 ja 2014–2016) ning leitud analüüsitavate andmete perioodi keskmised.  

Selleks, et kohalike omavalitsuste ühinemiste juures teha ratsionaalsemaid otsuseid, on 

oluline välja selgitada ühinemiste tugevad ja nõrgad küljed ning ühinemiste tegelik mõju. 

Uuringu valimisse on valitud kakskümmend kohalikku omavalitsust, kes ühinesid aastatel 

2009 ja 2013. Kohalike omavalitsuste iseloomustamiseks valitud näitajate alusandmed on 

saadud Statistikaameti andmebaasist ja rakendustest Saldoandmike Infosüsteem ja 

Riigiraha. Vaatluse perioodiks on võetud 2007–2016. Kuna haldusreformi üheks 

tähtsamaks kriteeriumiks peetakse elanike arvu, on pööratud näitajate valikul suuremat 

tähelepanu finantsnäitajate seosele elanike arvuga. Analüüsitavateks näitajateks on valitud 

kohalikke omavalitsusi iseloomustavad struktuursed ja demograafilised ning 

majanduslikud näitajad. Selleks, et selgemalt tuua välja ühinemise tõttu toimunud 

muutused, võrreldakse ühinenud kohalike omavalitsuste näitajaid nendega samas 

suurusjärgus (elanike arv) kohalike omavalitsustega. Muutuste mõju hindamiseks 

finantsilisele jätkusuutlikkusele ja nende näitajate omavaheliste seoste leidmiseks 

kasutatakse korrelatsiooni analüüsi, mille abil saab kirjeldada seose suunda ja tugevust.  
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 Demograafilised ja majanduslikud muutused kohalikes 

omavalitsustes 

 

Rahvastiku vananemine, maapiirkondade tühjenemine ja linnade elanikkonna suurenemine 

avaldab kohalikele omavalitsustele väga suurt mõju. Ei tehta suurt vahet, kui palju on 

elanikke, on neid alla 1000 või üle 10 000, kohalikel omavalitsustel tuleb ühtviisi osutada 

seadusega ettenähtud teenuseid ja ennast efektiivselt majandada. Paljud maapiirkondade ja 

keskustest kaugemal asuvate piirkondade kohalikud omavalitsused on raskustes. Elanike 

vähenemise tõttu nende finantsiline iseseisvus väheneb. Järgnevalt tutvustab autor aastatel 

2009 ja 2013 ühinenud kohalike omavalitsuste demograafilist ja majanduslikku olukorda 

enne ja pärast ühinemist ning toimunud muutusi.  

Kõige sagedasem näitaja, mille alusel kohaliku omavalitsuse suurust iseloomustatakse, on 

elanike arv. Eestis on Statistikaameti andmetel 01.01.2016 seisuga 1 315 944 elanikku, 

kelle elukohad on 213 kohalikus omavalitsuses. Elanikkond on jaotunud väga ebaühtlaselt, 

alla 3000 inimese elab 67%. kohalikes omavalitsustes. Näiteks Eesti väikseimas vallas 

Tartu maakonnas Peipsi järve saarel asuvas Piirissaare vallas elab 99 inimest ja suurimas 

vallas Tallinna külje all asuvas Viimsis on 18 041 elanikku. (RV0291 2017) Tabelis 5 on 

kogu Eesti kohalike omavalitsuste jaotus aastatel 2007 ja 2016 elanike arvu järgi. Sellel 

ajavahemikul on kohalike omavalitsuste arv vähenenud 14 kohaliku omavalitsuse võrra.  

Tabel 5. Eesti kohalike omavalitsuste jaotus aastatel 2007 ja 2016 elanike arvu järgi. 

Allikas: autori koostatud (RV0291 2017) alusel 

Grupeering elanike 

arvu järgi  

2007 2016 

Sagedus Kumulatiivne (%) Sagedus Kumulatiivne (%) 

kuni 1500 89 39,21 87 40,85 

1501–3000 63 66,96 56 67,14 

3001–4500 25 77,97 21 77,00 

4501–6000 20 86,78 15 84,04 

üle 6000 30 100,00 34 100,00 

Kokku kohalikke 

omavalitsusi: 
227 

 
213 

 

 

Perioodi jooksul on suurenenud suuremate (elanike arv üle 6000) kohalike omavalitsuste 

arv nelja kohaliku omavalitsuse võrra, teistes elanike arvu gruppides on toimunud 
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vähenemine. Kõige suurem on vähenemine olnud kohalike omavalitsuste hulgas, kelle 

elanike arv on vahemikus 1501–3000 ja väiksem kuni 1500 elanike arvuga kohalike 

omavalitsuste seas. Sellise jaotuse muutuse põhjuseks võib pidada nii elanike arvu 

muutuste demograafiliseid põhjuseid, kui ka sellel perioodil toimunud ühinemisi. 

Perioodi 2007–2016 jääb üheksa ühinemist. Uuringu valim moodustub neist kaheksas 

aastatel 2009 ja 2013 toimunud ühinemises osalenud kahekümnest kohalikust 

omavalitsusest. Lisaks võrdlusgrupp, mis moodustus ühinevatele kohalikele 

omavalitsustele sarnaste elanike arvudega kohalikest omavalitsustest. Ühinevatest 

kohalikest omavalitsustest olid enne ühinemist ühinemisaasta alguse seisuga pooled 

väiksemad kui 1500 elanikuga (tabel 6). Väiksemad neist olid Pärnu maakonnas asuvad 

Lavassaare vald (457 elanikku) ja Kaisma vald (500 elanikku). Suurimad olid Põlva 

maakonnas asuv Põlva linn (5811 elanikku) ja Harju maakonnas asuv Kose vald (5722 

elanikku) (vt ka ptk 3.1, tabel 4). 

Tabel 6. Kohalike omavalitsuste jaotus enne ja pärast ühinemist elanike arvu järgi. Allikas: 

autori koostatud (RV0291 2017) alusel 

Grupeering elanike 

arvu järgi  

Enne ühinemist Peale ühinemist Võrdlusgrupp (2013) 

Sagedus 

Kumulatiivne 

(%) Sagedus 

Kumulatiivne 

(%) Sagedus 

Kumulatiivne 

(%) 

kuni 1500 10 50,00 0 0,00 6 46,15 

1501–3000 3 65,00 2 25,00 4 76,92 

3001–4500 4 85,00 1 37,50 1 84,62 

4501–6000 3 100,00 2 62,50 2 100,00 

üle 6000 0 100,00 3 100,00 0 100,00 

Kokku kohalikke 

omavalitsusi:  
20  8  13  

 

Peale ühinemist tekkinud valdadest pooled jäid ühinemise järgse aasta alguse seisuga oma 

elanike arvult alla 5000 elaniku piiri. Kõige väiksema elanike arvuga oli peale ühinemist 

2009. aastal Kaisma vallaga ühinenud Vändra vald (2810 elanikku). Aastal 2013 

ühinenutest oli väikseima elanike arvuga kolmest vallast moodustunud Ida-Virumaal asuv 

Lüganuse vald (3028 elanikku) ja suurima elanike arvu saavutas nelja valla ühinemisel 

tekkinud Viljandi vald (9647 elanikku).  

Ühinemiste tulemusel toimunud elanike arvu muutused joonistuvad hästi välja joonisel 2. 

Vaatlusperioodi alguses (2007) oli ühinenud kohalike omavalitsuste keskmine elanike arv 

samas suurusjärgus võrdlusgrupiga, st ühinevate kohalike omavalitsuste keskmine elanike 
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arv oli 2439 elanikku ja mediaankeskmine 1575 elanikku (võrdlusgrupis vastavalt 2364 ja 

1870). Aastal 2016 oli vahe ligi kaks ja pool korda suurem ja ühinenud kohalikes 

omavalitsustes oli keskmine elanike arv 5727 elanikku ja mediaankeskmine 5135 elanikku 

(võrdlusgrupis vastavalt 2147 ja 1713). 

Joonis 2. Elanike arvu muutus valimi kohalikes omavalitsustes perioodil 2007–2016 

Allikas: autori koostatud (RV0291 2017) alusel  

Seda, kui atraktiivne on kohalik omavalitsus inimeste silmis ja nende soovi tema 

territooriumil elada, näitab muutus elanike arvus. Peaaegu kõigis valimis olevates 

kohalikes omavalitsustes oli elanike arv enne ühinemist vähenenud. Väike elanike arvu 

suurenemine (perioodil 2007–2013) toimus Lüganuse vallas, kus suurenes elanike arv 10% 

ja Saarepeedi vallas, kus elanike arv suurenes 5%. Peale ühinemist on pooltes uutes 

kohalikes omavalitsustes (perioodil 2014–2016) elanike arv mõne protsendi võrra 

suurenenud, enim neist Hiiu vallas (9%). Kogu perioodil (2007–2016) on elanike arv 

suurenenud ainult Hiiu maakonnas Hiiu vallas (1%). Samasugune elanike arvu langustrend 

on ka võrdlusgrupi kohalikes omavalitsustes. Ka neist on kogu perioodil (2007–2016) 

elanike arv suurenenud ainult Hiiu maakonnas Käina vallas (8%). 

Elanike arvu vähenemise põhjustajaks võib pidada nii negatiivset loomuliku iivet (sünde 

on vähem kui surmasid), kui ka negatiivset rändeiivet (lahkujaid on rohkem kui sinna 

saabujaid). Lahkutakse, et leida paremaid elu-, töö- ja õppimisvõimalusi atraktiivsemates 

piirkondades Eestis ja välismaal.  

Teine näitaja suuruse iseloomustamisel on pindala. Eesti pindala on 43 468 km2. Suurima 

pindalaga kohalik omavalitsus on Märjamaa vald (suurusega 867,43 km2) ja väikseima 

pindalaga on Tootsi vald (1,76 km2) (RV0291 2017). Ühinenud kohalikest omavalitsustest 

olid pindalalt väiksemad linnalised kohalikud omavalitsused: Püssi linn (2,1 km2), Kärdla 

linn (4,5 km2) ja Põlva linn (5,47 km2), valdadest väiksem oli Lavassaare vald (8 km2). 
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Suurim oli Vändra vald (458,24 km2). Võrdlusgruppi kuulus väiksemana eelnevalt 

mainitud Tootsi vald ja suurim oli Anija vald (520,94 km2). Ühinemiste tulemusel 

toimunud pindalade muutused joonistuvad hästi välja joonisel 3.  

Joonis 3. Pindala (km2) valimi kohalikes omavalitsustes perioodil 2007–2016. Allikas: 

autori koostatud (RV0291 2017) alusel 

Ühinemiste mõjul suurenes nendes kohalikes omavalitsustes keskmine pindala kaks ja pool 

korda. Kui enne ühinemist oli keskmine pindala 189 km2 (võrdlusgrupis 265 km2), siis 

peale ühinemist oli ühinenud kohalike omavalitsuste keskmine pindala 473 km2. Väiksema 

pindalaga oli peale ühinemist Põlva vald (234 km2) ja suurima pindalaga Viljandi vald 

(651 km2). 

