
 

1 
 

 

6. veebruaril 2019 Tallinnas toimunud kohalike omavalitsuste konverentsil „Tugev 
omavalitsus = tugev riik? jagasid rahvusvahelised eksperdid oma kogemusi ja seisukohti 
rahvusvaheliste trendide osas regionaalse ja kohaliku tasandi elukorralduses. Keskne märksõna 
nii rahvusvaheliste ekspertide kui Eesti hetkeolukorda käsitlenud ettekannetes oli 
detsentraliseerimine, omavalitsuste autonoomia suurendamine ning avalike teenuste 
kavandamise kodanikule lähemale viimine. 

Konverentsi rahastati tegevuse 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ raames 
Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud 
vahenditest. 

 

OECD: kõik omavalitsused ei peagi toime tulema samade ülesannetega  

OECD poliitikaanalüütik Maria Varinia Michaluni sõnul peab keskvalitsus arvestama, 
et omavalitsuste võimekus jääb ka tulevikus suuresti varieeruma ja seetõttu tuleks Eestis 
kaaluda üldise kohaliku finantsautonoomia suurendamise taustal eri ülesannetega 
omavalitsuste mudeli loomist.  

Michalun ütles oma ettekandes, et omavalitsuste võimekus on väga erinev ning kõik 
omavalitsused ei suuda alati täita kõiki ülesandeid ühesugusel tasemel. Sellest tulenevalt 
kasutatakse üha enam asümmeetrilist lähenemist, kus erinevad omavalitsused täidavad 
erinevaid rolle vastavalt oma võimekusele. Teistes riikides on tekkinud juurde näiteid, kus 
metropolidele on antud eristaatus.  

Ta lisas, et küllaltki levinud on ülesannete üleandmise ja koostöövormidega 
eksperimenteerimine. Pilootprojektide õnnestumiste järel laiendatakse tulemusi kõikidele 
omavalitsustele. Igal juhul on võtmetähtsusega omavalitsuste omavaheline koostöö, kuid ka 
koostöö keskvalitsusega ja usaldus osapoolte vahel, kuna ülesanded ühes poliitikavaldkonnas 
on tihti tasandite vahel jagatud.  

Samuti märkis ta, et alates 20. sajandi viimasest kolmandikust on maailmas olnud selgelt 
detsentraliseerimise trend. Michalun märkis, et detsentraliseerimise suurim kasu seisneb SKP 
ja investeeringute kasvus. See suurendab avaliku sektori tõhusust, vähendab korruptsiooni ja 
suurendab elanike poliitilist kaasatust. Siiski soovitas Michalun meeles pidada, et 
detsentraliseerimine ei ole eesmärk omaette, vaid vahend eesmärkide saavutamiseks.  
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Põhjamaade edu taga on omavalitsuste autonoomia  

Tampere Ülikooli professori Arto Haveri rääkis konverentsil, et Põhjamaade edu tuleneb 
suures osas omavalitsuste autonoomiast ning detsentraliseerimist Põhjamaa riikides on 
toetanud usaldus omavalitsuste ja riigi keskvalitsuse vahel.  

Detsentraliseerimine Põhjamaades on olnud valdavalt poliitilist laadi. Soome kohalikele 
omavalitsustele anti 20. sajandil üle väga palju ülesandeid, mida varem täitis riik. Uued 
ülesanded kombineerituna suure otsustamisvabaduse ning keskvalitsuse üldise suunava rolliga 
ongi Haveri sõnul võidu valem. Siiski on ülesannetega hakkama saamiseks vaja seniste 
omavalitsuste keskmise suuruse kasvu. Täna on rahvusvaheliste uuringute andmetel 
Skandinaavia riigid Taani, Soome, Norra ja Rootsi avaliku sektori efektiivsuselt maailma 
parimate hulgas, kuid ka Eesti pole tipust kaugel, selgitas Haveri.  

Lisaks märkis Haveri oma ettekandes, et Soome omavalitsuse tugeva positsiooni 
väljakujunemist on toetanud tugevasti riigi ajalooline ja kultuuriline taust, aga ka keerukas 
geograafia ning pragmaatiline mõttelaad.  

