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Sissejuhatus 
 
 
Käesolev analüüs annab ülevaate, kuidas on muutunud haldusreformi ajal ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste 
(edaspidi KOV) valla- ja linnavalitsuse kui ametiasutuste teenistujate koosseisud omavalitsuste ühinemise järgselt1. 
Ülevaate eesmärgiks on hinnata üldisi trende, tuua välja sarnasusi ja erinevusi ühinenud omavalitsuste praktikates 
struktuuride kujundamisel, mis võimaldaks kohalikel omavalitsustel enda valikuid teiste omavalitsustega võrrelda 
ning ministeeriumidel ja poliitikakujundajatel saada teadmist, millised muutused on tänaseks KOV ametnikkonnas 
toimunud ning kas ja milliste täiendavate muutuste toimumist tuleks edasiselt jälgida või ka soodustada.  
 
Ühinemiste ettevalmistamisel ja läbiviimisel on hulgaliselt poliitilisi valikuid, sh millised on uue omavalitsuse 
tegevusprioriteedid ning milline on nende elluviimiseks vajalik ameti- ja hallatavate asutuste struktuur. Kuigi valla 
ametiasutuste ehk administratsiooni muutused ei kajasta otseselt toimunud sisulist arengut, on ülevaade 
ametikohtade muutustest üks aspekt, mille abil ühinemisjärgseid muutuseid kirjeldada ning koostoimes teiste 
muudatustega hinnata. Käesoleva töö eesmärgiks ongi koondada sellekohane andmestik ning anda ülevaade 
toimunud muudatuste tervikpildist ilma üksikute omavalitsuste tasandil muudatuste sisu, põhjuseid ja mõju 
analüüsimata2. 
 
Võrdlus ei hõlma muude ametiasutuste ja hallatavate asutuste koosseise (mis võib tuua kaasa üldisest trendist 
eristuvaid muutusi, kui ühinemise struktuurimuudatuste käigus on toimunud liikumised valla või linnavalitsuse ja 
teiste ametiasutuste või hallatavate asutuste vahel). Kaasatud ainult need KOV üksused, kes haldusreformi käigus 
ühinesid3 (sh ka liitunud omavalitsused). Võrdluse aluseks on viimane enne ühinemist kehtinud struktuur 
(vallavolikogu kehtestatud struktuuri ning sellesse tehtud muudatuste alusel) ning uue ühinenud omavalitsuse 
struktuur ca pool aastat peale ühinemise toimumist (vallavolikogu kehtestatud struktuuri ning sellesse tehtud 
muudatuste alusel, juuli 2018 seisuga). Kuna esimene valitsemiseperiood on suurte muutuste aeg, on tänaseks 
kindlasti toimunud ka analüüsi koostamise ajal muudatusi, mida andmete ühetaolisuse huvides ei ole olnud enam 
võimalik arvesse võtta.  
 
Samas tuleb arvestada, et esimesel perioodil peale ühinemist läheb suur osa omavalitsuse juhtkonna ja ametnike 
tegevusest jooksvate probleemide lahendamisele uue valla õigus- ja toimimiskeskkonna loomisel4. Sellest 
tulenevalt ei pruugi ka tänaseks olla suudetud veel kujundada optimaalset struktuuri või on ajutiselt otsustatud 
tugineda suures osas ühele ühinejate struktuurile, mida vajadusel hiljem ümber korraldatakse. Ühinemise 
tulemusena moodustunud uus üksus ja selle valdkonnad eeldavad paljuski teistsugust ülesehitust, suhete- ja 
kommunikatsioonimustreid, juhtimis-ja halduspraktikaid, kui ühinemiseelsed linnad ja vallad eraldiseisvalt.5 Seega 
võib eeldada, et mitmetes omavalitsustes võivad ka juba tänaseks kujunenud ametiasutuse struktuurid veel olulisel 
määral muutuda. Näiteks omavalitsustes, kus ühinemisjärgne struktuur kujundati suures osas ühinenud 
omavalitsuste struktuuride summana või kus optimaalseimat struktuurikujundust alles analüüsitakse. Kuivõrd valla 
või linna asutuste ning hallatavate asutuste struktuuride ümberkujundamised seisavad enamusel omavalitsustel 
alles ees, võivad edasised muutused neis mõjutada ka tänaseks kujundatud administratsiooni struktuuri, näiteks 
osade valitsuse funktsioonide/töötajate üleviimisega hallatavatesse asutustesse. Seega on käesolevas töös 
tegemist hinnanguga esmastele toimunud muutustele. 
 
Analüüsi on koostanud Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik Ave Viks (e-post: 
ave.viks@fin.ee).  

                                                           
1 Muutuseid on analüüsitud kinnitatud struktuuride ja koormuste alusel, hindamata seda, kas see teenistuskoht on hetkel täidetud või mitte, 

st et analüüsitavad andmed võivad mõnevõrra erineda tol hetkel reaalselt valla- või linnavalitsuses teenistuses olnud teenistujate arvust.  
2 Andmed on kogutud käsitsi KOV dokumendiregistritest ning andmete ebaühtlase kvaliteedi ning kättesaadavuse tõttu võivad olla analüüsis 
üksikute KOVide lõikes mõningad ebatäpsused nii ametnike koguarvus kui nende valdkondlikus jaotuses, kuid eesmärgiks on hinnata 
muutuseid ja nende trendi üldisemalt, mida käesolev andmestik võimaldab piisavalt.  
3 Analüüsi on hõlmatud 185 haldusreformi käigus ühinenud KOV üksuse ühinemiseelsed struktuurid ning neist haldusreformi käigus 

ühinemisel moodustunud 51 KOV üksuse ühinemisjärgsed struktuurid.  
4 Sootla, G., Kattai, K., Lõhmus, M., Noorkõiv, R. (2014) „Õppetunnid pool aastat pärast ühinemisi“ 
https://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2014/04/oppetunnid-pool-aastat-parast-uhinemisi.pdf  
5 Sootla, G, Kattai, K., Viks, A. (2008) Kohalike omavalitsuste 2005 a. ühinemiste ja selle tagajärgede analüüs. Kättesaadav: 
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/content-editors/KOV/valdade_yhinemise_uuringu_lisad.pdf  

mailto:ave.viks@fin.ee
https://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2014/04/oppetunnid-pool-aastat-parast-uhinemisi.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/content-editors/KOV/valdade_yhinemise_uuringu_lisad.pdf


   

3 
 

 
 

Ülevaade haldusreformi käigus toimunud ühinemistest 
 
2017. aastal haldusreformi käigus toimunud ühinemiste järgselt vähenes omavalitsuste arv 213-lt 79-le. 
Ühinemises osales kokku 185 kohaliku omavalitsuse üksust, kellest 160 ühinesid omaalgatuslikult (so 86% 
miinimumkriteeriumi mitte täitnud omavalitsustest). Ühinemise tulemusena moodustus 51 uut kohaliku 
omavalitsuse üksust6.  
 
Tänastest omavalitsustest 2/3 on haldusreformi käigus moodustunud uued üksused. Kuna haldusreformi käigus 
ühinesid pigem väiksemad ja hõredamini asustatud omavalitsusüksused, siis reformi käigus ühinenud 
omavalitsustes elas 2019. aasta alguse seisuga 44% kogu Eesti elanikest ehk 585 522 inimest7. Territooriumi 
poolest seevastu moodustavad ühinemise käigus loodud uued omavalitsused 91% kogu Eesti territooriumist 
(39 445 km2) (vt Lisa 2).   
 
Enne haldusreformi toimumist on Eestis volikogude algatusel kokku läbi viidud 71 kohaliku omavalitsuse üksuse 
ühinemist, mille tulemusel on moodustatud 30 uut omavalitsusüksust ning omavalitsuste koguarv vähenes 253-lt 
213-ni8. Suurimad vabatahtliku ühinemise lained enne reformi läbiviimist olid 2005. aastal ja 2013. aastal.  
 
Peale haldusreformi vähenes alla 5000 elanikuga omavalitsusüksuste arv 169-lt 15-le ehk nende osakaal langes 
79%-lt 19%-le ja üle 11 000 elanikuga omavalitsusüksuste arv suurenes 16-lt 28-le ehk nende osakaal tõusis 8%-
lt 35%-le. Keskmine elanike arv omavalitsustes on pea kolmekordistunud keskmiselt 6349 elanikult 17 118 
elanikule, samuti keskmine omavalitsusüksuse pindala (204 km2-lt 550 km2-le). 
 
Tabel 1. Omavalitsuste suuruse erinevused enne ja peale reformi  

Enne reformi 
(2017) 

Peale reformi 
(2017) 

Alla 5000 elanikuga KOVe 169  (79%)  15  (19%) 

5000-11 000 elanikuga KOVe 28 (13%) 36 (46%) 

Üle 11 000 elanikuga KOVe 16 (8%) 28 (35%) 

KOVide koguarv 213 79 

Keskmine elanike arv 6349 17 118 

Mediaan elanike arv 1887 7865 

Keskmine territoorium 204 km2 550 km2 

Mediaankeskmine territoorium 180 km2 512 km2 

 
 

Ametikohtade muutuste analüüs valdkondade lõikes 
 
Ühinenud omavalitsuste volikogude poolt kehtestatud teenistuskohtade koosseisude ning ühinemise eelselt 
kehtinud teenistuskohtade koosseisude võrdluse alusel on ühinenud KOV üksuste koosseisud9 vähenenud 335,4 
töö- või ametikoha võrra (3761,6 teenistuskohalt 3426,2 teenistuskohale), mis teeb vähenemise suuruseks 
9%.10 

                                                           
6 Ülevaade ühinemises osalenud ja uutest moodustunud KOV üksustest on leitav 

https://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2018/07/ulevaade_omavalitsused_2018.xlsx  
7 Ühinenud omavalitsuste elanike arv on 2 aasta jooksul (2019 aasta alguseks võrrelduna 2017 aasta algusega) vähenenud üle 20 000 ehk 

4% võrra. 
8 Vt. https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/document_files/kov/kov_uksuste_uhinemised_1996-2015.pdf  
9 Teenistujate hulka on arvestatud kõik valla- või linnavalitsuse koosseisus loetletud ametnikud, töötajad ning abiteenistujad, samuti valitavad 
ametnikud (vallavanemad, linnapead, abivallavanemad, abilinnapead) 
10 See number ei kattu Rahandusministeeriumi koondatava personalistatistikaga, mille alusel on ühinenud omavalitsuste töötajate ja 
ametnike koguarv vähenenud 18% (so 588,5 ametikoha võrra), kuna volikogude kinnitatud koosseisude põhjal võetakse arvesse kinnitatud 
teenistuskohti, erinevalt Rahandusministeeriumi personalistatistikast, milles arvestatakse ainult täidetud ametikohti. 

https://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2018/07/ulevaade_omavalitsused_2018.xlsx
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/document_files/kov/kov_uksuste_uhinemised_1996-2015.pdf
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Nii arvuliselt kui protsentuaalselt on kõige suurem vähenemine mõistetavalt  toimunud linnapeade ja vallavanemate 
osas (sh abilinnapead ja abivallavanemad), kelle koguarv on vähenenud 148 võrra ehk üle poole (-53%) ning linna- 
ja vallasekretäride osas, kelle koguarv on vähenenud 134 võrra (-72%). Arvuliselt kolmas suurim vähenemine on 
toimunud raamatupidajate osas, 92 võrra, mis aga raamatupidajate oluliselt suurema koguarvu tõttu on 
protsentuaalselt  väiksem (-23%). 
 
Kõige suurem (arvuliselt) on teenistuskohtade arvu kasv olnud osakonnajuhatajate (+51), sotsiaalvaldkonna (36) 
ning halduse ja varade valdkonna (32) teenistujate seas. Protsentuaalselt on kõige enam suurenenud teede ja 
transpordi ning samuti  halduse ja varade valdkonna teenistuskohtade arv.  
 
 

 

Joonis 1. Teenistujate arvu muutus enne ja peale ühinemist valdkondade lõikes 

 
Märkimisväärselt on muutunud ka teenistujate keskmine koguarv omavalitsuses (Tabel 2), kui enne ühinemist oli 
omavalitsuses keskmiselt 20 teenistujat, siis peale ühinemist on see enam kui kolmekordne – 67,2 teenistujat 
keskmiselt omavalitsuse kohta. Mediaankeskmised näitajad (st millest nii vähema kui enama ametnike arvuga 
omavalitsusi oli samapalju) olid vastavalt 15,2 teenistujat omavalitsuse kohta enne ühinemist ja 54 teenistujat 
omavalitsuse kohta peale ühinemist.   
 
Tabel 2. Ametikohtade muutused valdkondade lõikes enne ja peale ühinemist 

VALDKOND 

ENNE ÜHINEMIST PEALE ÜHINEMIST MUUTUS 

Teenistujat
e arv kokku 

Valdkonna 
osakaal 

kogu 
teenistujate

st 

Enne 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Teenistujat
e arv kokku 

Valdkonna 
osakaal kogu 
teenistujatest 

Peale 
ühinemist 
(keskmis

elt 
KOVis) 

Arv % 

JUHID 370,00 9,8% 2,00 272,50 8% 5,34 -97,50 -26% 

KANTSELEI 641,82 17,1% 3,47 581,15 17% 11,40 -60,67 -9% 

FINANTS 484,65 12,9% 2,62 364,70 11% 7,15 -119,95 -25% 

ARENDUS 110,30 2,9% 0,60 95,00 3% 1,86 -15,30 -14% 

SOTSIAAL 636,05 16,9% 3,44 694,60 20% 13,62 58,55 9% 

HARIDUS ja 
KULTUUR 211,6 5,6% 1,14 217 6% 4,25 5,10 2% 

(KOMMUNAAL)MAJ
ANDUS 

552,50 14,7% 2,99 473,50 14% 9,28 -79,00 -14% 

MUU 85,00 2,3% 0,46 124,65 4% 2,44 39,65 47% 

ABITEENISTUJAD 669,71 17,8% 3,62 603,41 18% 11,83 -66,30 -10% 

KOKKU 3761,6   20,3 3426,2   67,2 -335,4 -9% 
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Kui arvuliselt on muutused toimunud igas valdkonnas, siis proportsioonid valdkondade vahel on jäänud suhteliselt 
samaks, ainukesed enam kui paari protsendi suurused muudatused on toimunud juhtimise ja finantsvaldkonna 
osakaalu vähenemise (-2%) ning selle arvelt sotsiaalvaldkonna osakaalu suurenemises (+3%) (Joonis 2). Ühest 
küljest võib seda pidada ootuspäraseks, kusjuures haldusreformi eelselt võis sotsiaalvaldkonda pidada üheks 
suurima lisaressursi vajadusega valdkonnaks, samas teiselt poolt võib pidada üllatavaks, et reformi järgselt ei 
suurenenud ka hariduse ja kultuuri valdkonna osakaal. 
 

 
Joonis 2. Teenistuskohtade osakaal kogu teenistujatest valdkondade lõikes  

 
Järgnevalt on lähemalt kirjeldatud muudatused ametigruppide või valdkondade kaupa, milleks on juhid, kantselei, 
finants, arendus, sotsiaal, kommunaalmajandus, muud teenistuskohad ja abiteenistujad.  
 
 

Omavalitsuse juhid 

 
Juhtide hulka on arvestatud linnapead, vallavanemad, abilinnapead ja abivallavanemad, samuti osakondade juhid, 
ning omavalitsustes, kus on moodustatud osavallad või teeninduskeskused, on osakonnajuhatajate arvu hulka 
arvestatud ka nende juhid (osavallavanemad, teeninduskeskuste juhid).  
 
Tabel 3. Juhtimisvaldkonna teenistuskohtade muutused enne ja peale ühinemist 

VALDKOND AMETIKOHT 
Enne ühinemist 
(ametnike arv 

kokku) 

Enne 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Peale 
ühinemist 
(ametnike 

arv 
kokku) 

Peale 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Muutus 
(arv) 

Muutus 
(%) 

JUHID Vallavanem/ linnapea (sh 
abivallavanem/-linnapea) 278 1,5 130 2,55 -148 -53% 

Osakonnajuhatajad 92 0,5 143 2,79 51 55% 

KOKKU  370,00 2,0 272,50 5,34 -97,50 -26% 

 
 
Arvuliselt ilmselgelt kõige suurem vähenemine on toimunud linnapeade ja vallavanemate osas (sh abilinnapead ja 
abivallavanemad), kelle koguarv on vähenenud 148 võrra ehk üle poole (53%) – 278-lt 130-le.  Suuremate 
ametiasutuste moodustamise tõttu on varasemast sagedamini ametiasutuse struktuuris moodustatud osakonnad, 
mistõttu on varasemaga võrreldes suurenenud osakonnajuhatajate arv ja osakaal ametnikkonnast – 55% võrra 92-
lt 143-le.  
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Samuti mõjutab selle ametikohtade grupi teenistujate arvu suurenemist osavaldade ja teeninduskeskuste 
moodustamine, 14 omavalitsuses on loodud kas osavalla või teeninduskeskuste juhtide ametikohad11. Ent 
summeerituna on KOV juhtide (st vallavanemad ja linnapead ning osakonnajuhatajad kokku) arv vähenenud siiski 
26% võrra (97,5 võrra 370-lt 272,5-le). 
 

Kantselei 
 
Kantselei hulka on arvestatud linna- ja vallasekretärid, juristid, volikogu kantselei, IT ja kommunikatsioonivaldkonna 
ametikohad ning muud nö kantselei funktsioone täitvad ametikohad, sh sekretärid ja registripidajad, arhivaarid, 
rahvastikutoimingute ja perekonnaseisuametnikud ning personalitöötajad. 
 
Tabel 4. Kantselei teenistuskohtade muutused ametikohtade lõikes enne ja peale ühinemist 

VALDKOND AMETIKOHT 

Enne 
ühinemist 
(ametnike 

arv 
kokku) 

Enne 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Peale 
ühinemist 
(ametnike 

arv 
kokku) 

Peale 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Muutus 
(arv) 

Muutus 
(%) 

KANTSELEI Valla/ linnasekretärid 183 1,0 51 1,00 -134 -72% 

Juristid 50 0,3 66 1,29 16 31% 

Muu kantseleitöö/ 
tugiteenused (sh 
personalitöö, asjaajamine) 285 1,5 304 5,96 19 7% 

Volikogu kantselei 24 0,1 27 0,53 3 14% 

IT 61 0,3 72 1,41 11 17% 

Kommunikatsioon 38 0,2 62 1,21 23 60% 

  KOKKU 641,82 3,47 581,15 11,40 -61 -9% 

 
Kui kantselei valdkonna koguteenistujate arv on vähenenud, siis vähenemine toimus samas tempos kogu 
teenistujate arvu vähenemisega, mistõttu valdkonna töötajate osakaal peale ühinemist on jäänud samasse 
suurusjärku (17%). Valla- ja linnasekretäride arvu olulise languse arvelt on tõstetud teisi valdkonna kompetentse 
(näiteks nii IT, kommunikatsiooni, õiguse ja personali kui ka üldise asjaajamise valdkonnas). 
 
Valla- ja linnasekretäride  ametikoht on vallavanemate järel teine suurima vähenemisega ametikoht, mis on 
loomulik - tulenevalt seadusega ette nähtud ühest valla- või linnasekretäri positsioonist valla või linnavalitsuse 
koosseisus, vähenes nende arv 134  ehk pea ¾ võrra (-72%), 185-lt 51-le. Kusjuures, enne ühinemisi ei olnud igas 
omavalitsuses täiskoormusega valla- või linnasekretäri (185 omavalitsuse kohta oli täidetud 183,2 ametikohta).  
See muutus on võimaldanud näha struktuurides ette erinevaid seni mehitamata tugiteenuseid osutavaid 
teenistuskohti (nt arhivaarid, sekretärid, andmekaitsespetsialistid, personalitöötajad, aga ka juristid, IT-juhid või 
avalike suhete ning kommunikatsioonijuhid). Seetõttu kogu kantseleid vaadatuna oli kumulatiivne vähenemine 
kantseleitöötajate osas oluliselt väiksem – 9% (so 61 teenistuskoha võrra).  
 
Juristide arv ühinenud omavalitsustes on suurenenud veidi alla kolmandiku (31%), kuid jätkuvalt on omavalitsusi, 
kus ainuke juriidilise kvalifikatsiooniga isik on linna- või vallasekretär. Kui ühinemise eelselt oli 185 ühinenud 
omavalitsuses kokku 50 juristi (ehk keskmiselt 0,3 juristi omavalitsuse kohta), siis peale ühinemist on 51 
omavalitsuses kokku 66 juristi (ehk 1,3 juristi omavalitsuse kohta). Keskmine näitaja on oluliselt suurenenud, kuid 
11 ühinenud omavalitsuses ei ole  jätkuvalt ka mitte osakoormusega juristi ametikohta.  
 

Kommunikatsioon. Suurim tõus kantselei alla kuuluvate ametikohtade lõikes on toimunud kommunikatsiooni 

valdkonnas. Üldjuhul on tegemist avalike suhete ja kommunikatsiooni spetsialistidega, aga mõnedes 

                                                           
11 Osavalla vanemad: Hiiumaa, Lääne-Nigula ja Märjamaa vallas; osavallakeskuse juhatajad Pärnu linnas;  teenuskeskuste 
juhid (ühinemise järgselt kehtestatud struktuuri alusel): Jõgeva, Mustvee, Saaremaa ja Otepää vallas, halduskeskuse juhid: 
Saue ja  Põhja-Pärnumaa vallas; piirkonnajuhid: Järva, Rapla, Viljandi ja Põhja-Sakala vallas. Tänaseks võib olla muutunud 
omavalitsuste arv, kes osavaldasid või teeninduskeskusi on rakendanud.  
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omavalitsustes kuuluvad siia alla ka valdavalt osakoormusega linna või vallavalitsuse kodulehe või kohaliku lehe 
toimetajad. Kommunikatsioonivaldkonna töötajate arv on tõusnud 23 võrra ehk 60%, 38-lt 62-le, samas ca 
viiendikus ühinenud omavalitsustes ei ole kommunikatsioonivaldkonnas ühtegi ametikohta.  
 
Infotehnoloogia valdkonnas keskmine ametikohtade arv on suurenenud veidi enam kui viiendiku võrra. Kui 
ühinemiseelselt oli IT valdkonna töökohti keskmiselt 0,3 omavalitsuse kohta, siis ühinemisjärgselt on suhtarv 
oluliselt suurem – 1,41 ametikohta omavalitsuse kohta. Kui enne ühinemist oli 61 ametikohta, siis peale ühinemist 
72.  
 
Samas 12  ehk ca 15% ühinenud omavalitsustes ei ole jätkuvalt IT-valdkonnas ühtegi ametikohta. Võimalik, et 
sellealased funktsioonid võivad olla mõne teise ametikoha ametijuhendis või teenust ostetakse sisse.  
 
Volikogu kantselei. Kõige väiksema osa kantselei valdkonna ametikohtades moodustavad volikogu kantselei 
ametnikud. Ühinemise järgselt on ametikohtade arv mõnevõrra tõusnud (24-lt 27-le ehk 14% võrra), mille 
tulemusena on eraldi ametikoht volikogu töö toetamiseks olemas paar protsenti alla poole ühinenud omavalitsusest.  
 
Muud kantselei valdkonna teenistujad. Kõige suurema osakaalu kantselei valdkonna teenistuskohtadest 
moodustavad muud tugiteenused. Teenistuskohtade arv on suurenenud 285-lt 304-le ehk 7%. Kui ühinemiste 
eelselt moodustasid selle teenistuskohtade rühma valdavas osas sekretärid, asjaajajad või registripidajad, keda oli 
igas omavalitsuses vähemalt üks, siis ühinemise järgselt on näha, et toimunud on mõningane spetsialiseerumine. 
Näiteks vähemalt kümnekonnas omavalitsuses on täis- või osalise koormusega personalispetsialistid, keda enne 
ühinemist oli üksikutes omavalitsustes, lisaks sekretäridele ja assistentidele on toimunud spetsialiseerumine, nt 
dokumendihalduse spetsialist, rahvastikuregistri spetsialist või lisandunud uued kompetentsid, nt 
andmekaitsespetsialist12.  
 
Selle teenistusgrupi teenistuskohtade arvu tõusu on mõjutanud veel kaks asjaolu. Esiteks, maavalitsuste tegevuse 
lõpetamise järgselt lisandus maakonnakeskuste omavalitsustele perekonnaseisutoimingute läbiviimise kohustus, 
milleks üldjuhul loodi uus teenistuskoht (11 maakonnakeskust 15-st osalesid ühinemistes). Teiseks võis sekretäride 
ja/või teabespetsialistide arvu suurenemist mõnevõrra mõjutada ka osavaldade ja teeninduspiirkondade 
moodustamine, mille struktuurides on üldjuhul ka üks eelnimetatud teenistuskohtadest.  
 

Finants  

 
Finantsvaldkonna all käsitleti finantsjuhte (sh finantsistid, finantsanalüütikud, eelarvespetsialistid) ning 
raamatupidajaid (sh pearaamatupidajad).  
 
