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1.  OMAVALITSUSKORRALDUSE MUDELITE VÕRDLUS 

 Minivaldade 

Eesti 

Omavalitsus-

liitude Eesti 

Kahetasandiline 

Eesti 

Kihelkondade 

Eesti  

Tõmbekeskuste 

Eesti  

Maakondade 

Eesti  

Omavalitsus-

korralduse 

lühikirjeldus 

Säilib tänane olu-

kord, kus omavalit-

suste võime neile 

pandud ülesandeid 

täita on väga eri-

nev. Keskused ja 

tagamaad ei moo-

dusta loogilisi oma-

valitsuslikke tervi-

kuid. Halduskorral-

dus jääb killustu-

nuks. 

Säilib tänane olu-

kord, kuid omava-

litsused delegeeri-

vad osa ülesandeid 

koos vahenditega 

maakondlikule  

avalik-õiguslikule 

liidule. Liitu  kuu-

lumine on kohus-

tuslik, selle moo-

dustamiseks ei kor-

raldata kohalikke 

valimisi. 

I tasandi omava-

litsustena toimivad 

tänased omavalit-

sused. Lisandub 

teine demokraatli-

kult valitav omava-

litsustasand, mis 

moodustatakse 

tänaste maakondade 

baasil. 

Suur osa tänaseid 

omavalitsusi ühineb 

oma lähimate naab-

ritega koondudes 

II
1
 taseme 

tõmbekeskuste 

ümber. Samas 

tegutsevad iseseis-

vatena ka omavalit-

sused, mis on III 

või IV tasandi 

tõmbekeskused.  

Uued omavalit-

sused moodusta-

takse vähemalt III 

taseme tõmbekes-

kuste ümber. 

Tekivad omavalit-

sused, milles on 

keskus ning sellega 

koos toimiv taga-

maa. 

Omavalitsustena 

toimivad vähemalt 

IV taseme 

tõmbekeskusega 

piirkonnad. 

Tekivad tugevate 

keskustega 

omavalitsused, kus 

keskus või mitu 

seotud keskust ja 

tagamaa toimivad 

ühtse tervikuna. 

Võimalik riik-

likult koordi-

neeritud re-

formiprotsess  

Puudub Riik kohustab kõiki 

omavalitsusi liitu-

ma maakondliku 

omavalitsusliiduga, 

luuakse õiguslik 

raamistik avalik-

õiguslike liitude 

moodustamiseks 
ning neile ülesan-

nete üleandmiseks. 

Seadusega luuakse 

uus omavalitsus-

tasand koos sinna 

juurde kuuluvate 

ülesannetega. 

Riik annab ette 

tähtaja ja minimaal-

se rahvaarvu ning 

omavalitsused va-

livad ise, kellega 

liituda. Kes ei suu-

da tähtajaks part-

nerit leida, ühenda-

takse valitsuse 

otsusega. 

Riik annab ette 

tähtaja ja keskused, 

kellega liituda ning 

omavalitsused vali-

vad ise, milliste 

keskustega liituda. 

Kes ei suuda 

tähtajaks partnerit 

leida, ühendatakse 

valitsuse otsusega. 

Riik annab ette 

tähtaja ja minimaal-

se rahvaarvu ning 

omavalitsused vali-

vad ise kellega lii-

tuda. Kes ei suuda 

tähtajaks partnerit 

leida, ühendatakse 

valitsuse otsusega. 

                                                           
1
 Tõmbekeskus on linn või asula, mille esmane funktsioon on tagada ümbritsevate alade elanike varustamine teenuste (nii kommerts- kui avalike teenustega) ja kaupadega. 