Haveri rõhutas, et detsentraliseerimine saab edukas olla vaid siis, kui omavalitsuste ja 
keskvalitsuse vaheline suhe on hea ja toetav ning omavalitsusele antakse majanduslik 
sõltumatus ja lai otsustusõigus.   
 
 
Rain Lõhmus: inimeste kaasatus on väiksemas omavalitsuses suurem 
 
Nii nagu väiksel äriorganisatsioonil võib olla suure ees paindlikkuse eelis, nii on ka väike 
omavalitsus inimesele palju lähemal ja seega tema vajadustele ning soovidele 
vastuvõtlikum, märkis oma ettekandes AS LHV Group nõukogu esimees Rain Lõhmus. 
Lõhmuse arvates on üks Eesti tänastest probleemidest see, et Eesti inimene ei tunneta 
täna kuuluvust kogukonda ega näe seal enda vastutust.   

Lõhmuse sõnul ei määra omavalitsuse suurus ilmtingimata tema võimekust, küll aga on 
väikeses omavalitsuses otsustamine inimesele lähemal ja seetõttu tema arvamust paremini 
arvestav. Lõhmus tõi palju näiteid oma praegusest elukohast Šveitsis, kus paarituhande 
elanikuga väike omavalitsus saab hästi hakkama kõigi avalike teenuste korraldamisega. 
Lõhmuse hinnangul algab poliitika kujundamine ja omavalitsuse juhtimine kohaliku elu 
tundmisest, mitte statistikast ja aruannetest. Kohaliku elu küsimused peaks tema arvates jätma 
kohaliku tasandi otsustada. Teise olulise võrdlusena Šveitsiga tõi Lõhmus välja 
otsedemokraatia. Kui Šveitsis pannakse Lõhmuse sõnul referendumile valdav enamus 
kodanikke puudutavaid otsuseid, siis Eestis võiks tema arvates eksperimenteerimist 
otsedemokraatiaga olla rohkem. Alustada tuleks väikestest, aga olulistest asjadest, leidis 
Lõhmus ettekandes, mille eesmärk oli esitada valdkonnavälist kõrvalpilku. 

Ta lisas, et inimene tahab elada kvaliteetses keskkonnas ning üldiselt meeldivad inimestele 
väiksemad kooslused. Nii on Lõhmuse arvates kaasatus suurem ja kogukondlik kuuluvus 
säilib. Seda ilmestas Lõhmus uuringu andmetega, mis näitavad, et inimeste ükskõiksus 
valimiste suhtes hakkab kasvama omavalitsustes, kus elab üle 5000 inimese.   
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Detsentraliseerimine viib otsustamise inimestele lähemale 

Taani sise- ja majandusministeeriumis haldusreformi eest vastutanud Sören H. 
Thomseni sõnul on detsentraliseerimise määr alati konkreetse riigi poliitiline küsimus, 
mitte akadeemilist laadi arutelu tulemus.  

Thomsen selgitas oma ettekandes, et Taanis pärineb riigi järelevalve all toimiv kohaliku 
omavalitsuse autonoomia 1849. aasta põhiseadusest. Vastutus teenuste osutamise ja maksude 
kehtestamise eest võimaldab omavalitsusel pakkuda oma elanikele rätsepalahendusi. Samas 
tähendab see omavalitsustele ka suuremat vastutust. Teenuste detsentraliseerimisel ei saa 
kohaliku tasandi poliitikud süüdistada keskvalitsust või parlamenti ebapopulaarsetes otsustes, 
vaid peavad selle eest ise vastust andma. Otsustusvabadus kohalikul tasandil tähendab ühtlasi, 
et keskvalitsusel tuleb aktsepteerida kohalike omavalitsuste valikuid pakkuda oma teenuseid 
erineval viisil, kuid miinimumtase tuleb kõikjal ühtemoodi tagada.  

Taani näitel selgitas Thomsen, et omavalitsusliit peab omavalitsuste nimel riigi keskvalitsusega 
iga-aastaseid eelarveläbirääkimisi, mille käigus lepitakse kokku omavalitsustele tervikuna 
eraldatavad finantsvahendid. Iga üksiku omavalitsuse eelarve kujundamisse riik ei sekku.  