Tabel 5. Finantsvaldkonna teenistuskohtade muutused ametikohtade lõikes enne ja peale ühinemist 

VALDKOND AMETIKOHT 
Enne 

ühinemist 
ametnikke  

Enne ühinemist 
(keskm. 
KOVis) 

Peale 
ühinemist 
ametnikke  

Peale ühinemist 
(keskm. KOVis) 

Muutus 
(arv) 

Muutus 
(%) 

FINANTS Finantsjuhid 87 0,5 59 1,16 -28 -32% 

Raamatupidajad 398 2,1 306 5,99 -92 -23% 

  KOKKU 484,65 2,62 364,70 7,15 -119,95 -25% 

 
 
Raamatupidajad. Vallavanemate, linnapeade ning valla- ja linnasekretäride järel arvuliselt ja protsentuaalselt 
kolmas suurim vähenemine toimus raamatupidajate osas, kelle arv koosseisudes vähenes 398-lt 306-le ehk 92 
teenistuskoha ning peaaegu veerandi võrra (-23%). Sellele arvulisele vähenemisele vaatamata, on siiski 
raamatupidajate arv omavalitsuse kohta pea kolmekordistunud (enne ühinemist oli keskmiselt 2,1 raamatupidajat 
KOV kohta,  peale ühinemist 5,99).  
 

                                                           
12 vastav kohustus tekkis KOVidel maist 2018 isikuandmete kaitse üldmäärusega https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET, mis on tinginud ametikohtade kasvu andmekaitsespetsialistide 
osas. Samas on ee kasv olnud tagasihoidlik.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
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Finantsjuhid. Protsentuaalselt märkimisväärse vähenemise võib välja tuua ka finantsjuhtide osas – 87-lt 59-le (28 
teenistuskoha võrra ehk -32%). Finantsjuhtide hulgas on arvestatud ka finantsiste ja eelarvespetsialiste, seetõttu 
on ühinemiseelne keskmine 0,5 finantsisti omavalitsuses ühinemisjärgselt suurenenud 1,16 teenistuskohani. 
Finantsjuhtide osas on vähenemise põhjuseks otseselt omavalitsuste arvu vähenemine, kuna  üldjuhul on 
omavalitsuses üks finantsjuht, kuigi suuremates omavalitsustes on lisaks finantsiste, eelarvespetsialiste jt, mis 
ühinemisjärgselt keskmist tõstab.  
 

Arendus  
 
Arendusvaldkonna töötajate arv on vähenenud 110-lt 95-le ehk 15 teenistuskoha võrra (-14%). Arendusvaldkonna 
töötajate arvu vähenemine on ühest küljest üsna mehaaniliselt seotud ühinemistega, kuna üldise lähenemise 
kohaselt on omavalitsuses üks arendusspetsialist, mida väga väikesed ühinemiseelsed omavalitsused kõik ei 
suutnud tagada. Peale ühinemist on kõigis omavalitsustes kas vähemalt üks arendusspetsialist või on selle 
valdkonna funktsioonid (vähemalt) arendusosakonna juhatajal või abivallavanemal (va ühes omavalitsuses). 
Samas, kuna osades suuremates omavalitsustes on valdkonnas lisanduvate ametikohtade arvelt kasutatud 
võimalust spetsialiseeruda, siis teenistuskohtade suhtarv peale ühinemist on üle kolme korra suurem - 1,86 
võrreldes ühinemiseelse 0,6 ametikohaga omavalitsuse kohta. Ühe võimaliku spetsialiseerumise suunana on 
võimalik hinnata ettevõtlusspetsialistide olemasolu arendusvaldkonna teenistujate seas, kuid see arv on üsna 
tagasihoidlik, enne ühinemist oli 185 omavalitsuses kokku 9 ettevõtlusvaldkonna spetsialisti, peale ühinemist on 
see number 13.  
 

Sotsiaalvaldkond 
 
Sotsiaalvaldkonna moodustavad sotsiaalvaldkonna ning lastekaitse valdkonna teenistujad (sotsiaalnõunikud ja –
spetsialistid, sotsiaaltöötajad, avahooldajad ja tugiisikud). Sotsiaalvaldkonna ametnike ja töötajate koguarv on 
suurenenud protsentuaalselt tagasihoidlikult 9% võrra, kuid arvuliselt kõige enam – 58 teenistuskoha võrra.  
 
Tabel 6. Sotsiaalvaldkonna teenistuskohtade muutused ametikohtade lõikes enne ja peale ühinemist 

VALDKOND AMETIKOHT 

Enne 
ühinemist 
(ametnike 
arv kokku) 

Enne 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Peale 
ühinemist 
(ametnike 

arv 
kokku) 

Peale 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Muutus 
(arv) 

Muutus 
(%) 

SOTSIAAL Sotsiaal(hoolekanne) 537,7 02,9 572,6 11,2 34,9 6% 

- Sotsiaalnõunik 91,8 0,5 26,0 0,5 -65,8 -72% 

- Sotsiaal(töö)spetsialist
/ sotsiaaltöötaja  144,8 0,8 216,5 4,2 71,8 50% 

- Laste/ perede/ 
eestkoste 4,0 0 12,0 0,2 8,0 200% 

- Eakate hoolekanne 2,0 0 2,5 0 0,5 25% 

- Puuetega inimeste 
spetsialist 2,0 0 2,5 0 0,5 25% 

- Hooldustöötaja/ 
sotsiaalhooldaja 172,4 0,9 193,6 3,8 21,2 12% 

- Tugiisik 19,5 0,1 32,6 0,6 13,1 67% 

Lastekaitse 97,4 0,5 122,0 2,4 24,7 25% 

KOKKU 636 3,44 694,6 13,6 58,6 9% 

 
 
Arvuliselt enim on suurenenud sotsiaalvaldkonna teenistuskohtade arv 34 võrra ehk 6% - 539-lt 573-le. 
Sotsiaalvaldkonnas eri teenistuskohtade lõikes on muutused erinevad – märkimisväärselt on vähenenud 
sotsiaalnõunike arv (65,8 teenistuskoha ehk 72% võrra), peamiselt seetõttu, et väiksemates omavalitsuses, kus oli 
valdkonnas ainult 1-2 töötajat oli levinud praktikaks näha struktuuris ette pigem sotsiaalnõuniku kui 
sotsiaalspetsialisti teenistuskoht. Osaliselt selle arvelt (aga lisandunud on ka täiendavaid teenistuskohti) on 
suurenenud nii sotsiaalspetsialistide/ sotsiaaltöötajate (71,8 teenistuskoha ehk 50% võrra) ning hooldustöötajate/ 
sotsiaalhooldajate (21,1 teenistuskoha ehk 12% võrra) ning tugiisikute teenistuskohtade arv (13,1 teenistuskoha 
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ehk 67% võrra). Seega kui enne ühinemist oli keskmiselt 2,9 sotsiaal(hoolekande) valdkonna teenistuskohta 
omavalitsuse kohta, siis ühinemise järgselt on teenistuskohtade arv keskmiselt 11,2 omavalitsuse kohta, mis 
võimaldab sotsiaalvaldkonna teenuste korraldamist oluliselt terviklikumalt planeerida. Kuna teenistuskohtade arv 
ei ole suurenenud ainult suhtarvuna omavalitsuste kohta, vaid ka koguarvuna, saab järeldada, et ühinemise mõju 
sotsiaalvaldkonna teenuste osutamisele ja korraldamisele on selgelt positiivne. 
 
Protsentuaalselt enim, kuid arvuliselt veidi vähem on suurenenud lastekaitsetöötajate arv, mis on suurenenud 
koguni veerandi võrra, s.t et kui enne reformi oli ühinemises osalenud 185-s omavalitsuses kokku 95 
lastekaitsespetsialisti teenistuskohta, siis on 51-s ühinenud omavalitsuses kokku 122 lastekaitsespetsialisti 
teenistuskohta, mis eeldatavasti märkimisväärselt parandab teenuste kättesaadavust ning professionaalsust 
elanike probleemide lahendamisel.  
 
Lisaks ühinemiseelse ning järgse struktuuri võrdlusele saab ühinemisjärgseid omavalitsusi võrrelda ka KOV 
suurusgruppide lõikes.   
 
Tabel 7. Sotsiaalvaldkonna teenistuskohtade arv ja komplekteeritus KOV suurusgruppide lõikes 

 

1000 
elaniku 
kohta 

KOVis 
keskmiselt 

Osakaal 
mitmes 
puudub 

(%) 

1000 
elaniku 
kohta 

KOVis 
keskmiselt 

Osakaal 
mitmes 
puudub 

(%) 

1000 
elaniku 
kohta 

KOVis 
keskmiselt 

Osakaal 
mitmes 
puudub 

(%) 

< 5000 elaniku 5000-11 000 elanikku > 11 000 elaniku 

Sotsiaal 0,3 5,9 0% 1,2 10,3 0% 0,7 16,6 0% 

Sotsiaalnõunik 0,0 1,0 33% 0,1 0,3 75% 0,0 0,8 50% 

Sotsiaalspetsialist
/ sotsiaaltöötaja  0,1 2,8 11% 0,4 4,2 0% 0,2 5,7 14% 

Laste/ perede 
eestkoste 0,0 0,0 100% 0,0 0,2 89% 0,0 0,5 64% 

Eakate 
hoolekanne 0,0 1,0 89% 0,0 0,0 100% 0,0 0,1 86% 

Puuetega 
inimeste 
spetsialist 0,0 0,0 100% 0,0 0,0 100% 0,0 0,2 79% 

Hooldustöötaja/ 
hooldaja 0,1 3,2 33% 0,3 4,5 25% 0,1 3,5 43% 

Tugiisik 0,0 1,7 67% 0,0 0,8 79% 0,0 0,4 79% 

Lastekaitse 0,1 0,9 11% 0,3 1,7 0% 0,2 4,8 0% 

 

Tabelis 7 on võrreldud nii teenistuskohtade suhtarvu KOV kohta kui ka 1000 elaniku kohta. Nagu näha on need 
erinevad – mida suurem on KOV seda enam keskmiselt on valdkonnas ametnikke, ent suhtarv elanikkonda üldjuhul 
väheneb, st muuhulgas, et KOV ülesannete täitmiseks vajalikku ametnikkonda on eeldatavasti soodsam ülal 
pidada, aga ka seda, et ühe ametniku teeninduspiirkond on suurem. Näiteks lastekaitseametnikke on suuremate 
KOVde rühmas enam kui väiksemate, ent suhtarv elanikkonda väheneb alla ja üle 11 000 elanikuga KOVide 
võrdluses.  
 
Kolmas suhtarv on ehk kõige ilmekam näidates, kui suurel osal selle suurusgrupi KOVidest vastav teenistuskoht 
puudub. Üsna ilmne on trend, et mida suuremad on omavalitsused, seda vähem on neid, kellel teenistuskoht 
puudub (eelkõige lastekaitse valdkonnas ja mõnede spetsiifiliste sotsiaalvaldkonna ülesannete, nt eestkoste puhul). 
Samas arvestades, et sotsiaalvaldkonna teenistujate koosseisud sõltuvad oluliselt sellest, kuidas on ülesanded 
jaotunud vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste (MTÜde või äriühingute vahel), on näha ka vastupidist trendi, 
kus ka paljudes suuremates omavalitsustes vastavaid teenistuskohti ei ole. 
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Hariduse ja kultuuri valdkond 

 
Hariduse ja kultuuri valdkonna hulgas on noorsootöö ja spordiga tegelevad teenistujad. Lisaks eelnimetatutele on 
muude teenistujate hulgas valdkonnaga seotud, kuid mitte ühegi eelmainitud valdkonna spetsialistid, nt rahvatervis, 
kui tegemist oli spordi ja rahvatervise spetsialistiga, logopeedid ja sotsiaalpedagoogid, kuid nad olid vallavalitsuse 
struktuuris jne.  
 
Valdkonna ametnike ja töötajate koguarv on suurenenud protsentuaalselt väga tagasihoidlikult, ainult 2% võrra, ja 
arvuliselt 5 teenistuskoha võrra (211,6-lt 216,7-le).  
 
Tabel 8. Hariduse valdkonna teenistuskohtade muutused ametikohtade lõikes enne ja peale ühinemist 

VALDKOND AMETIKOHT 

Enne 
ühinemist 
(ametnike 
arv kokku) 

Enne 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Peale 
ühinemist 
(ametnike 
arv kokku) 

Peale 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Muutus 
(arv) 

Muutus 
(%) 

HARIDUS JA 
KULTUUR 

Haridus 41,9 0,2 45,3 0,9 3,4 8% 

Kultuur 48,2 0,3 48,0 0,9 -0,2 0% 

Noorsootöö 34,8 0,2 47,3 0,9 12,5 36% 

Sport 22,8 0,1 24,4 0,5 1,6 7% 

Muu 63 0,3 51 1,0 -12 -19% 

KOKKU 211,6 1,1 216,7 4,2 5,1 2% 

 
Valdkonna siseselt on suurim muutus toimunud noorsootöö valdkonnas, milles on lisandunud 12,5 teenistuskohta 
ehk 36%, mida võis põhjustada selle valdkonna teenistuskohtade suurem alakaetus teiste valdkonna 
teenistuskohtadega võrreldes. Kuigi valdkonnas oli enne ühinemist selge alakaetus, siis ühinemise järgselt ei ole 
sellesse valdkonda märkimisväärselt uusi töökohti loodud. Ühinemine on aidanud olemasoleva valdkonna 
teenistujate arvu säilitades katta enamuses omavalitsustes kõigi valdkondade kompetentsid (haridus, kultuur, 
noorsootöö ja sport), kuid ca kolmandikul  omavalitsustest on jätkuvalt vähemalt üks neljast valdkonnast vastava 
teenistuskohaga (sh osakoormusega) katmata.  
 

Kommunaalmajandus 

 
Kommunaalmajanduse valdkonna hulka on arvestatud keskkonna (sh haljastuse), majandusvaldkonna (sh 
kommunaalmajandus, elamumajandus, aga mitte majandustöölised), ehituse ja planeerimise, maa ja 
maakorralduse ning teede ja transpordi valdkonna teenistuskohad. Kommunaalmajanduse valdkonnas kokku on 
teenistuskohtade arv vähenenud 79 võrra ehk 14% (551,5-lt 473,5-le).  
 
Tabel 9. Majandusvaldkonna teenistuskohtade muutused ametikohtade lõikes enne ja peale ühinemist 

VALDKOND AMETIKOHT 

Enne 
ühinemist 
(ametnike 
arv kokku) 

Enne 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Peale 
ühinemist 
(ametnike 
arv kokku) 

Peale 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Muutus 
(arv) 

Muutus 
(%) 

(KOMMUNAAL)
-MAJANDUS 

Keskkond (sh heakord) 89 0,5 81 1,59 -8 -9% 

Majandus 96 0,5 49 0,96 -48 -49% 

Ehitus ja planeerimine 196 1,1 206 4,05 11 5% 

Maa ja maakorraldus 152 0,8 92 1,80 -60 -39% 

Teed ja transport 20 0,1 45 0,89 26 130% 

  KOKKU 552,50 3 473,50 9,3 -79,00 -14% 
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Protsentuaalselt suurim vähenemine on toimunud majanduse valdkonnas (48 teenistuskoha ehk 49% võrra) ning 
maa ja maakorralduse spetsialistide osas (60 teenistuskoha ehk -39% võrra).  
 
Majanduse valdkonna teenistuskohtade (ehk valdavalt majandusnõunike ja/või –spetsialistide) teenistuskohtade 
arv on vähenenud 95-lt 47-le (46,6 teenistuskoha ehk 49% võrra ). 
 
Majandusspetsialistide osas võivad vähenemise põhjused olla erinevad, aga üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et 
üldjuhul olid väga väikestes KOVides valdkonnaspetsialistidest esindatud tavapäraselt sotsiaalnõunik, maanõunik 
ja majandusnõunik, kes osakoormusega täitsid tegelikult mitmeid ülesandeid ning kelle kõigi ametikohad peale 
ühinemist võisid spetsialiseeruda ühele neist. S.t endine majandusnõunik võib peale ühinemist täita nt keskkonna, 
teede ja transpordi valdkonna või varade haldamise või ka abiteenistuja funktsioone sõltuvalt sellest, millised olid 
teenistuskoha ülesanded (varasemalt majandusjuhi või majandusspetsialisti nimetusega teenistuskoha ülesandeks 
võisid olla ka toetavad funktsioonid,nt majandustööline). Osade selle valdkonna spetsialistide ametikohtadest võidi 
uue suurema omavalitsuse struktuuris moodustada osakonna juhataja ametikoht13. 
 
Maa ja maakorralduse spetsialistide teenistuskohtade arv on vähenenud 152-lt 92-le (60 teenistuskoha ehk -39% 
võrra). Maakorralduse osas võib oletada analoogseid põhjuseid majandusspetsialistidega, aga pigem on see 
seotud valdkonna spetsialistide arvukusega. Tulenevalt maareformi läbiviimisega seotud ülesannetega oli 
maakorraldaja teenistuskoht peaaegu igas omavalitsuses olemas (ainult üksikutes omavalitsustes enne ühinemist 
ei olnud ametikoht kaetud). Võib eeldada, et ühinemise järgselt struktuure muutes sellisel hulgal valdkonna 
ametnike järele vajadust enam ei olnud, kuna maareform suures osas on juba läbi viidud. Arvestades, et ühinemise 
järgselt on valdkonna ametnikke keskmiselt 1,8 omavalitsuse kohta ning kõigest kahes ühinenud omavalitsuses 
puudub vähemalt osakoormusega teenistuja valdkonnas, võib pidada selle valdkonna teenistuskohtade arvu 
optimaalseks.  
 
Keskkond. Väiksem on olnud vähenemine keskkonna valdkonna teenistuskohtade seas – 89 teenistuskoha 
asemel on ühinemise järgselt 81 teenistuskohta, mis on keskmiselt 1,6 omavalitsuse kohta. Teenistuskohtade arv 
on vähenenud 8 (ehk 9%) võrra ning sellise teenistujate arvuga näib enamuses omavalitsustes olevat tagatud 
vähemalt minimaalne vajalik kompetents valdkonnas (kõigest kolmes omavalitsuses ei ole struktuuris üldse 
keskkonna valdkonna teenistuskohta). 
 
Teede ja transpordi ning ehituse ja planeerimise valdkonna teenistuskohtade arv on vastupidiselt eelkirjeldatutele 
tõusnud. Teede ja transpordi valdkonnas on teenistuskohtade arv suurenenud 20-lt 45-le ehk kasvanud 130% (so 
26 teenistuskoha) võrra ning seda võib otseselt seostada spetsialiseerumisega, mis oli võimalik varasemate üldise 
funktsiooniga majandusspetsialistide arvelt. Muudatus on protsentuaalselt suur, kuna ühinemiste eelselt olid 
sellised ametikohad ainult üksikutes suuremates omavalitsustes. Ka ühinemise järgselt ei ole veidi üle pooltes 
ühinenud omavalitsustes eraldi vastavat teenistuskohta, kuid märkimisväärne muutus spetsialiseerumise suunas 
teede ja transpordi osas on valdkonnas toimunud.  
 
Ehituse ja planeerimise valdkonnas teenistuskohtade koguarvus on toimunud väiksem tõus nii arvuliselt kui 
protsentuaalselt, 196 teenistuskoha asemel on ühinemiste järel 206 kohta, mis on 11 (ehk 5%) võrra enam. Siiski 
on olemasoleva ressursi nö ümberjaotamise tulemusena tagatud igas omavalitsuses vastava valdkonna 
kompetents (ühe erandiga) võrreldes ühinemiseelse olukorraga, kus 1/3 ühinenud omavalitsustest oli valdkond 
vastava spetsialistiga (kas osa- või täiskoormusega) täielikult katmata.  Seega võib ka ehituse valdkonna 
kompetentside tagamisele näha ühinemistest selget positiivset mõju.   
 

Muud teenistuskohad 
 
Valdkondade lõikes protsentuaalselt kõige suurem suurenemine - üle 47% - on toimunud muude valdkonna 
ametnike seas, kelle hulka kuuluvad eelkõige halduse ja varadega, sh riigihangete, kinnisvara halduse, 

                                                           
13 Osakonnajuhatajad on kajastatud KOV juhtide kategoorias, mitte valdkonna ametnike all, kuivõrd osakond peaks olema piisavalt suur 

üksus, et selle juhtimine moodustab ka võimaliku valdkondliku spetsialisti töö tegemise kõrvalt enamuse. Kõikide väiksemate üksuste juhid 
(nt Talituste, teenistuse juhid, valdkonnajuhid jms) on kajastatud valdkonna ametnike juures. Analüüsis on lähtutud puhtalt teenistuskoha 
nimest, hindamata, kas osakonnajuhataja sisuliselt on talituse juhataja või vastupidi. 
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elamuhalduse, linnavara/ vallavara spetsialistid jms ning järelevalve ja sisekontrolliga tegelevad ametikohad. 
Järelevalve teenistuskohad hõlmavad korrakaitseametnikke, menetlejaid, väärteomenetlejaid, inspektoreid ja 
järelevalveametnikke. Sisekontrolli valdkonna all on arvestatud nii siseaudiitoreid, sisekontrolöre  kui sisekontrolli 
spetsialiste. 
 
Tabel 10. Muu valdkonna teenistuskohtade muutused ametikohtade lõikes enne ja peale ühinemist 

VALDKOND AMETIKOHT 

Enne 
ühinemist 
(ametnike 

arv 
kokku) 

Enne 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Peale 
ühinemist 
(ametnike 
arv kokku) 

Peale 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Muutus 
(arv) 

Muutus 
(%) 

MUU Haldus/ varad, sh 
hanked 25 0,1 57 1,11 32 131% 

Sisekontroll/ 
järelevalve 60 0,3 68 1,33 8 12% 

- Sisekontroll 10,0 0,05 14,0 0,27 6,0 67% 

- järelevalve 50,4 0,27 53,4 1,05 6,1 15% 

  KOKKU 85,00 0,46 124,65 2,44 39,65 47% 

 
 
Halduse ja varade valdkonna teenistuskohtade arv on suurenenud 25-lt 57-le (32 teenistuskoha ehk 131% võrra). 
Protsentuaalselt on tõus märkimisväärne, kuna ühinemiseelselt olid vastavate ametikohtadega omavalitsused 
selgelt vähemuses – keskmiselt oli selliseid ametikohti 0,1 omavalitsuse kohta. Oluline tõus valdkonnas on 
loogiliselt põhjendatav – kuna ühinemiseelselt eelkõige KOV põhiteenuste osutamise ja korraldamise eest 
vastutavate ametikohtadele on ühinemise järgselt võimalik lisada ka professionaalsemate tugiteenustega 
tegelevaid ametnikke.  
 
KOV suurusgruppide lõikes võib halduse ja varade valdkonnas kõige selgemalt täheldada  nö mastaabiefeki 
ilmnemist, ehk suuremas KOVis on võimalused ja vajadused teenistuskoha moodustamiseks. Nii on näha, et kui 
alla 5000 elanikuga KOVides puudub selle valdkonna ametikoht 56%, siis üle 5000 elanikuga omavalitsustes on 
see ametikoht puudu pooltel ning üle  11 000 elanikuga omavalitsustest ainult 14% (vt Tabel 11). 
 
Tabel 11. Muu valdkonna teenistuskohtade arv ja komplekteeritus KOV suurusgruppide lõikes 

  

Haldus/ varad, 
sh hanked 

Sisekontroll/ 
järelevalve 

sh sisekontroll sh järelevalve 

< 5000 elaniku 

1000 elaniku kohta 0,1 0,1 0,0 0,1 

KOVis keskmiselt 0,4 0,4 0,1 0,3 

Osakaal mitmes 
puudub (%) 56% 44% 89% 56% 

5000-11 000 
elanikku 

1000 elaniku kohta 0,1 0,1 0,0 0,1 

KOVis keskmiselt 0,5 0,5 0,0 0,4 

Osakaal mitmes 
puudub (%) 50% 46% 96% 54% 

> 11 000 elaniku 

1000 elaniku kohta 0,1 0,2 0,0 0,1 

KOVis keskmiselt 2,8 3,7 0,9 2,8 

Osakaal mitmes 
puudub (%) 14% 21% 43% 50% 

KOKKU 

1000 elaniku kohta 0,1 0,1 0,0 0,1 

KOVis keskmiselt 1,1 1,3 0,3 1,0 

Osakaal mitmes 
puudub (%) 41,2% 39,2% 80,4% 52,9% 
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Järelevalve, sisekontrolli  valdkonna teenistuskohtade arv kokku on suurenenud 12% võrra (60-lt 68-le), sh 
sisekontrolli valdkonna teenistuskohad 10-lt 14-le ja järelevalve valdkonna teenistuskohad 50-lt 53-le (vt Tabel 10).  
 