Elanike arvu ja pindala suhtest moodustub asustustihedus. Asustustihedus näitab, mitu 

inimest elab territooriumil pindalaühiku kohta. Asustustihedusest lähtudes määratletakse 

OECD poolt linnalisi- ja maapiirkondi (kui asustustihedus jääb alla 150 in/km2 on tegemist 

maapiirkonnaga) (Maaelu arengu aruanne 2011: 35). Lisaks määratakse asustustiheduse 

abil ääremaastumise taset. Ääremaastumise tunnuseks loetakse elanikkonna kahanemist 

viimase 50 aasta jooksul vähemalt poole võrra või alates 2000. aastast keskmiselt vähemalt 

1% aastas. Ääremaastumise riskiga määratletakse kohalikud omavalitsused kus 

asustustihedus jääb alla 8 in/km2 või mille kaugus suuremast keskusest on üle 50 km. 

(Noorkõiv, Ristmäe. 2014: 14). 

Asustustihedus, seisuga 01.01.2016. on suurim 2657,8 in/km2 kohta Tallinnas ja väikseim 

1,6 in/km2 kohta Tudulinna vallas (RV0291 2017). Ühinemiste tulemusel toimunud 

asustustiheduse muutused on kujutatud joonisel 4. Ühinemiste mõjul vähenes 

asustustihedus ligi kümme korda. Kui vaatlusperioodi alguses (2007) oli asustustihedus 

138,99 in/km2 ja mediaankeskmine 13,31 in/km2 (võrdlusgrupis vastavalt 45,37 ja 7,36), 
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siis aastal 2016 oli ühinenud kohalike omavalitsuste keskmine asustustihedus 14,2 in/km2 

ja mediaankeskmine 12,5 in/km2 (võrdlusgrupis vastavalt 40,64 ja 6,46). 

Joonis 4. Asustustihedus (in/km2) valimi kohalikes omavalitsustes perioodil 2007–2016. 

Allikas: autori koostatud (RV0291 2017) alusel 

Asustustihedus on üldiselt suurem linnalistes kohalikes omavalitsustes. Kui enne ühinemist 

oli valimis kolm linnalist piirkonda, kus oli asustustihedus üle 150 in/km2, siis peale 

ühinemist muutusid need vallasisesteks linnadeks ja asustustihedused jäid alla 150 in/km2, 

neist neli jäävad koguni alla 8 in/km2. Väiksem on Vändra vald (4,16 in/km2 ) ja suurem 

Põlva vald (40,87 in/km2). Kolmeteistkümnest võrdlusgrupi kohalikust omavalitsusest 

kuulub üks gruppi kus asustustihedus on üle 150 in/km2 (Tootsi vald) ja kaheksa võib 

liigitada alla 8 in/km2, neist väiksem oli Martna vald (2,8 in/km2). Lisaks ühinemise tõttu 

toimunud vähenemisele on ka üldiste demograafiliste muutuste tõttu kohalike 

omavalitsuste asustustiheduses ülekaalus negatiivne trend. 

Ääremaastumise riskiga kohalike omavalitsuste hulka loetakse 2016. aastal võrdlusgruppi 

kuuluvad Padise vald, Emmaste vald, Käina vald, Lihula vald, Häädemeeste vald, Karksi 

vald ja Kõo vald ning ääremaalisteks Iisaku vald, Sonda vald, Martna vald. Ühinenud 

kohalikest omavalitsustest kuulub ääremaastumise riskiga kohalike omavalitsuste hulka 

ainult Vändra vald. (Analüütilised vaated 2017) Ilma ühinemisteta oleks aga see nimekiri 

palju pikem. Ääremaastumise riskiga olid enne ühinemist Kõrgessaare vald ja 

ääremaalised Risti valda, Vändra valda, Kaisma valda, Maidla valda ja Lüganuse valda.  

Kuna kohalike omavalitsuste põhitulu tuleb suuresti just töötavate inimeste maksutulust, 

siis jätkusuutlikkuse seisukohast on tähtis, et praeguste maksumaksjate vananedes oleks 

peale tulemas uusi noori. Selle hindamiseks on demograafiline tööturusurveindeks 

(edaspidi tööturusurveindeks). Tööturusurveindeks on eelseisval kümnendil tööturule 

sisenevate 5–14-aastaste noorte ja sealt vanuse tõttu kõrvale jäävate 55–64-aastaste 

inimeste suhe. Ühest suurem indeks näitab, et järgmisel kümnendil siseneb tööturule 
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rohkem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb, väiksem aga tähendab 

tööealiste ja seega ka maksumaksjate vähenemist kohalikes omavalitsustes. (Mõisted ja 

metoodika 2016) 

Tööturusurveindeks, seisuga 01.01.2016. on suurim Rae vallas (2,21) ja väikseim Alajõe 

vallas (0,14) (RV06 2016). Valimi kohalike omavalitsuste seast paistab selle näitaja puhul 

välja langus trend (joonis 5), kuigi joonisel pole seos ühinemistega selle näitaja puhul nii 

märgatav, kui eelmiste näitajate puhul, on perioodi jooksul ühinenud kohalike 

omavalitsuste puhul indeksi vähenemine mõnevõrra aeglasem ja aastal 2014 on toimunud 

väike tõus. Aastal 2007 oli ühinenud kohalike omavalitsuste keskmine tööturusurveindeks 

0,97 (võrdlusgrupis 0,86) ja aastal 2016 oli nende kohalike omavalitsuste keskmine 

tööturusurveindeks 0,74 (võrdlusgrupis 0,60).  

Joonis 5. Tööturusurveindeks valimi kohalikes omavalitsustes perioodil 2007–2016. 

Allikas: autori koostatud (RV06 2016) alusel 

Üldist langustrendi kinnitab ka see, et kui 2007. aastal ei olnud valimi kohalike 

omavalitsuste seas alla 0,50 indeksiga kohalikku omavalitsust (tabel 7), siis 2016. aastal on 

neid juba neli.  

Tabel 7. Kohalike omavalitsuste jaotus tööturusurveindeksi järgi perioodil 2007–2016. 

Allikas: autori koostatud (RV06 2016) alusel 

Tööturusurve-

indeks 

2007 2013 2016 

Sagedus 
Kumulatiivne 

(%) 
Sagedus 

Kumulatiivne 

(%) 
Sagedus 

Kumulatiivne 

(%) 

alla 0,50 0 0,00 3 9,38 4 19,05 

0,51–0,60 1 3,03 6 28,13 3 33,33 

0,61–0,70 3 12,12 7 50,00 6 61,90 

0,71–0,80 5 27,27 10 81,25 6 90,48 

0,81–0,90 4 39,39 2 87,50 0 90,48 

0,91–1,00 10 69,70 1 90,63 1 95,24 

üle 1,00 10 100,00 3 100,00 1 100,00 

Kokku kohalikke 

omavalitsusi:   
33  32  21  
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2007. aasta indeksiga üle 1,00 kümnest kohalikust omavalitsusest aga on 2016. aastal järgi 

vaid üks. 2016. aasta kõige väikseima indeksiga on Sonda vald (0,43) ja suurema indeksiga 

Kose vald (1,07). 

Töösurveindeksi üldine vähenemine võib olla tingitud üldisest elanike arvu vähenemisest, 

madalast iibest ja elanikkonna vananemisest. Kuna tööturusurveindeks näitab eelseisval 

kümnendil tööturule sisenevate noorte ja sealt kõrvale jäävate vanemaealiste suhet, siis 

tähendab see, et on kätte jõudnud aeg millal vaatlusperioodi algusest (2007) toimunud 

indeksi langus hakkab mõju avaldama ja tööturule siseneb vähem noori kui sealt vanaduse 

tõttu lahkub. 

Teine näitaja, mis iseloomustab tööjõu potentsiaali ja taastootmisvõimet, on ülalpeetavate 

määr, mis näitab laste ja vanaduspensioniealiste osatähtsust tööealiste elanike kohta. 

Indeksi arvutamisel on aluseks võetud mittetööealiste (0–14-aastased ja üle 65-aastased) 

elanike arv 100 tööealise (15–64-aastased) elaniku kohta. Lühidalt öeldes näitab see mitu 

ülalpeetavat on 100 tööealise elaniku kohta, näiteks indeksi väärtuse 50% puhul on kahe 

tööealise kohta üks ülalpeetav. Indeksi suurenemine märgib ülalpeetavate arvu 

suurenemist. (Mõisted ja metoodika 2016) Suurem ülalpeetavate määr tähendab kohalikele 

omavalitsustele suuremat kulu laste ja vanurite tarbeks. 

Ülalpeetavate määr, seisuga 01.01.2016 on suurim Järvakandi vallas (75,9%) ja väikseim 

Eesti väikesaarel asuvas Ruhnu (27,8%) vallas (RV063 2016). Valimi kohalike 

omavalitsuste seast (joonis 6) paistab selle näitaja puhul kuni aastani 2016 väike tõusev 

trend ehk siis ülalpeetavate kasv, kuigi ka siin ei ole otsene seos ühinemistega selgelt 

eristuv.  

Joonis 6. Ülalpeetavate määr (%) valimi kohalikes omavalitsustes perioodil 2007–2016 

Allikas: autori koostatud (RV063 2016) alusel  
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Aastal 2007 oli ühinevate kohalike omavalitsuste keskmine ülalpeetavate määr 51,58% 

(võrdlusgrupis 57,52%), siis perioodi jooksul on ühinenud kohalike omavalitsuste puhul 

indeksi suurenemine olnud mõnevõrra kiirem ja nende vahelised erinevused vähenenud. 

Aastal 2016 on toimunud väike indeksi langus ja keskmine ülalpeetavate määr on 51,47% 

(võrdlusgrupis 54,33%).  

Kui aastal 2007 oli valimi kohalike omavalitsuste seas alla 45% indeksiga kolm kohalikku 

omavalitsust, siis 2016. aastal ei olnud enam ühtegi (tabel 8). 2016 aasta kõige väikseima 

indeksiga on Padise vald (46,29%) ja suurema indeksiga Tootsi vald (69,21%).  

Tabel 8. Kohalike omavalitsuste jaotus ülalpeetavate määra järgi. Allikas: autori koostatud 

(RV063 2016) alusel 

Ülalpeetavate määr 

(%) 

2007 2013 2016 

Sagedus 
Kumulatiivne 

(%) 
Sagedus 

Kumulatiivne 

(%) 
Sagedus 

Kumulatiivne 

(%) 

alla 45 3 9,09 1 3,13 0 0,00 

46–50 7 30,30 5 18,75 6 28,57 

51–55 11 63,64 11 53,13 9 71,43 

56–60 6 81,82 6 71,88 5 95,24 

61–65 5 96,97 8 96,88 0 95,24 

üle 65 1 100,00 1 100,00 1 100,00 

Kokku kohalikke 

omavalitsusi: 
33  32  21  

 

Kõrgeim indeks läbi analüüsiperioodi ongi olnud just Tootsi vallas (max 2008. aastal 

85,16%) ja madalaim Püssi vallas (min 2008. aastal 38,62%). Ülalpeetavate määra 

suurenemise põhjustajaks võib pidada üldisest elanike arvu vähenemisest ja elanikkonna 

vananemisest tingitud demograafilist olukorda. 