Esmatasandi tõmbekeskus on maa-asulate grupi keskus, mis on teatud piirkonna elanikele esmane tõmbekoht. Teise tasandi tõmbekeskus ehk kohaliku keskus on suurem 

asula, mis on enamasti tõmbekeskuseks mitme esmatasandi keskuse ja nende tagamaa elanikele. Kolmanda tasandi tõmbekeskus ehk piirkondlik keskus on suurem asula, mis 

on tõmbekeskuseks omakorda mitmele teise tasandi piirkonnale. Neljanda tasandi tõmbekeskuseks loetakse maakonnakeskust, mis teenindab kogu maakonda, kuid võib 

mõningate teenuste osas ületada teeninduspiirkonnana ka maakonnapiire (kultuur, haridus, teenindus, kaubandus, rahvusvahelised suhted jt). On tõmbekeskuseks kõigile 

eelnevate tasandite keskuste ja nende tagamaade elanikele. Allikas: http://www.viljandimaa.ee/?id=2.  

http://www.viljandimaa.ee/?id=2
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 Minivaldade 

Eesti 

Omavalitsus-

liitude Eesti 

Kahetasandiline 

Eesti 

Kihelkondade 

Eesti  

Tõmbekeskuste 

Eesti  

Maakondade 

Eesti  

Omavalitsuste 

arv pärast 

reformi  

Ei muutu reformi 

tulemusena 

Ei muutu reformi 

tulemusena 

Lisandub 15 teise 

taseme 

omavalitsust. 

70-100 30-50 20-25 

Elanike arv 

omavalitsuses 

Rohkem kui pooltes 

omavalitsustes elab 

alla 1800 inimese.  

Rohkem kui pooltes 

omavalitsustes elab 

alla 1800 inimese.  

I tasand min: 100  

II tasand min: 

10000  

Min: 3000  

 

Min: 5000-10000 

 

Min: 25000 (va 

Hiiumaa) 

 

Mõju 

omavalitsuste 

võimekuse 

ühtlustamisele 

Omavalitsuste 

vaheliste erinevuste 

kasv jätkub. 

Omavalitsuste 

vaheliste erinevuste 

kasv jätkub. Või-

mekuse mõningane 

ühtlustumine toi-

mub läbi ülesannete 

delegeerimise 

omavalitsusliidule. 

Ühtlustumine toi-

mub maakondlikul 

tasandil läbi I tasan-

di omavalitsuste 

ülesannete mahu 

olulise vähenda-

mise.  

Süsteem ei korras-

tu,  moodustuvad 

erinevat tüüpi ja 

võimekusega 

omavalitsused. 

Koondutakse III 

tasandi tõmbekes-

kuste ümber, teki-

vad sarnase suuruse 

ja võimekusega 

omavalitsused. 

Tekivad võrreldava 

suuruse ja võime-

kusega omavalit-

sused, kus on üks 

või mitu olulist 

tõmbekeskust.  

Ülesannete 

jaotus riigi ja 

omavalitsuste 

vahel 

Riik peab tulevikus 

üle võtma osa koha-

likke ülesandeid 

koos ressursiga (n. 

gümnaasiumihari-

duse korraldamine). 

Riigilt omavalitsus-

tele täiendavaid 

ülesandeid ei ole 

võimalik anda. 

Kvaliteetsemate 

teenuste pakkumi-

seks saab riik oma-

valitsusi kohustada 

moodustama ühis-

asutusi ning tegema 

koostööd 

 

Riik  ja omavalitsu-

sed võivad osa 

praeguseid ülesan-

deid (n. sotsiaal-

valdkonnas) dele-

geerida maakond-

likule omavalitsus-

liidule, kuid see 

toob kaasa vastutu-

se hajumise ja olu-

korra, kus paljude 

otsuste tegemisel 

puudub demokraat-

lik mandaat. Üles-

annete üleandmisel 

lepingutega võib 

tekkida ülesannete 

jaotuse erinevus 

maakonniti. 

Ülesanded saab 

ümber jagada riigi 

ja kahe  omavalit-

sustasandi vahel.  