Kui ühinemise eelselt olid omavalitsused, kellel oli kas sisekontrolli või järelevalve valdkonnaga tegelevaid 
teenistuskohti, selges vähemuses, siis peale ühinemist on olukord oluliselt paranenud. Kuigi vastavaid 
kompetentse ei ole jätkuvalt enamuses omavalitsustes, on siiski viiendikus ühinenud omavalitsustest (so 10 linnas 
või vallas) olemas sisekontrolliga tegelev ametikoht ning pea pooltes (24) omavalitsustes olemas eraldi 
järelevalvega tegelev teenistuskoht, mis aitab olulisel määral kaasa nii juhtimiskvaliteedi tõusule kui avaliku korra 
tagamisele ühinenud omavalitsustes.  
 
Teataval määral paistab ka siin mastaabiefekti potentsiaal ning suuremates omavalitsustes on vastava valdkonna 
ametikoht puudu vähemal määral kui väiksemates – näiteks kui alla 5000 elanikuga KOVides on sisekontrolli 
teenistuskoht ainult 10%-l, siis üle 11 000 elanikuga KOVis juba pea 60%-l. Samas järelevalve ametnikku ei ole ka 
üle 11 000 elanikuga KOVidest pooltes (vt Tabel 11). Seega võib järeldada, et esiteks ei ole selle kompetentsi 
eraldi ametikohana kujundamiseks kriitiline piir ei 5000 ega ka 11 000 elaniku juures või ei ole tegemist 
valdkonnaga, milles täiendavate kompetentside kujundamist eraldi ametikoha näol omavalitsusjuhid oluliseks 
peaks.  
 

Abiteenistujad 

 
Abiteenistujate hulka on arvestatud kõik ametiasutuse struktuuris olevad abitöölised (koristajad, haljastustöölised, 
auto- ja bussijuhid jne). Nende arvukus ja koosseis omavalitsuste lõikes erineb, sõltudes nii senisest praktikast kui 
ühinemise järgselt kujundatud organisatsiooni korraldusest, sh hallatavate asutuste olemasolust. Üldise trendina 
on abiteenistujate hulk peale ühinemist samaks jäänud, on toimunud 10% vähenemine, mis tähendab, et 
süsteemseid ümberkorraldusi selles osas tehtud ei ole, kuigi mitmed sellistest teenistuskohtadest võivad tekitada 
küsimusi nende ametiasutuse struktuuri kuulumise vajaduse ja põhjendatuse osas. 
 
Tabel 12. Abiteenistujate teenistuskohtade muutused ametikohtade lõikes enne ja peale ühinemist 

VALDKOND AMETIKOHT 

Enne 
ühinemist 

(arv 
kokku) 

Enne 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Peale 
ühinemist  
arv kokku) 

Peale 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Muutus 
(arv) 

Muutus 
(%) 

ABITEENISTUJAD 
Töölised (koristaja, 
autojuht jms) 670 3,6 603 11,83 -66 -10% 

 
 

Ametikohtade muutused KOV tuumkompetentside lõikes 

 
Ametnikkonna professionaalse kompetentsi tõus oli üks läbiv märksõna haldusreformi eesmärkide seadmisel. 
Haldusreformi ekspertkomisjoni hinnangul peaks minimaalse kohalike korralduslike ülesannete kvaliteetse täitmise 
võimekuse tagamiseks olema pädeva ametniku vormis tagatud vähemalt viis kohaliku omavalitsuse 
põhikompetentsi. Tuginedes varasematele uuringutele ja ekspertarvamustele on vähemalt ühele iga 
tuumkompetentsi ja põhiteenuste korraldamise ametnikule tagatud mõistlik töökoormus minimaalselt ja 
keskmistatuna umbes 5000 elanikuga piirkonnas. Kui alla 1000 elanikuga KOVis tegeleb üks täiskohaga töötaja 
sotsiaalvaldkonna viie erineva ülesandega, siis 5000-10 000 elanikuga KOVis on nt sotsiaalvaldkonnas ühe 
täiskohaga töötaja kohta keskmiselt kaks tööülesannet14. 
 
Kohaliku omavalitsuse tuumkompetentsid, mis peaks vähemalt ühe teenistuskohaga tagatud olema, olid 
haldusreformi ekspertkomisjoni hinnangul järgmised:  

                                                           
14 Kohalike omavalitsuste ametnike ja töötajate kompetentside kaardistamine ja koolitusvajaduse hindamise analüüs, ATAK ja Geomedia, 
2015 
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1. Juriidiline kompetents (juriidiliselt asjatundliku asjaajamise tagab vähemalt üks erialase 

ettevalmistusega ja/või kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastav spetsialist vallavalitsuse 
ametiasutuses);  

2. Finantsjuhtimise kompetents (pädeva finantsjuhtimise tagab vähemalt üks erialase ettevalmistusega 
finantsjuhtimise spetsialist omavalitsuse ametiasutuses);  

3. Asjatundlik arendustöö, s.h ettevõtluskeskkonna arendamine ja väliskoostöö (arendustööga 
omavalitsuses tegeleb vähemalt üks erialase ettevalmistusega arendustöö spetsialist omavalitsuse 
ametiasutuses);  

4. Asjatundlik planeerimine ja maakorraldus (planeerimis- ja maakorraldustoimingutega tegeleb vähemalt 
üks erialase ettevalmistusega planeerimise ja maakorralduse spetsialist omavalitsuse ametiasutuses);  

5. Asjatundlik ehitus-, liiklus- ja keskkonnakorraldus ning järelevalve (omavalitsus on suuteline oma 
territooriumil korraldama ehitustegevust ja teostama vastavat järelevalvet - valdkonna tegevust korraldab 
erialase ettevalmistusega ehitusspetsialist; omavalitsus on suuteline oma territooriumil korraldama 
keskkonnakorralduslikku tööd ja järelevalvet - valdkonna tegevust korraldab erialase ettevalmistusega 
keskkonnaspetsialist; omavalitsus on suuteline oma territooriumil korraldama liikluskorralduslikku tööd ja 
järelevalvet - valdkonna tegevust korraldab erialase ettevalmistusega liikluskorralduse spetsialist).15 

 
Sellest tulenevalt on omavalitsuste struktuuride ülevaate koostamisel püütud anda ülevaade ka põhikompetentse 
katvate ametikohtade muutustest ühinemise järgselt, s.t kas täidetud on reformi ettevalmistamise käigus püstitatud 
eeldus, et vähemalt 5000 elanikuga omavalitsuses on võimalik kõik põhikompetentsid täita. Arvestada tuleb, et 
valimi mahu tõttu on hinnang antud ainult ametinimetusele tuginedes ning analüüsitud ei ole ametijuhendist 
tulenevaid ülesandeid. Seega ei kattu kõik kaardistatud ametikohad ja nende jaotused täpselt tuumkompetentside 
aluseks olevatega, kuid üldise hinnangu trendile saab selle põhjal anda.  
 
Tabel 13. Ametikohtade muutused KOV võimalike tuumkompetentside lõikes 

 

Enne 
ühinemist 
(ametnike 
arv kokku) 

Enne 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Peale 
ühinemist 
(ametnike 
arv kokku) 

Peale 
ühinemist 

(keskmiselt 
KOVis) 

Muutus 
(arv) 

Muutus 
(%) 

Juriidiline võimekus - juristid 

50,3 0,3 66 1,29 15,60 31% 

Finantsjuhtimise võimekus - 
finantsjuhid 87,0 0,5 59 1,16 -28,00 -32% 

Arendusvõimekus - arendustöötaja 
110,3 0,6 95 1,86 -15,30 -14% 

Planeerimise ja 
maakorraldusvõimekus - ehitus ja 
planeerimine 195,7 1,1 206 4,05 10,68 5% 

Planeerimise ja 
maakorraldusvõimekus - maa ja 
maakorraldus 151,7 0,8 92 1,80 -59,72 -39% 

Keskkonnakorraldus ja järelevalve 
- Keskkond (sh heakord) 89,1 0,5 81 1,59 -8,07 -9% 

Keskkonnakorraldus ja järelevalve 
- Sisekontroll/ järelevalve 60,4 0,3 68 1,33 7,50 12% 

 
 
Kui enne ühinemist oli kõigi tuumkompetentside osas KOV üksuse kohta kumulatiivselt vähem kui üks 
täiskoormusega ametnik (v.a ehituse ja planeerimise valdkonnas, kus tegemist oli kahte valdkonda katvate 
ametnikega), siis ühinemise järgselt on kõikide tuumkompetentside osas kaetus ametnikega piisav tagamaks 

                                                           
15 Haldusreformi kontseptsioon (eelnõu 17.12.2015) 
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/document_files/kov/151218_haldusreformi_kontseptsioon.pdf  

https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/document_files/kov/151218_haldusreformi_kontseptsioon.pdf
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keskmiselt vähemalt ühe täiskohaga vastava valdkonna spetsilisti omavalitsuses. Väiksem on ametnike arv KOV 
kohta keskmiselt sisekontrolli ja järelevalve osas, kuna kahe valdkonna peale on kokku keskmiselt 1,3 ametikohta, 
mis ei taga täiskoormusega ametnikku mõlemasse valdkonda. Kõigis teistes tuumkompetentside valdkondades on 
keskmiselt KOV kohta enam kui üks teenistuja. 
 
Kuigi antud ülevaate põhjal ei ole võimalik hinnata, kas vastavatel ametikohtadel on erialase ettevalmistusega 
spetsialist, võib eeldada, et ühinemiste käigus valiti olemasolevatest ametnikest välja enim ametikoha nõudmistele 
vastava ja sobivaima eralase haridusega ametnikud. Nagu tabelis 11 on näha, siis ametnike koguarv on enamuse 
tuumkompetentside osas (v.a juriidiline kompetents ja järelevalve) vähenenud – seega ühinemisel oli võimalik 
valida olemasolevatest parimad ametnikud. Juriidilise, sisekontrolli ja järelevalve alase kompetentside osas 
suurenenud ametnike koguarv näitab selgelt, et neile valdkondadele on olnud võimalik peale ühinemisi varasemast 
enam ressursse suunata (küll mitte veel piisavalt).  
 
Ilma iga konkreetse KOV üksuse lõikes vaatamata ei saa anda kvalitatiivset hinnangut muudatustele, sest 
keskmistatud arve mõjutavad suuremad omavalitsused (ühinemistes osalesid nii Tartu linn kui Pärnu linn). Seetõttu 
tuleb eeltoodud numbritesse suhtuda teatud ettevaatusega, sest keskmised näitajad ei kajasta, kui mitmes 
ühinenud omavalitsuses tuumkompetentside tagamiseks vajalikud teenistuskohad siiski jätkuvalt puuduvad. 
Järgnevalt on tuumkompetentside osas välja toodud võrdlused nende ametikohtade täituvuse osa seniselt ja peale 
ühinemisi, samuti on ära märgitud, kas omavalitsused, kus vastavad kompetentsid puuduvad, jäävad alla 5000 
elaniku kriteeriumi (millest alates peaks vastav võimekus olema täidetud): 
 

 Enne ühinemist ei olnud ühinevatest omavalitsustest eraldi juristi teenistuskohta valdavas enamuses (152-s 
185-st, so 82% ühinejatest). Ühinemise järgselt 11 KOVis 51st jätkuvalt ei ole juristi ametikohta ning neljas on 
see loodud ainult osakoormusega. Neist omavalitsustest, kus jurist puudub, on 7 alla 5000 elanikuga.  

 Enne ühinemist ei olnud ühinevatest omavalitsustest eraldi finantsjuhi teenistuskohta üle pooltes (96-s 185-st, 
so 52% ühinejatest). Ühinemise järgselt ei ole finantsjuhi teenistuskohta 12 ühinenud omavalitsuses ning neljas 
on see loodud osakoormusega.  Omavalitsustest, kus finantsjuhi teenistuskoht puudub, on puudus, oli 3-l 
ühinemise kriteerium täitmata, ülejäänud olid üle 5000 elanikuga omavalitsused.  

 Enne ühinemist ei olnud ühinevatest omavalitsustest eraldi arendusspetsialisti teenistuskohta veidi alla pooltes 
(91-s 185-st, so 49% ühinejatest). Ühinemise järgselt ei ole kõigest kahes KOVis 51st arendusspetsialisti 
teenistuskohta (ühes neist täidab arendusvaldkonna ülesandeid abilinnapea) ning viies on see loodud ainult 
osakoormusega.  

 Planeerimis- ja maakorraldusvõimekus oli juba ühinemiseelselt mõnevõrra paremini tagatud, ent siiski pea 
kolmandikus omavalitsustest (61-62s 185-st ehk 33%-s ühinejatest) ei olnud ehituse ja planeerimise ning ca 
viiendikus (35-s 185-st ehk 19% ühinejatest) ei olnud maakorralduse valdkonnas teenistuskohta. Ühinemise 
järgselt puudub planeerimise ja ehitusvaldkonna teenistuskoht ainult ühes omavalitsuses (kes on ühtlasi ka 
alla 5000 elanikuga) ning maakorralduse valdkonna teenistuskoht kahes (kellest üks on alla 5000 elanikuga) 

 Keskkonnakorralduse valdkonna teenistuskoht puudus ühinemiseelselt ca pooltes ühinevates omavalitsustes 
(94-s 185-st, so 51%), ühinemise järgselt ei ole keskkonna valdkonnas eraldi (kasvõi osalise koormusega) 
teenistuskohta kolmes omavalitsuses (neist üks on alla 5000 elanikuga).  

 Eraldi järelevalvega tegelev teenistuskoht puudus pea sama paljudes omavalitsustes kui juristigi teenistuskoht, 
- 155-s 185-st ehk 84% ühinevatest omavalitsustest. Pooltes omavalitsustest, kus järelevalve või sisekontrolli 
funktsioon eraldi teenistuskohana oli tagatud, oli tegemist täiskoormusega teenistuskohaga, pooltes 
osakoormusega. Ühinemise järgselt ei ole olukord paranenud nii jõudsalt kui juriidilise kompetentsi osas – 
jätkuvalt ei ole järelevalve valdkonnas vähemalt osakoormusega teenistuskohta 28-s omavalitsuses 51-st, so 
55% ühinenud omavalitsustest. Seega kui keskmiselt on igas KOVis 1,33 järelevalve ja/või sisekontrolliga 
tegelevat ametnikku, siis tegelikkuses pea pooltes ühinenud KOVidest need teenistuskohad puuduvad. Sellest 
võib järeldada, et kriitiline piir teenistuskoha tagamiseks on oluliselt kõrgemal kui miinimumkriteeriumiks seatud 
5000 elaniku piir või omavalitsustes ei prioritiseerita valdkonna kompetentside tagamist piisavalt.  

 
KOV suurusgruppide lõikes tuumkompetentside tagamise võimekust hinnates on (üksikute eranditega) selgelt 
näha, et suuremate KOVide suurusrühmas (so üle 11 000 elanikuga) on ainult üksikud tuumkompetentsid, mis 
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mõnedes omavalitsustes jätkuvalt ei ole tagatud. Sellised on näiteks finantsjuhid, keda ei ole 7% ehk ainult ühes 
üle 11 000 elanikuga omavalitsustest ning sisekontrolli või järelevalvega tegelev teenistuja, mis puudub 21% ehk 
kolmes omavalitsuses 14-st (kui vaadata eraldi, kas täidetud on sisekontrolli ja järelevalve funktsioon, siis need 
puuduvad vastavat 43% ja 50% üle 11 000 elanikuga omavalitsustest) (vt Tabel 12). 
 
Tabel 14. KOV tuumkompetentside tagamise võimekus KOV suurusgruppide lõikes 

Tuumkompetents/ 

valdkond 
Peale ühinemist (keskmiselt KOV kohta) 

Osakaal mitmes KOVis suurusgrupis 
puudub (%) 

< 5000  5000-11000  < 11 000      < 5000 5000-11 000 > 11 000 

Juristid 0,2 0,9 2,9 78% 14% 0% 

Finantsjuhid 0,9 0,7 2,2 44% 25% 7% 

Arendus 1,2 1,2 3,6 0% 7% 0% 

Ehitus ja planeerimine 1,5 2,3 9,1 11% 0% 0% 

Maa ja maakorraldus 1,2 1,2 3,4 0% 4% 0% 

Keskkond (sh heakord) 1,0 1,1 3,0 11% 7% 0% 

Sisekontroll/ järelevalve 0,4 0,5 3,7 44% 46% 21% 

 

Samas võib pidada üllatavaks või mitteootuspäraseks asjaolu, et üle 5000 elanikuga KOVide suurusgrupis on 

kõikides KOVides täidetud ainult üks tuumkompetentsidest – ehituse ja planeerimise valdkonna oma, kõigis teistes 

valdkondades on 1- 13 omavalitsust, kus vastav kompetents ei ole eraldi (kasvõi osalise koormusega) ametikohaga 

kaetud. Kõige vähem on kaetud juba eelmainitud sisekontrolli või järelevalve kompetents, aga veerandis 

omavalitsustest ei ole ka näiteks finantsjuhi teenistuskohta.  

Kokkuvõttes saab siiski järeldada, et ühinemise tulemusena on ühinemiseelse olukorraga võrreldes 
oluliselt paremini tagatud nö tuumkompetentsid. Suurenenud on ametnike arv, kes saavad keskenduda 
ühele kindlale ülesandele, seega ametnikkonna professionaalse taseme saavutamises ja 
professionaalsuse suurendamises on  ühinemistega eeldused loodud. 
 
 

Ametnike arvu suhe elanikkonda 
 
Kõige olulisem ja vahetum nihe ühinemiste puhul on ametnikkonna profiili kardinaalne muutumine peale ühinemist, 
eriti ühinemiste puhul, milles osalesid väga väikese elanike arvuga KOVid. Ametnikkonna profiilide muutusele 
põhjalikuma hinnangu andmine käesoleva analüüsi käigus ei ole võimalik ilma iga KOV üksuse tasandil täiendavalt 
muudatusi lähemalt hindamata. Küll aga saab anda üldisema hinnangu ametnikkonna muutustele.  
 
Tabel 15. Keskmine teenistujate suhtarv 1000 elaniku kohta ühinemise järgselt16  

Elanike arv 
Keskmine teenistujate suhtarv 1000 elaniku 

kohta 

< 5000 8,1 

5001-11 000 7,6 

> 11 000 5,2 

 
Ühinemises osalenud omavalitsustes oli keskmiselt omavalitsuses enne ühinemist 6,2 teenistujat 1000 elaniku 
kohta. Arvestades teenistujate arvu ilma abiteenistujateta, oli teenistujate suhtarv 4,8 ametnikku 1000 elaniku 
kohta. Samas väiksemates, alla 2000 elanikuga omavalitsustes oli see suhtarv pea kaks korda kõrgem17.  
 

                                                           
16 Elanike arv 2.01.2019 seisuga 
17 Kohalike omavalitsuste ametnike ja töötajate kompetentside kaardistamine ja koolitusvajaduse hindamise analüüs, ATAK ja Geomedia, 
2015. Kättesaadav aadressil: https://www.rahandusministeerium.ee/et/uuringud-ja-analuusid  

https://www.rahandusministeerium.ee/et/uuringud-ja-analuusid
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Ühinenud omavalitsustes on keskmine ametnike suhtarv 1000 elaniku kohta 5,9 (ilma abiteenistujateta 4,4). Siiski 
on märkimisväärne pea kahekordne vahe keskmise näitaja ning väiksemate omavalitsuste suhtarvu vahel – alla 
5000 elanikuga ühinenud omavalitsustes on 1000 elaniku kohta 8,1 ametnikku,  5000- 11 000 elanikuga 
omavalitsustes 7,6 ametnikku (vt Tabel 12). Lihtsustatult kokku võttes tähendab, et kuigi ühinemiste käigus on 
ametnike suhtarv 1000 elaniku kohta vähenenud ca 5% võrra, on jätkuvalt väiksemates omavalitsustes on KOV 
ülesannete täitmiseks vajalik ametnikkonna ülalpidamine elaniku kohta märksa kulukam.  
 

 
Joonis 3. Keskmine teenistujate suhtarv 1000 elaniku kohta peale reformi KOV suurusgruppide lõikes18  
 
 
Keskmine teenistujate arv omavalitsuse kohta on suurenenud üle kolme korra. Kui enne ühinemist oli keskmine 
teenistujate arv 20,3, siis peale ühinemist on see 67,2 (mediaankeskmised vastavalt 15,2 enne ja 54 peale 
ühinemist). Kui vaadata teenistujate arvu ilma abiteenistujateta (so vallavalitsuse struktuuris olevad liht- ja 
oskustöölised), mis annab täpsema pildi linna- või vallavalitsuse funktsioone täitvatest teenistuskohtadest, siis enne 
ühinemist oli keskmine teenistujate arv omavalitsuses 16,1 ning peale ühinemist 50 (mediaankeskmised vastavalt 
10,6 enne ja 35,8 ametnikku peale ühinemist) (Tabel 16). Kui arvestada, et see teenistujate arv sisaldas nii 
vallavanemat või linnapead, valla- või linnasekretäri, raamatupidajaid kui asjaajajaid, tähendas, et keskmiselt oli 
omavalitsuses alla 6  teenistuja, kes tegelesid KOV nö tuumülesannete täitmisega. Mida väiksem oli KOV, seda 
keerulisem oli olukord, kuna kõige väiksemate elanike arvudega omavalitsustes pidi üks teenistuja suutma katta 
väga erinevaid valdkondi, mis nõudsid samas ka erinevaid kompetentse. Ühinemiste järgselt keskmiselt enam kui 
kolm korda suurema ametnikkonnaga on oluliselt paremad võimalused valdkonna spetsialistidele tagada 
tööülesanded, mis võimaldavad keskenduda ühele valdkonnale ning selle siseselt ka spetsialiseeruda.  
 
Tabel 16. Keskmine ametnike arv KOV üksuse kohta 

 Keskmine ametnike arv Enne ühinemist Peale ühinemist 

Koos abiteenistujatega  

mediaan 15,2 54,0 

keskmine 20,3 67,2 

Ilma abiteenistujateta  

mediaan 10,6 35,8 

keskmine 16,1 50,0 

 
 
Varasemate põhjalikumate analüüside tulemusel on selgitatud välja, et kui alla 1000 elanikuga KOVis tegeleb üks 
täiskohaga töötaja sotsiaalvaldkonna viie erineva ülesandega, siis 5000‒10 000 elanikuga KOVis on nt 
sotsiaalvaldkonna ühe täiskohaga töötaja kohta keskmiselt kaks tööülesannet19. Ühinemisjärgselt teenistuskohtade 
struktuuris ja ametnike suhtarvus toimunud muudatused selgelt kinnitavad seda.  
 

                                                           
18 Elanike arv seisuga 2.01.2019 
19 KOV tugevdamise programmi analüüs. Kaardistati 5 erineva sotsvaldkonna tööülesande ajakulu tööajatabeliga. 
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Tabelis 17 on toodud teenistuskohtade muutused suhtarvuna elanike arvu erinevate valdkondade lõikes. See 
näitab sarnaselt varem kirjeldatule, et valdkonnaga tegelevate ametnike ressurss on suurenenud KOV 
põhiteenuste valdkonnas (sotsiaal, haridus, kultuur) ning seni katmata kompetentside osas (muud teenistujad – 
järelevalve, sisekontrolli, varade halduse ja hangetega tegelevad teenistujad).  
 
Tabel 17. Teenistujate suhtarvu (1000 elaniku kohta) muutumine enne ja peale ühinemist valdkondade kaupa  

VALDKOND 

Enne ühinemist Peale ühinemist Muutus 

teenistujate 
arv 

teenistujaid 1000 
elaniku kohta 

teenistujate 
arv 

teenistujaid 1000 
elaniku kohta 

(arv) (%) 

Juhid 370 0,62 273 0,47 -98 -26 

Kantselei 642 1,07 581 0,99 -61 -9 

Finants 485 0,81 365 0,62 -120 -25 

Arendus 110 0,18 95 0,16 -15 -14 

Sotsiaal 636 1,06 695 1,19 59 9 

Haridus ja kultuur 212 0,35 217 0,37 5 2 

Kommunaalmajandus 553 0,92 474 0,81 -79 -14 

Muu 85 0,14 125 0,21 40 47 

Abiteenistujad 670 1,12 603 1,03 -66 -10 

KOKKU ilma 
abiteenistujateta 2894,6 4,83 2596,7 4,4 0,33 7,0% 

KOKKU 3761,63 6,27 3426,21 5,9 0,34 5,5% 

 

 

Ülevaade vanuse, hariduse ja staaži muutustest  

 
Lisaks ühinenud KOVide struktuuride analüüsile on tulemusi võrreldud ka Rahandusministeeriumi kogutava 
personalistatistika andmetega. Personalistatistikast esitavad KOVid andmed teenistuskohtade jaotumisest ameti- 
ja töökohtadeks, teenistujate alamgruppide (juhid või muud töötajad), teenistuskohtade koormuse, teenistujate 
vanuse, soo, haridustaseme ning staaži osas. Analüüsi andmestik ei ole täielik, kuna mitmed KOVid ei ole andmeid 
esitanud, mida ka analüüsis ei arvestata20. Sel põhjusel ei kattu personalistatistika  andmestik antud analüüsi käigus 
kogutud andmetega ning siinkohal on välja toodud vaid üksikud personalistatistika põhjal tehtud järeldused.  
 
