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Haldusreformi ajakava
I reformi omaalgatuslik etapp
 kuni 1.01.2017 – omaalgatuslike ühinemiste ettevalmistamine (6-7 kuud)
 01.07.2016 – jõustus haldusreformi seadus ning kriteeriumid
 01.10.2016 – kriteeriumitele mittevastavate omavalitsuste tähtaeg läbirääkimiste 

alustamiseks
 01.01.2017 – tähtaeg volikogude ühinemise otsuste taotluse esitamiseks 

maavanemale
 01.02.2017 – Vabariigi Valitsuse määrus omaalgatuslike ühinejate kinnitamiseks 

(ühinemised jõustuvad kohalike omavalitsuste valmistega 15.10.2017)
II Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemiste etapp
 01.01.-15.07.2017 – Vabariigi Valitsuse poolt ühinemiste ettevalmistamine ja 

algatamine
 15.02.2017 – Vabariigi Valitsus teeb omavalitsustele ettepaneku ühinemiseks
 15.05.2017 – omavalitsuste tähtaeg arvamuse esitamiseks Vabariigi Valitsuse 

ettepanekule
III ühinemised jõustuvad kohalike omavalitsuste valmistega 15.10.2017
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Mis reformiga külavanematele/ 
arendusseltsidele muutub?

 Kohalikud omavalitsused muutuvad elanike arvult ja 
territooriumilt suuremaks, omavalitsuse sisene 
piirkondlik identiteet tähtsustub

 Kohalike omavalitsuste organisatsioonikultuur ja 
juhtimine muutub, senised poliitilised jõujooned 
teisenevad 

 Uued koostöösuhted/koostöövormid kogukondade 
kaasamiseks ja kohalike tegevuste võimestamiseks

 Enam ametnike spetsialiseerumist, mitmekihilisele 
valitsemisele üleminek- omavalitsuste maakondlikud 
ühendused, riigimaja jms
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Kogukonna huvide esindamine 
kohalikul tasandil 

 KOV volikogu liige
 KOV volikogude komisjonidesse/eraldi seisva regionaalkomisjoni ühinevate 

kohalike omavalitsuste piirkondade esindajate kaasamine.
 Osavalla moodustamine. Osavalla peamine eesmärk on kogukonna kaasamine, 

s.t kohustuslik on moodustada osavallakogu, aga mitte osavalla valitsust ega 
osavalla vanema ametikohta. Osavald ei kujuta endast valla minimudelit, 
osavallakogul puudub iseseisev tulubaas ja eelarve ning õigus anda üldakte 
(määruseid). 

 Kogukonnakogu on alt üles ja kindla identiteediga kogukonnal põhinev kogu, 
peamine argument on elanike ühine tahe kohalike asjade ajamises kaasa rääkida. 
Kogukonnakogu põhiroll on olla piirkonna arvamusliidrite ja sihtrühmade või küla-
vanemate esindajate kohalik aruteluareen.

 Asustusüksuste vanem (külavanem, alevikuvanem, alevivanem, linna kui 
asustusüksuse linnapea) võib olla vajalik vajalik suuremate vallasiseste linnade 
identiteedi säilitamiseks. Kuna asustusüksuse vanema puhul on tegemist 
vabatahtliku iseorganiseerumisega, siis vallavolikogu, vallavalitsuse ja külaelanike 
koostöös on võimalik koostada iga asula ja valla vajadusi ning võimalusi arvestav 
statuut.

 Kohaliku omavalitsuse asutuse või hallatava asutuse piirkondlikud üksused-
teenuskeskused. Vallavalitsuse struktuuri ja ametnike, sh teeninduskeskuste 
asukohtade ning õiguste kujundamisel saab arvestada piirkondade vajadustega. 



22.01.2017

4

Millele mõttekoja arutelus 
keskendume?

Külavanemate koostöö 
ühinevates kohalikes 

omavalitsustes 

Küsimused aruteluks
 Millised probleemid on vaja lahendada, et 

külavanemate/arendusseltside koostöö KOV 
ühinemise käigus toimiks?

 Milliseid koostöövorme külavanemate/ 
arendusseltside koostöös tuleks kohalikes 
omavalitsustes eelistada, et koostöö kohalikul 
tasandil haldusreformi elluviimise käigus oleks 
tegus?

 Mida Kodukant peaks külavanemate koostöö 
tugevdamiseks tegema, et külavanemate hääl 
ühiskonnas oleks kuuldav?
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Tänan kaasa mõtlemast!

rivo@geomedia.ee

www.geomedia.ee