Thomsen lisas, et Taanis kontrollitakse omavalitsuste võimekust ja teenuste taset statistiliste 
andmete, võrdlusanalüüside ja kaebuste abil. Viimane võimaldab elanikel vaidlustada 
omavalitsuse otsuseid ning paluda küsimust arutada keskvalitsuse tasandil.   

 

Helgesen: avalikud teenused peavad olema elanikele kõikjal kättesaadavad 
vähemalt miinimumtasemel 

Omavalitsuste vahelised erinevused on Norra regionaalsete ja kohalike omavalitsuste 
liidu juhi Gunn Marit Helgeseni sõnul positiivsed, kui need tulenevad erinevatest 
poliitilistest prioriteetidest ja kohapealsetest oludest. Samal ajal tuleb tema sõnul tagada, 
et miinimumtasemel oleks teenused elanikule kättesaadavad üle riigi. 

Ta selgitas, et kuigi Norras on kõigil omavalitsustel ühesugused ülesanded, peavad teenused 
olema inimestele võimalikult lähedal ning kohalike elanike nägu. Nii on omavalitsuste lõikes  
prioriteedid, vajadused ja poliitilised otsused erinevad ning keskvalitsus aktsepteerib seda. 
Samas ei tähenda see Helgeseni sõnul, et teenuste tase võiks omavalitsustes oluliselt erineda.  

Norras on omavalitsustele antud selged ülesanded ja rahastus, millest vaid väike osa on 
sihtotstarbeline. Liiga palju reegleid ja nõudeid paneb omavalitsused tegutsema 
väljakujunenud mustrite järgi, mitte otsima uusi ja sobivamaid lahendusi. Sealsetel 
omavalitsustel on vabadus ise mõningaid makse koguda ning nende taset reguleerida. Kui 
omavalitsus aga ei saa oma ülesannete täitmisega hakkama, on keskvalitsusel erinevaid 
võimalusi järelevalve kaudu sekkuda. Siiski on Helgeseni kinnitusel Norras usaldus kohalike 
poliitikute ja demokraatia vastu suur. Selleks, et omavalitsustes kompetentsi välja arendada, 
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on vaja neid usaldada ja ülesandeid anda. Ei saa eeldada, et kompetents kujuneb välja enne 
ülesande andmist.   

Omavalitsusi kaasatakse Norras keskvalitsuse poolt ka üleriigilistesse eesmärkidesse 
panustamisel (näiteks heitmete vähendamine), sest ilma omavalitsusi kaasamata riigi eesmärke 
ei saavuta.  

Norra omavalitsusliit esindab Helgeseni sõnul omavalitsuse huve ja räägib ametiühingutega 
läbi kui tööandjate esindusorganisatsioon. 

 

Laisk: Eesti omavalitsuste probleem on vähene autonoomia 

Konverentsil jagas kogemusi Eestis toimunud haldusreformist ja selle tulemustest Saue 
vallavanem Andres Laisk, kelle sõnul on Eesti omavalitsuste probleemiks just vähene 
autonoomia.  

Laisk märkis, et Eesti omavalitsuste ülesanded on Põhjamaade omadele sarnased ja 
kohustuslike teenuste loetelu on küllaltki kõikehõlmav. Lisaks on omavalitsuse ülesandeks 
tegeleda ka nende asjadega, mis jäävad nii-öelda üle ehk ei ole seadusega antud kellegi teise 
kanda. Suurem osa omavalitsuse ajast kuulub pisiasjade lahendamisele ning seetõttu on oht 
mikrotasandi juhtimisele keskendudes unustada suuremad strateegilised eesmärgid.   
 
Tähelapanu tasub pöörata ka omavalitsuse sisesele kogukondade kaasamisele ja ülesannete 
ning otsustuse delegeerimisele omavalitsuse siseselt. 
 
Kuna Eestis on omavalitsuse kehtestavate maksude osakaal alla ühe protsendi, jääb 
omavalitsusele väga vähe võimalusi ja vahendeid läbi maksustamise kohapealseid probleeme 
lahendada. Nii on paljude kohaliku tasandi murede lahendamine liikunud keskvalitsuse 
tasandile. Laisk on seisukohal, et kohaliku tähtsusega asjad peavad jääma omavalitsuse 
otsustada – näiteks maamaks, lasteaia kohatasud, tasuta koolitoit või kooli lahtiolekuaeg. 
Otsustusõiguse äravõtmisega kaasnevat ei ole võimalik rahaliselt kompenseerida.  
 
