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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Käesolev magistritöö on koostatud teemal „Haldusterritoriaalne reform kohaliku 

omavalitsuse tasandil Karksi valla näitel: kohalike omavalitsuste liitumise mõju kultuuri- ja 

haridusteenuste kättesaadavusele”.  Töö peaeesmärk on anda põhjalik hinnang kultuuri- ja 

haridusteenuste kättesaadavuse muutuste kohta peale haldusterritoriaalset reformi.   

 

Töö teoreetilises osas on defineeritud põhimõisted. Välja on toodud Põhjamaade 

kogemused haldusterritoriaalse reformi läbiviimisel. Samuti on vaadeldud Eestis toimunud 

haldusterritoriaalseid reforme.  

 

Juhtumianalüüs koostati intervjuude ja kohaliku omavalitsuse dokumentide analüüsimise 

põhjal. Töö analüüsist selgus, et pärast kohalike omavalitsuste ühinemist on Karksi vallas 

haridusasutuste arv märgatavalt vähenenud ja sellega seoses on haridusteenuste 

kättesaadavus halvenenud. Kvaliteet on jäänud samaks. Kultuuriga seotud teenused on 

pärast kohalike omavalitsuste liitumist läbinud mitmeid reforme. Kokkuvõtteks on Karksi 

valla ja Karksi-Nuia linna ühinemine mõjutanud eel-, alg- ja põhihariduse  kättesaadavust 

negatiivselt. Nimelt on suletud külakoolid ja külades asuvad laste päevahoiurühmad. 

Huvikoolide teenused on kättesaadavad ja kvaliteetsed nagu enne kohalike omavalitsuste 

ühinemist. Mitmed ebaedukad kultuuriga seotud reformid on antud teenuse kättesaadavust 

ja kvaliteeti negatiivselt mõjutanud. 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev magistritöö (edaspidi: väitekiri) on koostatud teemal „Haldusterritoriaalne reform 

kohaliku omavalitsuse tasandil Karksi valla näitel: kohalike omavalitsuste liitumise mõju 

kultuuri- ja haridusteenuste kättesaadavusele”. Nimetatud teema on aktuaalne mitmel 

põhjusel. Ühelt poolt on kohalike omavalitsuste valdkonnas läbi viidud reformide 

kavandamisel võtmeküsimuseks kujunenud haldussuutlikkuse tagamine. Teiselt poolt on 

teema vajalik infoallikana teiste Eesti kohalike omavalitsusüksuste jaoks. Üheks käesoleva 

väitekirja teema ajendiks oli ka autori seotus Karksi vallaga sel ajal, kui reformi läbi viidi. 

Nüüd, töötades Tõrva Linnavalitsuse haridussüsteemis, on kerkinud üles küsimused Tõrva 

linna ja Helme valla ning Põdrala valla liitumise vajalikkusest.  

 

Väitekirja koostamise alustamisel 2005. aastal oli haldusterritoriaalse reformi temaatika 

juba pälvinud avalikkuse laialdasemat tähelepanu. Kuigi võib väita, et antud teema 

käsitlemisel valitses teatud „mõõn”, siis kodumaist originaalkirjandust võis siiski leida. 

Valminud oli mitmeid uurimusi haldusterritoriaalse reformi teemadel. Võin siinkohal 

nimetada Eesti Regionaalarengu Sihtasutuse poolt tellitud uurimust „Eesti 

haldusterritoriaalne korraldus”, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud asjatundjate 

komisjoni koostatud „Avaliku halduse arendamise alused”, Jaan Tõnissoni Instituudi poolt 

välja antud käsiraamatut „Vald ja linn tahavad ühineda”, Aivar Nigoli magistritööd 

„Haldusterritoriaalne reform. Vabatahtlik ühinemine Otepää piirkonna näitel” ning Laidi 

Surva bakalaureusetööd „Muutuste juhtimine: Rapla linna ja valla ühinemine” jne.  

