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Haldusreformi seaduse eelnõu on kõigile 
arvamuste ja ettepanekute tegemiseks 

kättesaadav eelnõude infosüsteemis ja 
rahandusministeeriumi kodulehel. Riigihalduse 
ministri Arto Aasa sõnul on läbitud esimene oluline 
etapp omavalitsuste tugevamaks ja võimakamaks 
muutmisel, et pakkuda inimestele paremaid 
teenuseid.

„Pooleaastase töö 
tulemusena oleme 
jõudnud ühe olulise 
verstapostini ja saame 
tutvustada haldusreformi 
käivitamiseks vajalikku 
seaduse eelnõud, millele 
ootame kõigilt osapooltelt 
konstruktiivset tagasi-
sidet,“ ütles riigihalduse 
minister.

„Juba tänase seisuga on teada, et ühinemis-
läbirääkimised käivad enam kui 20 piirkonnas, 
hõlmates kokku üle saja omavalitsuse. See näitab, 

et omavalitsuste juhtimises ja korralduses on soov 
muutusteks. Samas tuleb tõdeda, et aega järgmise 
aasta 1. oktoobrini pole palju enam jäänud. Just 
see on ka valminud eelnõusse kirja pandud viimane 
võimalik hetk ühinemisläbirääkimisi alustada. Seega 
on omavalitsusjuhtidel aeg hakata tegutsema, sest 
omaalgatuslik ühinemine on vaieldamatult kõige 
sujuvam tee.“ lisas minister Aas.

Eelnõu kohaselt teeb 
valitsus ettepaneku 
ühinemiseks neile 
omavalitsustele, kes 
ei vasta 2017. aasta 1. 
jaanuariks 5000 elaniku 
miinimumkriteeriumile.

Nii vabatahtlikud kui 
ka valitsuse algatatud 
ühinemised jõustuvad 

eelnõu kohaselt ühe korraga 2017. aasta oktoobris 
toimuvate kohalike omavalitsuste valimistega.

Omaalgatuslikult ühinenud ja kriteeriumile vastavale 

HALDUSREFORMI SEADUSE EELNÕU:
• eelnõude infosüsteemis - https://eelnoud.

valitsus.ee/main/mount/docList/7a8fcd91-
77ec-4293-8555-09c23c1081a3

• rahandusministeeriumi kodulehel - http://
www.fin.ee/haldusreformi-seaduse-eelnou-
saadeti-avalikule-kooskolastusringile/

Haldusreformi seaduse eelnõu saadeti 
avalikule kooskõlastusringile
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Ühinemisekspertide tuge on võimalik 
saada kõigil omavalitsustel, kes soovivad 

alustada või jätkata ühinemisläbirääkimisi ning 
kaasata selleks eksperte, kel kõigil kogemus 
omavalitsuste ühinemiste läbiviimisele kaasa 
aitamisest. Rahandusministeerium jätkab Euroopa 
Sotsiaalfondi vahenditest „Kohaliku ja regionaalse 
arendusvõimekuse programmi“ raames keskset 
ühinemisekspertide meeskonna rahastamist 
senisest suuremas mahus. 

Ühinemisnõustajate tegevus sisaldab eelkõige 
järgmisi erinevaid tegevusi, mille seast omavalitsustel 
on võimalik valida nende jaoks olulisemad etapid, 
kus on soov lisajõu järele.

 ● Ühinemisläbirääkimiste protsessi nõustamine 
ja toetamine – ajakava ja eesmärkide seadmise 
toetamine, protsessi jooksev nõustamine 
tegevuste kavandamisel.

 ● Selgitus- ja teavitustegevus – ühinemis-
seminaride korraldamise toetamine, vajadusel 
täiendavate väiksemate analüüside teostamine 
(sotsiaalmajanduslike, demograafiliste, või 
finantsmõjude analüüs jne).

 ● Ühinemislepingu koostamise nõustamine ja 
toetamine – ehk ekspertide poolt esitatud 
võimalike mudelite ja stsenaariumite 
rakendamine, kokkulepete saavutamine ühiste 
teenuste osutamiseks või korraldamiseks ning 
ülesannete täitmise konsolideerimiseks. 

 ● Juriidiline nõustamine – ühinemis-
dokumentatsiooni ja uue KOV organisatsiooniga 
seotud juriidiliste toimingute kavandamisel.

 ● Elanike arvamuse väljaselgitamine – elanike 

arvamuse väljaselgitamise ettevalmistamine ja 
korraldamine.

 ● Finantsplaneerimise nõustamine – uue KOV 
organisatsiooniga seotud varaliste kohustuste ja 
eelarvemõjude hindamisel ja kavandamisel.

Varasemalt on nõustajate meeskonda kuulunud 
Rivo Noorkõiv OÜ Geomediast, Tallinna Ülikooli 
avaliku halduse professor Georg Sootla ja lektor 
Kersten Kattai ning Tallinna Tehnikaülikooli lektor ja 
ühinenud Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus. 
Jaanuarist 2016 alustab tööd suurem meeskond, 
kel kõigil põhjalik ühinemisprotsessides osalemise 
kogemus.