Valitud näitajate muutuse mõju hindamiseks finantsilisele jätkusuutlikkusele ja nende 

näitajate omavaheliste seoste leidmiseks kasutatakse korrelatsioonanalüüsi. Positiivne 

korrelatsioonikordaja väärtus tähendab suurenevat seost tunnuste vahel, st ühe tunnuse 

suurenemisel suureneb ka teine tunnus. Negatiivne korrelatsioonikordaja väärtus tähendab 

kahanevat seost tunnuste vahel, st ühe tunnuse väärtuse suurenemisel teine tunnus 

väheneb. Korrelatsioonikordaja väärtus alla 0,3 tähendab nõrka seost, kordaja vahemikus 

0,3–0,7 esineb keskmine ja üle 0,7 esineb tugev seos. (Rootalu 2014) 

Pindala ja demograafiliste näitajate seosed perioodil 2007–2016 ja teiste töös analüüsitud 

näitajatega on Lisas 1. Tugevaid seoseid pindala ja demograafiliste näitajate vahel ei 
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esinenud. Keskmised seosed olid pindala ja asustustiheduse vahel (negatiivne seos). St 

pindala suurenedes on asustustihedus vähenenud. Ja elanike arvu ning pindala vahel 

(elanike arvu suurenedes on ka pindala suurenenud). Teiste näitajate vahel on nõrk seos. 

Ka elanike arvu ja ülalpeetavate määra vaheline seos oli nõrk, kuid negatiivne (elanike 

arvu suurenedes võib esineda ülalpeetavate määra vähenemist).  

Pindala ja demograafiliste näitajate seoste tugevuste muutused perioodide 2007–2009 ja 

2014–2016 vahel on väljatoodud tabelis 9. 

Tabel 9. Kohalike omavalitsuste struktuursete ja demograafiliste näitajate omavaheliste 

seoste muutused perioodil 2007–2009 ja 2014–2016. Allikas: autori koostatud (RV029 

2017; RV06 2016; RV063 2016) alusel 

 

Elanike arv Tööturusurve-

indeks 

Ülalpeetavate 

määr, % 

Pindala, km² Asustustihedus, 

in/km2 

2014–2016 

Elanike arv 2
0

0
7
–

2
0
0

9
 

1 0,558 -0,427 0,570 0,156 

Tööturusurveindeks 0,188 1 -0,476 0,599 -0,393 

Ülalpeetavate määr, % -0,338 -0,087 1 -0,516 0,730 

Pindala, km² 0,265 -0,055 -0,010 1 -0,433 

Asustustihedus, in/km2 0,224 -0,095 -0,117 -0,592 1 

 

On näha, et analüüsiperioodi jooksul on seosed näitajate vahel tugevnenud. Kui perioodil 

2007–2009 oli elanike arvu ja teiste näitajate vahel valdavalt nõrgad seosed, siis perioodil 

2014–2016 on seosed valdavalt keskmised.  

Sellised olid demograafilised muutused, kuid mida need muutused tähendavad nende 

kohalike omavalitsuste majanduslikule olukorrale? Ühinemisega seotud suuremad 

muutused seisnesid elanike arvu ja pindala suurenemisel. Keskmine elanike arv ja pindala 

suurenesid üle kahe korra. Elanike arvu aga eelkõige pindala suurenemine omakorda 

põhjustas asustustiheduse vähenemise (keskmine asustustihedus vähenes kümme korda). 

Elanike arvu suurenemine seostub olenevalt elanikkonna struktuursest jaotusest nii tulude, 

kui ka kulude suurenemisega. Pindala suurenemine ja asustustiheduse vähenemine 

seevastu tähendavad üldiselt suuremaid kulusid. Tööturusurveindeksi ja ülalpeetavate 

määra puhul otsest seost üldise elanikkonna suurenemisega ei ole, need olenevad rohkem 

elanikkonna struktuursest jaotusest. Ülalpeetavate määra suurenemine näitab kulude 

suurenemist ja tulude vähenemist ning tööturusurveindeksi suurenemine näitab kulude 

vähenemist ja tulude suurenemist tulevikus. 
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Majanduslikest näitajatest on esmalt vaatluse all tulud. Kohaliku omavalitsuse eelarve 

tuludest analüüsitakse põhitegevuse tulude, tulumaksu ja neile eraldatud toetuste ning 

omatulude laekumise muutusi.  

Eesti valdadest oli 2015. aastal suurim põhitegevuse tulu 26 miljonit eurot Viimsi vallas 

Harju maakonnas ja väikseim 123 000 eurot Piirissaare vallas Tartu maakonnas 

(Analüütilised vaated 2017). Ühinenud kohalikest omavalitsustest said aastal 2007 

suurimat põhitegevuse tulu Põlva linn (6 miljonit eurot) ja väikseimat Kaisma vald (408 

000 eurot) ja aastal 2015 suurimat põhitegevuse tulu Põlva vald (10 miljonit eurot) ja 

väikseimat Vändra vald (2 miljonit eurot). Kui aastal 2007 oli erinevus (joonis 7) ühinenud 

kohalike omavalitsuste ja võrdlusgrupi keskmise põhitegevuse tulu (absoluutarvuna) vahel 

ainult 4% (keskmine ühinenud kohalikes omavalitsustes 2 173 000 eurot ja võrdlusgrupis 2 

095 000 eurot), siis aastal 2016 on vahe peaaegu kolmekordne (ühinenud kohalikes 

omavalitsustes 6 518 000 eurot ja võrdlusgrupis 2 517 000 eurot). 

Joonis 7. Põhitegevuse tulud (mln eurot) valimi kohalikes omavalitsustes perioodil 2007–

2016. Allikas: autori koostatud (Analüütilised vaated 2017; Aruanded 2017) alusel 

Nii suur tulude suurenemine on muidugi muljet avaldav ja igati positiivne, aga sealjuures 

ei tohi unustada, tulude seotust ka teiste näitajatega (Lisa 1). Eelnevalt vaadeldud 

näitajatest on põhitegevuse tuludel tugev seos elanike arvuga ja keskmine seos pindalaga. 

Kuna ka keskmine elanike arv on ühinenud kohalikes omavalitsustes suurenenud üle kahe 

korra, on parema võrreldavuse nimel tarvis analüüsida muutusi per capita ehk elanike arvu 

kohta.  

Kõige suurema osa põhitegevuse tuludest moodustab füüsilise isiku tulumaks (edaspidi 

tulumaks), mis seob eelarve tulud tugevalt elanike (eelkõige töötavate elanike) arvuga. 
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Tulumaks elaniku kohta näitab kohaliku omavalitsuse üldist arengutaset ja elanike 

elustandardit. Positiivsed muutused annavad märku majanduskeskkonna elavnemisest ja 

inimeste elujärje paranemisest. Ühinenud kohalikes omavalitsustes jäi tulumaksu 

laekumine aastal 2015 elaniku kohta vahemikku 550–770 euro/in, madalaim Viljandi 

vallas ja suurim Hiiu vallas. Analüüsitava perioodi jooksul on keskmine tulumaksu 

laekumine elaniku kohta toimunud üldjoones positiivse joonega (joonis 8), mis on tingitud 

üldisest majanduskasvust ja palkade taseme tõusust. Ühinemise tagajärjel toimunud 

muutuseid on selles trendis vähemärgatavad, küll aga on näha üldist langusperioodi 

aastatel 2009–2010, mis on seletatav majanduskriisiga ja kohalikele omavalitsustele 

eraldatava tulumaksu protsendi vähendamisega valitsuse poolt sellel perioodil. 

Joonis 8. Tulumaks elaniku kohta (euro/in) valimi kohalikes omavalitsustes perioodil 

2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 2017;Analüütilised vaated 2017; Aruanded 

2017) alusel 

Vaatlusperioodil on ühinenud kohalike omavalitsuste keskmine tulumaks elaniku kohta 

kulgenud samas suurusjärgus võrdlusgrupiga, aastal 2007 oli ühinevate kohalike 

omavalitsuste keskmine tulumaks elaniku kohta 419 euro/in ja mediaankeskmine 413 

euro/in (võrdlusgrupis vastavalt 429 ja 413) ja aastal 2016 oli ühinenud kohalikes 

omavalitsustes keskmine tulumaks elaniku kohta 632 euro/in ja mediaankeskmine 599 

euro/in (võrdlusgrupis vastavalt 607 ja 566). Perioodil 2007–2016 on tulumaks elaniku 

kohta suurenenud 35%–64%. Väiksem muutus on toimunud Põlva vallas ja suurim muutus 

Vändra vallas.  

Valimit elanike arvu suuruse järgi grupeerides selgub, et ka nii ei paista väga suurt vahet, 

kas elanikke on alla 1500 või üle 6000, keskmine tulumaks elaniku kohta on samas 

suurusjärgus, erinevus gruppide vahel jääb alla 90 euro/in (joonis 9). 
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Joonis 9. Tulumaks elaniku kohta (euro/in) valimi kohalikes omavalitsustes elanike arvu 

gruppide järgi perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 2017; 

Analüütilised vaated 2017; Aruanded 2017) alusel 

Tulumaksu suurusel elaniku kohta nõrka seost elanike arvuga kinnitab ka seoste analüüs 

(Lisa 1). Tugevaid seoseid tulumaksu laekumisel elaniku kohta perioodil 2007–2016 teiste 

näitajatega ei esinenud. Keskmise tugevusega on seosed tulumaksu osakaaluga 

tegevustuludest, saadud toetuste osakaaluga tegevustuludest (negatiivne seos), 

tööjõukuludega elaniku kohta ja netovõlakoormusega elaniku kohta. Seos teiste näitajatega 

oli nõrk või praktiliselt puudus.  

Lisaks tulumaksu suurusele elaniku kohta, on kohalike omavalitsuste eelarvetes määrav 

tähtsus ka tulumaksu osakaalul tegevustuludest, mis näitab suutlikkust iseseisvalt toime 

tulla. Ühinenud kohalikes omavalitsustes tulumaksu osakaal jäi aastal 2007 vahemikku 

22,1% kuni 50,9% (vastavalt Maidla vald ja Taebla vald) ning aastal 2015 45,3% kuni 

59,1% (vastavalt Lääne-Nigula vald ja Lüganuse vald). Keskmise tulumaksu osakaalu 

muutused on kujutatud joonisel 10. Vaatlusperioodi alguses (2007) oli ühinevate kohalike 

omavalitsuste keskmine tulumaksu osakaal samas suurusjärgus võrdlusgrupiga, ühinevate 

kohalike omavalitsuste keskmine tulumaksu osakaal oli 41% ja mediaankeskmine 42% 

(võrdlusgrupis vastavalt 40% ja 35%). Aastaks 2016 on ühinenud kohalikes omavalitsustes 

tulumaksu osakaal kõrgem kui võrdlusgrupis, keskmine tulumaksu osakaal ühinenud 

kohalikes omavalitsustes 55% ja ka mediaankeskmine 55% (võrdlusgrupis vastavalt 48% 

ja 47%). 
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Joonis 10. Tulumaksu osakaal tegevustuludest (protsentides) valimi kohalikes 

omavalitsustes perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (Analüütilised vaated 2017; 

Aruanded 2017) alusel 

Tulumaksu osakaalu üldist suurenemist võib selgitada üldise majanduskasvu ja palkade 

taseme tõusuga. Ühinenud kohalike omavalitsuste puhul ka sellega, et kui ühinemise 

tagajärjel elanike arv suurenes, oli nende hulgas ka rohkem töötavaid inimesi kelle pealt 

laekus ka rohkem maksutulu.  

Kui jagada valim elanike arvu suuruse järgi gruppidesse (joonis 11), siis joonistubki välja 

muster, et suurema elanike arvuga kohalikes omavalitsustes on üldiselt tulumaksu osakaal 

suurem. 

