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Omavalitsuste ühinemise ülevaade

• Enne reformi 213 KOVi, sh 183 valda ja 30 linna. 

• Haldusreformi järgselt Eestis 79 KOVi, sh 64 valda ja 15 linna. 

• 15. okt 2017 toimusid KOV volikogude valimised ning ühinemised 

jõustuvad valimistulemuste väljakuulutamisele päeval.

• Ühinemistoetuse maht 64,5 mln. 

• Omaalgatuslikult ühines 160 kohalikku omavalitsust 47 

ühinemispiirkonnas. 86% ühinema pidanud KOVidest ühines 

vabatahtlikult. 

• Valitsus esitas ettepaneku kõigile alla kriteeriumi omavalitsustele, kuid 

loobus esitatud ettepanekust 10 alla kriteeriumi KOVi või ühinenud 

KOV rühma osas.



Omavalitsuste ühinemise järgselt

Enne ühinemisi Ühinemiste 

järgselt

Alla 5000 elanikuga 169 KOVi, so 79% 15 KOVi, so 19%

5000-11 000 

elanikuga

28 KOVi, so 13% 36 KOVi, so 46% 

Enam kui 11 000 

elanikuga

16 KOVi, so 8% 28 KOVi, so 35%

Keskmine elanike 

arv

6349 17 118

Elanike arvu 

mediaan

1887 7865

Keskmine pindala 204 km2 550 km2

Pindala mediaan 180 km2 512 km2







Haldusreform ja ruumiline planeerimine

• Suuremates omavalitsustes on suurem võimalus ja vajadus värvata 

valdkonna spetsialiste

• Ka edaspidi võib olla omavalitsusi, kus aastas ei kehtestata mitte 

ühtegi planeeringut

• Pädeva spetsialisti värbamine võib toimuda mitme omavalitsuse 

koostöös

• Ühinenud omavalitsustel on kohustus 1 aasta jooksul algatada ja 

seejärel 3 aasta jooksul kehtestada üldplaneering

• Üldplaneering on vajalik lahendamaks ühinenud omavalitsuses 

ruumilised küsimused ja seada ruumilise arengu põhimõtted: 

asustuse suunamine (sh kahaneva elanikearvuga kohanemine), 

asustuskeskuste funktsioonid jm

• Tervikuna tuleb üle vaadata, kas ja kuidas ühtlustada ühinenud vallas 

ehitamis- ja maakasutusreegleid



Maavalitsuste funktsioonid 
Rahandusministeeriumis
• Maavalitsused lõpetavad tegevuse 1.1.2018

• Jätkuvad funktsioonid on jaotatud omavalitsuste ja ministeeriumite 

valitsemisalade vahel

• 1.1.2018 jätkub maakondades riiklike ruumilise planeerimise alaste 

ülesanne täitmine, ametnikud on Rahandusministeeriumi koosseisus 

• Rahandusministeeriumisse liiguvad: regionaalprogrammid, ruumiline

planeerimine, omandireformi järelevalve, KOV nõustamine

• Maakonnas on kavandatud talitusejuhataja ametikoht

• Perspektiivsed arengusuunad:

- Riigi valdkondliku regionaalse tegevuse parem koordineerimine

- Tugev koostöö omavalitsustega



Riigimajade projekt

• Sarnase klientuuriga teenuste parem korraldus ja pakkumine ühest 

asukohast

• Tekib parem asutuste vaheline sünergia ja suureneb koostöö

• Kinnisvara optimeerimine 

• Töökeskkonna parandamine



Valdkondlikud riigimajad

Töö ja heaolu valdkond – SKA, Töötukassa ja Tööinspektsioon + 

võimalusel KOV teenused

Põllumajandus- ja keskkonnavaldkond – PRIA, PMA, VTA, KeA, KKI, 

KIK, Maa-amet, EPJ, EKUK ja MeM Kalamajandusosakond 

Üldised riigi toimingud – PPA, MA ja võimalusel MTA



Tänan!