Tuginedes teiste 

riikide kogemusele 

ja Eestis toimuva-

tele arengutele, 

võiks II tasandi 

korraldada olla seni 

omavalitsuste kor-

raldatav gümnaa-

siumiharidus, riigi 

funktsioonidest 

suurem roll ette-

võtluse arendamise 

ja tööhõive  

tõstmise osas. 

Ühinemine ei pruu-

gi tagada piisava 

ning ühtlase võime-

kusega omavalit-

susi, mistõttu riik 

peab tulevikus koos 

ressursiga üle võt-

ma osa kohalikke 

ülesandeid. Riigilt 

omavalitsustele 

täiendavaid üles-

andeid anda ei ole 

võimalik.  Kvali-

teetsemate teenuste 

pakkumiseks saab 

riik kohustada 

moodustama 

ühisasutusi ning 

tegema koostööd. 

Kohalikel 

omavalitsustel tekib 

suutlikkus enamiku 

seadusega pandud 

ülesannete 

täitmiseks ning 

enamasti puudub 

vajadus ülesannete 

üleandmiseks 

riigile. Riigilt 

omavalitsustele 

antavad ülesanded 

sõltuvad 

moodustunud 

omavalitsuste 

suurusest.  

Riik saab koos 

ressursiga üle anda 

tänased 

maavalitsuste 

kohaliku 

iseloomuga 

ülesanded ja 

riiklikud ülesanded, 

kus maakond on 

optimaalne 

territoorium teenuse 

korraldamiseks.  
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 Minivaldade 

Eesti 

Omavalitsus-

liitude Eesti 

Kahetasandiline 

Eesti 

Kihelkondade 

Eesti  

Tõmbekeskuste 

Eesti  

Maakondade 

Eesti  

Reformi mõju 

omavalitsuste 

eelarvetele  

Eelarved ei muutu 

või perspektiivis 

vähenevad, kuna 

elanike arvu vähe-

nemisest tingituna 

vähenevad maksu-

laekumised koha-

likku eelarvesse 

ning osa omava-

litsuse ülesandeid 

antakse täitmiseks 

riigile üle. Juhti-

miskulude osakaal 

eelarvetes kasvab. 

Kulud suurenevad, 

kuna tekib vajadus 

üleval pidada ava-

lik-õiguslike liitude 

juurde loodavat 

ametkonda, mis 

võib mõnevõrra vä-

hendada spetsialis-

tide vajadust koha-

likul tasandil, ent 

mitte täies ulatuses. 

Maakondliku oma-

valitsusliidu tase-

mele iseseisvat 

tulubaasi ei teki. 

I taseme omavalit-

suste eelarved vä-

henevad  koos üles-

annete andmisega II 

tasemele. II taseme 

omavalitsusele tu-

leb kujundada ise-

seisev tulubaas ja  

olemasolevad mak-

sutulud tasandite 

vahel ümber jagada.  

Uue haldustasandi 

lisandumisega 

kasvavad oluliselt 

ka juhtimiskulud.  

Eelarved reformi 

tulemusel oluliselt  

ei muutu, juhtimis-

kulude osakaal vä-

heneb mõnevõrra. 

Kulud suurenevad, 

samas osa säästust 

suundub potent-

siaalsete funktsio-

naalsete ühisasu-

tuste administreeri-

miseks. 

Lisandub ressurss 

riigilt üle antud 

ülesannete 

täitmiseks. 

Juhtimiskulude 

osakaal väheneb. 

Lisandub ressurss 

riigilt üle antud 

ülesannete 

täitmiseks 

Juhtimiskulude 

osakaal väheneb 

oluliselt. 

Tulubaaside 

erisuste 

tasandamine - 

tasandusfond 

Tasandamise vaja-

dus kasvab, sest 

üha enam omava-

litsusi ei tule oma 

elanikelt kogutavate 

maksutuludega 

toime. Samuti 

kasvavad erine-

vused omavalitsuste 

vahel.  

