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Mõistlikum, demokraatlikum ja säästlikum 
riigivalitsemine

Tasakaalustatum kohalik ja regionaalne 
areng: demograafiline, majanduslik

KOV suurem roll ühiskonnaelu 
korraldamisel

Kõigi KOV üksuste parem 
kohaliku elu korraldamise 

võimekus

Suurem demokraatlik vastutus Suurem territoriaalne kooskõla 
asustussüsteemiga

Suuremad valikuvõimalused 
kohaliku elu korraldamisel

Muudatused KOV 
rahastamis-
korralduses

Muudatused 
KOV ülesannetes

Muudatused KOV 
professionaalse 

võimekuse nõuetes 
või soovitustes

Muudatused KOV 
teostamise 
vormides: 
koostöö

Muudatused KOV 
haldus-

territoriaalses 
korralduses: piirid

KOV 
finantsautonoomia 

kasv

Teenuste osutamise ja 
korraldamise ning osalus-

demokraatia teostamiseks piisava 
rahvastikuga ja sidusate valdade-

linnade moodustumine

Strateegilise ja 
korraldusliku 

juhtimise 
tugevnemine

KOV teostamise 
subsidiaarsuse 
suurenemine

KOV reformi eesmärgipuu



Haldusreformi elluviimise ajakava
I Reformi omaalgatuslik etapp
• 1.06.2016 – 1.01.2017 Omaalgatuslike ühinemiste ettevalmistamine
• 01.06-07.2016 Kriteeriumid jõustuvad

• 1.10.2016 Kriteeriumitele mittevastavad KOVidel tähtaeg läbirääkimistega alustamiseks

• 1.01.2017 tähtaeg volikogude ühinemise otsuste ja HTK muutmise taotluse esitamiseks 
maavanemale

• 1.02.2017 VV määrus HTK muutmiseks (ühinemised jõustuvad 15.10.17)

II VV poolt ühinemiste algatamise etapp
• 1.01.-15.07.2017 VV poolt ühinemiste ettevalmistamine ja algatamine

• 15.02.2017 VV algatab HTK muutmise tehes KOVidele ettepaneku

• 15.05.2017 KOVidel aeg arvamuse eitamiseks VV ettepaneku kohta
• 15.06.2017 KOVid peavad olema teinud valimistoimingud

• 15.07.2017 Kui KOV jätab tegemata, teeb maavanem KOV eest valimistoimingud (lahtine)

• 15.07.2017 VV määrus  HTK  muutmiseks

• 15.10. 2017 KOV volikogude valimised, mõlema etapi KOV ühinemised 
jõustuvad  



Võimalikud valdkondlike seaduste 
muudatused
Ühisasutuse regulatsioon (KOKS) – koostöö soodustamiseks 
järgmistes valdkondades:

– Spordi ja kultuuri alane koostöö

– keskkonna, sh jäätmevaldkonna koostöö 

– korrakaitseüksus 

– maakondlikud arenduskeskused 

– koolid ja lasteaiad 

– sotsiaalkeskus 

– piirkondlik ühistranspordikeskus 

Ülesannete üleandmine 

– ettevõtluse KOV kohustusliku ülesandena sätestamine

• sh maakondlike arenduskeskuste üleandmine KOVidele

– ühistranspordi korraldamine - piirkondlike ühistranspordikeskuste 

regulatsioon 

– maakonna arengukava reguleerimine ja KOVidele/ liitudele üleandmine

4



Haldusreformi seaduste menetlemine

Haldusreformi seaduse eelnõu menetlemise edasine ajakava 

• alates 14.03    eelnõu menetlus Riigikogus 

• hiljemalt 1.juuli eeldatav seaduse jõustumine 

Valdkonnaseaduste muudatuste menetlemise ajakava 

• Märts-aprill eelnõude koostamine koos ministeeriumidega, sh 
ekspertkomisjoni ja valitsuskabineti arutelu

• Aprill-mai seadusemuudatuste esitamine kooskõlastamisele

• Juuni seaduste muudatuste esitamine VV-le

• Valdkonnaseaduse muudatuste esimesse paketis:

– KOKS ühisasutuse regulatsioon (+vajalikud valdkonnaseaduste muudatused)

– Ülesannete üleandmine (ÜTS muudatused, ettevõtlus ja MAKid + 
ministeeriumide täiendavad ettepanekud)

– OVL korraldus ja juhtimine

• Järgmises paketis:

– Ülesannete üleandmine seoses MV reorganiseerimisega (arendusülesanded) 

– Rahastamine 



Ülevaade käimasolevatest ühinemistest 



Harjumaa



Läänemaa



Raplamaa



Pärnumaa



Viljandimaa



Hiiumaa



Saaremaa



Ida-Virumaa



Lääne-Virumaa



Järvamaa



Jõgevamaa



Tartumaa



Põlvamaa



Valgamaa



Võrumaa



Aitäh!