Ühinemiseksperdi taotlemiseks peab taotlejatel 
olema volikogu otsusega algatatud ametlikud 
ühinemisläbirääkimised. Sooviavalduse esitamiseks 

Info ühinemisekspertide
taotlemiseks

uuele kohalikule omavalitsusele (KOV) annab riik 
ühe elaniku kohta sada eurot. Piiranguga, et see ei 
ole rohkem kui 800 000 eurot ja vähem kui 300 000 
eurot ühe ühineva omavalitsuse kohta.

Riigihalduse minister on teinud valitsusele 
ettepaneku maksta ühekordse boonusena lisaks 
veel 250 000 eurot omavalitsusele, kus ühinemise 
tulemusena elab vähemalt 11 000 elanikku või 
ühinemine hõlmab tervet maakonda.

„Haldusreformi seaduse eelnõu on esimene etapp 
omavalitsuste töö kaasajastamisel. Omavalitsuste 
ühinemisele lisaks soovitakse uuendada ka 

omavalitsuste rahastamist ja töökorraldust ning 
soodustada strateegilist koostööd. Oleme juba ka 
valminud eelnõus näinud ette osavallakogu loomise 
võimalust, kui täiendavat sisemist demokraatiat 
soodustavat abivahendit,“ ütles Aas.

Eelnõu koostamisele eel-nenud enam kui poole 
aasta jooksul panustasid ettevalmistustesse aka-
deemilistest ekspertidest ja praktikutest koosnev 
ekspertkomisjon, pea-ministri moodustatud 
valitsuskomisjon ning sajad aktiivsed osalejad 
maakondlikel reformiteemalistel aruteluseminaridel.

INFO, KUIDAS KONSULTANTI TAOTLEDA
• Kui ametlikult osaletakse ühinemis-

läbirääkimistes, tuleb lühidalt kirjeldada 
seniste läbirääkimiste käik ja seatud 
eesmärgid.

• Seejärel tuleb täita taotlusvorm ja esitada see 
rahandusministeeriumile.

• Taotlusvorm on kättesaadav rahandus-
ministeeriumi kodulehelt (lehekülje lõpus): 
http://www.fin.ee/haldusreform/

• Vorm tuleb esitada aadressile 
yhinemiskonsultant@fin.ee.

http://www.fin.ee/haldusreform/
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Ühinemistoetused läbi avatud
taotlusvoorude

Ühinemistega seonduvaid tegevusi toetatakse 
lisaks ühinemisnõustajatele ka avatud 

taotlusvoorude raames.

Detsembrist alates on võimalik taotleda 
maakonnaülese või enam kui 11 000 elanikuga 
ühinemise puhul ühinemise koordinaatorit. 
Koordinaator on projektijuht, kes koordineerib 
maakonnas toimuvaid ühinemiste protsesse – juhib 
ühinemist igapäevaselt, valmistab ette materjalid, 
korraldab koosolekuid ja komisjonide kohtumisi, 
tegeleb osapoolte vahelise kommunikatsiooniga.

Koordinaatoreid saavad taotleda maavalitsused, 

omavalitsusliit, maakondlikud arenduskeskused 
või ühinevad omavalitsused, määrates ühe 
omavalitsuse, kes koordinaatori palkab.

Tegemist on avatud taotlusvooruga ning projektide 
esitamisel hinnatakse koordinaatori vajadust, ühi-
neva piirkonna suurust, projektitaotluse läbim-
õeldust jmt. Omavalitsused, kes on volikogu otsusega 
algatanud ja nõustunud ühinemisläbirääkimistega 
saavad hindamisel kõrgemaid punkte.

Esimese taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg 
on 20.jaanur 2016.

“OMAVALITSUSÜKSUSTE VABATAHTLIKU ÜHINEMISE KOORDINEERIMINE” 
TAOTLUSVOORU INFOPÄEV

• Aeg: 29. detsember 2015 kella 10:30 kuni kella 13:00

• Asukoht: Paide Kultuurikeskus aadressil Pärnu 18, Paide

• Korraldab: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

• Lisainfo ja registreerimine: http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=2050

tuleb täita taotlus, kirjeldades senist läbirääkimiste 
käiku, tuues välja millistele omavalitsustele 
on läbirääkimiste alustamiseks volikogu poolt 
ettepanekud tehtud ning kas sellele on kõigi 
ettepaneku saanute poolt vastatud ning millistes 
ühinemise ettevalmistamise etappides enim abi 
oodatakse. Taotlusvorm on leitav lehekülje lõpust: 
http://www.fin.ee/haldusreform/.

Taotlusi ühinemiseksperdi saamiseks saab esitada 

Rahandusministeeriumile alates 21. detsembrist 
2015, taotlus koos lisadega tuleb esitada aadressile 
yhinemiskonsultant@fin.ee.

Avalduste vastuvõtmine ja nõustamisotsuste 
tegemine toimub jooksvalt vastavalt tingimustele 
vastavate sooviavalduste laekumisele, kuid mitte 
harvem kui kord kvartalis. Eksperdid alustavad tööd 
2016. aasta alguses.
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