Tasandamise vaja-

dus kasvab, sest 

üha enam omavalit-

susi ei tule oma ela-

nikelt kogutavate 

maksutuludega toi-

me. Tasandusfond 

on võimalik üle 

anda maakondliku 

omavalitsusliidu 

tasemele. 

Tasandamise vaja-

dus võib väheneda, 

kui omavalitsuste 

ülesanded vähene-

vad ja muutuvad 

ühetaolisemaks 

seoses ülesannete 

liikumisega II 

tasandile. Tasan-

dusfond on või-

malik üle anda II 

taseme omava-

litsuse tasemel. 

Tasandamise vaja-

dus kasvab, sest 

üha enam omava-

litsusi ei tule oma 

elanikelt kogutavate 

maksutuludega 

toime. Samuti kas-

vavad erinevused 

omavalitsuste 

vahel. 

Tasandamise 

vajadus väheneb, 

sest omavalitsused 

muutuvad 

ühetaolisemaks. 

Piirkondlikust 

eripärast tulenev 

tasandamise 

vajadus säilib. 

 Piirkondlikust 

eripärast tulenev 

tasandamise 

vajadus säilib vähe-

sel määral, ülejää-

nud vahendid on 

võimalik suunata 

tulubaasi. 

Riigi 

sihtotstarbe-

lised eraldised 

Pigem kasvavad, 

sest ebavõrdsus 

omavalitsuste 

võime vahel tulusid 

teenida kasvab. 

On võimalik anda 

üle maakondlikule 

omavalitsusliidule. 

On võimalik 

suunata II taseme 

omavalitsuse 

tulubaasi. 

Pigem kasvavad, 

sest ebavõrdsus 

omavalitsuste vahel 

tulusid teenida 

kasvab. 

On osaliselt 

võimalik anda üle 

tulubaasi. 

On osaliselt 

võimalik anda üle 

tulubaasi. 
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 Minivaldade 

Eesti 

Omavalitsus-

liitude Eesti 

Kahetasandiline 

Eesti 

Kihelkondade 

Eesti  

Tõmbekeskuste 

Eesti  

Maakondade 

Eesti  

Kohalik 

demokraatia  

Omavalitsuste eri-

sused kasvavad. 

Omavalitsuste auto-

noomia ja kodanike 

võimalus otsustada 

kõigi kohaliku 

olemusega üles-

annete osas vähe-

neb, kuivõrd oma-

valitsused ei tule 

kõigi neile pandud 

ülesannete täitmi-

sega toime. Võib 

tekkida ametis 

olevate kohalike 

võimukandjate 

põlistumine.  

Omavalitsuste eri-

sused kasvavad. 

Otsuste delegee-

rimine maakondliku 

omavalitsusliidu 

tasemele hägustab 

demokraatlikku 

valitsemismehhanis

mi, kuna olemus-

likult teise tasandi 

omavalitsusena 

tegutsev omava-

litsusliit ei ole de-

mokraatlikult vali-

tud valimistel 

esindama kohalike 

elanike huve. 

Lisandub üks 

demokraatlikult 

valitud 

valitsemistasand, 

kuhu tekib reaalne 

konkurents.  

Samas hajutab 

lisanduv 

valitsemistasand 

vastutust.  

Mõnevõrra 

suureneb 

konkurents 

valimistel.  

Suureneb 

konkurents 

valimistel. Võib 

kaaluda 

valimisringkondade 

moodustamist. 

Konkurents vali-

mistel suureneb 

oluliselt.  Oluliselt 

suureneb ka 

omavalitsuse 

autonoomia, sh 

finantsautonoomia, 

kuna maakonna 

omavalitsus on 

suuteline otsustama 

ja täitma kõiki 

omavalitsuslikke 

ülesandeid. Võib 

kaaluda 

valimisringkondade 

moodustamist. 

Osavallad Enamasti puudub 

vajadus. 

