
S
uurt omavalitsusre-
formi ettevalmistav 
riigihalduse minis-
ter Arto Aas aval-
das teisipäeval Vil-

jandimaa vallavanemate ja lin-
napeadega kohtudes veendu-
must, et peatsed muudatused 
aitavad elu Eesti maapiirkon-
dades edasi viia.

Arto Aas, kinnitasite Viljan-
dimaa omavalitsuste juhtide-
le, et eelolevast suurest hal-
dusreformist tekib Eesti maa-
piirkondadele reaalne kasu. 
Miks te selles veendunud ole-
te?
Esiteks olen päris palju kokku 
puutunud nende omavalitsus-
tega, kus ühinemine on juba el-
lu viidud. Inimesed ütlevad 
valdavalt, et see oli positiivse 
kogemusega. See annabki kõi-
ge rohkem enesekindlust.

Olen olnud poliitikas päris 
pikka aega ning suhtunud eri-
nevatesse haldusreformi kava-
desse eluterve kriitikaga, eriti 
neil äärmuslikel puhkudel, mil 
on räägitud vajadusest Eesti 
jõuga 15 tükiks teha. Seepärast 
on mulle väga oluline, kui oma-
valitsustes räägitakse, kuidas 
pärast liitumist liikus nende 
piirkonna juhtimine kvalita-
tiivselt hoopis teisele taseme-
le. On väga suur vahe, kas sa ju-
hid 700 või 7000 elanikuga val-
da. Võimalused on hoopis teist 
masti.

Ma ei ürita väita, et haldus-
reform lahendab hoobilt kõik 
maailma probleemid, aga me 
peame midagi ette võtma, et 
maal läheks elu paremaks. Ter-
ves Euroopas jätkub linnastu-
mine ja rahvastiku vananemi-
ne ning seda ei saa eirata. Ol-
gugi et rändeprotsessid on ha-
kanud Eestis tasakaalustuma, 
näeme siin omavalitsusi, kus 
elanikkond on kahanenud 25 
protsendi võrra ja see protsess 
jätkub. Kui me seda teades 
mitte midagi ei muuda, pole 
meil mõtet loota, et elu pare-
maks läheb.

Valitsuse sõnum on olnud, et 
Eesti praegune haldusjaotus 
on liiga killustatud ja ebaüht-
lane. Ometi ei paista, et te 
ühtlustamise nimel ekstra 
pingutaksite, sest olete jät-
nud kohalike inimeste endi 
otsustada, kas nad hakkavad 
väikevaldu paari-kolme kau-
pa liitma või teevad kohe ter-
vest maakonnast ühe omava-
litsuse.
Piirkonnad on väga erinevad, 
mistõttu me ei ole seadnud 
muid piiranguid kui palju rää-
gitud 5000 elaniku miinimum-
nõue. Kõik muu peaks ideaalis 
olema kohalik otsus, sest koha-
peal mõistetakse vajadusi ja 
olusid kõige paremini. Ehkki 
suurused on väga erinevad, ei 
saa ju ometigi Harjumaal kee-
gi öelda, et näiteks Rae vald 
saaks oma ülesannetega halve-

mini hakkama kui Tallinna 
linn. Samas näiteks Ida-Viru-
maal on kolm tõmbekeskust 
ega ole lootustki, et maakond 
võiks loomulikul moel üheks 
üksuseks saada.

Mööname, et omavalitsu-
sed on erinevad ja jäävadki eri-
nevaks. Aga kusagil peab siis-
ki olema miinimumpiir, millest 
alates usume olevat elanikele 
põhilised teenused piisavalt 
hästi tagatud.

Viljandimaal näivad asjad lii-
kuvat selles suunas, et kõige-
pealt proovitaksegi kogu maa-
kond liita. Millist varianti 
teie isiklikult siinsetele oma-
valitsusjuhtidele esimeses 
järjekorras soovitate?
Mina soovitan neil kõigepealt 
rahulikult üheskoos maha istu-
da, kõik eelarvamused ja kogu 
ajaloolise taaga ära unustada 
ning hiljemalt suveks kõik või-
malused läbi töötada. Siis jääb 
piisavalt aega kõigi tarvilike 
protseduuride läbimiseks.

Mis puudutab küsimust, 
millistes piirides võiks uued 
omavalitsused tekkida, siis mi-
na pean kõige õigemaks kes-
kenduda sellele, millised on 
elanike loomulikud tõmbekes-
kused, kus nad liiguvad ja kus 
tööl käivad.

Olete öelnud, et ei näe prob-

leemi, kui mõni omavalitsus 
ühineb teisel pool maakonna 
piiri asuva naabriga. Sellest 
tulenevalt on mul teoreetiline 
küsimus: mis saab siis, kui 
mõni vald otsustab puhtalt 
kiusu pärast, protestiks sund-
liitumise vastu, oma senisest 
maakonnast jalga lasta? Loo-
dan, et Abja kandi mulgid mi-
nu fantaasiamängu peale ei 
solvu, aga mis saab siis, kui 
Abja vald keeldub tõmbekes-
kusepõhist lähenemist omaks 
võtmast ja kolib hoopis Pär-
numaa rüppe?
Kui tegu peaks olema väga ab-
surdse lahendusega, siis teo-
reetiliselt annab seadus valit-
susele õiguse ühinemistele ve-
to panna, kuid me ei tahaks se-
da kasutada. Pealegi mina ei 
usu, et kuskil saaks olla voliko-
gus enamuses sellised inime-
sed, kes oma rahva tegelikke 
vajadusi jalgade alla trampi-
des hakkaksid kiusu ajama. 
Olen veendunud, et demo-
kraatliku asjaajamise puhul 
võidab terve mõistus.