 

Väitekirja uurimisküsimused, mis kajastamist leiavad, on järgmised: 

1) kuidas viidi läbi Karksi- Nuia linna ja Karksi valla ühinemine; 

2) kuidas on haldusterritoriaalne reform Karksi vallas mõjutanud haridusteenuse 

kättesaadavust, mahtu ja kvaliteeti; 

3) kuidas on haldusterritoriaalne reform Karksi vallas mõjutanud kultuuriteenuse 

kättesaadavust, mahtu ja kvaliteeti?  

 

Kohalike omavalitsuste ühinemise ja erinevate teenuste muutumise kohta on alates 1998. 

aastast avaldatud mitmeid artikleid. Mitmed esitatud seisukohad on aidanud käesolevat 

väitekirja edasi arendada. Sellest tulenevalt on käesolevas väitekirjas ebatraditsiooniliselt 

kasutatud viiteid meediaväljaannetele, millele teadustöös tavaliselt ei viidata. 
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Nõukogude ajast üle tulnud kohalike omavalitsuste süsteemi tagajärjel on Eestis väidetavalt 

mitmed omavalitsused liialt väikesed, et neile antud ülesannetega toime tulla. Lahenduseks 

on pakutud laiaulatusliku haldusterritoriaalse reformi käivitamist, mille käigus väheneks 

kohalike omavalitsuste arv oluliselt (Siseministeerium 2005). 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on analüüsida haldusterritoriaalse reformi 

problemaatikat Eestis Karksi piirkonna näitel. Karksi näidet saab üldisemalt laiendada 

Eestis siiani toimunud kohalike omavalitsuste ühinemistele ning see võimaldab anda 

mõningase hinnangu haldusterritoriaalse reformi senisele läbiviimisele. Otstarbekas oleks 

käsitleda Eestis kavandatud haldusterritoriaalset reformi Põhjamaade kogemustele 

tuginedes, kuna Eesti on ennast identifitseerinud Põhjamaana ning Eesti on võtnud nende 

riikide kogemused eeskujuks. Sarnane on kohalike omavalitsuste kujunemise ajalooline 

taust. Sarnasuseks on elanikkonna suhteliselt väike asustustihedus, mis mõjutab kohaliku 

omavalitsuse korraldust (Nigol 2003, 8). 

 

Avalikus halduses ei ole üheseid sisulisi ega protseduurilisi lahendusi. Kuigi erinevates 

riikides on haldusreformide põhieesmärgid olnud sarnased, on kasutataval lähenemisel oma 

eelised ja puudused. Ida-Euroopa riikide kohta on leitud, et peamisteks probleemideks 

Lääne-tüüpi haldusreformi kogemuste kasutamisel on nõrk poliitiline juhtimine, 

koordineerimiskultuuri puudumine, nõrgad kontrollimehhanismid, ebastabiilsus ning 

juhtimise probleemid, mis asetavad nende riikide, kaasa arvatud Eesti, haldusreformid 

kvalitatiivselt teise keskkonda, võrreldes reformidega Lääne-Euroopas. Teiste riikide 

kogemusi on küll oluline tundma õppida, kuid esmatähtsaks jääb igale riigile iseloomulike 

probleemide analüüs ning nendega arvestamine (Randma ja Annus 2000, 143). 

   

Verheijen on välja toonud, et klassikaline lähenemine reformidele ei ole kõige paremaks 

lahenduseks. Keskenduda ei tohiks ainult kohalike omavalitsuste majandamise efektiivsuse 

tõstmisele, vaid reformide eesmärgiks peaks olema avalike teenuste taseme kasv ja 

elanikkonna sotsiaalne heaolu. Selline lähenemine nõuab lisaks strukturaalsetele 

muudatustele erinevate reformitüüpide rakendamist. Probleemide lahendamisele suunatud 

lähenemine annab kokkuvõttes tulevikuks kõige parema tulemuse (Verheijen 1998, 407-

417). Seetõttu tulebki Eesti jaoks leida kõige sobivam haldusreformi jätkamise lahendus, 
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mis tugineks põhjalikul analüüsil ning sarnaselt Põhjamaadele peaks leidma laialdase 

avalikkuse poolehoiu. 