Enamasti puudub 

vajadus. 

Enamasti puudub 

vajadus. 

Võib moodustada 

osavaldasid. 

Üleminekuperioodil 

võib kaaluda 

osavaldade ja 

halduskogude 

kohustuslikkust. 

Üleminekuperioodil 

võib kaaluda 

osavaldade ja 

halduskogude 

kohustuslikkust. 

Mõju 

ettevõtlus-

keskkonnale  

Enamik 

omavalitsusi ei 

suuda reaalselt 

mõjutada kohalikku 

ettevõtluskeskkon-

da ja  oma elanike 

töökohtadega seon-

duvaid küsimusi. 

Sõltub sellest, 

milliseks kujuneb 

omavalitsusliidu 

pädevus 

ettevõtluskeskkond

a puudutavate 

otsuste tegemisel. 

Maakonna tasandile 

tekib võimekus et-

tevõtluskeskkonna 

arendamiseks. Ter-

vikliku arengu ta-

kistuseks võib saa-

da vastutuse haju-

mine eri omavalit-

sustasandite vahel. 

Märkimisväärset 

efekti ei anna, sest 

omavalitsus ei 

esinda tööjõuareaali 

ja ei suuda pakkuda 

terviklikke 

lahendusi 

ettevõtjatele.  

Omavalitsus esin-

dab kohalikku töö-

jõuareaali ja suudab 

pakkuda lahendusi 

ettevõtjatele. Mõju 

sõltub ka omavalit-

sustele üleantava-

test riiklikest 

ülesannetest. 

Omavalitsus esin-

dab tööjõuareaali ja 

suudab pakkuda 

terviklikumaid la-

hendusi ettevõtja-

tele. Mõju sõltub ka 

omavalitsustele üle-

antavatest riiklikest 

ülesannetest. 

Mõju finants-

suutlikkusele 

Rahvastiku 

vananedes ja 

Rahvastiku vanane-

des ja vähenedes 

Rahvastiku 

vananedes ja 

Paraneb 

finantsvõimekus, 

Paraneb 

finantsvõimekus ja 

Paraneb 

finantssuutlikkus ja 
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 Minivaldade 

Eesti 

Omavalitsus-

liitude Eesti 

Kahetasandiline 

Eesti 

Kihelkondade 

Eesti  

Tõmbekeskuste 

Eesti  

Maakondade 

Eesti  
vähenedes jäävad 

nõrgemad 

omavalitsused 

veelgi enam 

sõltuvaks riigi abist 

(tasandusfondist). 

jäävad nõrgemad 

omavalitsused veel-

gi enam sõltuvaks 

tasandusfondist. 

Liidu iseseisva 

investeerimissuut-

likkuse tekkimine 

eeldab omavalit-

suste eelarvevahen-

dite üleandmist. 

vähenedes jäävad 

nõrgemad oma-

valitsused veelgi 

enam sõltuvaks 

riigi abist (tasan-

dusfondist). II 

tasandil on võima-

lik tekitada isesei-

sev investeerimis-

suutlikkus. 

kuid iseseisev 

investeerimissuutlik

kus puudub.  

keskmise mahuga 

investeeringute 

tegemine on 

jõukohane. 

muutub 

võimalikuks ka 

suuremahuliste 

investeeringute 

tegemine 

omavalitsuse 

tasandil. 

Maakonna-

keskuste
2
 roll 

Maakonnakeskus 

tegutseb eelkõige 

oma huvidest 

lähtudes. 

Maakonnakeskuse 

roll kogu maakonna 

teenindaja ja 

keskusena muutub 

olulisemaks ja 

võimaldab 

läbimõeldumat 

teenuste korraldust. 

Maakonnakeskuse 

roll kogu maakonna 

teenindaja ja 

keskusena muutub 

olulisemaks ja 

läbimõeldumaks. 