Teenistujate keskmine vanus on keskmiselt langenud vaid 0,2%, s.t et teenistujate koondamisi on toimunud 
kõigis vanusegruppides suhteliselt proportsionaalselt. Keskmine vanus enne ühinemisi oli 49,5 ja peale ühinemisi 
49,3 aastat. Küll aga erineb ametnike keskmine vanus ja selle muutused ühinemise käigus maakonniti, osades 
maakondades on see suurenenud enam, nt Hiiumaal (10%), Ida-Virumaal (7%), Viljandimaal (3%), vähemal määral 
ka Järva (2%) ja Lääne-Virumaal (2%) ning Rapla, Põlva ja Valgamaal (1%). Enim on teenistujate vanus vähenenud 
Võrumaal (-15%) ja Pärnumaal (-6%), vähem Tartu (-3%), Jõgeva (-1%) ja Läänemaal (-1%). Keskmine staaž 
maakondade keskmisena samuti oluliselt muutunud ei ole  (10,9 aastalt langenud 10,7 aastale), ka üksikute 
maakondade lõikes ei ole muutused märkimisväärsed. 
 
Meeste ja naiste osakaalus ühinemise tõttu olulisi muutusi ei ole toimunud – meeste keskmine osakaal on 
mõnevõrra veel vähenenud (29% langenud 27%le), naise osakaal vastavalt tõusnud 71%lt 74%le. Meeste osakaal 
on langenud kõigis maakondades, v.a Pärnumaal, kus see on tõusnud 25%lt 28%-le. 
 
Kõige üllatavamaks võib pidada kõrgharidusega ametnike osakaalu muutust. Kui keskmiselt kokku tõusis 
kõrgharidusega teenistujate osakaal 4% võrra 52%lt 56%ni, siis mitmes maakonnas kõrgharidusega teenistujate 

                                                           
20 Analüüsi ei ole hõlmatud andmete mitte esitamise või mitte täieliku esitamise tõttu järgmiseid omavalitsusi nii enne kui peale ühinemisi, et 
tagada võrreldavus: Saaremaa valda (ja kõiki valdasid, kes ühinesid Saaremaa vallaks); tänast Märjamaa valda (endist Märjamaa valda ja 
Vigala valda), tänast Tartu linna (endist Tartu linna ja Tähtvere valda), tänast Peipsiääre valda (endist Alatskivi, Vara, Pala valda, Kallaste 
linna ja Peipsiääre valda), tänast Mustvee valda (endist Avinurme, Kasepää, Lohusuu, Saare valda ja Mustvee linna) ning tänast Viljandi 
valda (endist Viljandi, Kolga-Jaani ja Tarvastu valda). Analüüsist välja jäetud omavalitsuste teenistujad moodustavad ca 30% kogu tänaste 
ühinenud omavalitsuste teenistujatest.  
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osakaal langes – enim nt Ida-Virumaal (50%lt 44%le), Läänemaal (48%lt 44%le), Valgamaal (46% 34%le) ja 
Võrumaal (59%lt 48%le). Langus on pigem toimunud magistrikraadiga teenistujate arvelt. Peamiselt saab seda 
ilmselt põhjendada trendiga, kus juhtide (ja juhtimisega seotud ametikohtade) vähenemise arvelt on suurenenud 
teenuse osutamisega otseselt seotud teenistuskohtade arv, ehk ühinemise järgselt suunatakse enam ressursi 
teenuste korraldamiselt teenuste osutamisse ja seeläbi muutub ka üldise juhtide ning ametnike ja teenistujate 
proportsioon (nt sotsiaalnõunik vs sotsiaalhooldajad). Samuti oli oluline mõju lisaks vallavanemate ja linnapeade 
arvu olulisele vähenemisel ka valla- ja linnasekretäride ning raamatupidajate arvu vähenemisel, kellest enamusel 
oli reeglina kõrgharidus. 
 
 

Muutused maakondade lõikes 
 
Maakondade lõikes on ametikohtade muutumine olnud väga erinev. Kui keskmiselt on ametikohtade arv 
vähenenud 9% võrra, siis kõige suurema koosseisude vähenemisega Ida-Virumaal on peale ühinemist ametikohti 
38% vähem ning väikseima vähenemisega Saaremaal 1,7% vähem. Samas kahes maakonnas on ühinemise 
järgselt teenistuskohtade arv hoopis suurenenud: Lääne-Virumaal (6,9%) ja Valgamaal (16,9%). Koosseisude 
suurenemine neis võib olla põhjendatav ametiasutuste ja hallatavate asutuste struktuuri mitte lõpuleviidud või 
käimasoleva korrastamisega, kuna kogu suurenemise on täies ulatuses põhjustanud abiteenistujate (koristajad, 
kalmistuvahid, bussijuhid jne) teenistuskohtade arvu suurenemine. 
 
Tabel 18. Teenistuskohtade muutused ühinenud omavalitsustes kokku maakondade valdkondade lõikes 

Maakond 
KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Ida-Viru 235,6 145,8 -89,8 -38,1% 

Põlva 166,4 135,6 -30,8 -18,5% 

Võru 245,9 201,4 -44,5 -18,1% 

Pärnu 482,7 415,1 -67,6 -14,0% 

Järva 204,3 177,7 -26,7 -13,0% 

Hiiu 77,3 68,1 -9,2 -11,9% 

Harju 234,8 208,8 -26,0 -11,1% 

Jõgeva 253,5 229,9 -23,6 -9,3% 

Lääne 142,3 131,7 -10,6 -7,5% 

Tartu 656,9 611,7 -45,2 -6,9% 

Rapla 165,1 153,7 -11,5 -6,9% 

Viljandi 168,6 163,4 -5,2 -3,1% 

Saare 228,5 224,6 -3,8 -1,7% 

Lääne-Viru 249,3 266,5 17,2 6,9% 

Valga 250,8 292,5 41,8 16,7% 

  3761,6 3426,2 -335,4 -8,9% 

 

Üldiselt ei ole eri maakondade lõikes väga olulisi erinevusi üle- Eestilisest trendist, ent mitmes maakonnas on mõne 

valdkonna muutused üldisest trendist teises suunas või erineb muutuse ulatus märkimisväärselt keskmisest, 

sellised kohad on maakondade lõikes toodud välja Lisas 3.  

Muutuste suuruse või erineva suuna (kasvu või kahanemise) taga võib olla väga palju erinevaid tegureid, alustades 

kohapealsetest poliitikute valikutest ja prioriteetidest, sellest tulenevalt valla juhtimisstruktuurist (sh nii valla 

juhtkond kui piirkondlik struktuur – osavallad või teeninduskeskused) ja teenuseosutamise struktuurist, st kas 

vastavad teenistuskohad on vallavalitsuse või hallatava asutuse struktuuris (nt eelkõige sotsiaalvaldkonnas võis 

muudatusi mõjutada ühinenud omavalitsuste ja uue ühinenud omavalitsuse praktika erinemine selles osas, kas 

teenuseid osutavad osaliselt või täielikult valla struktuuris olevad teenistujad või on teenuste osutamisega seotud 

ametnikud hallatava asutuse struktuuris). Lisaks määrasid teenistuskohtade koosseisu kujundamise mingil määral 

kindlasti ka seniste valdade struktuurides vastavate kompetentside olemasolu (või eelduste olemasolu uute 

kompetentside väljaarendamiseks olemasoleva töötajaskonna baasil). Kindlasti on selliseid tegureid veelgi ja 
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käesoleva analüüsi olemus ja ulatus ei võimalda enamat, kui need võimalike põhjustena välja tuua. Täpsemaid 

hinnanguid muutustele saavad anda edasised detailsemad valdkondlikud analüüsid, mille ülesandepüstituste ja 

uurimisküsimuste seadmiseks käesolev analüüs loodetavasti mõningat sisendit annab. 

 

Kokkuvõte 
 
Rahandusministeeriumis koostatud ühinenud omavalitsuste struktuuride ülevaate tulemusel saab kinnitust eeldus, 
et ühinemiste järgselt suureneb teenuste korraldamise ja pakkumisega tegelevate ametnike osakaal ning selle 
võrra langeb nö tugiteenuseid osutavate ametnike/töötajate osakaal. Kui ametnike koguarv on vähenenud ca 
kümnendiku võtta, siis vallavanemate, abivallavanemate ning linnapeade/abilinnapeade arv on vähenenud üle 
poole  (ca 150 juhi võrra), raamatupidajate ja finantsistide arv veerandi võrra (ehk üle 100 ametniku). Kuigi erinevate 
valdkondade ning ametikohtade lõikes on muutused olnud erinevad, avaldub mitmes valdkonnas trend, mille 
kohaselt teenuste pakkumise korraldamise ja pakkumisega tegelevate ametnike arv ja osakaal on suurenenud. 
 

Kui enne ühinemist oli ühes omavalitsuses keskmiselt 20 teenistujat, siis peale ühinemisi enam kui kolm korda 
rohkem – 67 teenistujat keskmiselt ühinenud omavalitsuse kohta. Kuivõrd kogutud andmete üldistuse tase ei 
võimalda sügavuti hinnata spetsialiseerumist, saab andmestiku põhjal siiski järeldada spetsialiseerumise toimumist 
näiteks lastekaitse osas, kuhu on lisaks olemasolevatele ametikohtadele lisandunud 25 ametikohta (25%), millega 
on keskmiselt 0,5 lastekaitsetöötaja asemel ühinemisjärgselt KOVis keskmiselt 2,4 lastekaitsetöötajat. Sellega on 
lastekaitsetöötajate osakaal ametnikkonnast tõusnud 1% (3%-lt 4%-le). Seega – lastekaitsetöötajaid on 
koguarvuna rohkem, mis võimaldab senisest enamas mahus teenuseosutamisele keskenduda ja 
lastekaitseametnikke on KOV üksuse kohta rohkem, mis võimaldab vajadusel spetsialiseeruda, teineteist asendada 
või piirkondlikku teenuseosutamise struktuuri kujundada ning kolmandaks on lastekaitsetöötajate osakaal nö 
tugiteenuseid osutavate teenistuskohtade vähenemise arvelt saanud suureneda. See eeldatavasti parandab 
märkimisväärselt teenuste kättesaadavust ning professionaalsust elanike probleemide ennetamisel ja 
lahendamisel.  
 
Sama on toimunud muude sotsiaalvaldkonna ametikohtadega, ametikohti on lisandunud 64 ehk 8% võrra, mis on 
suurendanud sotsiaaltöötajate osakaalu ametnikkonnas  2% võrra (4%-lt 6%-le). Keskmiselt on 4,6 
sotsiaalvaldkonna teenistuja asemel  ühinemisjärgselt omavalitsuses ca 18 sotsiaalvaldkonna teenistuskohta. 
Valdkonna siseselt vaadates on näha, et suurenenud on sotsiaaltööspetsialistide ning hooldustöötajate arv ja 
osakaal. Kuigi selge valdkondlik spetsialiseeritus (nt laste ja perede eeskoste, eakate eestkoste, puuetega inimeste 
spetsialist) on siiski veel vähene, on selliste spetsialistide arv peale ühinemist suurenenud.  
 
Samuti on suurenenud hariduse ja kultuuri valdkonna töötajate koguarv. Kuigi muutust võib pidada oodatust 
tagasihoidlikumaks, sest mitmetes ühinenud omavalitsustes ei ole kõik need valdkonnad (haridus, noorsootöö, 
kultuur ja sport) kaetud.  Spetsialiseerumist võib näha ka majandusvaldkonnas – kõige selgemalt teede ja 
transpordiga tegelevate spetsialistide lisandumises üldise majandusfunktsiooni arvelt.  
 
Teise olulise järeldusena võib näha, et ühinemise tulemusel on tekkinud võimalus katta spetsiifilisemaid valdkondi 
(seda ka tugiteenuste osas), mida varem ei olnud võimalik, sh arhivaarid, sekretärid, personalitöötajad, aga ka 
juristid, IT-juhid, varahalduse spetsialistid, sisekontrolörid ja/või järelevalve ametnikud, avalike suhete ning 
kommunikatsioonijuhid. Näiteks enam kui kahekordistunud (+130%) on varade haldamisega seotud 
teenistuskohtade arv, mis kindlasti mõjutab omavalitsustes teadlikuma varahalduspoliitika kujundamist ja 
elluviimist. Kümnendiku võrra (12%) on suurenenud  sisekontrolli (siseaudiitorid,  sisekontrolörid) ja järelevalvega 
(järelevalve, menetlemise ja korrakaitsega) tegelevate ametnike hulk (kui ühinemises osalenud 185 KOV peale oli 
selliseid ametnikke 60, siis täna 51-s KOVis kokku 68), mis võib-olla ei ole päris oodatud mahus kasv, aga aitab 
kaasa nii juhtimiskvaliteedi tõusule kui avaliku korra tagamisele ühinenud omavalitsustes.  
 
Need on aga siiski üldistused keskmistatud tulemuste pinnalt, konkreetsed ühinenud omavalitsuste valikud ja 
praktikad struktuuride kujundamisel erinevad. Näiteks kui üldiselt on juhtimise ja kantselei teenistuskohtade arv 
vähenenud, on omavalitsusi, kus see on märkimisväärselt suurenenud. Osaliselt aitas sellele kaasa ka osavaldade 
ning teenuskeskuste moodustamine, mille puhul aitaks kaasa territoriaalse struktuurikujunduse vajadusel või 
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võimalusel ühildamine spetsialiseerimisega, mille kohta ka mõningaid positiivseid näiteid juba on. Samuti ei ole 
kõigis ühinenud omavalitsustes kaetud kõik nö kohaliku omavalitsuse tuumkompetentsid ka peale ühinemist.  
 
Kindlasti on kõigi ühinenud omavalitsuste ametiasutuste struktuur oluline samm lähemale 
professionaalsemale ja kvaliteetsemale teenuste korraldamisele, millele saavad edasised arengud 
järgneda.  
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LISAD 
 

Lisa 1. Teenistuskohtade muutused ametikohtade lõikes enne ja peale ühinemist21 

 

AMETIKOHT 

ENNE ÜHINEMIST PEALE ÜHINEMIST MUUTUS 

Arv  

Teenistujate 
osakaal 
ametnik-
konnast 

Keskm. 
KOVis 

teenistus-
kohti 

Arv 

Teenistujate 
osakaal 
ametnik-
konnast 

Keskm.  
KOVis 

teenistus-
kohti 

Vahe % 

Vallavanem/ linnapea, 
abivallavanem/-linnapea 278,0 7% 1,5 130,0 4% 2,5 -144,0 -52% 

Osak. juhatajad 92,0 2% 0,5 142,5 4% 2,8 46,5 51% 

Valla/ Linnasekretärid 183,2 5% 1,0 51,0 1% 1,0 -132,2 -72% 

Õigus 50,3 1% 0,3 65,9 2% 1,3 16,6 34% 

Kantselei 284,8 8% 1,5 303,8 9% 6,0 21,2 7% 

Volikogu kantselei 23,7 1% 0,1 27,0 1% 0,5 3,3 14% 

IT 61,5 2% 0,3 72,0 2% 1,4 9,6 15% 

Kommunikatsioon 38,4 1% 0,2 61,5 2% 1,2 23,1 60% 

Finantsjuhid 87,0 2% 0,5 59,0 2% 1,2 -28,0 -32% 

Raamatupidajad 397,7 11% 2,1 305,7 9% 6,0 -91,0 -23% 

Arendus 110,3 3% 0,6 95,0 3% 1,9 -13,3 -12% 

sh ettevõtlus 9,8 0% 0,1 6,0 0% 0,1 -3,8 -38% 

Sotsiaal 538,7 14% 2,9 572,6 17% 11,2 34,9 6% 

Sotsiaalnõunik 91,8 2% 0,5 26,0 1% 0,5 -65,8 -72% 

Sotsiaalspetsialist/ -töötaja  144,8 4% 0,8 216,5 6% 4,2 71,8 50% 

Laste/ Perede eestkoste 4,0 0% 0,0 12,0 0% 0,2 8,0 200% 

Eakate hoolekanne 2,0 0% 0,0 2,5 0% 0,0 0,5 25% 

Puuetega inimeste 
spetsialist 2,0 0% 0,0 2,5 0% 0,0 0,5 25% 

Hooldustöötaja/ -hooldaja 172,4 5% 0,9 193,6 6% 3,8 21,2 12% 

Tugiisik 19,5 1% 0,1 32,6 1% 0,6 13,1 67% 

Lastekaitse 97,4 3% 0,5 122,0 4% 2,4 24,7 25% 

Haridus ja kultuur kokku 211,6 6% 1,1 216,7 6% 4,2 5,1 2% 

Haridus 40,9 1% 0,2 44,3 1% 0,9 3,4 8% 

Kultuur 48,2 1% 0,3 48,0 1% 0,9 -0,2 0% 

Noorsootöö 34,8 1% 0,2 47,3 1% 0,9 12,5 36% 

Sport 22,8 1% 0,1 24,4 1% 0,5 1,6 7% 

Keskkond 89,1 2% 0,5 81,0 2% 1,6 -9,1 -10% 

Majandus 96,4 3% 0,5 48,8 1% 1,0 -46,6 -49% 

Ehitus ja planeerimine 195,7 5% 1,1 206,4 6% 4,0 9,7 5% 

Maa ja maakorraldus 151,7 4% 0,8 92,0 3% 1,8 -59,7 -39% 

Teed ja Transport 19,7 1% 0,1 45,4 1% 0,9 25,7 130% 

Haldus/ varad, sh hanked 24,6 1% 0,1 56,8 2% 1,1 34,2 142% 

Sisekontroll/ järelevalve 60,4 2% 0,3 67,9 2% 1,3 7,5 12% 

sh sisekontroll 10,0 0% 0,1 14,0 0% 0,3 6,0 67% 

sh järelevalve 50,4 1% 0,3 53,4 2% 1,0 6,1 15% 

Töölised (koristaja, autojuht 
jms) 669,7 18% 3,6 603,4 18% 11,8 -65,3 -10% 

KOKKU 3761,6 1,0 20,3 3426,2 1,0 67,2 -327,3 -9% 

 
  

                                                           
21 Peale ühinemist struktuuri hindamisel on arvestatud tänaseks kehtivat struktuuri, st kui vahepeal on struktuuri muudetud, siis viimast 

versiooni hetkeseisuga (juuli 2018) 
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Lisa 2. Haldusreformi käigus ühinenud omavalitsuste üldnäitajad (elanike arv, pindala) 

 

Maakond KOV nimi Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksused 
Elanike arv 
01.01.2017 

Elanike 
arv 

02.01.2019 

pindala 
(km2) 

Harju Anija vald Aegviidu vald ja Anija vald 6 340 6 214 532,97 

Harju Lääne-Harju vald Keila vald, Paldiski linn, Vasalemma vald ja Padise vald 12 950 12 578 645,71 

Harju Saue vald Saue vald, Saue linn, Kernu vald ja Nissi vald  21 526 22 139 627,61 

Hiiu Hiiumaa vald Käina vald, Hiiu vald, Emmaste vald ja Pühalepa vald 9 550 9 512 1 032,44 

Ida-Viru Narva-Jõesuu linn Vaivara vald ja Narva-Jõesuu linn 4 772 4 601 404,66 

Ida-Viru Alutaguse vald Iisaku, Alajõe, Mäetaguse, Tudulinna vald ja Illuka vald 5 040 4 766 1 458,63 

Ida-Viru Toila vald Toila vald, Kohtla vald ja Kohtla-Nõmme vald 4 849 4 779 265,78 

Ida-Viru Lüganuse vald Kiviõli linn, Sonda vald ja Lüganuse vald 9 155 8 631 598,63 

Jõgeva Mustvee vald Saare, Avinurme, Lohusuu, Kasepää vald ja Mustvee linn 5 738 5 546 615,64 

Jõgeva Põltsamaa vald Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi ja Puurmani vald 10 170 9 756 889,56 

Jõgeva Jõgeva vald Jõgeva linn, Jõgeva vald, Palamuse vald ja Torma vald 14 100 13 523 1 039,66 

Järva Järva vald Järva-Jaani, Albu, Ambla, Imavere, Kareda, Koigi ja Koeru 
vald 

9 225 8 968 1 222,81 

Järva Paide linn Paide linn, Paide vald ja Roosna-Alliku vald 11 130 10 513 442,87 

Järva Türi vald Türi vald, Väätsa vald ja Käru vald 11 099 10 808 1 008,46 

Lääne Lääne-Nigula vald Lääne-Nigula, Noarootsi, Nõva, Martna ja Kullamaa  vald  7 271 7115 1 448,77 

Lääne Haapsalu linn Ridala vald ja Haapsalu linn 13 596 13 193 271,82 

Lääne-Viru Haljala vald Haljala vald ja Vihula vald 4 389 4 361 549,09 

Lääne-Viru Rakvere vald Sõmeru vald ja Rakvere vald 5 583 5 590 294,66 

Lääne-Viru Viru-Nigula vald Kunda linn, Viru-Nigula vald ja Aseri vald 6 040 5 859 312,24 

Lääne-Viru Väike-Maarja vald Rakke vald ja Väike-Maarja vald 6 112 5 928 682,46 

Lääne-Viru Vinni vald  Rägavere vald, Vinni vald ja Laekvere vald 7 045 6 900 1 012,94 

Lääne-Viru Tapa vald Tamsalu vald ja Tapa vald 11 381 10 866 479,66 

Põlva Kanepi vald Kõlleste vald, Kanepi vald ja Valgjärve vald 4 962 4 821 524,67 

Põlva Räpina vald Räpina vald, Veriora vald ja Meeksi vald  6 612 6377 592,77 

Põlva Põlva vald Põlva vald, Ahja, Laheda, Mooste ja Vastse-Kuuste vald 14 405 13 982 705,89 

Pärnu Saarde vald Saarde vald ja Surju vald 4 873 4 603 1 064,80 

Pärnu Häädemeeste vald Häädemeeste vald ja Tahkuranna vald 4982  4 906 494,33 

Pärnu Lääneranna vald Lihula vald, Hanila vald, Varbla vald ja Koonga vald 5602 5 396 1 362,67 

Pärnu Põhja-Pärnumaa vald Vändra alev, Vändra vald, Tootsi vald ja Halinga vald 8561 8285 1 010,53 

Pärnu Tori vald Sauga vald, Tori vald, Sindi linn ja Are vald 11 716 11 699 611,13 

Pärnu Pärnu linn Pärnu linn, Audru vald, Paikuse vald ja Tõstamaa vald 51 730 51 271 857,94 

Rapla Kehtna vald Kehtna vald ja Järvakandi vald  5 659 5 464 511,97 

Rapla Märjamaa vald Märjamaa vald ja Vigala vald  7 865 7558 1 163,52 

Rapla Rapla vald Rapla vald, Kaiu vald, Raikküla vald ja Juuru vald 13 414 13 179 859,46 

Saare Saaremaa vald Kuressaare linn, Lääne-Saare, Orissaare, Pihtla, Valjala, 
Salme, Kihelkonna, Laimjala, Mustjala, Torgu, Leisi ja 
Pöide vald 

32 007 31 453 2 717,83 

Tartu Kastre vald Mäksa vald, Võnnu vald ja Haaslava vald 5 148 5 212 492,74 

Tartu Peipsiääre vald Alatskivi, Vara, Peipsiääre vald, Kallaste linn ja Pala vald 5 776 5 587 652,16 

Tartu Tartu vald Piirissaare vald, Tartu vald, Laeva vald ja Tabivere vald 10 397 10 846 742,12 

Tartu Kambja vald Ülenurme vald ja Kambja vald 10 035 11 040 275,12 
Tartu Elva vald Elva linn, Konguta, Rannu, Rõngu, Palupera ja Puhja vald   14 688 14 583 732,27 

Tartu Tartu linn Tartu linn ja Tähtvere vald 99 503 95 334 153,99 

Valga Tõrva vald Tõrva linn, Helme vald, Hummuli vald ja Põdrala vald 6 421 6 162 647,22 

Valga Otepää vald Otepää vald, Sangaste vald ja Puka vald  6 748 6566 520,21 

Valga Valga vald Valga linn, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vald 16 742 15 625 749,66 

Viljandi Mulgi vald Karksi vald, Abja vald, Halliste vald ja Mõisaküla linn 7 791 7 525 880,73 

Viljandi Põhja-Sakala vald Suure-Jaani vald, Võhma linn, Kõo vald ja Kõpu vald 8 306 7984 1 153,00 

Viljandi Viljandi vald  Viljandi vald, Kolga-Jaani vald ja Tarvastu vald 14 046 13 635 1 371,64 

Võru Setomaa vald Värska, Mikitamäe, Meremäe ja Misso valla külad 3 577 3 392 463,10 

Võru Antsla vald Antsla vald ja Urvaste vald 4 649 4 565 410,52 

Võru Rõuge vald Mõniste, Misso, Varstu, Haanja ja Rõuge vald 5 673 5 482 933,22 

Võru Võru vald Lasva, Sõmerpalu, Võru, Vastseliina ja Orava vald 10 990 10 844 952,29   
KOKKU 600 057 585 522 39 445 
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Lisa 3. Teenistuskohtade muutused maakondade lõikes enne ja peale ühinemist 

 

Harjumaa 

 
Harjumaa teenistuskohtade koosseis on peale reformi vähenenud 11,1%, mis on veidi enam kui Eestis keskmiselt 
(9%), kuues maakonnas on teenistujate arv vähenenud enam kui Harjumaal. 
 