Uute ülesannete omavalitsustele andmine ei tohiks olla keskvalitsuse ühepoolne otsus, vaid 
kokkulepe omavalitsustega, leiab Laisk. Samuti näeb Laisk teatud võimalusi omavalitsuste 
koostöös, et omavalitsuse nn piirialadel tõsta avalike teenuste kvaliteeti kahe kõrvuti asuva 
omavalitsuse koostöös. Näidetena tõi Laisk välja omavalitsuste võimalikud koostöökohad 
näiteks jäätmeveo korraldamisel, turismi ja ettevõtluse arendamisel, erivajadustega lastele 
vajalike teenuste osutamisel või loomade varjupaiga pidamisel.  
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Hollandi omavalitsused on saanud viimastel aastal oluliselt ülesandeid 
juurde 

Henri Rauch Hollandi Omavalitsuste Liidust  tutvustas konverentsil sealset 
omavalitsuste tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi. Hollandis aitab omavalitsusliit Rauchi 
sõnul võrdlusandmete kogumise kaudu hinnata omavalitsuste toimetulekut.    

Ta selgitas, et alates 2015. aastast on omavalitsuste ülesannete määr Hollandis pea 
kahekordistunud seoses noorsootöö, üldtervishoiu- ja heaoluteenuste üleandmisega. Valitseb 
veendumus, et kohalikul tasandil tehakse elanike jaoks paremaid otsuseid, teades probleemide 
tegelikku tausta ja olemust ning kõik otseselt elanikku puudutavad teenused on 
detsentraliseeritud.  

Teenustele seatud standardite jälgimine valitsuse eesmärkidele vastavas 15 valdkonnas on üks 
omavalitsusliidu ülesandeid. Hollandis kasutatakse võrdlevaks hindamiseks mitmeid indekseid 
ja statistilisi andmeid. Seejuures tuleb Rauchi sõnul arvestada, et kriteeriumid töötavad teatud 
aja ning nende uuendamisega tuleb pidevalt tegeleda. 

Rauch rõhutas, et Hollandis on suhted keskvalitsuse, valdkonna ministrite ja omavalitsuste 
liidu ning esindajate vahel head. Sellise suhte tekkimiseks on loodud kesk- ja omavalitsuste 
ühine koostööplatvorm, mis võimaldab otsida koostöös lahendusi tekkinud probleemidele, sh 
uutele probleemidele, nagu jagamismajanduse reguleerimine.  

 

Väliseksperdid: Eesti peaks reformidega jõuliselt edasi liikuma 

Konverentsi raames toimus ka välisekspertide paneelarutelu, kus Soome, Taani, Norra 
ja Hollandi eksperdid rõhutasid detsentraliseerimise ehk kohalikele omavalitsustele 
suurema otsustusõiguse andmise kasulikkust.   

Põhja-Euroopas on välja kujunenud suure autonoomiaga omavalitsusmudel ehk keskvalitsus 
ei kirjuta omavalitsusele ette, palju ja mida peavad omavalitsused täpselt tegema. Ülesannete 
täitmise rahastamise allikateks on peamiselt omatulud ja üldotstarbeline toetus. Omavalitsused 
on vabad langetama otsuseid, kui palju läheb keskkonnakaitsele, tervishoiule või milline on 
nende elanikele sobiv teenustase. Ekspertide sõnul näitab Põhjamaade ja teiste arenenud riikide 
kogemus, et omavalitsuste usaldamine tasub ära. 

Paneeldiskussiooni käigus leidsid väliseksperdid ühiselt, et detsentraliseerides tuleb anda 
omavalitsustele suurem autonoomia otsuste langetamiseks kohaliku tasandi avalike teenuste 
osutamisel. Samas tuleks hoolitseda selle eest, et teenuste kvaliteet oleks hinnatud ja jälgitud. 
Ekspertide soovitus Eestile oli liikuda omavalitsuste otsustusõiguse suurendamise suunas.    

 

 

   


