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Poliitikute, teadlaste ja praktikute koostöö kui 
arengu võti 1

• Välja kujunenud koostöövõrgustik, mille koostöös on ette valmistatud
paljud valdkonna foorumid, analüüsid, õigusaktide eelnõud,
kogumikud jne.

• Valdkonna analüüsid ja praktiliste arengute kogemused võttis kokku
töögrupp koosseisus: Sulev Lääne, Kersten Kattai ja Georg Sootla
Tallinna Ülikoolist, Rivo Noorkõiv Geomediast, Veiko Sepp Tartu
Ülikoolist ja Mikk Lõhmus Lääne-Nigula vallast.

• Riigikogu maalelukomisjoniga koostöös koostamisel analüüs
„Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja
regionaaltasandi arengus“. Arutelu maaelukomisjoni 23.10.2018
istungil, 1.11.2018 fookusrühma intervjuu ning teised
konsultatsioonid ja arutelud.



Poliitikute, teadlaste ja praktikute koostöö kui 
arengu võti 2

• 26.09.2013, OTRK Eesti maaelu arengukava 2014-2020

• 23.09.2010, OTRK Riigi ja kohaliku omavalitsuse partnerlusest

• 20.04.2016, foorum Riigikogu Konverentsikeskuses „Kohaliku 
omavalitsuste reform – kas seekord õnnestub?“

• 14.05.2018, foorum Tallinna Ülikoolis Eesti omavalitsus täna ja tulevik 
- 10 teesi ja  mis edasi?

• 9.11.2018, foorum Dorpati konverentsikeskuses „Aasta pärast 
haldusreformi. Kuidas edasi?



Kohaliku omavalitsuse reformi eesmärgipuu
 

 



Regionaalsed erinevused: 
sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta 

suhtena Eesti keskmisse



Kohaliku autonoomia indeks 
Euroopa riikides

Indikaatorid: 
• õigus otsustada KOV täidetavate ülesannete 
ampluaa üle; 
• KOV vastutus tema poolt täidetavate 
ülesannete osa;
• võimalus kujundada poliitikat (teha valikuid) 
KOV poolt täidetavates ülesannetes; 
• fiskaalautonoomia kohalike maksude osas; 
• riigi poolt eraldatavate üldotstarbeliste
toetuse osakaal sissetulekutest; 
• omatulude osakaal tuludes;
• laenuvõtmise õigus; 
• organisatsiooniline autonoomia; 
• kohaliku autonoomia õiguslik kaitse; 
• administratiivne järelevalve (keskvõimu 
poolt); 
• ligipääs kesk- või regionaaltasandi poliitika 
kujundamisse. 
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Kohaliku autonoomia ideks Euroopa riikides



OECD liikmetest unitaarriikide KOV maksutulude osakaal nende 
kogutuludest, 2015. aasta

76

58.6 55.5 53.5
50

46 45.5 45.3 43.9 43 42.8 41.4 39.8 39 37.8 37.7 37.4 34.9 33.1 32.7
28.1 26 23.9 20.8

14.9 12.9 10 7
3.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

KOV maksutulude osakaal kogutuludest %



Kolm sammast kohaliku omavalitsuse ja 
regionaaltasandi arendamiseks

Detsentraliseerimine

Kesk- ja KOV tasandi suhtes: uued 
ülesanded omavalitsustele

KOV finantsautonoomia 
suurendamine

KOV siseselt: administratiivne ja 
poliitiline detsentraliseerimine 

Piirkondade võimestamine

Kodanikeühiskonna ja külatasandi 
tugevdamine

Omavalitsusliku 
regionaaltasandi 

tugevdamine

Kujundada regionaalsed kohalike 
omavalitsuste liidud ja anda 

nendele täitmiseks 
omavalitsuslikud regionaalsed 

ülesanded

Tagada riigi kesktasandi poliitikate 
parem regionaalne sidusus ja KOV-

dele võimalus nendes 
kaasarääkida

Valdkonna strateegiline 
arendamine

Võtta vastu kohaliku omavalitsuse 
ja regionaalpoliitika 

aluspõhimõtted

Töötada välja kohaliku 
omavalitsuse arendamise 

strateegia 



Elanikkond asustuspiirkonna järgi, 2017. a 
(Statistikaamet)

Elanike jaotus:

• Linnaline - 61,1%

• Väikelinnaline - 8,2%

• Maaline - 30,7%.
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