Kunagi ammu oli jutuks või-
malus, et mõned Lõuna-Jär-
vamaa piiriäärsed külad võiks 
liituda Põhja-Viljandimaaga. 
Kas selline mõte võiks teie re-
formi kontekstis taas päeva-
korrale tõusta, kui kohalikud 
elanikud peaksid seda taht-

ma? Kui jah, siis mida nad 
peaksid tegema?
Seadus annab võimaluse, et kü-
lad või asustusüksused võivad 
liikuda teise omavalitsuse ja 
ka teise maakonna koosseisu. 
Seda on paaril korral isegi juh-
tunud.

Selleks on vaja, et küla ini-
mesed väljendaksid üheselt, 
näiteks rahvaküsitluse kaudu, 
oma meelsust ning sellega 
oleks nõus nii küla vastu võtva 
valla volikogu kui ka seda loo-
vutava valla volikogu.

Sel aastal, kui kõikvõima-
likke piiride muutmisi nii või 
teisiti läbi vaidlema hakatak-
se, oleks niisugusteks algatus-
teks kõige õigem aeg: tehtagu 
arvamus kuuldavaks ja asuta-
gu volikogudega läbirääkimis-
tesse.

Vaevalt ükski vallavolikogu 
nõustub vabatahtlikult elu-
jõulist küla ära andma.
Sellisel puhul on valitsusel jäl-
legi õigus teoreetiliselt ise pii-
re muuta. Aga tõenäoliselt lä-
heb asi selleni ainult äärmus-
likel puhkudel, kui muud või-
malust ei jää. Tegelikult peaks 
kõik sellised muudatused sün-
dima ikka kohaliku demokraat-
liku protsessi teel. Liiati on sel-
leks tavapäratult soodne või-
malus, sest sel ajal, kui tekivad 
suurema rahvaarvuga omava-

litsused, on kontekst teine. 
Võib-olla siiski ei hoita kümne 
küünega igast külast kinni. 

Niipea kui teie hakkate rääki-
ma haldusreformist, hakka-
vad vallavanemad rääkima 
omavalitsuste tulubaasist. 
Lühidalt seletades on nad 
veendunud, et riik pole and-
nud endast maksimumi, et 
valdade sissetulekust piisaks 
edukaks toimetulemiseks. Mi-
da vastu kostate? Kas ja mil-
lal tehakse omavalitsuste ra-
hastamise süsteemis selline 
muudatus, mis praeguseid 
kriitikuid rahuldab?
Mõistan muret. Eks kõik võitle 
oma rahakoti eest.

Tõsi, haldusreformi seadus 
ei too otseselt taevast raha al-
la. Samas pole sugugi vähetäh-
tis, et selles protsessis peame 
läbirääkimisi riigieelarvestra-
teegias, et saada omavalitsuste 
tulubaasi raha juurde. Selles 
töös on tarvis liitlasi ja mina 
esindan selgelt omavalitsuste 
huvisid.

Aga see ei tähenda, et kui 
me lisaraha ei saa, siis jätame 
omavalitsused liitmata. See, et 
Eesti pole 213 ebavõrdseks tü-
kiks jagatuna jätkusuutlik, jääb 
faktiks kõigest hoolimata. Mit-
te kuhugi ei kao teadmine, et 
meie kõige pisemas omavalit-
suses elab 90 inimest ja sellise-

le moodustisele pole ka kõige 
parema tahtmise juures võima-
lik leida hästi toimivat rahasta-
mismudelit.

Kui te teisipäeval Viljandi-
maa omavalitsuste juhtidega 
kohtumise lõpetasite, nentis 
Tarmo Loodus, kes proovis ise 
15 aastat tagasi regionaalmi-
nistrina haldusreformi ellu 
viia, et vahepeal pole suurt 
midagi muutunud. Öelge teie, 
milline on praegu käsil oleva 
reformi sisuline erinevus võr-
reldes varasemate katsetega.
Mina ei heida varasematele 
plaanidele eriti midagi ette, 
sest varem tehtud ettevalmis-
tused on meile praegu suureks 
abiks. See on nüüd seitsmes re-
formiplaan, aga ka iga eelmise 
jaoks tehti ära hulk eeltööd: 
analüüsiti, uuriti ja vaieldi. 
Seega pole meil mitte kunagi 
varem olnud kasutada nii ma-
hukat taustamaterjali kui prae-
gu. Kogu see tarkus on ladestu-
nud meie spetsialistidesse ja 
ekspertidesse.

Ju lihtsalt polnud varem 
Eesti riik ja poliitiline eliit 
valmis seda asja lõpule viima. 
Mulle tundub, et nüüd on val-
midus tekkinud. Selgroog on 
murtud. Kohtumistel omava-
litsusjuhtidega ei küsita enam 
kuigi tihti «kas», vaid «kui-
das».
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REFORM  Riigihalduse minister Arto Aas ei väida, et sel aastal alustatav ja järgmisel aastal lõpule viidav üleriigiline haldusreform lahen-
dab hoobilt kõik maailma probleemid. Aga ta on veendunud, et Eesti peab maaelu vee peal hoidmise nimel põhjalikud muudatused kii-
resti ellu viima.

Minister: selgroog on murtud
RANNAR 

RABA

Sakala
vanemtoimetaja

Riigihalduse ministri Arto Aasa ettevalmistatav reform pakub vähem kui 5000 elanikuga valdadele ja linnadele võimaluse tänavu vabatahtlikult naabritega liitumisläbirääkimistes-
se asuda. Kes seda teha ei taha, peab järgmisel aastal arvestama sundliitmisega. EERO VABAMÄGI (POSTIMEES)


