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Vajalikud tegevused (üldine) 

• Volikogu arvamus VV ettepaneku kohta - 
hiljemalt 15. mai  

• Ühinemisläbirääkimised VV ettepaneku alusel 
– märts-mai (sh elanike küsitlus 23-24.04) 

• Ühinemiskokkuleppe kinnitamine – hiljemalt 
15. juuni, sooviavalt hiljemalt 15. mai (sh 
avalikustamine 15 kp)  

 



Seotud osapooled 

• Volikogu – arvamus VV ettepaneku, 
ühinemiskokkuleppe kinnitamine (3-5 istungit)  

• Delegatsioonid-volikogu – läbirääkimised (vähemalt 4-
5 nõupidamist)  

• Valla/linnavalitsus – elanike küsitlus, eelnõude 
ettevalmistamine (küsitluse planeerimine, läbiviimine, 
volikogu eelnõud, vähemalt 3 istungit) 

• Elanikud – avalikustamine, küsitlus  
 

• Sarnane protsess varasematele 
ühinemisläbirääkimistele, kuid oluliselt kiirendatud 
tempos 



Ajakava seadusest tulenev 

• 15.02 VV ettepanek  

• 23-24.04 elanike küsitlus  

• 15.05 KOV volikogu otsus – seisukoha võtmine 
VV ettepanekule  

• 15.06 – ühinemiskokkuleppe sõlmimine, 
valimisi puudutavad otsused  

• 15.07 – VV võtab vastu määruse HTK  
muutmiseks 

 



Ajakava – ühinemiskokkulepe sõlmimine 

20.02-02.04.2017: Läbirääkimised ühinemiskokkuleppe sõlmimiseks  
(ca 6 nädalat), konkreetsed tegevused: 
1. Sissejuhatav nõupidamine: ühinemiskokkulepe ja –lepingu 

muutmise formaat ja ulatus; läbirääkimisel avatavate teemade 
määratlemine.  

2. KOV seiskohtade ja ettepanekute määratlemine. Vajalik volikogu 
arutelu (st planeerida volikogu istung). 

3. Läbirääkimised ühinemiskokkuleppe ja täiendavate tõstatatud 
teemade osas. 

4. Ühinemiskokkuleppe läbirääkimiste tulemuste tutvustamine 
omavalitsuses, tagasiside küsimine (volikogu istung) (20.03-26.03). 

5. Ühinemiskokkuleppe teksti kinnitamine läbirääkimisdelegatsioonide 
poolt. 

6. Ühinemiskokkuleppe projekti tutvustamine volikogudes (27.03-
02.04.2017). 
 

 



Ajakava – avalikustamine, küsitlus 

• 10.04-24.04.2017 Ühinemiskokkuleppe eelnõu 
avalikustamine (min 15 kalendripäeva) 

– Seadus ei ütle, et volikogu peab avalikustamisel tehtud 
ettepanekute osas seisukoha võtma, kuid see võiks olla 
soovituslik (sarnaselt ühinemislepingule)  

• 03.04-07.04.2017: Valla/linnavalitsuste korraldused 
elanike küsitluse kohta (aeg ja koht) 

• 23.04.-24.04.2017  Elanike küsitluse läbiviimine, 
esimesel päeval ka elektrooniline  

 



Ajakava – volikogu otsused 

• 25.04-04.05.2017 Volikogu istung:  
– volikogu kinnitab elanike küsitluse tulemused;  

– volikogu kinnitab ühinemiskokkuleppe (soovituslikult) 

• 15.05.2017 volikogu esitab otsusena vormistatud 
arvamuse VV ettepaneku kohta maavanemale 
– Ideaalis koos ühinemiskokkuleppega 

– Mitte vastamine tähendab nõusolekut  

• 15.06.2017   Ühinemiskokkuleppe ja valimisi 
puudutavate otsuste vastuvõtmise viimane tähtpäev 



Tegevused 
• VV ettepaneku saanud KOVde pöördumine 

ülejäänud osapoolte poole: kutse läbirääkimistele 
ühinemiskokkuleppe sõlmimiseks 

• Otsustamine: a) mis formaadis ja ulatuses 
kokkulepe sõlmitakse, b) protsessi ja ajakava 
planeerimine  

• Kui kokkulepet ei sõlmita:  
– teha nõutud toimingud (küsitlus, volikogu arvamus) 

omalt poolt võimalikult vara enne 15.05; 
– soovitata ka teistele KOVdele teha toimingud kiiremini 

kui on maksimaalsed seaduse tähtajad;  
– jääb võimalus pidada kohtuvaidlused ja saada 

õigusselgus mõistlikul ajal enne valimisi.  

 
 



SUUR TÄNU!  
 

Ajakava ja juhendid: 
http://haldusreform.fin.ee/vv-algatatud-

uhinemised/  

 
Küsimused? 
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