Tabel 1. Ametikohtade muutused Harjumaa kohalikes omavalitsustes 

Maakond KOV enne KOV praegu 

KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Harju Kernu vald   17,0       

Harju Nissi vald   16,5       

Harju Saue linn   32,0       

Harju Saue vald   37,5       

Harju   Saue vald 103,0 88,0 -15,0 -15% 

Harju Keila vald   24,9       

Harju Paldiski linn   29,4       

Harju Padise vald   14,5       

Harju Vasalemma vald   21,5       

Harju   Lääne-Harju vald 90,3 82,5 -7,8 -9% 

Harju Aegviidu vald   6,0       

Harju Anija vald   35,5       

Harju   Anija vald 41,5 38,3 -3,2 -8% 

    Kokku 234,8 208,8 -25,95 -11,1% 

 
 
Üldine trend on sarnane Eesti keskmisega. Valdkondade lõikes muudatusi vaadates paistavad mõned erinevused 
Eesti keskmisest. Näiteks vallavanemate/ linnapeade ning KOV juhtide koguarv (so koos osakonnajuhatajatega) 
on vähenenud mõnevõrra vähem  (vallavanemad/-linnapead -33%, koos osakonnajuhatajatega kokku – 12%), kui 
Eestis keskmiselt (vallavanemad-linnapead -52%, koos osakonnajuhatajatega kokku – 26%). Ühest küljest võiks 
seda põhjendada territoriaalselt suurte valdade (Saue, Lääne-Harju) puhul keskmisest suurema juhtkonna 
moodustamisega, ent proportsionaalselt on neis juhtkonna suurus enam vähenenud kui territooriumilt ja rahvaarvult 
väiksemas Anija vallas, vallavanemate ja abivallavanemate arv on jäänud samaks.  
 
Erinevalt üle-eestilisest trendist on Harju maakonna ühinenud omavalitsustes vähenenud juristide arv (ca 40% 
võrra), mille põhjuseks võib pidada Harjumaa varasemat keskmisest paremat mehitatust erinevate KOV 
kompetentside katmisel, s.t et enne ühinemist ei olnud juristide osas alakaetust, erinevalt teiste maakondade 
omavalitsustest.  
 
Erinevus on ka sotsiaalvaldkonnas – kui Eestis keskmiselt peale ühinemist on ametnike arv mõnevõrra tõusnud 
(6%), siis Harjumaal kokku vähenenud (-23%). Selle põhjuseks on aga ilmselt eelkõige Saue vald, kus ühinemise 
eelselt osutati KOVides koduhooldus- ning tugiisiku teenust vallavalitsuse struktuuris olevate teenistujate poolt, ent 
ühinemisjärgses Saue vallas osutatakse teenust Saue päevakeskuse töötajate poolt. Teistes Harjumaa ühinenud 
KOVides on sotsiaalvaldkonnas teenistujate arv ühinemisjärgselt analoogselt üldise trendiga suurenenud.   
 
Silma paistab märkimisväärne suurenemine hariduse ja kultuurivaldkonna teenistujate seas, ca 100% kasv, kui 
Eestis keskmiselt on kasv olnud ca 2-3%. Muudatuse põhjuseks on koosseisu lisandunud terviseedendusspetsialist 
ning haridusosakonna koosseisus logopeed, sotsiaalpedagoog ja psühholoogid, keda ühinemiseelsetest 
kooseisudes ei olnud.  
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Sisekontrolli ja järelevalve osas on samuti kasvavale üldisele trendile vastupidiselt toimunud vähenemine, selle 
põhjuseks on asjaolu, et ühinenud omavalitsuses ei olnud moodustatud vastavat ametikohta, kui see oli eelnevalt 
olnud ainult ühel ühinejatest (nt kui Saue linnas oli ühinemiseelselt sisekontrolör, siis Saue vallas vastavat 
ametikohta ei moodustatud või Keila valla järelevalvespetsialisti ametikoht, mida Lääne-Harju valla koosseisus 
eraldi ei moodustatud).    
 
Tabel 2. Harju maakonna teenistuskohtade muutused valdkondade lõikes 

VALDKOND 
Muutus 

TEENISTUSKOHT 
Teenistuskohtade arv Muutus 

arv % Enne  Praegu arv % 

JUHID 

-3,0 -12% 

Vallavanem/ 
linnapea, 
abivallavanem/-
linnapea 15,0 10,0 -5,0 -33% 

Osak. juhatajad 10,0 12,0 2,0 20% 

KANTSELEI 

-4,1 -7% 

Valla/ 
Linnasekretärid 10,0 3,0 -7,0 -70% 

Õigus 8,0 5,0 -3,0 -38% 

Kantselei 21,0 22,5 1,6 7% 

Volikogu kantselei 3,2 3,0 -0,2 -5% 

IT 2,0 5,0 3,0 150% 

Kommunikatsioon 3,0 4,5 1,5 50% 

FINANTS 
-10,2 -36% 

Finantsjuhid 9,0 4,0 -5,0 -56% 

Raamatupidajad 19,2 14,0 -5,2 -27% 

ARENDUS 0 0% Arendus 6,0 6,0 0,0 0% 

SOTSIAAL 
 

-4,9 
 

-13% 
 

Sotsiaal 29,5 22,6 -6,9 -23% 

Lastekaitse 9,0 11,0 2,0 22% 
HARIDUS ja 
KULTUUR 

10,0 108% 
Haridus ja kultuur  

9,3 19,3 10,0 108% 
(KOMMUNAAL)-
MAJANDUS 

-1,5 -4% 

Keskkond 5,0 6,0 1,0 20% 

Majandus 5,5 1,0 -4,5 -82% 

Ehitus ja 
planeerimine 16,0 18,0 2,0 13% 

Maa ja 
maakorraldus 11,5 8,5 -3,0 -26% 

Teed ja Transport 0,0 3,0 3,0  
MUU 

0 0% 

Haldus/ varad, sh 
hanked 4,0 8,0 4,0 100% 

Sisekontroll/ 
järelevalve 6,0 2,0 -4,0 -67% 

ABI-
TEENISTUJAD 

-12,25 -38% 
Töölised 
(koristaja, autojuht 
jms) 32,7 20,4 -12,3 -38% 

      KOKKU 234,8 208,8 -26,0 -11,1% 

 
 

Hiiumaa 
 
Hiiumaa teenistuskohtade koosseis on peale reformi vähenenud 11,9%, mis on rohkem kui Eestis keskmiselt (9%), 
viies maakonnas on teenistujate arv vähenenud enam kui Hiiumaal (vt Tabel 3). 
 
Hiiumaal ühines neli suhteliselt väikest KOVi, millest tulenevad ka peamised erinevused keskmistest muutustest 
ühinenud KOVides. Ühe peamise erinevusena üldisest trendist saab välja tuua KOV juhtide kategooria keskmisest 
oluliselt väiksema vähenemise (-9% vs -26%), mille põhjuseks on ühinemisjärgselt viie osavallaga osavaldade 
mudeli rakendamine  (lisaks vallavanematele ja abivallavanematele on ka osavadade juhid ja osakonnajuhatajad 
arvestatud KOV juhtide kategooriasse) (vt Tabel 4). 
 
Tabel 3. Ametikohtade muutused Hiiumaa kohalikes omavalitsustes 
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Maakond KOV enne KOV praegu 

KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Hiiu Emmaste vald   9       

Hiiu Hiiu vald   34,95       

Hiiu Käina vald   19,05       

Hiiu Pühalepa vald   14,25       

Hiiu   Hiiumaa vald 77,3 68,05 -9,2 -11,9% 

    Kokku 77,25 68,05 -9,2 -11,9% 

 
Kantselei teenistujate osas on toimunud suurem vähenemine, kui ühinenud omavalitsustes keskmiselt, kuna 
suurendatud ei ole juristide ega kantselei tehnilise personali arvu, samas on lisandunud teenistuskoht IT- 
valdkonnas ning loodud teenistuskoht kommunikatsioonivaldkonnas, mida ühinemiseelselt ei olnud. 
Sotsiaalvaldkonnas on kahekordistunud lastekaitsetöötajate arv, kuid vähenenud on nii teiste sotsiaalvaldkonna 
teenistuskohtade kui hariduse ja kultuuri valdkonna teenistuskohtade arv (vastavalt -6% ja -20%). Märkimisväärne 
osakaal teenistuskohtadest on abiteenistujad (20%) ning nende osakaal kogu teenistujatest on ühinemise järgselt 
isegi vähesel määral tõusnud.  
 
Tabel 4. Hiiu maakonna teenistuskohtade muutused valdkondade lõikes 

VALDKOND 
Muutus 

TEENISTUSKOHT 
Teenistuskohtade arv Muutus 

arv % Enne  Praegu arv % 

JUHID 

-1,0 -9% 

Vallavanem/ 
linnapea, 
abivallavanem/-
linnapea 6,0 1,0 -5,0 -83% 

Osak. juhatajad 5,0 9,0 4,0 80% 

KANTSELEI 

-2,95 -18% 

Valla/ 
Linnasekretärid 4,0 1,0 -3,0 -75% 

Õigus 1,0 1,0 0,0 0% 

Kantselei 7,7 7,0 -0,7 -9% 

Volikogu kantselei 1,3 0,0 -1,3 -100% 

IT 1,0 2,0 1,0 100% 

Kommunikatsioon 0,0 1,0 1,0  
FINANTS 

-3 -27% 
Finantsjuhid 1,5 1,0 -0,5 -33% 

Raamatupidajad 9,5 7,0 -2,5 -26% 

ARENDUS 0,5  Arendus 0,0 0,5 0,5  

SOTSIAAL 0,5 5% 
Sotsiaal 9,0 8,5 -0,5 -6% 
Lastekaitse 1,0 2,0 1,0 100% 

HARIDUS ja 
KULTUUR 

-0,5 -20% 
Haridus ja kultuur 
KOKKU 2,5 2,0 -0,5 -20% 

KOMMUNAAL-
MAJANDUS 

-0,65 -6% 

Keskkond 2,2 1,0 -1,2 -53% 

Majandus 1,5 0,0 -1,5 -100% 

Ehitus ja 
planeerimine 3,5 4,5 1,0 29% 

Maa ja 
maakorraldus 3,4 3,4 0,0 0% 

Teed ja Transport 0,0 1,0 1,0  
MUU 

-2,35 -82% 

Haldus/ varad, sh 
hanked 2,9 0,5 -2,4 -82% 

Sisekontroll/ 
järelevalve 0,0 0,0 0,0  

ABI-
TEENISTUJAD 

0,25 2% 
Töölised 
(koristaja, autojuht 
jms) 14,5 14,7 0,3 2% 

      KOKKU 77,3 68,1 -9,2 -11,9% 
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Ida-Virumaa 
 
Ida-Virumaa ühinenud KOVide teenistuskohtade koosseis on peale reformi vähenenud kõige enam, rohkem kui 
kolmandiku võrra (-38,1%), mis on üle nelja korra rohkem kui Eestis keskmiselt (9%). 
 
Ida-Virumaal toimus neli ühinemist ja kuigi Toila valla ühinemise käigus on struktuur hoopis suurenenud, on 
Lüganuse ja Alutaguse valla ühinemise struktuurid ca poole võrra vähenenud, mistõttu maakondade võrdluses on 
Ida-Viru  maakonna KOVid siiski keskmiselt protsentuaalselt enim teenistuskohtade arvu vähendanud. 
 
Tabel 5. Ametikohtade muutused Ida-Virumaa kohalikes omavalitsustes 

Maakond KOV enne KOV praegu 

KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Ida-Viru Lüganuse vald   20       

Ida-Viru Kiviõli linn   27,8       

Ida-Viru Sonda vald   18       

Ida-Viru   Lüganuse vald 65,8 36,75 -29,1 -44% 

Ida-Viru Alajõe vald   12,3       

Ida-Viru Iisaku vald   13       

Ida-Viru Illuka vald   27,5       

Ida-Viru Mäetaguse vald   25,9       

Ida-Viru Tudulinna vald   7,25       

Ida-Viru   Alutaguse vald 86,0 32 -54,0 -63% 

Ida-Viru Narva-Jõesuu linn   23,5       

Ida-Viru Vaivara vald   14,2       

Ida-Viru   Narva-Jõesuu linn 37,7 37 -0,7 -2% 

Ida-Viru Kohtla vald   14,7       

Ida-Viru Kohtla-Nõmme vald   14,5       

Ida-Viru Toila vald   16,9       

Ida-Viru   Toila vald 31,4 40 8,6 27% 

    Kokku 235,55 145,75 -89,8 -38,1% 

 
 
Üldine trend on sarnane Eesti keskmisega. Peamised erinevused, mille poolest Ida-Viru maakonna ühinenud 
omavalitsused silma paistavad on KOV juhtide, kantselei ja sotsiaalvaldkonnas ning abiteenistujate osas.  
 
KOV juhtide arv on ühinemisjärgselt langenud kaks korda enam kui ühinenud omavalitsustes keskmiselt, lisaks 
vallavanemate ja abivallavanemate ametikohtadele on ka osakonnajuhatajate ametikohad vähenenud (-31%). 
Eesti keskmiselt on ühinemise järgselt osakonnajuhatajate arv tõusnud ca poole võrra. Selle põhjuseks on asjaolu, 
et Ida-Virumaa ühinenud omavalitsustes, millest enamus olid väga väikesed, ei olnud rakendatud osakondade 
struktuuri või kui oli rakendatud, siis ei nähtud neis ette osakonnajuhatajaid ning sama praktikat on jätkatud ka 
peale ühinemist (st asutuse struktuuris on küll osakonnad, aga ilma osakonnajuhatajateta). KOV juhtide suurde 
vähenemisse panustab ka maakonnas ühinenud KOVide arvukus – kokku ühines 13 omavalitsust, kellest enamusel 
oli ühinemiseelselt lisaks vallavanemale ka abivallavanem. Ühinemisjärgselt ei ole Lüganusel ühtegi 
abivallavanemat, teistes kolmes omavalitsuses on vallavanemale või linnapeale lisaks kaks abivallavanemat/ -
linnapead. (vt. tabel 6). 
 
Kui keskmiselt on kantseleiteenistujate ametikohtade arv vähenenud ühinemisjärgselt 8%, siis Ida-Virumaa 
KOVides vähenes kantselei 32% võrra. Vähenemine tuleb selle arvelt, et suurendatud ei ole juristide ega 
kommunikatsioonivaldkonna teenistujate arvu, kaotatud on volikogu kantselei, kus see esines ning vähendatud on 
kantselei tehnilist personali (sekretärid, asjaajajad, registripidajad), seejuures on õnnestunud nt Alutaguse vallas 
luua ka lisakompetents andmekaitsespetsialisti ametikoha moodustamisega.  
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Kui üldiselt KOV põhiteenuste valdkondades (sotsiaal, haridus, kultuur jne) on ametikohtade arv keskmiselt 
suurenenud ca 10% võrra, siis Ida-Virumaa puhul paistab silma koosseisude vähenemine ka sotsiaalvaldkonnas, 
peamiselt on see põhjustatud Alutaguse valla sotsiaalvaldkonna teenistujate pea kahekordsest vähenemisest. 
Trendile vastupidiste muudatuste täpseid põhjuseid ei ole käesoleva ülevaate põhjal võimalik hinnata. Võimalik, et 
tegemist on teenuseosutamise struktuuri erinevusega (nt enne ühinemist vallaametiasutuse poolt valla 
ametiasutuse poole, peale ühinemist valla hallatavate asutuste poolt). 
 
Sisekontrolli ja järelevalve valdkonnas saab positiivsena välja tuua Narva-Jõesuu linnas moodustatud siseaudiitori 
ametikoha, mida ühinemiseelselt kummaski omavalitsuses ei olnud. Negatiivsema poole pealt asjaolu, et kuigi 
kõigis ühinenud omavalitsuses oli vähemalt ühes ühinemise eelses omavalitsuses osakoormusega järelevalvega 
tegelev ametnik (korrakaitse ametnik/ järelevalve inspektor vms), siis peale ühinemist on sellise ametikoha 
struktuuris ette näinud ainult Alutaguse vald, kõik teised on selle valdkonna eraldi teenistuja tasemel jätnud katmata 
(võimalik, et vastavad funktsioonid on mõne teise teenistuja muude ülesannete seas).  
 
Samuti on toimunud märkimisväärne vähenemine abiteenistujate osas (-67% võrreldes ühinenud omavalitsuste 
keskmise -10% vähenemisega). 
 
Samas arvestades lisaks protsentuaalselt suhteliselt suurele koosseisude vähenemisele ka asjaolu, et ühinenud 
omavalitsuste struktuurides ei ole rõhku pandud täiendavate kompetentside loomisele struktuuris, võib olla 
tõenäoline, et selline teenistuskohtade struktuur läbib lähiaastate jooksul muutmise (pigem koosseisu 
suurendamise teel eelkõige Alutaguse ja Lüganuse vallas). 
 
Tabel 6. Ida-Viru maakonna teenistuskohtade muutused valdkondade lõikes 

VALDKOND 
 

Muutus 
TEENISTUSKOHT 

Teenistuskohtade arv Muutus 

arv % Enne  Praegu arv % 

JUHID 

-13,0 -52% 

Vallavanem/ linnapea, 
abivallavanem/-linnapea 22,0 10,0 -12,0 -55% 

Osak. juhatajad 3,0 2,0 -1,0 -33% 

KANTSELEI 

-11,05 -32% 

Valla/ Linnasekretärid 13,0 4,0 -9,0 -69% 

Õigus 1,0 1,0 0,0 0% 

Kantselei 16,6 15,0 -1,6 -9% 

Volikogu kantselei 0,7 0,0 -0,7 -100% 

IT 1,8 2,0 0,2 11% 

Kommunikatsioon 1,0 1,0 0,0 0% 

FINANTS 
-7,85 -29% 

Finants-juhid 5,0 3,5 -1,5 -30% 

Raamatupidajad 21,9 15,5 -6,4 -29% 

ARENDUS -1,5 -23% Arendus 6,5 5,0 -1,5 -23% 

SOTSIAAL -3,2 -8% 
Sotsiaal 33,0 30,8 -2,2 -7% 
Lastekaitse 6,0 5,0 -1,0 -17% 

HARIDUS ja 
KULTUUR 

-13,4 -75% 
Haridus ja kultuur 

17,9 4,5 -13,4 -75% 
KOMMUNAAL-
MAJANDUS 

-7,3 -22% 

Keskkond 6,0 6,0 0,0 0% 

Majandus 8,5 2,0 -6,5 -76% 

Ehitus ja planeerimine 9,8 8,0 -1,8 -18% 

Maa ja maakorraldus 7,5 8,5 1,0 13% 

Teed ja Transport 1,0 1,0 0,0 0% 

MUU 
0,6 14% 

Haldus/ varad, sh 
hanked 0,0 3,0 3,0  
Sisekontroll/ järelevalve 4,4 2,0 -2,4 -55% 

ABI-
TEENISTUJAD 

-33,1 -67% 
Töölised (koristaja, 
autojuht jms) 49,1 16,0 -33,1 -67% 

      KOKKU 235,6 145,8 -89,8 -38,1% 
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Jõgevamaa 
 
Jõgevamaa teenistuskohtade koosseis on peale reformi vähenenud 9,3%, mis on samal tasemel ühinenud 
omavalitsuste keskmisega Eestis (9%,seitsmes maakonnas on teenistujate arv vähenenud enam kui Jõgevamaal). 
 
Tabel 7. Ametikohtade muutused Jõgevamaa kohalikes omavalitsustes 

 

 
 
Üldine trend on sarnane Eesti keskmisega. Silma paistavad mõned erinevused. Näiteks osakonnajuhatajate arv on 
pea neljakordistunud (+275%), kui keskmiselt suurenes ühinenud omavalitsustes osakonnajuhatajate arv ca poole 
võrra (48%). Selles mängib kindlasti olulist rolli asjaolu, et Jõgevamaal olid kõik suured ühinemised (4 ja 5 ühinejat), 
mistõttu ühinemiseelsete väikeste KOVide ning ühinemisjärgsete KOVide struktuuride võrdluses on suuremad 
muudatused põhjendatud – uutes vallavalitsuste struktuurides on moodustatud osakonnad, varasemalt oli 
osakonnajuhatajad ainult suuremates linnalistes omavalitsuses (Jõgeva linn, Põltsamaa linn), ühinemisjärgselt on 
kõigis omavalitsustes moodustatud 4-7 osakonda. Seetõttu on KOV juhtide ja osakonnajuhatajate osakaal koos 
arvestatuna Jõgevamaal vastupidiselt üldisele trendile (-26%) hoopis suurenenud 2% võrra. 
 
Samas on nö tugitöötajate ehk kantselei teenistujate (sekretärid, registripidajad, ka personalispetsialistid jms) 
osakaal vähenenud pea viiendiku võrra ehk 2 korda enam kui keskmiselt (17% vs 8%). 
 
Teiste omavalitsustega võrreldes on proportsionaalselt enam suurenenud volikogu kantseleide koosseis (150% vs 
22%), kommunikatsiooni valdkonna töötajate arv (131% vs 50%) ja sotsiaalvaldkonna töötajate arv (38% vs 7%). 
Üldisest trendist vastupidises suunas on toimunud muudatused lastekaitse valdkonnas, kus ametnike arv ei ole 
muutnud (0% vs +28%), samuti hariduse ja kultuuri valdkonnas (-28% vs +2%) ning sisekontrolli ja järelevalve 
valdkonnas (-33% vs +48%). 
 
Üldisest trendist suuremad muudatused volikogu kantselei, kommunikatsiooni ning sotsiaalvaldkonna osas võivad 
olla põhjendatavad omavalitsuste ühinemiseelsete suhteliselt ühetaoliselt väikeste ning tõenäoliselt pigem 
alamehitatud struktuuridega. Trendile vastupidiste muudatuste täpseid põhjuseid ei saa käesoleva ülevaate põhjal 
hinnata. Kuivõrd arvuliselt on tegemist väikeste muutustega – lastekaitse spetsialistide arv on vähenenud 
teenistuskoha võrra, samuti sisekontrolli ja järelevalve valdkonnas, siis võib eeldada et tegemist on kas senise 

Maakond KOV enne KOV praegu 

KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Jõgeva Jõgeva vald   15,95       

Jõgeva Jõgeva linn   34,5       

Jõgeva Palamuse vald   15,2       

Jõgeva Torma vald   34       

Jõgeva   Jõgeva vald 99,7 92,2 -7,5 -7% 

Jõgeva Põltsamaa vald   20,4       

Jõgeva Põltsamaa linn   31       

Jõgeva Pajusi vald   13,55       

Jõgeva Puurmani vald   19,5       

Jõgeva   Põltsamaa vald 84,5 70,5 -14,0 -17% 

Jõgeva Avinurme vald   10       

Jõgeva Kasepää vald   15,85       

Jõgeva Lohusuu vald   9       

Jõgeva Saare vald   12       

Jõgeva Mustvee linn   22,5       

Jõgeva   Mustvee vald 69,4 67,2 -2,1 -3% 

    Kokku 253,45 229,9 -23,6 -9,3% 
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valdkonna kaetuse piisavaks pidamisega või pädevate valdkonnaspetsialistide puudusega, mis ei võimaldanud 
nende arvu suurendada. 
 
Hariduse ja kultuuri valdkonnas on teenistuskohtade koosseis vähenenud 3,5 võrra, mis on otseselt seotud 
väikevaldade varasema struktuurikujundusega, kus vallavalitsuse koosseisus nähti ette ka raamatukogude, 
kultuurimaja ja noorte keskuse juhatajad, keda ühinemisjärgselt üldjuhul siiski enam vallavalitsuse kui 
administratsiooni osana ei käsitleta. 
 