Joonis 11. Tulumaksu osakaal tegevusetuludest (protsentides) valimi kohalikes 

omavalitsustes elanike arvu gruppide järgi perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud 

(RV0291 2017; Analüütilised vaated 2017; Aruanded 2017) alusel  

Tulumaksu osakaalu seost elanike arvuga kinnitab ka seoste analüüs (Lisa 1), mis hindab 

selle seose tugevuse keskmiseks. Tugevaid seoseid tulumaksu osakaalul perioodil 2007–

2016 teiste valitud näitajatega ei esinenud. Keskmise tugevusega on veel seosed 

ülalpeetavate määraga (ülalpeetavate määra suurenedes tulumaksu osakaal vähenes), 

põhitegevuse tuludega, tulumaksuga elaniku kohta, saadud toetustega elaniku kohta ja 
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osakaaluga tegevustuludest (negatiivne seos), omatuludega elaniku kohta ja osakaaluga 

tegevustuludest (negatiivne seos), põhitegevuse kuludega ja majandamiskuludega elaniku 

kohta (negatiivne seos). Seos teiste näitajatega oli nõrk või praktiliselt puudus.  

Teine suurem grupp kohalike omavalitsuste eelarvetes on saadud toetused. Nende hulka on 

arvestatud nii toetused põhivara soetuseks, kui ka toetused jooksvateks kuludeks. Saadud 

toetuste suurus elaniku kohta näitab kohalike omavalitsuste sõltuvust riigist ja teistest 

institutsioonidest. Ühinenud kohalikes omavalitsustes oli toetuste laekumine elaniku kohta 

aastal 2015 üsna erinev ja jäi vahemikku 254 euro/in Viljandi vallas kuni 437 euro/in 

Lääne-Nigula vallas. Keskmiste saadud toetuste muutused elaniku kohta on kujutatud 

joonisel 12. Vaatlusperioodi algul (2007) oli ühinevate kohalike omavalitsuste keskmised 

saadud toetused elaniku kohta väiksemad, kuid samas suurusjärgus võrdlusgrupiga.  

Joonis 12. Saadud toetused elaniku kohta (euro/in) valimi kohalikes omavalitsustes 

perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 2017; Analüütilised vaated 2017; 

Aruanded 2017) alusel  

Ühinevate kohalike omavalitsuste keskmised toetused elaniku kohta oli 438 euro/in ja 

mediaankeskmine 400 euro/in (võrdlusgrupis vastavalt 476 ja 471), aastaks 2016 on vahe 

veelgi suurenenud ja ühinenud kohalikes omavalitsustes keskmised toetused elaniku kohta 

on 351 euro/in ja mediaankeskmine 355 euro/in (võrdlusgrupis vastavalt 425 ja 406). Selle 

näitaja puhul paistavad selgemalt silma muutused, mida võib ühinemise tagajärjeks pidada. 

Langused on toimunud nii peale 2009. kui ka 2013. aastat. Kuna eelnevalt selgus, et peale 

ühinemist maksutulu (tulumaks) suurenes ja koos sellega ka põhitegevuse tulud, vähenes 

vajadus neile maksta täiendavat toetust eelarve tasandamiseks. 

Kui jagada valim elanike arvu suuruse järgi gruppidesse, ei joonistu ühest trendi saadud 

toetuse elaniku kohta seosest elanike arvuga (joonis 13) aga tuntav on, et üldjuhul mida 

väiksem kohaliku omavalitsuse elanike arv, seda rohkem on saadud toetust. 
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Joonis 13. Saadud toetused elaniku kohta (euro/in) valimi kohalikes omavalitsustes elanike 

arvu gruppide järgi perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 2017; 

Analüütilised vaated 2017; Aruanded 2017) alusel 

Nii ka korrelatsiooni analüüsist ilmneb, et saadud toetustel elaniku kohta on elanike arvuga 

nõrk negatiivne trend (Lisa 1) st elanike arvu suurenedes on saadud toetused mõnevõrra 

vähenenud. Tugevaid seoseid saadud toetustel elaniku kohta perioodil 2007–2016 teiste 

valitud näitajatega ei esinenud. Keskmise tugevusega on seosed tulumaksu osakaaluga 

tegevustuludest (tulumaksu laekumise suurenedes vähenevad toetused kohalikele 

omavalitsustele), saadud toetuste osakaaluga tegevustuludest ja majandamiskulude 

osakaaluga tegevuskuludest (negatiivne seos). Seos teiste näitajatega oli nõrk või 

praktiliselt puudus. 

Lisaks saadud toetuste jagamisele elaniku kohta on kohalike omavalitsuste eelarvetes tähtis 

ka saadud toetuste osakaal tegevustuludest, mis näitab kui oluliselt peab riik sekkuma 

kohaliku omavalitsuse majandamisse. Ühinenud kohalikes omavalitsustes (aastal 2015) oli 

saadud toetuste osakaal vahemikkus 26,5% Viljandi vallas kuni 36,9% Põlva vallas. 

Keskmiste saadud toetuste osakaalu muutused on kujutatud joonisel 14. Vaatlusperioodi 

algul aastal 2007 oli ühinevate kohalike omavalitsuste keskmine saadud toetuste osakaal 

väiksem, kuid samas suurusjärgus võrdlusgrupiga. Ühinevate kohalike omavalitsuste 

keskmine saadud toetuste osakaal oli 41% (võrdlusgrupis 44%). Kui vahepealsel ajal 

esines väikeseid kõikumisi  siis perioodi lõpuks on tase jälle ühtlustunud ja aastal 2016 on 

ühinenud kohalikes omavalitsustes saadud toetuste osakaal tegevustuludest 30% 

(võrdlusgrupis 33%). 
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Joonis 14. Saadud toetuste osakaal tegevustuludest (protsentides) valimi kohalikes 

omavalitsustes perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (Analüütilised vaated 2017; 

Aruanded 2017) alusel 

Saadud toetuste osakaalu langust võib selgitada tulumaksu osakaalu tõusuga ehk siis üldise 

majanduskasvu ja palkade taseme tõusuga. Ühinenud kohalike omavalitsuste puhul mängib 

rolli ka see, et peale ühinemist maksutulu (tulumaks) suurenes ja koos sellega ka 

põhitegevuse tulud, mistõttu vähenes vajadus neile maksta täiendavat toetust eelarve 

tasandamiseks. 

Kui jagada valim elanike arvu suuruse järgi gruppidesse (joonis 15), puudub perioodi 

jooksul selge trend saadud toetuste osakaalu kohta seosega elanike arvuga. Tundub, et 

suurema saadud toetuste osakaaluga võiks pidada keskmise suurusega kohalikke 

omavalitsusi (1500–6000 elanikku). 

Joonis 15. Saadud toetuste osakaal tegevusetuludest (protsentides) elanike arvu gruppide 

järgi valimi kohalikes omavalitsustes perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud 

(RV0291 2017; Analüütilised vaated 2017; Aruanded 2017) alusel 

Korrelatsiooni analüüs aga kinnitab, et saadud toetuste osakaalul praktiliselt puudub 

lineaarne seos elanike arvuga (Lisa 1). Tugevaid seoseid saadud toetuste osakaalul 

perioodil 2007–2016 teiste valitud näitajatega ei esinenud. Keskmise tugevusega on seosed 

tulumaksuga elaniku kohta ja osakaaluga tegevustuludest (tulumaksu laekumise 
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suurenedes toetused vähenesid), saadud toetustega elaniku kohta, omatuludega elaniku 

kohta ja osakaaluga tegevustuludest (negatiivne seos), majandamiskuludega elaniku kohta 

(negatiivne seos) ja osakaaluga tegevuskuludest (negatiivne seos). Seos teiste näitajatega 

oli nõrk või praktiliselt puudus. 

Kolmandaks grupiks kohalike omavalitsuste tulude analüüsimisel on omatulud. Omatulude 

liigitusel kasutatakse Reiljani ja Timpmanni (2010) poolt soovitatud liigitust, kus loetakse 

omatuludeks tegevustulud, millest on maha arvatud tulumaks ja saadud toetused. Omatulud 

sisaldavad maamaksu, kaupade ja teenuste müügitulusid ja teisi tulusid, mida kohalikul 

omavalitsusel on võimalik kontrollida. Ühinenud kohalikes omavalitsustes oli aastal 2015 

omatulude suurus elaniku kohta vahemikus 90 euro/in Audru vallas kuni 292 euro/in 

Lääne-Nigula vallas. Keskmised omatulud elaniku kohta muutused on kujutatud joonisel 

16.  

Joonis 16. Omatulud elaniku kohta (euro/in) valimi kohalikes omavalitsustes perioodil 

2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 2017; Analüütilised vaated 2017; Aruanded 

2017) alusel 

Vaatlusperioodi algul oli ühinevate kohalike omavalitsuste keskmised omatulud elaniku 

kohta 15% suuremad võrdlusgrupiga, ühinevate kohalike omavalitsuste keskmised 

omatulud elaniku kohta olid 206 euro/in ja mediaankeskmine 143 euro/in (võrdlusgrupis 

vastavalt 179 ja 126). Aastaks 2016 on pooled vahetunud ja ühinenud kohalike 

omavalitsuste keskmised omatulud elaniku kohta on 32% väiksemad võrdlusgrupist, 

ühinenud kohalike omavalitsuste keskmised omatulud elaniku kohta on 176 euro/in ja 

mediaankeskmine 165 euro/in (võrdlusgrupis vastavalt 260 ja 186). 

Omatulude vähenemise põhjuseid võib otsida teiste tulude (tulumaks) suurenemises, 

milletõttu väheneb kohalikel omavalitsustel vajadus otsida lisatulusid.  
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Kui jagada valim elanike arvu suuruse järgi gruppidesse, joonistub välja trend, et väiksema 

elanike arvuga (alla 1500) kohalikes omavalitsuses on üldiselt omatulud elaniku kohta 

suuremad (joonis 17). 

Joonis 17. Omatulud elaniku kohta (euro/in) elanike arvu gruppide järgi valimi kohalikes 

omavalitsustes perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 2017; 

Analüütilised vaated 2017; Aruanded 2017) alusel 

Seoste analüüsimisel ilmneb, et omatuludel elaniku kohta on keskmine negatiivne seos 

elanike arvuga (Lisa 1), st elanike arvu suurenedes omatulud elaniku kohta vähenevad. 

Tugevad seosed omatuludel elaniku kohta perioodil 2007–2016 on omatulude osakaalul 

tegevustuludest ja majandamiskuludel elaniku kohta. Keskmise tugevusega on seosed 

tulumaksu osakaaluga tegevustuludest (negatiivne seos), saadud toetuste osakaalul 

tegevustuludest ja tööjõukuludel elaniku kohta. Seosed teiste näitajatega olid nõrgad või 

praktiliselt puudusid. 