Maakonnakeskus 

tegutseb eelkõige 

oma huvidest 

lähtudes. 

Maakonnakeskuse 

roll oma tagamaa 

teenindaja ja 

keskusena muutub 

olulisemaks ja 

läbimõeldumaks. 

Maakonnakeskuse 

roll kogu maakonna 

teenindaja ja kes-

kusena muutub 

olulisemaks ja läbi-

mõeldumaks oma-

des reaalset võimet 

koordineerida tee-

nuste korraldust 

kogu toimepiir-

konna vajadusi 

silmas pidades. 

Maavalitsuste 

roll 

maakondliku 

arengu 

tagajana 

Võib tugevneda, 

kui riik peab osa 

teenuste pakkumise 

koondama maa-

konna tasemele.  

Samas nt seoses 

hariduse või 

sotsiaalvaldkonna 

teenuste korralda-

Maavalitsused 

saavad loobuda 

maakonna tasa-

kaalustatud arengu 

tagaja funktsioonist 

osas, mis puudutab 

kohalikke ülesan-

deid ja jätkata riik-

liku järelevalve 

Maavalitsused saa-

vad loobuda maa-

konna tasakaalus-

tatud arengu tagaja 

funktsioonist osas, 

mis puudutab koha-

likke ülesandeid ja 

jätkata riikliku järe-

levalve teostajana. 

Võib tugevneda, 

kui riik peab osa 

teenuste pakkumise 

koondama maakon-

na tasemele. Samas 

nt seoses hariduse 

või sotsiaal-

valdkonna teenuste 

korraldamises 

Maavalitsus jätkab 

maakonna 

tasakaalustatud 

arengu ühe tagajana 

ning riigiasutuste 

tegevuse 

koordineerijana 

maakonnas. 

 

Maavalitsuste 

senine riikliku 

järelevalve teos-

tamine organisee-

ritakse ümber 

moodustades 

regionaalsed 

järelvalveüksused. 

Muud maavalitsuse 

                                                           
2
 Omavalitsus, mille territooriumil asub maavalitsus.  
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 Minivaldade 

Eesti 

Omavalitsus-

liitude Eesti 

Kahetasandiline 

Eesti 

Kihelkondade 

Eesti  

Tõmbekeskuste 

Eesti  

Maakondade 

Eesti  
mises senisest suu-

rema rolli omanda-

misega suureneb 

probleem, kus sama 

institutsioon vastu-

tab nii valdkonna 

korraldamise kui 

järelevalve eest. 

teostajana.  Enamus ülesandeid 

on võimalik üle 

võtta II tasandi 

omavalitsusele või 

valdkonna-

ministeeriumidele 

senisest suurema 

rolli omandamisega 

suureneb probleem, 

kus sama institut-

sioon vastutab nii 

valdkonna korral-

damise kui järele-

valve eest. 

 rollid võtab üle 

omavalitsus, osa-

liselt ka valdkonna-

ministeeriumid. 

Maakondliku 

omavalitsus-

liidu roll 

Jätkab 

omavalitsuste 

vabatahtliku 

koostööorganina. 

Muutub avalik-

õiguslikuks 

organisatsiooniks. 

 

Asendub II tasandi 

omavalitsusega. 

 

Jätkab 

omavalitsuste 

vabatahtliku 

koostööorganina. 

Tegevuse mõte 

muutub küsitavaks, 

kui maakonnas on 

vaid mõned 

omavalitsused. 

Võimalik 

piirkondlike või 

funktsionaalsete  

liitude 

moodustamine 

suuremal 

territooriumil. 

Asendub omavalit-

susega. Võimalik 

vabatahtlike  funk-

tsionaalsete liitude 

moodustamine 

suuremal territoo-

riumil, mis võimal-

daks võtta täitmi-

seks ka riiklikke 

funktsioone (nt 

kutseharidus, 

tööhõive, haiglad). 

 

 

 

 

 

 

  