Tabel 8. Jõgeva maakonna teenistuskohtade muutused valdkondade lõikes 

VALDKOND 
Muutus 

TEENISTUSKOHT 
Teenistuskohtade arv Muutus 

arv % Enne  Praegu arv % 

JUHID 

0,5 2% 

Vallavanem/ linnapea, 
abivallavanem/-
linnapea 18,5 8,0 -10,5 -57% 

Osak. juhatajad 4,0 15,0 11,0 275% 

KANTSELEI 

-7,8 -17% 

Valla/ Linnasekretärid 13,0 3,0 -10,0 -77% 

Õigus 2,5 3,0 0,5 20% 

Kantselei 19,5 20,0 0,5 3% 

Volikogu kantselei 1,0 2,5 1,5 150% 

IT 5,0 3,0 -2,0 -40% 

Kommunikatsioon 1,3 3,0 1,7 131% 

FINANTS 
-7,6 -23% 

Finants-juhid 4,0 3,0 -1,0 -25% 

Raamatupidajad 29,6 23,0 -6,6 -22% 

ARENDUS -0,5 -11% Arendus 4,5 4,0 -0,5 -11% 

SOTSIAAL 13,9 27% 
Sotsiaal 43,3 57,2 13,9 32% 
Lastekaitse 8,0 8,0 0,0 0% 

HARIDUS ja 
KULTUUR 

-3,5 -28% 
Haridus ja kultuur 

12,5 9,0 -3,5 -28% 
KOMMUNAAL-
MAJANDUS 

-10,25 -29% 

Keskkond 5,0 5,0 0,0 0% 

Majandus 8,0 4,0 -4,0 -50% 

Ehitus ja planeerimine 9,1 8,0 -1,1 -12% 

Maa ja maakorraldus 13,2 6,0 -7,2 -55% 

Teed ja Transport 0,0 2,0 2,0  
MUU 

0,5 11% 

Haldus/ varad, sh 
hanked 0,0 2,0 2,0  
Sisekontroll/ järelevalve 4,5 3,0 -1,5 -33% 

ABI-
TEENISTUJAD 

-8,8 -19% 
Töölised (koristaja, 
autojuht jms) 47,0 38,2 -8,8 -19% 

      KOKKU 253,5 229,9 -23,6 -9,3% 

 
 

Järvamaa 
 

Järvamaa teenistuskohtade koosseis on peale reformi vähenenud 13%, mis on rohkem kui Eestis keskmiselt (9%, 
neljas maakonnas on teenistujate arv vähenenud enam kui Järvamaal). 
 
Tabel 9. Ametikohtade muutused Järvamaa kohalikes omavalitsustes 

Maakond KOV enne KOV praegu 

KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Järva Albu vald   11,85       

Järva Ambla vald   17,2       

Järva Imavere vald   13,7       

Järva Järva-Jaani vald   10,25       

Järva Kareda vald   11       

Järva Koeru vald   16       

Järva Koigi vald   10,5       
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Järva   Järva vald 90,5 85,90 -4,6 -5% 

Järva Paide linn   33       

Järva Paide vald   10,3       

Järva Roosna-Alliku vald   14,5       

Järva   Paide linn 57,8 42,00 -15,8 -27% 

Järva Türi vald   43,5       

Järva Käru vald   5,25       

Järva Väätsa vald   7,25       

Järva   Türi vald 56,0 49,75     

Järva   Kokku  204,3 177,65 -26,65 -13% 

 
Üldine trend on väga sarnane Eesti keskmisega. Silma paistavad mõned üksikud erinevused. Näiteks hariduse 
valdkonna teenistuskohtade arv on oluliselt vähenenud (-24%), kui keskmiselt on see ühinenud KOVides 
suurenenud 2%. Järva vallas võib see olla arusaadav tulenevalt arvukatest ühinejatest, kellest kõigil (va. Kareda) 
oli valdkonna ametnik kooseisus olemas, et ühinemisjärgselt ei pruugi kõikide seni valdkonnas täidetud 
ametikohtadega olla vajalik jätkata, kuna piisab, kui iga valdkond (haridus, noorsootöö, kultuur, sport) on kaetud 
vähemalt ühe teenistuskohaga. Teiste valdade puhul on käesoleva analüüsi raames raske vähenemise 
põhjendada.  
 
Tabel 10. Järva maakonna teenistuskohtade muutused valdkondade lõikes 

VALDKOND 
Muutus 

TEENISTUSKOHT 
Teenistuskohtade arv Muutus 

arv % Enne  Praegu arv % 

JUHID 

-7,0 -28% 

Vallavanem/ linnapea, 
abivallavanem/-
linnapea 23,0 7,0 -16,0 -70% 

Osak. juhatajad 2,0 11,0 9,0 450% 

KANTSELEI 

-8,25 -19% 

Valla/ Linnasekretärid 13,0 3,0 -10,0 -77% 

Õigus 2,0 2,5 0,5 25% 

Kantselei 19,0 18,5 -0,5 -3% 

Volikogu kantselei 1,0 1,0 0,0 0% 

IT 2,8 4,0 1,2 43% 

Kommunikatsioon 3,0 3,5 0,6 19% 

FINANTS 
-8,25 -27% 

Finants-juhid 6,0 1,0 -5,0 -83% 

Raamatupidajad 24,3 21,0 -3,3 -13% 

ARENDUS -0,9 -15% Arendus 5,9 5,0 -0,9 -15% 

SOTSIAAL 1,8 5% 
Sotsiaal 30,6 32,0 1,4 5% 

Lastekaitse 7,6 8,0 0,4 5% 

HARIDUS ja 
KULTUUR 

-2,5 -24% 
Haridus ja kultuur  

10,5 8,0 -2,5 -24% 

KOMMUNAAL-
MAJANDUS 

-7 -25% 

Keskkond 7,2 4,5 -2,7 -37% 

Majandus 4,0 2,0 -2,0 -50% 

Ehitus ja planeerimine 8,1 8,5 0,4 5% 

Maa ja maakorraldus 8,3 4,5 -3,8 -45% 

Teed ja Transport 0,0 1,0 1,0  
MUU 

4,8 218% 

Haldus/ varad, sh 
hanked 1,0 4,0 3,0 300% 

Sisekontroll/ 
järelevalve 1,2 3,0 1,8 150% 

ABI-
TEENISTUJAD 

0,65 3% 
Töölised (koristaja, 
autojuht jms) 24,0 24,7 0,6 3% 

      KOKKU 204,3 177,7 -26,7 -13,0% 

 
Teise erisusena paistab silma suur kasv halduse ja varade (sh hangete) valdkonna teenistuskohtade osas (+300%) 
ning kontrolli ja järelevalve valdkonna teenistuskohtade osas (+150%). Kui ühinemiseelselt varade haldamise 
valdkonnas eraldi ametikohti ei olnud (v.a Türi vallas varahaldusspetsialist), siis ühinemisjärgselt on kõigis 
omavalitsustes vähemalt üks vastav ametikoht loodud (Järva vallas vallavara haldusspetsialist ja  spetsialist, Paide 
linnas haldusspetsialist ja Türi vallas varahaldusspetsialist). Järelevalve valdkonna osas on suurenemise põhjuseks 
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asjaolu, et kõigis Järvamaa ühinenud omavalitsustes on moodustatud täiskoormusega järelevalveametniku 
ametikoht, kuigi ühinemiseelselt oli selline ametikoht ainult Ambla vallas. Samas negatiivsema poole pealt saab 
välja tuua, et kui ühinemiseelses Türi vallas oli nt sisekontrolöri ametikoht, siis ühinenud vallas vastavat ametikohta 
enam ei moodustatud. 
 

Läänemaa 
 

Läänemaa teenistuskohtade koosseis on peale reformi vähenenud 7%, mis on veidi alla ühinenud omavalitsuste 
keskmise Eestis (9%), kaheksas maakonnas on teenistujate arv vähenenud enam kui Läänemaal. 
 
Tabel 11. Ametikohtade muutused Läänemaa kohalikes omavalitsustes 

Maakond KOV enne KOV praegu 

KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Lääne Ridala vald   21,1       

Lääne Haapsalu linn   43       

Lääne   Haapsalu linn 64,1 53,9 -10,2 -16% 

Lääne Kullamaa vald   10,5 0     

Lääne Lääne-Nigula vald   28,3 0     

Lääne Martna vald   21,1 0     

Lääne Noarootsi vald   12,25 0     

Lääne Nõva vald   6,08 0     

Lääne   Lääne-Nigula vald 78,2 77,8 -0,4 -1% 

Lääne   Kokku 142,33 131,7 -10,63 -7,5% 

 
Muutuste üldine trend on väga sarnane Eesti keskmisega. Erinevused paistavad KOV juhtide valdkonnas, muu 
valdkonna teenistujate (haldus, järelevalve) ning abiteenistujate osas.  
 
Tabel 12. Lääne maakonna teenistuskohtade muutused valdkondade lõikes 

VALDKOND 
Muutus 

TEENISTUSKOHT 
Teenistuskohtade arv Muutus 

arv % Enne  Praegu arv % 

JUHID 

-4,0 -22% 

Vallavanem/ linnapea, 
abivallavanem/-linnapea 

12,0 8,0 -4,0 -33% 

Osak. juhatajad 6,0 6,0 0,0 0% 

KANTSELEI 

-4,4 -20% 

Valla/ Linnasekretärid 7,0 2,0 -5,0 -71% 

Õigus 0,0 1,4 1,4  
Kantselei 11,3 10,4 -0,9 -8% 

Volikogu kantselei 1,2 1,0 -0,2 -13% 

IT 1,3 1,5 0,3 20% 

Kommunikatsioon 1,0 1,0 0,0 0% 

FINANTS 
-4,8 -26% 

Finants-juhid 1,5 1,0 -0,5 -33% 

Raamatupidajad 16,8 12,5 -4,3 -26% 

ARENDUS 0 0% Arendus 3,0 3,0 0,0 0% 

SOTSIAAL 1,9 8% 
Sotsiaal 23,1 24,0 0,9 4% 
Lastekaitse 2,0 3,0 1,0 50% 

HARIDUS ja 
KULTUUR 

-0,8 -7% 
Haridus ja kultuur KOKKU 

11,8 11,0 -0,8 -7% 
KOMMUNAAL-
MAJANDUS 

-1 -8% 

Keskkond 3,3 2,0 -1,3 -40% 

Majandus 1,5 1,5 0,0 0% 

Ehitus ja planeerimine 3,8 3,5 -0,3 -9% 

Maa ja maakorraldus 4,3 4,5 0,2 4% 

Teed ja Transport 0,0 0,5 0,5   

MUU 
0 0% 

Haldus/ varad, sh hanked 2,0 1,0 -1,0  -50% 

Sisekontroll/ järelevalve 1,0 2,0 1,0 100% 

ABI-
TEENISTUJAD 

2,47 9% 
Töölised (koristaja, 
autojuht jms) 28,4 30,9 2,5 9% 

      KOKKU 142,3 131,7 -10,6 -7,5% 
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KOV juhtide osas on toimunud teiste ühinenud omavalitsustega võrreldes tagasihoidlikum vähenemine (-33% vs 
keskmiselt -52%), samas vastupidiselt üldisele trendile (keskmiselt suurenenud 55%) ei ole tõusnud 
osakonnajuhatajate arv. Osakonnajuhatajate arvu mittemuutumise põhjuseks on Haapsalu valla struktuur, milles 
on moodustatud küll osakonnad, kuid neid ei juhi osakonna juhatajad (võrdluseks ühinemiseelselt olid Haapsalu 
linnas osakonnad koos osakonnajuhatajatega). See on omakorda tasandanud ametikohtade arvu suurenemise, 
mille Lääne-Nigula vallas on põhjustanud osavaldade moodustamine ning nelja osavallavanema ametikoha 
moodustamine vallavalitsuse struktuuris. 
 
Abiteenistujate teenistuskohad on Läänemaal suurenenud 9% vastupidiselt üldisele trendile (vähenemine -10%). 
Selle peamiseks põhjuseks on osavaldade struktuuride moodustamine, millest igaühes on lisaks 
osavallavanemale, sekretärile ja sotsiaaltöötajale ka erinevaid abiteenistujaid.  
 
 

Lääne-Virumaa 
 
Lääne-Virumaa teenistuskohtade koosseis on peale reformi vastupidiselt üldisele trendile hoopis suurenenud 7%. 
Selliseid maakondi, kus ühinenud omavalitsuste teenistuskohtade arv keskmiselt on suurenenud, on kokku kaks, 
lisaks Lääne-Virumaale ka Valgamaa. Lääne-Virumaa ühinenud omavalitsuste teenistuskohtade keskmisesse 
suurenemisse on panustanud peamiselt Väike-Maarja vallavalitsus, mille teenistuskohtade koosseis on pea 
kahekordistunud (seda küll valdavalt abiteenistujate arvelt) ning Rakvere vald, kus koosseis on suurenenud poole 
võrra. Mõnevõrra on suurenenud ka Tapa valla teenistuskohtade koosseis (+3%), ülejäänud ühinenud 
omavalitsustes on teenistuskohtade arv ühinemise järgselt vähenenud (14-31%). 
 
Tabel 13. Ametikohtade muutused Lääne-Virumaa ühinenud kohalikes omavalitsustes 

Maakond KOV enne KOV praegu 

KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Lääne-Viru Tamsalu vald   20,25       

Lääne-Viru Tapa vald   44       

Lääne-Viru   Tapa vald 64,3 66 1,8 3% 

Lääne-Viru Laekvere vald   15,25       

Lääne-Viru Rägavere vald   7,75       

Lääne-Viru Vinni vald   20,2       

Lääne-Viru   Vinni vald 43,2 29,75 -13,5 -31% 

Lääne-Viru Rakke vald   8,85       

Lääne-Viru Väike-Maarja vald   20,75       

Lääne-Viru   Väike-Maarja vald 29,6 57,6 28,0 95% 

Lääne-Viru Aseri vald   14       

Lääne-Viru Kunda linn   14,4       

Lääne-Viru Viru-Nigula vald   8       

Lääne-Viru   Viru-Nigula vald 36,4 31,4 -5,0 -14% 

Lääne-Viru Rakvere vald   9,25       

Lääne-Viru Sõmeru vald   16       

Lääne-Viru   Rakvere vald 25,3 39,2 14,0 55% 

Lääne-Viru Haljala vald   20,6       

Lääne-Viru Vihula vald   30       

Lääne-Viru   Haljala vald 50,6 42,5 -8,1 -16% 

Lääne-Viru   Kokku 249,3 266,45 17,15 7% 

 
 
Üldine trend on sarnane Eesti keskmisega. Juhtide (so vallavanemad, linnapead koos osakonnajuhatajatega) on 
vähenenud enam kui poole võrra, kantseleivaldkonna teenistuskohtade arv 11%, finantsvaldkonnas 10% ja 
arenduse valdkonnas 35%. Samuti on vähenenud kommunaalmajanduse valdkonna teenistuskohtade arv (8%). 
Sotsiaalvaldkonnas on teenistuskohtade arv tõusnud ca kolmandiku võrra, halduse, varade ja järelevalve 
valdkonnas  kolmveerandi võrra ning hariduses ja kultuuri valdkonnas enam kui 150% võrra (vt tabel 14). 
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Üksikute valdkondade lõikes on peamised erinevused üldisest trendist seotud eelkõige kas suurema või väiksema 
muutusega, trendist vastassuunaline keskmine muutus on ainult abiteenistujate osas (kasv 36% vs ühinenud 
omavalitsustes keskmiselt vähenemine -10%). Ülejäänud erinevused trendist on juhtide, sotsiaal-, arenduse ning 
halduse, varade ja järelevalve valdkonnas.  
 
Tabel 14. Lääne-Virumaa maakonna teenistuskohtade muutused valdkondade lõikes 

VALDKOND 
Muutus 

TEENISTUSKOHT 
Teenistuskohtade arv Muutus 

arv % Enne  Praegu arv % 

JUHID 

-17,0 -51% 

Vallavanem/ 
linnapea, 
abivallavanem/-
linnapea 21,0 13,0 -8,0 -38% 

Osak. juhatajad 12,5 3,5 -9,0 -72% 

KANTSELEI 

-5,55 -11% 

Valla/ 
Linnasekretärid 14,0 6,0 -8,0 -57% 

Õigus 2,8 5,5 2,7 96% 

Kantselei 23,3 17,0 -6,3 -27% 

Volikogu kantselei 1,5 1,0 -0,5 -33% 

IT 4,5 7,5 3,0 67% 

Kommunikatsioon 1,0 4,5 3,5 350% 

FINANTS 
-3,4 -10% 

Finants-juhid 5,0 4,5 -0,5 -10% 

Raamatupidajad 28,4 25,5 -2,9 -10% 

ARENDUS -3,5 -35% Arendus 10,0 6,5 -3,5 -35% 

SOTSIAAL 15,0 38% 
Sotsiaal 35,0 46,5 11,5 33% 
Lastekaitse 4,0 7,5 3,5 88% 

HARIDUS ja 
KULTUUR 

16,5 157% 
Haridus ja kultuur  

10,5 27,0 16,5 157% 
KOMMUNAAL-
MAJANDUS 

-2,6 -8% 

Keskkond 7,0 7,0 0,0 0% 

Majandus 5,5 3,3 -2,3 -41% 

Ehitus ja 
planeerimine 9,8 10,0 0,3 3% 

Maa ja 
maakorraldus 8,4 5,8 -2,6 -31% 

Teed ja Transport 0,0 2,0 2,0  - 

MUU 

2,35 76% 

Haldus/ varad, sh 
hanked 1,0 2,8 1,8  175% 

Sisekontroll/ 
järelevalve 2,1 2,7 0,6 29% 

ABI-
TEENISTUJAD 

15,35 36% 
Töölised 
(koristaja, autojuht 
jms) 42,2 57,5 15,4 36% 

      KOKKU 249,3 266,5 17,2 6,9% 

 
Juhtide teenistuskohtade arv on vähenenud pea kaks korda enam kui ühinenud omavalitsustes keskmiselt (-51% 
vs -26%). Suuresti mõjutab seda asjaolu, et osakonnajuhatajate teenistuskohtade arv maakonnas on 
ühinemisjärgselt vähenenud (-72%) mitte suurenenud nagu ühinenud omavalitsustes keskmiselt (+55%). See 
tuleneb kohapealsetest valikutest - kuuest omavalitsusest on ainult kahes vallas (Haljala ja Väike-Maarja vallas) 
osakonnajuhatajate ametikohad koosseisudes ette nähtud, teistes omavalitsustes juhivad osakondi kas 
abivallavanemad (nt Tapa vallas) või on struktuuris osakondade asemel teenistused (nt Vinni vallas) (teenistuse 
juhid ei ole üksuste suhtelise väiksuse tõttu arvestatud juhtide vaid valdkonnaspetsialistide kategooriasse). Sellist 
struktuurikujundust mõjutab kindlasti fakt, et enamus Lääne-Virumaa ühinenud omavalitsustest (v.a Tapa vald) on 
napilt miinimumkriteeriumile vastavad, mõni isegi alla selle (Haljala). 
 
Kui üldkogumina kantseleitöötajate arvu muutus (-11%) on samas suurusjärgus ühinenud omavalitsuste 
keskmisega (-8%), siis teenistuskohtade lõikes vaadatuna on mõningad märkimisväärsed erinevused, näiteks on 
pea kahekordistunud juristide arv (keskmiselt +31%), ning neljakordistunud (+350) kommunikatsiooni valdkonna 
teenistuskohtade arv (keskmiselt +60) ning vähenenud on kantselei tehnilise personali koosseis (-27% vs 



   

35 
 

keskmiselt +7%). Selle põhjuseks on eelkõige asjaolu, et need valdkonnad olid enne ühinemist pea täielikult 
katmata (kogu maakonna 14 ühinenud omavalitsusest oli ainult kolmes jurist ja kahes kommunikatsiooni valdkonna 
teenistuja).  
 
Sotsiaalvaldkonna teenistujate arv on kasvanud 38% (ühinenud omavalitsustes keskmiselt 8%), sellesse 
panustavad keskmisest suurem kasv nii sotsiaalvaldkonna teenistuskohtade (+33% vs keskmiselt +8%), kui 
lastekaitse (+88% vs keskmiselt +25%). Hariduse ja kultuurivaldkonna teenistujate arv on enam kui 
kahekordistunud (+157% vs keskmiselt +2,4%).  Muutust põhjustab ühest küljest ühinenud omavalitsuste suhteline 
väiksus, mistõttu ei olnud kaheksas ühinenud omavalitsuses 14-st enne ühinemist mitte ühtegi teenistujat hariduse 
ja kultuuri valdkonnas. Teiselt poolt mõjutab kasvu oluliselt ka Rakvere vald, kelle struktuuri peale ühinemist on 
moodustanud spordi ja terviseedenduse spetsialisti (1,0), noorsootööspetsialisti (1,0) ning noorsootöötajate (7,0) 
teenistuskohad, mida ühinemiseelsetes omavalitsustes ei olnud.  
 
Arenduse valdkonnas on olnud teenistuskohtade arvu vähenemine (-35%) keskmisest (-13%) suurem, kuna 
enamuses ühinemiseelsetes omavalitsustes on olnud arendusvaldkonna töötaja (10-s omavalitsuses 14-st) ning 
valdavalt on jätkatud ühe arendusvaldkonna teenistujaga omavalitsuse kohta ka peale ühinemist, va Tapa vald, 
keda saab spetsialiseerumise kontekstis positiivselt esile tuua arendusvaldkonnas eraldi ettevõtlusele 
spetsialiseerunud teenistuskoha moodustamisega. 
 
Halduse, varade ja järelevalve valdkonnas teenistuskohtade arvu kasv olnud mõnevõrra suurem keskmisest (+76% 
võrreldes keskmiselt +46%). Enim mõjutab seda tõusu Viru-Nigula vallas hankespetsialisti (1,0) ning vallavara- ja 
järelevalvespetsialisti (1) teenistuskohtade loomine, mida ühegi ühinenud omavalitsuse struktuuris ei olnud.  
 
Sisekontrolliga tegelevaid ametnikke üheski ühinenud ega ühinemisjärgsest Lääne-Virumaa omavalitsuses ei ole, 
järelevalve spetsialistide ametikohad on moodustatud kuuest vallast kahes (Tapa, Haljala), kuigi ühinemiseelselt 
on osakoormusega järelevalvespetsialistid olnud ka mitmetes teistes valdades, kus ühinemisjärgselt sellist 
ametikohta enam moodustatud pole (Vinni, Väike-Maarja). 
 
Abiteenistujate teenistuskohtade arvu suurenemisse panustab Väike-Maarja vald, kus peale ühinemist lisandus 
koosseisu 24,5 abiteenistuja teenistuskohad (valdavalt haldusosakonna töötajad (15,5) ja heakorratöötajad (4,5). 
 

Põlvamaa 
 
Põlvamaa ühinenud omavalitsuste teenistuskohtade koosseis on peale reformi vähenenud keskmiselt 18,5%, mis 
on kaks korda enam kui ühinenud omavalitsuste keskmine Eestis (-9%), ainult ühe maakonna ühinenud 
omavalitsustes on teenistujate arv vähenenud enam kui Põlvamaal. 
 
Tabel 15. Ametikohtade muutused Põlvamaa kohalikes omavalitsustes 

Maakond KOV enne KOV praegu 

KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Põlva Ahja vald   6,85       

Põlva Mooste vald   20,00       

Põlva Laheda vald   10,10       

Põlva Vastse-Kuuste vald   8,00       

Põlva Põlva vald   33,00       

Põlva   Põlva vald 78,0 53,00 -25,0 -32% 

Põlva Meeksi vald   9,00       

Põlva Veriora vald   23,80       

Põlva Räpina vald   23,00       

Põlva   Räpina vald 55,8 48,00 -7,8 -14% 

Põlva Kanepi vald   9,50       

Põlva Kõlleste vald   12,00       

Põlva Valgjärve vald   11,10       

Põlva   Kanepi vald 32,6 34,60 2,0 6% 

    kokku 166,35 135,60 -30,75 -18,5% 
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Üldine trend on sarnane Eesti keskmisega. Juhtide (so vallavanemad, linnapead koos osakonnajuhatajatega) 
teenistuskohtade arv on vähenenud üle poole (-58%, ühinenute keskmine -26%), finantsvaldkonnas -48% 
(keskmise -25%) ja arenduse valdkonnas -32% (keskmine -13%). Samuti on vähenenud kommunaalmajanduse 
valdkonna teenistuskohtade arv (-15%,  keskmine -14%) ja abiteenistujate arv (-6%  vs keskmine -10%).  
 
Tõusnud on halduse, varade ja järelevalve valdkonna teenistuskohtade arv (50%, keskmine +47%) (vt tabel 29). 
Üksikute valdkondade lõikes on peamised erinevused üldisest trendist seotud eelkõige kas suurema või väiksema 
muutusega, trendist vastassuunaline muutused on kantseleivaldkonna teenistuskohtade arvu osas, mis on 
suurenenud 5% (keskmiselt vähenenud -8%) ning sotsiaalvaldkonnas, mille teenistuskohtade arv on vähenenud 
10% (ühinenud omavalitsustes keskmiselt kasvanud 8%).  
 
Kantseleivaldkonna teenistuskohtade arvu keskmisest suuremasse tõusu panustavad osaliselt Põlva valla 
kantselei koosseisus olevad teenuskeskuste teabespetsialistid (kantselei tehnilise personali teenistuskohtade tõus 
oli 48% võrreldes keskmise 7%-ga).  
 