Omatulude osakaal tegevustuludest näitab kui suure osa katab kohaliku omavalitsuse enda 

tulu eelarve kogukulust. Mida väiksem on osakaal seda rohkem vajab omavalitsus eelarve 

kulude katmiseks muid vahendeid. Ühinenud kohalikes omavalitsustes oli aastal 2015 

omatulude osakaal üsna erinev ja jäi vahemikku 9% Audru vallas kuni 22% Lääne-Nigula 

vallas. Keskmised omatulude osakaalu muutused on kujutatud joonisel 18. Vaatlusperioodi 

algul (2007) oli ühinevate kohalike omavalitsuste keskmised omatulude osakaalud 15% 

suuremad võrdlusgrupist, ühinevate kohalike omavalitsuste keskmised omatulude 

osakaalud olid 18% ja mediaankeskmine 14% (võrdlusgrupis vastavalt 16% ja 14%), 

aastaks 2016 on pooled vahetunud ja ühinenud kohalike omavalitsuste keskmiste 

omatulude osakaalud on 15% euro/in ja mediaankeskmine 14% (võrdlusgrupis vastavalt 

19% ja 16%). 
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Joonis 18. Omatulude osakaal tegevustuludest (protsentides) valimi kohalikes 

omavalitsustes perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (Analüütilised vaated 2017; 

Aruanded 2017) alusel 

Kui jagada valim elanike arvu suuruse järgi gruppidesse, joonistub välja trend, et väiksema 

elanike arvuga (alla 1500) kohalikes omavalitsuses on üldiselt omatulude osakaal 

tegevustuludest suuremad (joonis 19). 

Joonis 19. Omatulude osakaal tegevusetuludest (protsentides) elanike arvu gruppide järgi 

valimi kohalikes omavalitsustes perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 

2017; Analüütilised vaated 2017; Aruanded 2017) alusel 

Korrelatsiooni analüüs annab vastuseks, et omatuludel elaniku kohta on keskmine 

negatiivne seos elanike arvuga (Lisa 1), st elanike arvu suurenedes omatulud elaniku kohta 

vähenevad. Tugevad seosed omatuludel elaniku kohta elaniku kohta perioodil 2007–2016 

on omatulude osakaalul tegevustuludest ja majandamiskuludel elaniku kohta. Keskmise 

tugevusega on seosed tulumaksu osakaaluga tegevustuludest (negatiivne seos), saadud 

toetuste osakaalul tegevustuludest ja tööjõukuludel elaniku kohta. Seos teiste näitajatega 

oli nõrk või praktiliselt puudus. 
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Ühinemise tagajärjel on põhitegevuse tulud suurenenud. Suurenenud on tulumaksu 

laekumise osakaal, langenud on saadud toetuste ja omatulude osakaal. Tulude jaotamisel 

elaniku kohta polnud märgatavat vahet tulumaksu jaotusel, vähenesid nii toetused kui ka 

omatulud.  

Järgmised majanduslikud näitajad iseloomustavad kulusid. Kohaliku omavalitsuse eelarve 

kulud koosnevad antavatest toetustest ja muudest tegevuskuludest, mille alla kuuluvad ka 

analüüsitavad tööjõukulud ja majandamiskulud.  

Eesti valdadest oli 2015. aastal suurim põhitegevuse kulu 20 miljonit eurot Viimsi vallas 

Harju maakonnas ja väikseim 109 000 eurot Piirissaare vallas Tartu maakonnas 

(Analüütilised vaated 2017). Ühinenud kohalikest omavalitsustest oli suurim põhitegevuse 

kulu 9 miljonit eurot Põlva vallal ja väikseim 3 miljonit eurot Vändra vallal. Kui 2007. 

aastal oli erinevus (joonis 20) ühinenud kohalike omavalitsuste ja võrdlusgrupi keskmise 

põhitegevusekulu (absoluutarvuna) vahel ainult 1% (keskmine ühinenud kohalikes 

omavalitsustes 1 893 000 eurot ja võrdlusgrupis 1 867 000 eurot), siis aastal 2016 on vahe 

peaaegu kolmekordne (ühinenud kohalikes omavalitsustes 5 797 000 eurot ja võrdlusgrupis 

2 249 000 eurot).  

Joonis 20. Põhitegevuse kulud (tuhat eurot) valimi kohalikes omavalitsustes perioodil 

2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 2017; Analüütilised vaated 2017; Aruanded 

2017) alusel 

Muutus on märgatav, kuid nii nagu põhitegevuse tulude juures, tuleb ka siin arvestada, 

kulude seotust ka teiste näitajatega (Lisa 1). Põhitegevuse kuludel on tugev seos elanike 

arvuga ja keskmine seos pindalaga. Kuna keskmine elanike arv ja pindala on ühinenud 

kohalikes omavalitsustes suurenenud üle kahe korra, on parema võrreldavuse nimel tarvis 

analüüsida ka kulude muutusi elanike arvu ja osakaalude abil. Sest kohalike omavalitsuste 

suuruste suurenemisel, tehakse need kulud suurema piirkonna majandamiseks ja rohkema 
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hulga elanike hüvanguks. Põhitegevuse kuludel on ka tugev seos põhitegevuse tuludega. 

Mida rohkem saab kohalik omavalitsus tulusid, seda rohkem saab ta ka kulutada.  

Kuludest ühed tähtsaimad, mida kohalike omavalitsuste haldusreformi käigus vähendada 

tahetakse, on tööjõukulud. Tööjõukulud elaniku kohta näitavad, kui suured on kohaliku 

omavalitsuse haldamiseks ja teenuste osutamiseks tehtavad personalikulud elaniku kohta. 

Ühinenud kohalikes omavalitsustes oli tööjõukulude suurus elaniku kohta (2015) üsna 

erinev ja jäi vahemikku 434 euro/in Lüganuse vallas kuni 718 euro/in Hiiu vallas. 

Keskmised tööjõukulud elaniku kohta muutused on kujutatud joonisel 21. Vaatlusperioodi 

algul (2007) oli ühinevate kohalike omavalitsuste keskmised tööjõukulud elaniku kohta 

14% väiksemad võrdlusgrupist, ühinevate kohalike omavalitsuste keskmised tööjõukulud 

elaniku kohta olid 380 euro/in ja mediaankeskmine 392 euro/in (võrdlusgrupis vastavalt 

442 ja 446), aastaks 2016 on vahe vähenenud ja on 10%, ühinenud kohalike omavalitsuste 

keskmised tööjõukulud elaniku kohta on 574 euro/in ja ka mediaankeskmine 554 euro/in 

(võrdlusgrupis vastavalt 635 ja 641). 

Joonis 21. Tööjõukulud elaniku kohta (euro/in) valimi kohalikes omavalitsustes perioodil 

2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 2017; Analüütilised vaated 2017; Aruanded 

2017) alusel 

Tööjõukulude üldine trend on seotud kohalike omavalitsuste töötajate arvu muutustega (sh 

spetsialiseerumine) ning majanduskasvust põhjustatud palgatasemete tõusuga. Ühinenud 

kohalike omavalitsuste puhul on nii peale aastat 2009, kui ka 2013 märgata väga väikest 

tööjõukulude langust elaniku kohta.  

Kui jagada valim elanike arvu suuruse järgi gruppidesse, puudub perioodi jooksul selge 

trend, kuid võib tajuda, et väiksema elanike arvuga kohalikes omavalitsuses on üldiselt 

tööjõukulud elaniku kohta suuremad (joonis 22).  



54 

 

Joonis 22. Tööjõukulud elaniku kohta (euro/in)elanike arvu gruppide järgi valimi 

kohalikes omavalitsustes perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (Analüütilised 

vaated 2017; Aruanded 2017) alusel 

Korrelatsiooni analüüs annab vastuseks, et tööjõukuludel elaniku kohta on negatiivne, kuid 

väga nõrk seos elanike arvuga (Lisa 1). Keskmise tugevusega on seosed tulumaksu ja 

omatuludega elaniku kohta, omatulude osakaaluga tegevustuludest, tööjõukulude 

osakaaluga tegevustuludest ja majandamiskulude osakaalul tegevuskuludest (negatiivne 

seos). Seos teiste näitajatega oli nõrk või praktiliselt puudus. 

Ühinenud kohalikes omavalitsustes oli tööjõukulude osakaal tegevustuludest aastal 2015 

vahemikus 44% Lüganuse vallas kuni 54% Hiiu vallas. Keskmised tööjõukulude osakaalu 

muutused on kujutatud joonisel 23. Vaatlusperioodi algul (2007) oli ühinevate kohalike 

omavalitsuste keskmised tööjõukulude osakaalud väiksemad (vahe 13%) võrdlusgrupist, 

ühinevate kohalike omavalitsuste keskmised tööjõukulude osakaalud tegevustuludest olid 

36% (võrdlusgrupis 41%), aastaks 2016 on tasemed ühtlustunud ja ühinenud kohalike 

omavalitsuste keskmiste tööjõukulude osakaalud tegevustuludest on 49% euro/in 

(võrdlusgrupis 50%). 

Joonis 23. Tööjõukulude osakaal tegevustuludest (protsentides) valimi kohalikes 

omavalitsustes perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (Analüütilised vaated 2017; 

Aruanded 2017) alusel 
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Kui jagada valim elanike arvu suuruse järgi gruppidesse, puudub perioodi jooksul selge 

trend, kuid võib tajuda, et väiksema elanike arvuga kohalikes omavalitsustes on üldiselt 

tööjõukulude osakaal tegevustuludest väiksem (joonis 24). 

Joonis 24. Tööjõukulude osakaal (protsentides) tegevustuludest elanike arvu gruppide järgi 

valimi kohalikes omavalitsustes perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 

2017; Analüütilised vaated 2017; Aruanded 2017) alusel 

Korrelatsiooni analüüs annab vastuseks, et tööjõukulude osakaalul tegevustuludest on nõrk 

seos elanike arvuga (Lisa 1). Keskmise tugevusega on seosed ülalpeetavate määraga, 

tööjõukuludel elaniku kohta ning majandamiskuludel elaniku kohta ja majandamiskulude 

osakaalul tegevuskuludest (negatiivsed seosed). Seos teiste näitajatega oli nõrk või 

praktiliselt puudus. 

Teine suurem kulude grupp, mida ühinemistega vähendada tahetakse on majandamiskulud. 

Majandamiskulud elaniku kohta ja majandamiskulude osakaal tegevustuludest näitavad kui 

suuri kulutusi peab kohalik omavalitsus enda majandamiseks tegema. Ühinenud kohalikes 

omavalitsustes oli aastal 2015 majandamiskulude suurus elaniku kohta vahemikus 251 

euro/in Põlva vallas kuni 385 euro/in Vändra vallas. Keskmised majandamiskulude 

muutused elaniku kohta on kujutatud joonisel 25. Vaatlusperioodi algul (2007) oli 

ühinevate kohalike omavalitsuste keskmised majandamiskulud elaniku kohta 5% suuremad 

võrdlusgrupist, ühinevate kohalike omavalitsuste keskmised majandamiskulud elaniku 

kohta olid 303 euro/in ja mediaankeskmine 295 euro/in (võrdlusgrupis vastavalt 287 ja 

272). Aastaks 2016 on pooled vahetunud ja ühinenud kohalike omavalitsuste keskmised 

majandamiskulud elaniku kohta on 5% väiksemad võrdlusgrupist, ühinenud kohalike 

omavalitsuste keskmised majandamiskulud elaniku kohta on 321 euro/in ja 

mediaankeskmine 312 euro/in (võrdlusgrupis vastavalt 341 ja 316). 
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Joonis 25. Majandamiskulud elaniku kohta (euro/in)valimi kohalikes omavalitsustes 

perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 2017; Analüütilised vaated 2017; 

Aruanded 2017) alusel 

Kui jagada valim elanike arvu suuruse järgi gruppidesse, joonistub välja trend, mis näitab, 

et mida suurem on kohalike omavalitsuste elanike arv, seda väiksemad on keskmised 

majandamiskulud elaniku kohta (joonis 26). 

