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Ideaalne omavalitsus ja 
reaalne tegelikkus

ANDRES LAISK, VALLAVANEM



Tasakaalustatud arengu ja mõtestatud regionaalpoliitika võti 
peitub senisest oluliselt tugevamate omavalitsuste loomises. 
Selliste omavalitsuste, mille elektoraat on piisavalt suur, et valida 
volikogudesse tasakaalustatud huvidega haritud ja tegusaid 
esindajaid. Sellistes omavalitsustes peab olema vähemalt üks 
tugev tõmbekeskus. (16.01.2015)



Eestist peab saama tugevate omavalitsuste Eesti, kus 
omavalitsuste sisesed tugevad kogukonnad on demokraatia 
kõige paremad ja ehedamad esindajad, kus omavalitsuste 
tasandil toimuks senisega võrreldes märksa strateegilisem 
juhtimine ja planeerimine ning kus igaüks nendest 
omavalitsustest tajub regionaalpoliitilist vastutus oma 
maapiirkondade ellu äratamisel  ning on võimeline seda 
vastutust ka kandma. (2015)



(1) KOV korraldab sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, 
noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja 
kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, valla-
või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu.
(2) KOV korraldab koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide 
ja huvialakoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, 
spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste 
kohalike asutuste ülalpidamist.
(3) Omavalitsusüksus täidab riiklikke kohustusi, mis on talle pandud 
seadusega;
(4) KOV otsustab ja korraldab omavalitsusüksus neid kohaliku elu 
küsimusi, mis on talle pandud teiste seadustega ja – kõige olulisem:
(5) mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada

Kohaliku omavalitsuse ülesanded



1. Lumevall väravas või sulav asfalt
2. Prügikastide õigeaegne tühjendamine
3. Hulkuv koer  ja nende ekskremendid
4. Laste jõulupidu
5. Omavalitsuse pildiga tasuta kalender
6. Valel kellaajal muru niitev naaber
7. Suletud eratee
8. Umbrohi sillutiskivi vahel
9. Joodikud pargipingil 
10. jne

Milleks tõesti omavalitsutele suurem roll ? 

Mis tegelikult kõnetab



Kõige suurem aeg kulub inimeste igapäevamuredele (kõik muud kohaliku 
elu küsimused) ja kõige suurem raha kõigele ülejäänule, mis  seaduses 
kirjas ja peab olemas olema.  Kokkuvõttes napib mõlemaid. 



• Stabiilset  ja/või  prognoositavat (õigus)keskkonda.
• Finantsilist autonoomiat. (maksusüsteem, teenuste tasustamine)
• Kohapealsete asjade otsustamist. (maamaks, lasteaiatasud, tasuta 

transport,  „tasuta“ koolitoit, kooli lahtiolekuaeg)
• Maamaksu kaotamine
• Tulumaksu ümberjaotamise kava
• Majanduskriisi ajal rahastuse paketi muutmine
• KokS üle vaatamine tervikuna (sh toimimise alused, ülesanded)
• Lasteaia kohatasude kaotamine, tasuta koolitoit,  kooli lahtiolekuaeg

Mida ootab omavalitsus 
riigilt



• Planeerimisõigus.  Suurim kaalutlusõigus üldse, mida tahetakse piirata 
näiteks nn „põllumaade“ eelnõuga. 

• Maavarade kasutuse  planeerimine – omavalitsusele on antud võimalus aga 
riiklik huvi prevaleerib selle üle. 

• Lisaülesannete rahastamine
• Arvestamine seadusandluses. Kaasamine. Esindatus läbi omavalitsusliidu

• Positiivne maksupakett: tulumaksu osa  ja maamaks kohalikuks maksuks, 
arutelu ettevõtte tulumaksu ja KOV seostest, sh dividendide maksustamine. 
Muude kohalike maksude osatähtsus väike.  

Mida ootab omavalitsus 
riigilt



1. Demograafiline (elanikkonna kasv ja vanuseline profiil)
2. Territoriaalne (puuduvad võimalused arenguks, linnaline v maaline)
3. Poliitiline (saavutada  võim või tagada stabiilsus ja laiapõhjalisus)
4. „Riigimehelik“ (nõrgemate järgi aitamine, regionaalpoliitika v niigi hea)
5. Majanduslik (maksubaas, investeeringud, töökohad, ressursid)
6. Emotsionaalne  (kõige suurem, merepiir, ajaloolised piirid jne)
7. Kogukondlik  (kogukonnapõhine v  formaalne) 
8. Professionaalne (asjatundjad v töökohad, kiirus v demokraatia)

Võimalikud vaated 
ideaalile lähenemisel.
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Tulumaksu laekumise jaotus elanike arvu protsentiilide järgi. 

30 % maksumaksjatest 
maksab  80 % tulumaksust 

1000 elanikuga vallas on ca 450 
maksumaksjat, st 135 inimest 
mootustab peamise maksubaasi
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Olulisemate  kulude jaotus vanusegrupiti

alusharidus
lasteaiad: 3 099 574 EUR
koduse lapse toetus:  233 000 
EUR
Lasteaiatoit: 145 000
Kokku: 3 47 7574 (31 % 
eelarvest

põhi ja gümnaasiumiharidus
koolid: 3 200 673 EUR
Koolitoit:  175 000 EUR
koolitrasnport: 120 000 EUR
Huvitegevus: 200 000 EUR
Kokku ca 3 695 673 ( 33 % 
eelarvest)

Eakad ja erivajadusega:
Sotsiaalne kaitse: 800 
000EUR
7  % eelarvest

Algharidus, põhiharidus, keskkool,ülikool, tööiga, töötav pension, pension

maksumaksja



Omavalitsus vajab keskust
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Omavalitsuste arv, kus on keskuses elanikke rohkem kui .....



Elanike jaotumine keskustes 
ja tagamaal
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Asustusksuste arv võrrelduna nedes elavate inimeste summaarse arvuga

asustusüksuste arv (vasak telg) Elanike summaarne arv



• Saue linn – ca 5800 elanikku
• Laagri alevik – ca 5100 elanikku 
• Alliku küla – ca 1500 elanikku
• Turba alevik – ca 950 elanikku 
• Riisipere alevik – ca 800 elanikku

Saue valla elanike paiknemine



3 kasvupiirkonda (10 aasta 
rahvastikumuudatused):

• Saue-Laagri kasvupiirkond
• Ääsmäe kasvupiirkond
• Laitse-Ruila kasvupiirkond



Saue valla kandid

• Linnaline (Saue linn ja Laagri) piirkond 
(ca 12 600 elanikku);

• Saue ümbruse kant (ca 1350 elanikku);
• Hüüru kant (ca 1100 elanikku);
• Ääsmäe kant (ca 1700 elanikku);
• Laitse-Ruila kant (ca 1350 elanikku);
• Haiba-Kernu kant (ca 650);
• Riisipere kant (ca 1200 elanikku);
• Turba kant (ca 1450 elanikku).

Maidu Design 2018/Cumulus Consulting OÜ



Ideaalne omavalitsus…



… reaalne tegelikkus ??
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Hoiame omasid
andres.laisk@sauevald.ee
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