Sotsiaalvaldkonna teenistuskohtade arvu vähenemisse (-12%) panustab ainukesena Põlva valla teenistuskohtade 
arvu vähenemin 12-lt 6-le (so 50%), mida võib põhjendada sellega, et kui ühinemiseelselt oli väiksemate 
omavalitsuste koosseisudes sotsiaaltöötaja/ hooldustöötaja, kes ka teenuste osutamisega tegeles, siis Põlva vallas 
osutavad teenuseid (nt koduteenust) Põlva Päevakeskus ja Laheda Sotsiaalkeskus.   
 
Tabel 16. Põlva maakonna teenistuskohtade muutused valdkondade lõikes 

VALDKOND 
Muutus 

TEENISTUSKOHT 
Teenistuskohtade arv Muutus 

arv % Enne  Praegu arv % 

JUHID 

-11,0 -58% 

Vallavanem/ 
linnapea, 
abivallavanem/-
linnapea 11,0 3,0 -8,0 -73% 

Osak. juhatajad 8,0 5,0 -3,0 -38% 

KANTSELEI 

1,3 4% 

Valla/ 
Linnasekretärid 11,0 3,0 -8,0 -73% 

Õigus 2,0 3,0 1,0 50% 

Kantselei 12,2 18,0 5,8 48% 

Volikogu kantselei 1,5 1,0 -0,5 -33% 

IT 2,0 3,0 1,0 50% 

Kommunikatsioon 0,0 2,0 2,0 - 

FINANTS 
-13,4 -48% 

Finants-juhid 7,0 3,5 -3,5 -50% 

Raamatupidajad 20,9 11,0 -9,9 -47% 

ARENDUS -2,4 -32% Arendus 7,4 5,0 -2,4 -32% 

SOTSIAAL -3,0 -12% 
Sotsiaal 21,0 18,0 -3,0 -14% 

Lastekaitse 4,0 4,0 0,0 0% 

HARIDUS ja 
KULTUUR 

2,0 25% 
Haridus ja kultuur 

8,0 10,0 2,0 25% 

KOMMUNAAL-
MAJANDUS 

-2,9 -15% 

Keskkond 2,3 2,5 0,2 7% 

Majandus 5,4 1,0 -4,4 -81% 

Ehitus ja 
planeerimine 3,8 7,0 3,2 83% 

Maa ja 
maakorraldus 7,3 4,5 -2,8 -39% 

Teed ja Transport 0,0 1,0 1,0 - 

MUU 

0,5 50% 

Haldus/ varad, sh 
hanked 1,0 0,5 -0,5 -50% 

Sisekontroll/ 
järelevalve 0,0 1,0 1,0 - 

ABI-
TEENISTUJAD 

-1,85 -6% 
Töölised (koristaja, 
autojuht jms) 30,5 28,6 -1,9 -6% 

      KOKKU 166,4 135,6 -30,8 -18,5% 
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Pärnumaa 
 
Pärnumaa ühinenud omavalitsuste teenistuskohtade koosseis on peale reformi vähenenud keskmiselt 14%, mis 
on enam kui ühinenud omavalitsuste keskmine Eestis (-9%), ainult kolmes maakonna ühinenud omavalitsustes on 
teenistujate arv vähenenud enam kui Pärnumaal. 
 
Tabel 17. Ametikohtade muutused Pärnumaa ühinenud kohalikes omavalitsustes 

Maakond KOV enne KOV praegu 

KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Pärnu Audru vald   28,3       

Pärnu Pärnu linn   133,5       

Pärnu Paikuse vald   22       

Pärnu Tõstamaa vald   19,1       

Pärnu   Pärnu linn 202,9 183,5 -19,4 -10% 

Pärnu Are vald   11,6       

Pärnu Sauga vald   18       

Pärnu Sindi linn   17       

Pärnu Tori vald   13,5       

Pärnu   Tori vald 60,1 49,0 -11,1 -18% 

Pärnu Halinga vald   20,2       

Pärnu Vändra vald   20,4       

Pärnu Vändra alev   19       

Pärnu Tootsi vald   12       

Pärnu   Põhja-Pärnumaa vald 71,6 54,0 -17,6 -25% 

Pärnu Hanila vald   20       

Pärnu Lihula vald   15,6       

Pärnu Koonga vald   28,7       

Pärnu Varbla vald   15       

Pärnu   Lääneranna vald 79,3 69,0 -10,3 -13% 

Pärnu Häädemeeste vald   22,5       

Pärnu Tahkuranna vald   14,8       

Pärnu   Häädemeeste vald 37,3 29,1 -8,3 -22% 

Pärnu Saarde vald   25       

Pärnu Surju vald   6,5       

Pärnu   Saarde vald 31,5 30,5 -1,0 -3% 

    Kokku 482,7 415,1 -67,65 -14,0% 

 
 
Üldine trend on sarnane Eesti keskmisega. Juhtide (so vallavanemad, linnapead koos osakonnajuhatajatega) arv 
on vähenenud viiendiku võrra, kantseleivaldkonna teenistuskohtade arv 5%, finantsvaldkonnas -19% ja arenduse 
valdkonnas -6%. Samuti on vähenenud kommunaalmajanduse valdkonna teenistuskohtade arv (-24%) ja 
abiteenistujate arv (-27%). Oluliselt on tõusnud halduse, varade ja järelevalve valdkonna teenistuskohtade arv 
(83%, vt tabel 16). 
 
Üksikute valdkondade lõikes on peamised erinevused üldisest trendist seotud eelkõige kas suurema või väiksema 
muutusega, trendist vastassuunaline muutus on sotsiaalvaldkonnas, mille teenistuskohtade arv on vähenenud 10% 
(ühinenud omavalitsustes keskmiselt kasvanud 8%) ning hariduse ja kultuuri valdkonnas, mille teenistuskohtade 
arv on vähenenud 17%  (ühinenud omavalitsustes keskmiselt kasvanud 2%). Valdkonna teenistuskohtade arvu 
vähenemisse panustavad peamiselt Pärnu linn ja Põhja- Pärnumaa vald, esimeses neist vähenes 
sotsiaalvaldkonna teenistuskohtade arv 26,5-lt 21-le (so 20%), teises 15-lt 10-le ehk kolmandiku võrra. Pärnu linnas 
saab teenistuskohtade vähenemist põhjendada sellega, et kui ühinemiseelselt oli väiksemate omavalitsuste 
koosseisudes sotsiaaltöötaja/ hooldustöötaja, kes ka teenuste osutamisega tegeles, siis Pärnu linnas osutab 
teenuseid Pärnu Sotsiaalkeskus.  
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Tabel 18. Pärnu maakonna teenistuskohtade muutused valdkondade lõikes 

VALDKOND 
Muutus 

TEENISTUSKOHT 
Teenistuskohtade arv Muutus 

arv % Enne  Praegu arv % 

JUHID 

-7,5 -20% 

Vallavanem/ 
linnapea, 
abivallavanem/-
linnapea 29,0 17,0 -12,0 -41% 

Osak. juhatajad 8,0 12,5 4,5 56% 

KANTSELEI 

-4,7 -5% 

Valla/ 
Linnasekretärid 19,5 6,0 -13,5 -69% 

Õigus 4,5 8,0 3,5 78% 

Kantselei 43,6 44,0 0,4 1% 

Volikogu kantselei 1,0 3,0 2,0 200% 

IT 6,7 8,0 1,3 19% 

Kommunikatsioon 6,9 8,5 1,6 23% 

FINANTS 
-11,5 -19% 

Finants-juhid 8,5 10,0 1,5 18% 

Raamatupidajad 52,5 39,5 -13,0 -25% 

ARENDUS -1 -6% Arendus 15,5 14,5 -1,0 -6% 

SOTSIAAL -6,5 -7% 
Sotsiaal 71,5 64,0 -7,5 -10% 
Lastekaitse 16,0 17,0 1,0 6% 

HARIDUS ja 
KULTUUR 

-5,0 -17% 
Haridus ja kultuur 
KOKKU 30,0 25,0 -5,0 -17% 

KOMMUNAAL-
MAJANDUS 

-19,2 -24% 

Keskkond 13,5 11,0 -2,5 -19% 

Majandus 13,5 4,5 -9,0 -67% 

Ehitus ja 
planeerimine 31,2 30,5 -0,7 -2% 

Maa ja 
maakorraldus 18,5 10,5 -8,0 -43% 

Teed ja Transport 3,0 4,0 1,0 33% 

MUU 

9,25 83% 

Haldus/ varad, sh 
hanked 3,0 8,5 5,5 183% 

Sisekontroll/ 
järelevalve 8,2 12,0 3,8 46% 

ABI-
TEENISTUJAD 

-21,5 -27% 
Töölised 
(koristaja, autojuht 
jms) 78,6 57,1 -21,5 -27% 

      KOKKU 482,7 415,1 -67,6 -14,0% 

 

 
Raplamaa 
 
Raplamaa teenistuskohtade koosseis on peale reformi vähenenud 6,9%, mis jääb alla ühinenud omavalitsuste 
keskmise Eestis (9%), ainult kahes maakonnas on teenistujate arv vähenenud vähem kui Raplamaal. 
 
Tabel 19. Ametikohtade muutused Raplamaa ühinenud kohalikes omavalitsustes 

Maakond KOV enne KOV praegu 

KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Rapla Kaiu vald   12,85       

Rapla Raikküla vald   12       

Rapla Rapla vald   31,5       

Rapla Juuru vald   13       

Rapla   Rapla vald 69,4 62,50 -6,8 -10% 

Rapla 
Märjamaa 
vald   51       

Rapla Vigala vald   12,5       

Rapla   Märjamaa vald 63,5 65,15 1,7 3% 
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Rapla 
Järvakandi 
vald   11,25       

Rapla Kehtna vald   21       

Rapla   Kehtna vald 32,3 26,00 -6,3 -19% 

    Kokku 165,1 153,65 -11,45 -6,9% 

 
 
Üldine trend on sarnane Eesti keskmisega. Vähenenud on juhtide (so vallavanemad, linnapead koos 
osakonnajuhatajatega) teenistuskohtade arv (-18%, ühinenute keskmine -26%), finantsvaldkonna -29% (keskmine 
-25%), kommunaalmajanduse valdkonna (-28%,  keskmine -14%) ja abiteenistujate arv (-25%  vs keskmine -10%). 
Tõusnud on teenistujate arv sotsiaalvaldkonnas (29%, keskmine +8%), arenduse valdkonnas (+11%, keskmine 
vähenemine 13%) ning halduse, varade ja järelevalve valdkonnas. 
 
Tabel 20. Rapla maakonna teenistuskohtade muutused valdkondade lõikes 

VALDKOND 
Muutus 

TEENISTUSKOHT 
Teenistuskohtade arv Muutus 

arv % Enne  Praegu arv % 

JUHID 

-3,0 -18% 

Vallavanem/ 
linnapea, 
abivallavanem/-
linnapea 13,5 8,0 -5,5 -41% 

Osak. juhatajad 3,0 5,5 2,5 83% 

KANTSELEI 

-1 -3% 

Valla/ 
Linnasekretärid 8,0 3,0 -5,0 -63% 

Õigus 3,0 3,0 0,0 0% 

Kantselei 13,5 20,1 6,6 33% 

Volikogu kantselei 2,0 2,5 0,5 25% 

IT 3,0 2,0 -1,0 -33% 

Kommunikatsioon 3,0 3,0 0,0 0% 

FINANTS 
-7 -29% 

Finants-juhid 3,5 2,5 -1,0 -29% 

Raamatupidajad 20,5 14,5 -6,0 -29% 

ARENDUS 0,5 11% Arendus 4,5 5,0 0,5 11% 

SOTSIAAL 6,0 24% 
Sotsiaal 21,0 25,5 4,5 21% 

Lastekaitse 3,5 5,0 1,5 43% 

HARIDUS ja 
KULTUUR 

3,5 41% 
Haridus ja kultuur 

8,5 12,0 3,5 41% 

KOMMUNAAL-
MAJANDUS 

-7,2 -28% 

Keskkond 5,0 3,0 -2,0 -40% 

Majandus 4,6 1,5 -3,1 -67% 

Ehitus ja 
planeerimine 8,5 7,9 -0,6 -7% 

Maa ja 
maakorraldus 8,0 4,5 -3,5 -44% 

Teed ja Transport 0,0 2,0 2,0 - 

MUU 

4 - 

Haldus/ varad, sh 
hanked 0,0 1,0 1,0 - 

Sisekontroll/ 
järelevalve 0,0 3,0 3,0 - 

ABI-
TEENISTUJAD 

-7,25 -25% 
Töölised (koristaja, 
autojuht jms) 28,5 21,3 -7,3 -25% 

      KOKKU 165,1 155,8 -9,3 -6,9% 

 
 
Üksikute valdkondade lõikes on peamised erinevused üldisest trendist seotud eelkõige kas keskmisest suurema 
või väiksema muutusega, näiteks kantselei valdkonnas vähenemine 3% (keskmine -9%), sotsiaalvaldkonnas, mille 
teenistuskohtade arv on suurenenud 24% (ühinenud omavalitsustes keskmiselt kasvanud 9%) ning hariduse ja 
kultuuri valdkonnas, mille teenistuskohtade arv on tõusnud 41% (ühinenud omavalitsustes keskmiselt kasvanud 
2%). 
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Sotsiaalvaldkonna teenistujate arv kõigis ühinenud omavalitsustes suurenenud üle keskmise (21% vs ühinenud 
omavalitsustes keskmiselt 6%). Teatud panuse annab selles ka osavalla mudeli rakendamine Märjamaa valla 
juhtimisstruktuuris, mis võib olla sotsiaalvaldkonna töötajate arvu suurendanud. Hariduse ja kultuurivaldkonna 
teenistuskohtade tõusu mõjutab enim Rapla vald, milles on koosseisus moodustatud uute kompetentsidena 
noorsootööspetsialist (1,0), spordi ja terviseedenduse spetsialist (1,0) ning suurendatud logopeed-eripedagoogide 
arvu (3,0). 
 
Kantselei valdkonna teenistuskohtade arvu keskmisest suuremasse tõusu panustab Rapla vald, mille kantselei 
koosseisus on moodustatud mitmeid uusi kompetentse katvaid ametikohti, mida ühinenud omavalitsustes ei olnud, 
nt sisekontrolli- ja andmekaitsespetsialist (1,0), personalispetsialist (1,0), andmetöötlusspetsialist (1,0). 
 
Arendusvaldkonna trendist erinevat muutust (st teenistuskohtade arvu suurenemist vähenemise asemel) põhjustab 
samuti Rapla vald, kes on arendusvaldkonnas rakendanud nii spetsialiseerumise kui ka territoriaalse juhtimise 
aspekte, s.t lisaks piirkonnajuhtidele-arendusspetsialistidele (2,0) on koosseisus lisaks moodustatud ka 
ettevõtlusele spetsialiseerunud ametikoht (ettevõtlusnõunik (1,0)). 

 
Saaremaa 
 
Saaremaa teenistuskohtade koosseis on peale reformi vähenenud 1,7%, mis jääb oluliselt alla ühinenud 
omavalitsuste keskmise Eestis (9%) ja on sellega ka maakond, kus on olnud kõige väiksem ühinenud omavalitsuste 
koosseisude keskmine vähenemine. 
 
Tabel 21. Ametikohtade muutused Saaremaa kohalikes omavalitsustes 

Maakond KOV enne KOV praegu 

KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Saare Kihelkonna vald   10,5       

Saare Kuressaare linn   61       

Saare Laimjala vald   10       

Saare Leisi vald   20       

Saare Lääne-Saare vald   37       

Saare Mustjala vald   8,7       

Saare Orissaare vald   19,05       

Saare Pihtla vald   13       

Saare Pöide vald   10,6       

Saare Salme vald   11,24       

Saare Torgu vald   10,6       

Saare Valjala vald   16,76       

Saare   Saaremaa vald 228,5 224,61 -3,8 -2% 

    Kokku 228,45 224,61 -3,84 -1,7% 

 
 
Üldine muutuste trend Saaremaa vallas on osalt sarnane Eesti keskmisega – vähenenud on koosseisud 
finantsvaldkonnas, kus on teenistuskohtade arv vähenenud 35% (keskmine -25%), arenduse valdkonnas (-13%,  
keskmine -13%) ja abiteenistujate osas (-1%  vs keskmine -10%). Üldise trendi kohaselt on suurenenud 
teenistuskohtade arv halduse, varade ja järelevalve valdkonnas (157%, keskmine 47%). 
 
Samas mitmetes valdkondades on muutused üldisele trendile vastupidised, näiteks juhtide (so vallavanemad, 
linnapead koos osakonnajuhatajatega) teenistuskohtade arv on suurenenud (+15%, ühinenute keskmine -26%), 
samuti kantselei valdkonna teenistuskohtade arv (+17%, keskmine -9%) ning kommunaalmajanduse valdkonnas 
(+6%, keskmine -14%). Sotsiaalvaldkonna teenistuskohtade arv on üldisele trendile vastupidiselt vähenenud -14% 
(ühinenud omavalitsustes keskmiselt kasvanud 8%). 
 
Juhtide arvu proportsionaalselt nii märkimisväärset suurenemist põhjustavad kaks asjaolu – esiteks ei olnud 
ühinemiseelselt väikestes omavalitsustes struktuurides osakondi (v.a Leisi vallas) ja ka neis omavalitsustes, kus 
struktuuris olid moodustatud osakonnad, ei olnud koosseisus osakondadel osakonnajuhatajaid (nt Lääne-Saare, 



   

41 
 

Kuressaare). Ühinenud suures Saaremaa vallas moodustati 8 osakonda koos osakonnajuhatajatega ning lisaks 
moodustati 10 teenuskeskust, kelle juhid on ka KOV juhtide kategooriasse arvestatud.  
 
Kantseleivaldkonna teenistuskohtade suurenemisse panustab peamiselt kantselei tehnilise personali keskmisest 
suurem kasv (68%, keskmine +7%), mille peamiseks põhjustajaks on samuti teenuskeskuste olemasolu, kuna igas 
teenuskeskuses on kantselei koosseisu kuuluvad infospetsialistid (11,0). 
 
Vähenenud nii sotsiaalvaldkonna teenistuskohtade arv (-25%, keskmine +6%), kui kultuuri ja hariduse valdkonna 
teenistuskohtade arv (-8%, keskmine +2,4%). Sotsiaalvaldkonna teenistuskohtade arvu vähenemine on 
tõenäoliselt seotud töö ümberkorraldamisega ja senisest suurema osa teenuste (nt koduhooldusteenus) 
osutamisega läbi hallatava asutuse Kuressaare Hoolekanne, mille koosseisus on 19 koduhooldajat koos 
hooldusjuhiga. Samas on ka vallavalitsuse struktuuris jätkuvalt koduhooldustöötaja (1,0) ja tugiisik (1,0).  
 
Hariduse ja kultuuri valdkonnas on teenistuskohtade koosseisu vähenemine osaliselt seotud väikevaldade 
struktuurikujundusega, kus vallavalitsuse koosseisus nähakse ette ka raamatukogude, kultuurimajade jm juhatajad, 
keda ühinemisjärgselt üldjuhul siiski enam vallavalitsuse kui administratsiooni osana ei käsitleta. Näiteks Valjala 
vallavalitsuse koosseisu kuulusid ühinemise eelselt lisaks valla kultuurijuhile (1,0) ka raamatukogu juhataja (1,0) 
ning raamatukogu ja seltsimaja juhataja (1,0). 
 
Tabel 22. Saare maakonna teenistuskohtade muutused valdkondade lõikes 

VALDKOND 
Muutus 

TEENISTUSKOHT 
Teenistuskohtade arv Muutus 

arv % Enne  Praegu arv % 

JUHID 

3,0 15% 

Vallavanem/ 
linnapea, 
abivallavanem/-
linnapea 19,0 5,0 -14,0 -74% 

Osak. juhatajad 1,0 18,0 17,0 1700% 

KANTSELEI 

5,9 17% 

Valla/ 
Linnasekretärid 11,2 1,0 -10,2 -91% 

Õigus 3,0 3,0 0,0 0% 

Kantselei 14,3 24,0 9,7 68% 

Volikogu kantselei 0,0 1,0 1,0 - 

IT 3,6 5,0 1,4 39% 

Kommunikatsioon 0,0 4,0 4,0 - 

FINANTS 
-11 -35% 

Finants-juhid 10,0 7,0 -3,0 -30% 

Raamatupidajad 21,0 13,0 -8,0 -38% 

ARENDUS -0,5 -13% Arendus 8 7,0 -1 -13% 

SOTSIAAL -6,8 -16% 
Sotsiaal 38,8 29,0 -9,8 -25% 

Lastekaitse 4,0 7,0 3,0 75% 

HARIDUS ja 
KULTUUR 

-1,0 -8% 
Haridus ja kultuur 
KOKKU 12,0 11,0 -1,0 -8% 

KOMMUNAAL-
MAJANDUS 

2 6% 

Keskkond 3,5 4,0 0,5 14% 

Majandus 0,5 0,0 -0,5 -100% 

Ehitus ja 
planeerimine 16,5 17,0 0,5 3% 

Maa ja 
maakorraldus 12,5 7,0 -5,5 -44% 

Teed ja Transport 0,0 7,0 7,0 - 

MUU 

5 157% 

Haldus/ varad, sh 
hanked 1,5 6,0 4,5 300% 

Sisekontroll/ 
järelevalve 2,0 3,0 1,0 50% 

ABI-
TEENISTUJAD 

-0,44 -1% 
Töölised (koristaja, 
autojuht jms) 46,1 45,6 -0,4 -1% 

      KOKKU 228,5 224,6 -3,8 -1,7% 

 
Halduse, varade ja järelevalve valdkonnas on teenistuskohtade kasv (157%) enam kui kolm korda suurem 
ühinenud omavalitsuste keskmisest (47%). Seda mõjutab peamiselt halduse valdkonna teenistuskohtade loomine 
ühinenud vallas, mida ühinemiseelselt oli ainult Kuressaare (linnavaranõunik 1,0) ning Lääne-Saare valla 
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koosseisus (projektide ja hangete spetsialist 1,0). Saare vallavalitsuse kooseisus on valdkonnas moodustatud neli 
täiendavat ametikohta (hangete peaspetsialist (1,0) ja spetsialistid (2,0), vallavaranõunik (1,0), vallavara 
peaspetsialist (1,0) ja vallavaraspetsialist 1,0). Vähemal määral mõjutab seda ka sisekontrolöri ametikoha loomine, 
mida üheski omavalitsuses ühinemise eelselt ei olnud.  
 

Tartumaa 
 
Tartumaal ühinenud omavalitsuste teenistuskohade vähenemine on olnud keskmisest pisut tagasihoidlikum – 
6,9%, kolmes maakonnas oli keskmine vähenemine veel väiksem ning kahes maakonnas ei toimunudki 
vähenemist.  
 
Seda mõjutab oluliselt Tartu linna teenistuskohtade koosseis, mis ühinemisest Tähtvere vallaga arusaadavalt 
olulisel määral ei muutunud erinevalt teistest maakonna ühinenud omavalitsustest (vähenes 1% võrra). See 
proportsionaalselt mõjutab ka kogu maakonna statistikat olulisel määral. Kõigis teistes omavalitsustes vähenes 
ühinemise tulemusena koosseis 4-19% võrra.  
 
Tabel 23. Ametikohtade muutused Tartumaa kohalikes omavalitsustes 

Maakond KOV enne KOV praegu 

KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Tartu Tartu linn   336,45       

Tartu Tähtvere vald   20       

Tartu   Tartu linn 356,5 353,45 -3,0 -1% 

Tartu Elva linn   29,5       

Tartu Konguta vald   9,6       

Tartu Rannu vald   12,6       

Tartu Rõngu vald   12       

Tartu Palupera vald   8       

Tartu Puhja vald   14,3       

Tartu   Elva vald 86,0 69,5 -16,5 -19% 

Tartu Piirissaare vald   6       

Tartu Laeva vald   12,55       

Tartu Tabivere vald   11,1       

Tartu Tartu   19       

Tartu   Tartu vald 48,7 46,7 -2,0 -4% 

Tartu Ülenurme vald   15       

Tartu Kambja vald   17,5       

Tartu   Kambja vald 32,5 30,5 -2,0 -6% 

Tartu Alatskivi vald   16,575       

Tartu Pala vald   10,25       

Tartu Vara vald   23,5       

Tartu Kallaste linn   19,25       

Tartu Peipsiääre   20,625       

Tartu   Peipsiääre vald 90,2 72,05 -18,2 -20% 

Tartu Haaslava vald   14,25       

Tartu Mäksa vald   12,85       

Tartu Võnnu vald   16       

Tartu   Kastre vald 43,1 39,5 -3,6 -8% 

    Kokku 656,9 611,7 -45,2 -6,9% 

 
 
Sellele vaatamata on üldine trend sarnane Eesti keskmisega. Juhtide (so vallavanemad, linnapead koos 
osakonnajuhatajatega) teenistuskohtade arv on vähenenud (-21%, ühinenute keskmine -26%), samuti kantselei 
valdkonnas -8% (keskmine -9%), finantsvaldkonnas -14% (keskmine -25%), kommunaalmajanduse valdkonnas (-
10%,  keskmine -14%) ja abiteenistujate osas (-19%  vs keskmine -10%).  
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Tõusnud on teenistujate arv sotsiaalvaldkonnas (9%, keskmine samuti +9%), arenduse valdkonnas (+9%, 
keskmine vähenemine 13%) ning halduse, varade ja järelevalve valdkonnas (+23%, keskmine +47%). 
 