Joonis 26. Majandamiskulud elaniku kohta (euro/in) elanike arvu gruppide järgi valimi 

kohalikes omavalitsustes perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 2017; 

Analüütilised vaated 2017; Aruanded 2017) alusel 

Ka korrelatsiooni analüüs annab vastuseks, et majandamiskuludel elaniku kohta on 

keskmine negatiivne seos elanike arvuga (Lisa 1). Keskmise tugevusega negatiivsed 

seosed on veel põhitegevuse tuludega, tulumaksu osakaaluga tegevustuludest, saadud 

toetuste osakaaluga tegevustuludest, põhitegevuse kuludega, tööjõukulude osakaaluga 

tegevuskuludest ja positiivne seos majandamiskulude osakaaluga tegevuskuludest. Tugev 

seos oli omakuludega elaniku kohta ja omatulude osakaaluga tegevustuludest. Seos teiste 

näitajatega oli nõrk või praktiliselt puudus. 

Majandamiskulude osakaal tegevustuludest oli ühinenud kohalikes omavalitsustes aastal 

2015 vahemikus 23% Hiiu ja Põlva valdades kuni 36% Vändra vallas. Keskmised 
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majandamiskulude osakaalu muutused on kujutatud joonisel 27. Vaatlusperioodi algul 

(2007) oli ühinevate kohalike omavalitsuste keskmised majandamiskulude osakaalud 9% 

suuremad võrdlusgrupist, ühinevate kohalike omavalitsuste keskmised majandamiskulude 

osakaalud olid 29% (võrdlusgrupis 26%), aastaks 2016 on vahe 6,5% ja ühinenud kohalike 

omavalitsuste keskmiste majandamiskulude osakaalud on 28% (võrdlusgrupis 26%). 

Joonis 27. Majandamiskulude osakaal tegevustuludest (protsentides) valimi kohalikes 

omavalitsustes perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (Analüütilised vaated 2017; 

Aruanded 2017) alusel 

Kui jagada valim elanike arvu suuruse järgi gruppidesse, puudub perioodi kestel selge 

trend, kuid võib tajuda, et mida suurem on kohalike omavalitsuste elanike arv, seda 

väiksem on majandamiskulude osakaal (joonis 28).  

Joonis 28. Majandamiskulude osakaal (protsentides) tegevustuludest elanike arvu gruppide 

järgi valimi kohalikes omavalitsustes perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud 

(RV0291 2017; Analüütilised vaated 2017; Aruanded 2017) alusel 

 

Ka korrelatsiooni analüüs (Lisa 1) annab vastuseks, et majandamiskulude osakaalul on 

nõrk negatiivne seos elanike arvuga st elanike arvu suurenedes võivad majandamiskulud 
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mõnevõrra langeda. Keskmise tugevusega on negatiivsed seosed põhitegevuse tuludega, 

saadud toetustega elaniku kohta ja osakaaluga tegevustuludest, tööjõukuludega elaniku 

kohta, tööjõukulude osakaaluga tegevuskuludest ning netovõlakoormusega, keskmise 

tugevusega positiivne seos on omatulude osakaaluga tegevustuludest ja 

majandamiskuludega elaniku kohta. Seos teiste näitajatega oli nõrk või praktiliselt puudub. 

Tugevad seosed majandamiskulude osakaalul teiste näitajatega puuduvad.  

Eestis on kohustuslikeks kohaliku omavalitsuse finantsdistsipliini näitajateks põhitegevuse 

tulem ja netovõlakoormus. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja kulude vahe 

näitab, kuidas kohalik omavalitsus tuleb toime talle seadustega pandud igapäevaste 

ülesannete täitmisega igapäevaselt laekuvate vahenditega. Negatiivse põhitegevuse tulemi 

puhul peab selle katma ühekordsete tuludega milleks võivad olla näiteks vara müük või 

laen, positiivse põhitegevuse tulemi korral saab omavalitsus kasutada ülejäägi 

investeeringuteks. Ühinenud kohalikes omavalitsustes oli aastal 2015 põhitegevuse tulemi 

suurus elaniku kohta 2015 üsna erinev ja jäi vahemikku 57 euro/in Lüganuse vallas kuni 

174 euro/in Audru vallas. Keskmised põhitegevuse tulemi muutused elaniku kohta on 

kujutatud joonisel 29. Vaatlusperioodi algul (2007) oli ühinevate kohalike omavalitsuste 

keskmine põhitegevusetulem elaniku kohta 25% suurem võrdlusgrupist, ühinevate 

kohalike omavalitsuste keskmine põhitegevuse tulem elaniku kohta olid 112 euro/in ja 

mediaankeskmine 92 euro/in (võrdlusgrupis vastavalt 90 ja 97), aastaks 2016 on pooled 

vahetunud ja ühinenud kohalike omavalitsuste keskmine põhitegevuse tulem elaniku kohta 

on 114 euro/in ja mediaankeskmine 116 euro/in (võrdlusgrupis vastavalt 127 ja 136). 

Joonis 29. Põhitegevuse tulem elaniku kohta (euro/in) valimi kohalikes omavalitsustes 

perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 2017; Analüütilised vaated 2017; 

Aruanded 2017) alusel 

Selle näitaja põhjal võib öelda, et kohalike omavalitsuste võimekus talle seadustega 

pandud igapäevaste ülesannete täitmisega igapäevaselt laekuvate vahenditega on peale 



59 

 

ühinemist vähenenud, kuna põhitegevuse tulud elaniku kohta on suurenenud vähemal 

määral kui põhitegevuse tulud.  

Kui jagada valim elanike arvu suuruse järgi gruppidesse, ei joonistu perioodi jooksul ühest 

trendi põhitegevuse tulemi elaniku kohta seost elanike arvuga (joonis 30). 

Joonis 30. Põhitegevuse tulem elaniku kohta (euro/in) elanike arvu gruppide järgi valimi 

kohalikes omavalitsustes perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 2017; 

Analüütilised vaated 2017; Aruanded 2017) alusel 

Korrelatsiooni analüüs annab vastuseks, et põhitegevuse tulemil elaniku kohta on nõrk seos 

elanike arvuga (Lisa 1). Ka seos teiste näitajatega oli perioodil 2007–2016 seos nõrk või 

praktiliselt puudus. Tugevad ja keskmised seosed põhitegevuse tulemil elaniku kohta teiste 

näitajatega puuduvad. 

Netovõlakoormus elaniku kohta tähendab võlakohustuste ja likviidsete varade vahet. 

Positiivse netovõlakoormuse korral ületavad kohustused likviidseid varasid. Ühinenud 

kohalikes omavalitsustes oli netovõlakoormuse suurus elaniku kohta (2015) üsna erinev ja 

jäi vahemikku 75 euro/in Vändra vallas kuni 881 euro/in Hiiu vallas. Keskmine 

netovõlakoormus elaniku kohta muutused on kujutatud joonisel 31. Vaatlusperioodi algul 

(2007) oli ühinevate kohalike omavalitsuste keskmine netovõlakoormus elaniku kohta 45% 

väiksem võrdlusgrupist, ühinevate kohalike omavalitsuste keskmine netovõlakoormus 

elaniku kohta olid 80 euro/in ja mediaankeskmine 99 euro/in (võrdlusgrupis vastavalt 147 

ja 197). Aastaks 2016 on pooled vahetunud ja ühinenud kohalike omavalitsuste keskmine 

netovõlakoormus elaniku kohta on 74% suurem võrdlusgrupist, ühinenud kohalike 

omavalitsuste keskmine netovõlakoormus elaniku kohta on 266 euro/in ja 

mediaankeskmine 231 euro/in (võrdlusgrupis mõlemad 153). 
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Joonis 31. Netovõlakoormus elaniku kohta (euro/in) valimi kohalikes omavalitsustes 

perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 2017; Analüütilised vaated 2017; 

Aruanded 2017) alusel 

Kui jagada valim elanike arvu suuruse järgi gruppidesse, puudub perioodi kestel selge 

trend, kuid võib tajuda, et suurematel kohalikel omavalitsustel on üldiselt suurem 

netovõlakoormus elaniku kohta (joonis 32). 

Joonis 32. Netovõlakoormus elaniku kohta (euro/in) valimi kohalikes omavalitsustes 

elanike arvu gruppide järgi perioodil 2007–2016. Allikas: autori koostatud (RV0291 2017; 

Analüütilised vaated 2017; Aruanded 2017) alusel 

Korrelatsiooni analüüs annab vastuseks, et netovõlakoormusel elaniku kohta on nõrk seos 

elanike arvuga (Lisa 1). Keskmise tugevusega on seosed tulumaksuga elaniku kohta ja 

majandamiskulude osakaaluga tegevuskuludest (negatiivne seos). Tugevad seosed 

netovõlakoormusel elaniku kohta teiste näitajatega puuduvad. Seos teiste näitajatega on 

nõrk või praktiliselt puudub. 

Kohalike omavalitsuste ühinemisega seotud suuremad muutused seisnesid elanike arvu ja 

pindala suurenemisel. Keskmine elanike arv ja pindala suurenesid üle kahe korra. Elanike 

arvu aga eelkõige pindala suurenemine omakorda põhjustas asustustiheduse vähenemise 
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(keskmine asustustihedus vähenes kümme korda). Elanike arvu suurenemine seostub 

olenevalt elanikkonna struktuursest jaotusest nii tulude kui ka kulude suurenemisega. 

Pindala suurenemine ja asustustiheduse vähenemine seevastu tähendavad üldiselt 

suuremaid kulusid. Tööturusurveindeksi ja ülalpeetavate määra puhul otsest seost üldise 

elanikkonna suurenemisega ei ole, need olenevad rohkem elanikkonna struktuursest 

jaotusest. Ülalpeetavate määra suurenemine näitab kulude suurenemist ja tulude 

vähenemist ning tööturusurveindeksi suurenemine näitab kulude vähenemist ja tulude 

suurenemist tulevikus. Ühinemise toimel suurenenud rahva arvul on tugev positiivne seos 

nii põhitegevuse tulude, kui ka põhitegevuse kulude suurenemisega (nii keskmised 

põhitegevuse tulud, kui ka põhitegevuse kulud on suurenenud ligi poolteist korda). 

Põhitegevuse tulude suurenemise põhjal võiks arvata, et kohalike omavalitsuste finantsseis 

on paranenud, kuid samamoodi on suurenenud ka kulud ja põhitegevuse tulemist võib välja 

lugeda, et kulud on suurenenud suuremas tempos ja ühinenud kohalike omavalitsuste 

võimekus talle seadustega pandud igapäevaste ülesannete täitmisel igapäevaselt laekuvate 

vahenditega on peale ühinemist vähenenud. Tulude ja kulude koostiste puhul oleks 

mõttekam erinevate suurustega kohalike omavalitsuste paremaks võrdluseks võtta arvesse 

finantsnäitajate suhet elanike arvuga ja nende osakaalu üldnäitajatest. Sellisel juhul elanike 

arvu mõju väheneb. Ühinemise mõju väljendub selgemalt tulumaksu osakaalu tõusus 

tegevustuludest, mille tõttu on vähenenud riigilt eraldatud toetused elaniku kohta. 

Vähenenud on ka omatulud nii elaniku kohta kui ka tegevustuludest. Kuludest on küll 

vähenenud tööjõukulud ja majandamiskulud elaniku kohta aga seda vähesel määral. 

Samuti on suurenenud netovõlakoormus (võlakohustuste ja likviidsete varade vahe) 

elaniku kohta. Sellised tulemused kattuvad osaliselt ka peatükis 2.2 väljatoodud uuringutes 

välja toodud ühinemise positiivsete ja negatiivsete külgedega.  
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KOKKUVÕTE 

Rahvastiku vananemine, maapiirkondade tühjenemine ja linnade elanikkonna suurenemine 

on tekitanud olukorra, kus vaatamata Eesti väikesele pindalale on regionaalsed erinevused 

küllaltki suured. Avalike teenuste pakkumine on muutumas paljude kohalike omavalitsuste 

jaoks kulukaks ja keeruliseks, ning tekitanud küsimuse keskmisest väiksema elanike 

arvuga kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkusest.  

Magistritöö on aktuaalne, sest aastal 2016 võeti vastu riigikogus haldusreformi seadus, 

mille kohaselt pidid alla 5000. elanikuga kohalikud omavalitsused aasta jooksul otsustama 

kellega ühineda, hiljem määratakse kriteeriumitele mittevastavate kohalike omavalitsuste 

ühendamine sunniviisiliselt Vabariigi Valitsuse poolt. Kuna enamuses Eesti kohalikest 

omavalitsustest on elanike vähem kui nõutud, puudutab antud teema suuremat osa Eesti 

kohalikke omavalitsusi ja nende elanike.  

Käesoleva töö uudsus seisneb erinevalt varem koostatud ühinemiste mõju analüüsivatest 

uuringutest eelkõige metoodika ja uurimisobjektide valikus. Kui enamasti on 

haldusreformi käsitlevates uurimustes keskendutud hetkeolukordade või lühiajaliste 

perioodide analüüsile siis käesolevas töös analüüsitakse kohalike omavalitsuste 

põhilisemate näitajate muutuseid ja seoseid pikaajalise perioodi jooksul. 

Töö probleemiks on see, et kuigi ühinemine on 2016. aastal veel vabatahtlik, tehakse seda 

siiski juba sundliitmise hirmus. See tähendab, et kohalikud omavalitsused tunnevad 

sundust ja ühinevad toetuse pärast või selleks, et saada täis kohustuslik elanike arv. 

Seetõttu võivad ka ühinemise otsuste mõjud jääda sageli põhjalikumalt analüüsimata. 

Ratsionaalsemate otsuste tegemiseks aga on oluline välja selgitada ühinemiste tugevad ja 

nõrgad küljed ning ühinemiste tegelik mõju.  

Magistritöö eesmärk oli analüüsida ühinemise mõju kohalike omavalitsuste finantsilisele 

jätkusuutlikkusele.  

Töö eesmärgi saavutamiseks oli esmaseks uurimisülesandeks selgitada kohaliku 

omavalitsuse mõistet. Iga Eestis elav inimene on seotud mõne kohaliku omavalitsusega, 

selleks on tema kodukohaks olev linn või vald nii territoriaalse üksuse, kui ka 
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võimuorganina. Lähtuvalt mõistest on kohaliku omavalitsuse ülesandeks elanike 

vajadustest ja huvidest lähtudes korraldada ja juhtida kohalikku elu. See hõlmab endast 

väga palju erinevaid funktsioone nt sotsiaalteenuseid, elamu- ja kommunaalmajandust, 

ühistransporti ning teede ja tänavate korrashoidu, hariduse ja vabaaja veetmise võimaluse 

korraldamist jne. Selleks, et kohalikud omavalitsused saaksid neile seadustega kehtestatud 

funktsioone teostada peab neil olema vajalikul hulgal rahalisi vahendeid. Suurem osa 

nende tulusid laekub riigi eelarvest ja see tõttu on nende toimetulek ja jätkusuutlikkus 

sõltuv väga palju riigipoolsest rahastamissüsteemist. 

Töö teiseks uurimisülesandeks oli selgitada finantsilise jätkusuutlikkuse mõistet seoses 

kohaliku omavalitsusega. Finantsilist jätkusuutlikkust kohalikus omavalitsuses võib 

vaadelda, kui võimet pakkuda pikaajaliselt ja stabiilselt teenuseid, kattes sellega seotud 

väljaminekud eelarvetuludega. Tulenevalt seadusest on kohustuslikeks finantsdistsipliini 

hindamise näitajateks põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus. Samas põhjalikuma 

hinnangu andmiseks oleks tarvis kasutada lisaks ka teisi suhtarve ja näitajaid. 

Töö kolmandaks uurimisülesandeks oli anda ülevaade kohalike omavalitsuste ühinemise 

käigust. Vabatahtlik ühinemisprotsess on Eestis käinud juba kümme aastat, selle perioodi 

jooksul on nende arv vähenenud 41 kohaliku omavalitsuse võrra. Aasta 2016 algul võeti 

riigikogus vastu haldusreformi seadus, millega otsustati 2017. aastal kohalike 

omavalitsuste, kelle elanike arv on alla 5000, ühendamine sunniviisiliselt Vabariigi 

Valitsuse poolt. Reformi ning ühinemiste positiivne mõju avaldub mastaabiefektis, 

ametnike spetsialiseerumises, vabade vahendite kasvus eelarves, omafinantseerimise 

võimekuse tõusus, efektiivsemas valitsemises ja suuremas elanike kaasatuses. Teisest 

küljest aga haldusreformi tegeliku tulemuse annavad oma otsuste ja valikutega kohalikud 

juhid, volikogu liikmed ja elanikud. Ja paljud neist ei ole kindlad, mis haldusreform neile 

kaasa võib tuua. 

Töö neljandaks uurimisülesandeks oli anda ülevaade varasematest kohalike omavalitsuste 

ühinemiste teemalistest uuringutest. Sest ka juba teostatud uuringud aitavad välja selgitada 

üldised arengusuunad ja võimaldavad ühinemiste käigus esile kerkida võivate probleemide 

paremat lahendamist. Kuid nii nagu on iga ühinemine erinev, on ka erinevad uurijad, 

uurimismeetodid ja seetõttu ka uuringu tulemused. Kuigi vaadeldud uuringutes jäädi 

erinevatele arvamustele mastaabiefekti suhtes, ilmnes neist siiski erinevate kulude 

mõningane kokkuhoid (üldiselt halduskulud). Enamikes uuringutes jõuti järeldusele, et 
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ühinemine on oluline, kuid mitte ainus vahend kohalike omavalitsuste olukorra 

ühtlustamiseks.  

Töö viiendaks uurimisülesandeks oli valida sobivaimad põhimõtted kohalike omavalitsuste 

ühinemise mõju hindamiseks. Uuringu valimisse valiti kakskümmend kohalikku 

omavalitsust, kes ühinesid aastatel 2009 ja 2013. Nende iseloomustamiseks valitud 

näitajate alusandmed saadi Statistikaameti andmebaasist ja rakendustest Saldoandmike 

Infosüsteem ja Riigiraha. Vaatluse aluseks perioodiks võeti 2007–2016. Analüüsitavateks 

näitajateks valiti kohalikke omavalitsusi iseloomustavad struktuursed ja demograafilised 

ning majanduslikud näitajad, mille puhul on pööratud suuremat tähelepanu finantsnäitajate 

seosele elanike arvuga. Ühinemise tõttu toimunud muutuste selgemaks väljatoomiseks 

võrreldi ühinenud kohalike omavalitsuste näitajaid nendega samas suurusjärgus elanike 

arvuga kohalike omavalitsustega. Muutuste mõju hindamiseks ja näitajate omavaheliste 

seoste leidmiseks kasutati korrelatsioonanalüüsi, mis võimaldab kirjeldada nii seose 

suunda kui ka seose tugevust. 

Töö kuuendaks uurimisülesandeks oli selgitada välja kohalike omavalitsuste 

ühinemisjärgsete demograafiliste ja majanduslike näitajate muutuse mõju finantsilisele 

jätkusuutlikkusele ja nende näitajate omavahelised seosed. Kohalike omavalitsuste 

ühinemisega seotud suuremad muutused seisnesid elanike arvu ja pindala suurenemisel. 

Elanike arvu ja eelkõige pindala suurenemine omakorda põhjustas asustustiheduse 

vähenemise (keskmine asustustihedus vähenes kümme korda). Ühinemise toimel 

suurenenud rahva arvul oli tugev positiivne seos nii põhitegevuse tulude, kui ka 

põhitegevuse kulude suurenemisega. Põhitegevuse tulude suurenemise põhjal võiks arvata, 

et kohalike omavalitsuste finantsseis on paranenud, kuid samamoodi on suurenenud ka 

kulud ja põhitegevuse tulemist võib välja lugeda, et kulud on suurenenud suuremas tempos 

ja ühinenud kohalike omavalitsuste võimekus talle seadustega pandud igapäevaste 

ülesannete täitmisel igapäevaselt laekuvate vahenditega on peale ühinemist vähenenud. 

Tulude ja kulude koostiste puhul väljendub ühinemise mõju suuremas tulumaksu osakaalus 

tegevustuludest, mille tõttu on vähenenud riigilt eraldatud toetused elaniku kohta. 

Vähenenud on ka omatulud nii elaniku kohta kui ka osakaalult tegevustuludest. Kuludest 

on küll vähenenud tööjõukulud ja majandamiskulud elaniku kohta aga seda vähesel määral. 

Samuti on suurenenud kohalike omavalitsuste netovõlakoormus (võlakohustuste ja 

likviidsete varade vahe) elaniku kohta. 
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Kuna Eesti kohalikes omavalitsustes on prognoositud elanike arvu vähenemist ka tulevikus 

ja on väga võimalik, et mõne aasta pärast on neist paljud uuesti silmitsi vähese elanike arvu 

probleemiga. Samas ei saa ka lõputult ühineda, kohalike omavalitsuste pindalad muutuksid 

liiga suureks ja asustustihedus liiga väikeseks, mis teeks nad raskesti hallatavaks. Seetõttu 

vajaks autori arvates edaspidi täiendavat analüüsi ka ühinemiste alternatiivide kasutamise 

võimalus.   
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THE IMPACT OF ACCESSION ON THE FINANCIAL 

SUSTAINABILITY OF ESTONIAN MUNICIPALITIES 

SUMMARY 

 

Despite the small size of Estonia population ageing, decline in regional areas and incline in 

urban areas has produced some major regional differences. The high cost and intricacy of 

offering public services have also raised doubts about the sustainability of a below average 

populated local government. 

Due to 2016, administrative reform law which stated that local governments with 

population under 5000 people had to decide within a year which local government they 

choose to amalgamate with. The governments not meeting the criteria would forcefully be 

amalgamated by the Government of the Republic, makes this master's thesis topic a very 

current issue. And because most Estonian local regional governments population is under 

the required limits the issue is relevant to most of the local regional governments and their 

inhabitants. 

Compared to the previous works analyzing the effects of amalgamating small local 

governments the main novelty of this thesis lies in the choice of method and object of the 

research. If the usual focal point in the research about administrative reforms is analyzing 

the current situation or short term periods then this thesis analyses the changes in the local 

governments main long term indicators and their connections. 

The issue in this thesis is that despite the amalgamation still being voluntary in 2016, the 

choice to amalgamate is driven by fear of forceful amalgamation. That means the local 

governments feel pressured and will amalgamate with other local governments to make up 

the required number of residents. Therefore, the influences of the choices being made can 

remain under analyzed. To achieve more balanced and justified choices it is important to 

figure out the positives and negatives of amalgamating local governments and the actual 

effect it has on them. 