Seega enamuse valdkondade lõikes on peamised erinevused üldisest trendist seotud eelkõige kas veidi suurema 
või väiksema muutusega,  arenduse valdkonnas on tegemist ainukese muutusega, mis ühinenud omavalitsuste 
üldisele trendile vastupidine on.  
 
Kui ühinenud omavalitsuses keskmiselt arendustöötajate arv ühinemisjärgselt vähenes, põhjusel, et kõik 
arendusvaldkonnas töötanud ametnikud ei jätkanud peale ühinemist arendusevaldkonnas, siis Tartu puhul on 
üheks erisuseks ühinemiseelsetes omavalitsustes väga vähene arendustöötajate olemasolu – peale Tartu linna oli 
täiskohaga arendustöötaja olemas ainult kolmes omavalitsuses ühinenud 22-st KOVist., lisaks neljas 
osakoormusega.  
 
Hangete, varade ning järelevalve valdkonnas on teenistuskohtade suurenemine alla üldise keskmise, tasub siiski 
positiivselt poolelt välja tuua, et kolmes ühinenud vallas (Tartu vallas, Peipsiääre vallas ja Kastre vallas) on 
moodustatud järelevalve ametniku/ menetleja ametikoht ning ühes omavalitsuses (Elva vallas) siseaudiitori 
ametikoht, vaatamata sellele, et ühinemise eelselt ühegi nende ühinevate valdade koosseisudes vastavaid 
teenistuskohti ei olnud.  
 
Tabel 24. Tartu maakonna teenistuskohtade muutused valdkondade lõikes 

VALDKOND 
Muutus 

TEENISTUSKOHT 
Teenistuskohtade arv Muutus 

arv % Enne  Praegu arv % 

JUHID 

-10,5 -21% 

Vallavanem/ 
linnapea, 
abivallavanem/-
linnapea 34,0 16,0 -18,0 -53% 

Osak. juhatajad 15,0 22,5 7,5 50% 

KANTSELEI 

-11 -8% 

Valla/ 
Linnasekretärid 21,5 6,0 -15,5 -72% 

Õigus 15,0 19,0 4,0 27% 

Kantselei 38,5 36,5 -2,0 -5% 

Volikogu kantselei 6,5 7,0 0,5 8% 

IT 21,0 21,0 0,0 0% 

Kommunikatsioon 12,0 14,0 2,0 17% 

FINANTS 
-11,5 -14% 

Finants-juhid 15,5 11,0 -4,5 -29% 

Raamatupidajad 65,0 58,0 -7,0 -11% 

ARENDUS 1,5 9% Arendus 16,8 18,3 1,5 9% 

SOTSIAAL 8,6 9% 
Sotsiaal 80,7 85,0 4,4 5% 

Lastekaitse 20,3 24,5 4,3 21% 

HARIDUS ja 
KULTUUR 

-2,5 -5% 
Haridus ja kultuur 
KOKKU 46,9 44,4 -2,5 -5% 

(KOMMUNAAL)-
MAJANDUS 

-12,9 -10% 

Keskkond 17,5 16,0 -1,5 -9% 

Majandus 19,0 14,5 -4,5 -24% 

Ehitus ja 
planeerimine 55,8 55,0 -0,8 -1% 

Maa ja 
maakorraldus 21,4 15,2 -6,2 -29% 

Teed ja Transport 14,7 14,7 0,0  0% 

MUU 

8,5 23% 

Haldus/ varad, sh 
hanked 8,0 13,0 5,0  63% 

Sisekontroll/ 
järelevalve 29,0 32,5 3,5 12% 

ABI-
TEENISTUJAD 

-15,45 -19% 
Töölised (koristaja, 
autojuht jms) 83,1 67,7 -15,5 -19% 

      KOKKU 656,9 611,7 -45,2 -6,9% 

 
 



   

44 
 

Valgamaa 
 
Valgamaa ühinenud omavalitsuste teenistuskohtade koosseis on peale reformi vastupidiselt üldisele trendile hoopis 
suurenenud 16,7%. Kõigis Valgamaa ühinenud omavalitsustes on koosseisud kasvanud – enim Tõrva vallas 75% 
(kus see tulenes suures osa ümberkorraldustest ühinenud omavalitsuste kommunaalvaldkonna asutustes) ning 
vähim Valga vallas 3%. 
 
Tabel 25. Ametikohtade muutused Valgamaa kohalikes omavalitsustes 

Maakond KOV enne KOV praegu 

KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Valga Karula vald   12       

Valga Taheva vald   7       

Valga Tõlliste vald   15,65       

Valga Valga linn   118,25       

Valga Õru vald   5,2       

Valga   Valga vald 158,1 163,50 5,4 3% 

Valga Otepää vald   24,5       

Valga Puka vald   15,55       

Valga Sangaste vald   13,25       

Valga   Otepää vald 53,3 60,00 6,7 13% 

Valga Helme vald   11,7       

Valga Hummuli vald   9,3       

Valga Põdrala vald   6,6       

Valga Tõrva linn   11,75       

Valga   Tõrva vald 39,4 69,00 29,7 75% 

    kokku 250,75 292,50 41,75 16,7% 

 
 
Üldine trend on sarnane Eesti keskmisega. Juhtide (so vallavanemad, linnapead koos osakonnajuhatajatega) 
teenistuskohtade arv on vähenenud pea kaks korda enam kui keskmiselt (-56%, ühinenute keskmine -26%), 
finantsvaldkonnas -24% (keskmine -25%). Juhtide arvu vähenemine tuleneb eelkõige Valga valla 
struktuurivalikutest. Kui enne ühinemist olid Valga linnas osakondade asemel ametid koos ametite juhatajatega, 
siis peale ühinemist jaguneb vallavalitsuse struktuur teenistusteks, millest osadel on eraldi teenistuse juht, kuid 
osadel mitte. Arvestades, et teenistuse juhte ei arvestata KOV juhtide kategooriasse võimendab see muudatuse 
mõju veelgi ning juhtide teenistuskohtade arvu vähenemine on Eesti keskmisest oluliselt suurem.  
 
Sarnaselt üldisele trendile on tõusnud teenistujate arv sotsiaalvaldkonnas (41%, keskmine +9%) ning halduse, 
varade ja järelevalve valdkonnas (350%, keskmine +47%).  
 
Sotsiaalvaldkonna keskmisest suuremasse tõusu panustavad peamiselt Otepää vald ja Tõrva vald, kelle 
sotsiaalvaldkonna teenistuskohtade arv on vastavalt pea kahe- ja kolme kordistunud (nt Tõrva vallas tingis 
suurenemise asjaolu, et sotsiaalvaldkonna ametnikud enne ühinemist ei olnud linnavalitsuse vaid eraldi 
ametiasutuse koosseisus). Hariduse ja kultuuri valdkonnas on samuti kõigis ühinenud omavalitsustest 
teenistuskohtade arv suurenenud ning enamustes omavalitsustes (Valga, Otepää) on kaetud kõik valdkonnad – 
haridus, noorsootöö, kultuur ja sport - vähemalt osalise koormusega.  
 
Halduse, varade ja järelevalve valdkonna teenistuskohtade kasvu mõjutavad ainult Valga valla 
struktuurimuudatused (Otepääl ja Tõrvas selle valdkonna teenistuskohti ei enne ega peale ühinemist ei ole 
moodustatud). Kui enne ühinemist ei olnud Valga linnas eraldi varade haldamisele suunatud teenistuskohti, siis 
ühinemise järgselt on loodud täiendavad kompetentsid uute teenistuskohtade moodustamisega (vara valitsemise 
juhtivspetsialist (1,0), elamuhalduse spetsialist (1,0), majandushalduse spetsialist (1,0)) ning kontrolli valdkonnas 
jurist-sisekontrolör (1,0). 
 
Kui enamuste valdkondade lõikes on peamised erinevused üldisest trendist seotud eelkõige kas suurema või 
väiksema muutusega, siis üldisele trendile vastupidises suunas muutused on näiteks kantselei valdkonnas (-3%, 
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keskmine -9%), arenduse valdkonnas (+70%, keskmine vähenemine -13%) ning abiteenistujate osas (+39%, 
keskmine -10%). 
 
Kantselei valdkonna teenistujate arvu kasvu mõjutavad enim juristide arvu suurenemine (ühinemise järgselt on igas 
omavalitsuses vähemalt täiskohaga jurist, enne ühinemist oli jurist ainult Valga linnavalitsuses) ning kantselei 
tehnilise personali arvu suurenemine (kasv 43%, keskmiselt -5%). Viimast mõjutab enim Valga vald ning selle 
kantselei koosseisus moodustatud teeninduskeskuse sekretäride teenistuskohad (4,0). 
 
Arenduse valdkonnas on analoogne põhjendus Tartu maakonna ühinemistega – kuna enne ühinemist oli 
arendusvaldkonna teenistuja kõigest kolmes omavalitsuses 12-st, siis ühinemise järgselt ei ole olnud vaja 
valdkonna teenistujate koosseisu vähendada, vaid jätkuvalt pigem suurendada. Nii on Valga vallas moodustatud 
lisaks arenguspetsialisti ametikohale veel välisprojektide juhtivspetsialist (1,0), ettevõtluse spetsialist (1,0) ning 
kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist (1,0) (neist enne ühinemist oli osaliselt kaetud ainult ettevõtluse 
valdkond, Valga linnas oli ettevõtlus- ja arenguspetsialist, koormusega 1,0) 
 
Abiteenistujate arv on vastupidiselt üldisele trendile suurenenud  (+39%, keskmine -10%). Seda mõjutab enim 
Tõrva vald, kus ühinemise järgselt on abiteenistujate arv tõusnud kõige enam, pea 29 teenistuskoha võrra ehk 
enam kui viiekordselt. Enamuse loodud teenistuskohtadest moodustavad vallamajanduse osakonna 
hooldustöötjad (18,0) ja majandustöötajad (4,0), kes enne ühinemist asusid hallatavate asutuste või 
kommunaalettevõtete koosseisudes.  
 
Tabel 26. Valga maakonna teenistuskohtade muutused valdkondade lõikes 

 
 

VALDKOND 
Muutus 

TEENISTUSKOHT 
Teenistuskohtade arv Muutus 

arv % Enne  Praegu arv % 

JUHID 

-13,5 -56% 

Vallavanem/ 
linnapea, 
abivallavanem/-
linnapea 18,0 8,0 -10,0 -56% 

Osak. juhatajad 6,0 2,5 -3,5 -58% 

KANTSELEI 

1,2 4% 

Valla/ 
Linnasekretärid 12,0 3,0 -9,0 -75% 

Õigus 1,0 3,5 2,5 250% 

Kantselei 11,0 15,8 4,8 43% 

Volikogu kantselei 2,0 3,0 1,0 50% 

IT 1,6 2,0 0,5 29% 

Kommunikatsioon 3,0 4,5 1,5 50% 

FINANTS 
-6,25 -24% 

Finantsjuhid 1,0 3,0 2,0 200% 

Raamatupidajad 25,5 17,3 -8,3 -32% 

ARENDUS 3,5 70% Arendus 5,0 8,5 3,5 70% 

SOTSIAAL 20,7 41% 
Sotsiaal 44,8 63,0 18,2 41% 

Lastekaitse 5,5 8,0 2,5 45% 

HARIDUS ja 
KULTUUR 

3,0 33% 
Haridus ja kultuur 

9,0 12,0 3,0 33% 

KOMMUNAAL-
MAJANDUS 

-0,05 0,2% 

Keskkond 4,0 5,0 1,0 25% 

Majandus 8,0 6,0 -2,0 -25% 

Ehitus ja 
planeerimine 8,3 15,0 6,8 82% 

Maa ja 
maakorraldus 8,7 2,0 -6,7 -77% 

Teed ja Transport 0,0 1,0 1,0 - 

MUU 

4,5 350% 

Haldus/ varad, sh 
hanked 0,0 4,0 5,0 - 

Sisekontroll/ 
järelevalve 1,0 0,5 -0,5 -50% 

ABI-
TEENISTUJAD 

29,55 39% 
Töölised (koristaja, 
autojuht jms) 75,5 105,0 29,6 39% 

      KOKKU 250,8 292,5 41,8 16,7% 
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Viljandimaa 
 
Viljandimaa teenistuskohtade koosseis on peale reformi vähenenud 3,1%, kolm korda vähem kui ühinenud 
omavalitsuste keskmine Eestis (9%), ainult ühes maakonnas on teenistujate arv vähenenud vähem kui 
Viljandimaal. Samas tegemist on maakonna keskmise muutusega, mida mõjutab Mulgi valla suurenenud koosseis, 
teises ühinenud valdades (Viljandi vald, Põhja-Sakala vald) ühinemise järgselt teenistuskohtade koosseisud 
vähenesid (vastavalt -5% ja -10%). 
 
Tabel 27. Ametikohtade muutused Viljandimaa kohalikes omavalitsustes 

Maakond KOV enne KOV praegu 

KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Viljandi Abja vald   13,5       

Viljandi Halliste vald   7,5       

Viljandi Karksi vald   11,5       

Viljandi Mõisaküla linn   8,5       

Viljandi   Mulgi 41,0 44,25 3,3 8% 

Viljandi Kolga-Jaani vald   16,53       

Viljandi Tarvastu vald   20,8       

Viljandi Viljandi vald   47,75       

Viljandi   Viljandi vald 85,1 81,05 -4,0 -5% 

Viljandi Kõo vald   9       

Viljandi Kõpu vald   5       

Viljandi Suure-Jaani vald   20       

Viljandi Võhma linn vald   8,5       

Viljandi   Põhja-Sakala vald 42,5 38,10 -4,4 -10% 

    Kokku 168,58 163,40 -5,2 -3,1% 

 
 
Üldine trend on väga sarnane Eesti keskmisega. Vähenenud on juhtide (so vallavanemad, linnapead koos 
osakonnajuhatajatega) teenistuskohtade arv (-21%, ühinenute keskmine -26%), finantsvaldkonna -10% (keskmine 
-25%), kommunaalmajanduse valdkonna (-8%,  keskmine -14%) ning arenduse valdkonna teenistuskohtade arv (-
81%, keskmine vähenemine 13%). Tõusnud on teenistujate arv sotsiaalvaldkonnas (20%, keskmine +9%) ning 
halduse, varade ja järelevalve valdkonnas (+50%, keskmine +47%). 
 
Arendusvaldkonna teenistujate keskmisest suurema vähenemise põhjuseks on asjaolu, et ainult Viljandi vallas on 
ühinemise järgselt täiskoormusega arendusvaldkonna töötaja, Mulgi vallas täidab valdkonna funktsioone 
abivallavanem (keda käesolevas analüüsis arvestatakse juhtide kategooriasse) ning Põhja-Sakala vallas on 
arendusvaldkonna funktsioon täidetud osakoormusega (arendus- ja hankespetsialist koormusega 1,0).  
 
Valdkondade lõikes on peamised erinevused maakondade keskmisest trendist seotud eelkõige kas suurema või 
väiksema muutusega. Üksikutes valdkondades hakkavad aga silma ka üldisele ühinenud omavalitsuste keskmisele 
trendile vastupidised muudatused, näiteks kantselei valdkonnas, kus on toimunud teenistuskohtade arvu 
suurenemine (+6%, keskmine -9%) ning  abiteenistujate osas, kus muutust ei olegi toimunud (0%  vs keskmine -
10%).  
 
Kantselei valdkonnas panustavad teenistuskohtade arvu suurenemisse nii keskmisest suurem kasv juristide arvu 
(+100%, keskmine +31%) ja IT-valdkonna teenistuskohtade arvu (+33%, keskmine +17%) kui kantselei tehnilise 
personali arvu osas (+34%, keskmine +7%). Kui ühinemise eelselt oli jurist ainult Viljandi vallas, siis ühinenud 
omavalitsustes on kõigis 1-3 juristi, vähemalt üks IT- valdkonna töötaja on olemas kahes maakonna kolmest 
ühinenud omavalitsusest (puudub Mulgi vallas).  
 
 
 
 
Tabel 28. Viljandi maakonna teenistuskohtade muutused valdkondade lõikes 
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VALDKOND 
Muutus 

TEENISTUSKOHT 
Teenistuskohtade arv Muutus 

arv % Enne  Praegu arv % 

JUHID 
-4,0 -21% 

Vallavanem/ linnapea, 
abivallavanem/-linnapea 13,0 9,0 -4,0 -31% 

Osak. juhatajad 6,0 6,0 0,0 0% 

KANTSELEI 

2,15 6% 

Valla/ Linnasekretärid 11,0 3,0 -8,0 -73% 

Õigus 3,0 6,0 3,0 100% 

Kantselei 14,5 19,4 4,9 34% 

Volikogu kantselei 0,0 0,0 0,0 - 

IT 2,3 3,0 0,8 33% 

Kommunikatsioon 2,5 4,0 1,5 60% 

FINANTS 
-2 -10% 

Finants-juhid 4,0 2,0 -2,0 -50% 

Raamatupidajad 17,0 17,0 0,0 0% 

ARENDUS -6,5 -81% Arendus 8,0 1,5 -6,5 -81% 

SOTSIAAL 6,5 27% 
Sotsiaal 19,5 25,0 5,5 28% 

Lastekaitse 5,0 6,0 1,0 20% 

HARIDUS ja 
KULTUUR 

0,2 2% 
Haridus ja kultuur 

8,3 8,5 0,2 2% 

KOMMUNAAL-
MAJANDUS 

-1,95 -8% 

Keskkond 4,0 4,5 0,5 13% 

Majandus 5,3 3,5 -1,8 -33% 

Ehitus ja planeerimine 7,7 7,5 -0,2 -2% 

Maa ja maakorraldus 5,8 4,0 -1,8 -30% 

Teed ja Transport 1,0 2,2 1,2  120% 

MUU 
0,5 50% 

Haldus/ varad, sh hanked 0,0 0,5 0,5 - 

Sisekontroll/ järelevalve 1,0 1,0 0,0 0% 

ABI-
TEENISTUJAD 

-0,08 0% 
Töölised (koristaja, 
autojuht jms) 29,9 29,8 -0,1 0% 

      KOKKU 168,6 163,4 -5,2 -3,1% 

 
 

Võrumaa 
 
Võrumaa omavalitsuste teenistuskohtade koosseis on peale reformi vähenenud 18%, mis ligi kaks korda enam kui 
ühinenud omavalitsuste keskmine Eestis (9%) (ainult kahes maakonnas on teenistujate arv vähenenud enam). 
 
Tabel 29. Ametikohtade muutused Võrumaa kohalikes omavalitsustes 

Maakond KOV enne KOV praegu 

KOKKU Muutus 

Enne  Praegu arv % 

Võru Lasva vald   16,5       

Võru Orava vald   8,3       

Võru Sõmerpalu vald   19,25       

Võru Vastseliina vald   18,27       

Võru Võru vald   19,2       

Võru   Võru vald 81,5 60,8 -20,7 -25% 

Võru Haanja vald   11       

Võru Misso vald   7,25       

Võru Mõniste vald   11,7       

Võru Rõuge vald   36,25       

Võru Varstu vald   11,5       

Võru   Rõuge vald 77,7 62,95 -14,8 -19% 

Võru Antsla vald   34,5       

Võru Urvaste vald   12       

Võru   Antsla vald 46,5 36,25 -10,3 -22% 

Võru Mikitamäe vald   15,15       

Võru Meremäe vald   10       

Võru Värska vald   15       

Võru   Setomaa vald 40,2 41,4 1,3 3% 

    Kokku 245,87 201,4 -44,5 -18% 
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Üldine trend on väga sarnane Eesti keskmisega. Juhtide (so vallavanemad, linnapead koos osakonnajuhatajatega) 
teenistuskohtade arv on vähenenud 25% (ühinenute keskmine -26%), samuti kantselei valdkonna 25%, (keskmine 
-9%), finantsvaldkonna 39% (keskmine -25%), arenduse valdkonna 43% (keskmine -13%), kommunaalmajanduse 
valdkonna 25% (keskmine -14%) ja abiteenistujate arv 23%  (keskmine -10%).  
 
Tõusnud on teenistujate arv sotsiaalvaldkonnas (+13%, keskmine +9%) ning halduse, varade ja järelevalve 
valdkonnas (+700% tulenevalt väga väikesest algväärtusest, keskmine +47%). 
 
Tabel 30. Võru maakonna teenistuskohtade muutused valdkondade lõikes 

VALDKOND 
Muutus 

TEENISTUSKOHT 
Teenistuskohtade arv Muutus 

arv % Enne  Praegu arv % 

JUHID 

-6,5 -25% 

Vallavanem/ 
linnapea, 
abivallavanem/-
linnapea 23,0 7,0 -16,0 -70% 

Osak. juhatajad 2,5 12,0 9,5 380% 

KANTSELEI 

-10,42 -25% 

Valla/ 
Linnasekretärid 15,0 4,0 -11,0 -73% 

Õigus 1,5 1,0 -0,5 -33% 

Kantselei 18,9 17,8 -1,2 -6% 

Volikogu kantselei 1,0 1,0 0,0 0% 

IT 3,0 3,0 0,0 0% 

Kommunikatsioon 0,8 3,0 2,2 290% 

FINANTS 
-12,2 -39% 

Finantsjuhid 5,5 2,0 -3,5 -64% 

Raamatupidajad 25,7 17,0 -8,7 -34% 

ARENDUS -4 -43% Arendus 9,2 5,2 -4,0 -43% 

SOTSIAAL 8,1 20% 
Sotsiaal 38,0 41,6 3,6 9% 

Lastekaitse 1,5 6,0 4,5 300% 

HARIDUS ja 
KULTUUR 

-0,9 -7% 
Haridus ja kultuur 
KOKKU 14,0 13,0 -0,9 -7% 

KOMMUNAAL-
MAJANDUS 

-6,6 -25% 

Keskkond 3,6 3,5 -0,1 -3% 

Majandus 5,6 4,0 -1,6 -29% 

Ehitus ja 
planeerimine 4,0 6,0 2,0 50% 

Maa ja 
maakorraldus 13,0 3,1 -9,9 -76% 

Teed ja Transport 0,0 3,0 3,0 - 

MUU 

2 800% 

Haldus/ varad, sh 
hanked 0,3 2,0 1,8 700% 

Sisekontroll/ 
järelevalve 0,0 0,3 0,3 - 

ABI-
TEENISTUJAD 

-13,85 -23% 
Töölised (koristaja, 
autojuht jms) 59,9 46,1 -13,9 -23% 

      KOKKU 245,9 201,4 -44,5 -18,1% 

 
Kõigi valdkondade lõikes on peamised erinevused üldisest trendist seotud eelkõige kas suurema või väiksema 
muutusega, näiteks kantselei ja arenduse valdkonnas, kus kahanemine on olnud keskmisest suurem ning halduse, 
varade ja järelevalve valdkonnas,  kus teenistuskohtade arvu kasv on olnud keskmisest suurem. Ükski muudatus 
ei ole üldisele trendile vastupidises suunas, mistõttu võib Võru maakonda pidada kõige enam ühinenud 
omavalitsuste keskmiste muutustega sarnanevaks maakonnaks.   
 
Kantselei valdkonnas on konkreetsete alavaldkondade võrdluses näha, et teenistuskohtade vähenemist on 
mõjutanud nii juristide kui kantselei tehnilise personali teenistuskohtade vähenemine mitte suurenemine, nagu 
üldine trend ühinenud omavalitsustes on. Peale ühinemist on Võru maakonnas ainult Võru vallas eraldi juristi 
teenistuskoht. 
 
Arenduse valdkonnas on enamustes omavalitsustes vähendatud arendusvaldkonna teenistuskohti jättes uude 
omavalitsusse ainult ühe arendustöötaja. Erandiks on Rõuge vald, kus peale ühinemist on valdkonnas toimunud 
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mõningane spetsialiseerumine, sh ettevõtluse valdkonnas, ning arendusvaldkonnas töötavad lisaks 
arendusosakonna juhatajale projektispetsialist, ettevõtlus- ja projektispetsialist ja projektijuht.  
Halduse, varade ja järelevalve valdkonnas on tõus olnud protsentuaalselt suur, kuna ühinemiseelselt olid 
valdkonnad sisuliselt katmata (kõigi omavalitsuste peale kokku oli 0.3 teenistuskohta varade halduse valdkonnas). 
Ühinemise järgselt on valdkonna ametnik olemas pooltes omavalitsustes (Võru vald, Setomaa vald). Järelevalve 
valdkonnas ei olnud enne ühinemist ühtegi teenistuskohta, ühinemise järgselt on Antsla vallas ainukesena 
moodustatud väärtegude menetleja (0,25) ametikoht.  
 

 