The main research goal was finding out the effect amalgamation has on the financial 

sustainability of the local governments. 
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To achieve the main purpose of the thesis the first task was defining the term local 

government. Every resident in Estonia is associated with a local government in a form of 

local town or county with its own territorial and public authority. Based on the definition 

of local government the purpose of a local government is to organize and lead the local life 

based on the residents needs and interests. That involves many different functions such as 

social services, housing and utility services, public transport and the maintenance of the 

roads and streets, organizing accessibility to education and recreational activities etc. For 

the local government to perform the tasks set and required by the law they need to have 

access to certain amount of resources. Most the funds are allocated by the state budget 

therefore the local governments sustainability and success is very much dependent on the 

practices of states budget practices in regards of local governments. 

The second research goal was defining financial sustainability regarding local 

governments. Local governments financial sustainability can be viewed as an ability to 

offer long term and stable services, covering the associated costs from the budget. 

Accordingly, it is laid down by the law that the statutory local governments financial 

discipline factors are results from operating and net indebtedness. For more accurate 

evaluation other ratios and indicators should be taken into consideration at the same time. 

The third research goal was giving an overview of local governments amalgamation 

process. The voluntary amalgamation has already been taking place for ten years. At the 

beginning of 2016 the state accepted an administrative reform which sees all the local 

governments in 2017 with population under 5000 residents to be forcefully amalgamated 

by the Government of the Republic. Confirming the positive effects of the reform and the 

amalgamation will display in scale efficiencies, specialized officials, increasing available 

resources in the budget, increasing capability to self-finance, more effective leadership and 

in increasing resident’s involvement. On the other hand, the real outcome of the reform 

will be displayed by the decisions and choices of local leaders, members of the council and 

the residents. And a lot of them are unsure of what effect the reform might have on them. 

The fourth goal of the research was giving an overview of previous researches about the 

amalgamation of local governments. Because even the researches already conducted can be 

helpful in identifying the general trends and better management of the issues raised 

through the amalgamation. As every amalgamation is different so are the researcher, 

research methods and results different. Alto the previous researches remained in different 
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opinions regarding scale efficiencies there were similarities in decrease of different 

expenditure (mainly administrative expenditure). Majority of the researches also agreed 

that the amalgamation is important but not the only way of evening out the local 

governments situations. 

The fifth goal of the research was finding most suitable principles for evaluating the impact 

amalgamation has on the local governments. Twenty local governments that amalgamated 

between 2009 and 2013 were chosen for the survey sample. The base indicators to describe 

the chosen governments were taken from the Statistics Estonia data base, from applications 

Accounting Balances Systems and Riigiraha (governments financial data). Period analyzed 

being from 2007 to 2016. For analyzing indicators were chosen the local governments 

describing structural and demographic also economic indicators that focused more on the 

financial indicators regarding to the number of residents. To more clearly find out the 

impact amalgamation had on local governments that amalgamated they were compared to 

the local governments with similar number of residents. The correlation analysis was used 

to analyses the impact of the changes and to find connections between the indicators, that 

can also describe the connection trend and connection strength. 

The sixth research goal was identifying the post amalgamation demographic and economic 

changes impact on local governments financial sustainability and the connections between 

those changes. The biggest changes regarding the amalgamation were increasing number 

of residents and in increasing area size. In turn the increasing area size decreased the 

population density. And the increasing population also affected the local governments 

expenditure and revenue by increasing both the operating activities revenue and 

expenditure. Other post amalgamation impacts in local governments were shown as 

income tax increase in operating activities revenue, in subsidies per person and in decrease 

in self revenue per person and per activities revenue, in some employment expenditure and 

economic expenditure decrease per person and net indebtedness increase per person. 

As it has been predicted the population will continue to decrease in local governments in 

the future and it is possible that many of the local governments will once again face the 

issue of declining number of residents. In that sense, the local governments cannot be 

endlessly amalgamating as it would increase the area and decrease the density of 

population to the extent of making the local governments very difficult to manage. 
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Therefore, the author finds that it is necessary to carry out future analysis and research for 

alternatives of the amalgamation.  
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LISAD 

 

 



 

Lisa 1. Näitajate vaheline korrelatsioon perioodil 2007–2016.  

Allikas: autori koostatud (RV029 2017;RV06 2016; RV063 2016; Analüütilised vaated 2017; Aruanded 2017) alusel 

  Elanike arv Tööturusurveindeks Ülalpeetavate määr Pindala, km² 

Asustustihedus, in/km² 

kohta 

Elanike arv 1,000 0,297 -0,266 0,413 0,113 

Demograafiline tööturusurveindeks 0,297 1,000 -0,229 0,130 -0,109 

Ülalpeetavate määr -0,266 -0,229 1,000 -0,049 -0,067 

Pindala, km² 0,413 0,130 -0,049 1,000 -0,520 

Asustustihedus, in/km² kohta 0,113 -0,109 -0,067 -0,520 1,000 

Põhitegevuse tulud  0,967 0,256 -0,244 0,379 0,166 

Tulumaks elaniku kohta 0,115 -0,216 -0,208 0,210 -0,025 

Tulumaksu osakaal tegevustuludest 0,397 0,017 -0,311 0,203 -0,009 

Saadud toetused elaniku kohta -0,182 0,038 0,106 -0,046 0,058 

Saadud toetused osakaal tegevustuludest 0,026 0,245 0,124 -0,093 0,088 

Omatulud elaniku kohta -0,362 -0,198 0,169 -0,045 -0,078 

Omatulude osakaal tegevustuludest -0,385 -0,246 0,164 -0,097 -0,074 

Põhitegevuse tulem elaniku kohta 0,189 -0,126 -0,177 0,073 -0,069 

Põhitegevuse kulud  0,961 0,261 -0,234 0,381 0,178 

Tööjõukulud elaniku kohta -0,095 -0,136 0,262 0,109 0,062 

Tööjõukulud osakaal tegevuskuludest 0,166 0,066 0,308 0,140 0,070 

Majandamiskulud elaniku kohta -0,439 -0,293 0,069 -0,007 -0,084 

Majandamiskulud osakaal tegevuskuludest -0,265 -0,137 -0,078 -0,046 -0,056 

Netovõlakoormus elaniku kohta 0,253 -0,170 0,003 0,118 0,098 

 

 

 

 

  



 

Lisa 1. järg  

  

Põhitegevuse 

tulud  

Tulumaks 

elaniku kohta 

Tulumaksu 

osakaal 

tegevustulude

st 

Saadud 

toetused 

elaniku kohta 

Saadud 

toetuste 

osakaal 

tegevustulude

st 

Omatulud 

elaniku kohta 

Omatulude 

osakaal 

tegevustulude

st 

Põhitegevuse 

tulem elaniku 

kohta 

Elanike arv 0,967 0,115 0,397 -0,182 0,026 -0,362 -0,385 0,189 

Tööturusurveindeks 0,256 -0,216 0,017 0,038 0,245 -0,198 -0,246 -0,126 

Ülalpeetavate määr -0,244 -0,208 -0,311 0,106 0,124 0,169 0,164 -0,177 

Pindala, km² 0,379 0,210 0,203 -0,046 -0,093 -0,045 -0,097 0,073 

Asustustihedus, in/km² kohta 0,166 -0,025 -0,009 0,058 0,088 -0,078 -0,074 -0,069 

Põhitegevuse tulud  1,000 0,215 0,354 -0,112 -0,003 -0,274 -0,318 0,239 

Tulumaks elaniku kohta 0,215 1,000 0,602 -0,105 -0,493 0,000 -0,081 0,260 

Tulumaksu osakaal tegevustuludest 0,354 0,602 1,000 -0,631 -0,417 -0,572 -0,513 0,034 

Saadud toetused elaniku kohta -0,112 -0,105 -0,631 1,000 0,664 0,164 -0,055 -0,028 

Saadud toetused osakaal tegevustuludest -0,003 -0,493 -0,417 0,664 1,000 -0,453 -0,566 -0,215 

Omatulud elaniku kohta -0,274 0,000 -0,572 0,164 -0,453 1,000 0,947 0,271 

Omatulude osakaal tegevustuludest -0,318 -0,081 -0,513 -0,055 -0,566 0,947 1,000 0,172 

Põhitegevuse tulem elaniku kohta 0,239 0,260 0,034 -0,028 -0,215 0,271 0,172 1,000 

Põhitegevuse kulud  0,997 0,220 0,351 -0,104 0,001 -0,276 -0,320 0,200 

Tööjõukulud elaniku kohta 0,062 0,481 -0,152 0,279 -0,173 0,404 0,301 0,027 

Tööjõukulud osakaal tegevuskuludest 0,222 0,208 0,228 -0,169 -0,057 -0,179 -0,153 -0,273 

Majandamiskulud elaniku kohta -0,342 0,160 -0,400 0,146 -0,420 0,801 0,759 0,133 

Majandamiskulud osakaal tegevuskuludest -0,303 -0,221 0,028 -0,448 -0,354 0,156 0,309 -0,211 

Netovõlakoormus elaniku kohta 0,243 0,364 0,277 0,027 -0,044 -0,197 -0,210 0,043 

 

 

  



 

Lisa 1. järg  

  Põhitegevuse kulud  

Tööjõukulud 

elaniku kohta 

Tööjõukulud 

osakaalud 

tegevuskuludest 

Majandamiskulud 

elaniku kohta 

Majandamiskulud 

osakaalud 

tegevuskuludest 

Netovõlakoormus 

elaniku kohta 

Elanike arv 0,961 -0,095 0,166 -0,439 -0,265 0,253 

Tööturusurveindeks 0,261 -0,136 0,066 -0,293 -0,137 -0,170 

Ülalpeetavate määr -0,234 0,262 0,308 0,069 -0,078 0,003 

Pindala, km² 0,381 0,109 0,140 -0,007 -0,046 0,118 

Asustustihedus, in/km² kohta 0,178 0,062 0,070 -0,084 -0,056 0,098 

Põhitegevuse tulud  0,997 0,062 0,222 -0,342 -0,303 0,243 

Tulumaks elaniku kohta 0,220 0,481 0,208 0,160 -0,221 0,364 

Tulumaksu osakaal tegevustuludest 0,351 -0,152 0,228 -0,400 0,028 0,277 

Saadud toetused elaniku kohta -0,104 0,279 -0,169 0,146 -0,448 0,027 

Saadud toetused osakaal tegevustuludest 0,001 -0,173 -0,057 -0,420 -0,354 -0,044 

Omatulud elaniku kohta -0,276 0,404 -0,179 0,801 0,156 -0,197 

Omatulude osakaal tegevustuludest -0,320 0,301 -0,153 0,759 0,309 -0,210 

Põhitegevuse tulem elaniku kohta 0,200 0,027 -0,273 0,133 -0,211 0,043 

Põhitegevuse kulud  1,000 0,083 0,245 -0,334 -0,297 0,248 

Tööjõukulud elaniku kohta 0,083 1,000 0,667 0,254 -0,443 -0,107 

Tööjõukulud osakaal tegevuskuludest 0,245 0,667 1,000 -0,341 -0,377 0,117 

Majandamiskulud elaniku kohta -0,334 0,254 -0,341 1,000 -0,526 -0,237 

Majandamiskulud osakaal 

tegevuskuludest -0,297 -0,443 -0,377 -0,526 1,000 -0,350 

Netovõlakoormus elaniku kohta 0,248 -0,107 0,117 -0,237 -0,350 1,000 
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