 

Käesolev magistritöö on jaotatud kolme ossa. Esimeses osas annan ülevaate erinevate 

riikide lähenemisest kohaliku omavalitsuse rollile ja ülesannetele ühiskonnas. Keskendun 

kohalike omavalitsuste suuruse küsimusele, suuruse seosele kohalike omavalitsuste 

poliitilise ja administratiivse funktsiooni täitmisega ning seosele haldusreformiga. Annan 

ülevaate Lääne-Euroopas toimunud reformidest ning põhjalikumalt käsitlen kolme Põhjala 

riigi (Taani, Rootsi ja Soome) reformide problemaatikat.  

 

Töö esimest osa on esitatud Taani, Rootsi ja Soome kogemus haldusterritoriaalse reformi 

läbiviimisel. Põhjamaades toimunud reformide eesmärkideks oli kohalike 

omavalitsusüksuste liitmise kaudu suurendada nende majandamise efektiivsust ja 

haldussuutlikkust. Teoreetiline ülevaade näitab haldusterritoriaalse reformi tulemustest 

seda, et arvamus haldusreformi tulemusel saavutatud kulude kokkuhoiust on erinevate 

autorite poolt seatud kahtluse alla ning aastatel alates 2000 on püütud Soomes ja Taanis 

töötada välja uus reformikava. Taani on aastaks 2007 reformi lõpetamiseni, kuid Soomes 

selle teema üle veel arutletakse. 

 

Töö teine osa keskendub kohalike omavalitsuste kujunemisele Eestis. Kuna Eestis on 

päevakorral haldusterritoriaalreform kohalike omavalitsuste tasandil, siis selles osas on 

esitatud haldusterritoriaalreformi ajaloolist tausta. Välja on toodud ka Karksi piirkonnas 

toimunud reform. 

 

Töö kolmandas osas analüüsitakse kahe kohaliku omavalitsuse liitumisega seotud 

protsesse. Süvaanalüüs on läbi viidud Karksi valla ühinemise mõjust haridus- ja 

kultuuriteenuste mahule, kättesaadavusele ja kvaliteedile. Uurimus on koostatud vastavas 

kohalikus omavalitsuses töötavate spetsialistide intervjuude ning kohaliku omavalitsuse 

dokumentide põhjal. Peatüki lõpuosas keskendutakse reformi tagajärgedele ning tehakse 

ettepanekuid, millega peaks Karksi vald antud teenuste reformimisel arvestama.     
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1.KOHALIKU OMAVALITSUSE KORRALDUS JA HALDUSTERRITORIAALNE 

REFORM 

 

Iga protsessi uurimise eelduseks on protsessi mõistmine. Nimetatud eeldus tingib eelnevalt 

vajaduse defineerida uuritavaga seotud mõisted. Sama eeldus kehtib ka haldusterritoriaalse 

reformi kui muutusi kaasa toova protsessi puhul. Järgnev peatükk on pühendatud 

põhimõiste defineerimisele. 

 

1.1. Kohalik omavalitsus 

 

Antud väitekirjas kasutatakse mõistet kohalik omavalitsus (local government). Erinevates 

teadusartiklites on välja toodud kommuuni, valla, linnavalitsuse ja munitsipaaliteedi 

mõisted, sisuliselt tähendavad need kõik kohaliku omavalitsuse üksusi. 

 

Eesti Vabariigi Põhiseaduse XIV peatükk „Kohalik omavalitsus” tunnustab kohaliku 

omavalitsuse põhimõtet riigisiseses seadusandluses. Lisaks on Eesti Vabariigil kohustus 

järgida Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kõiki artikleid tema jurisdiktsioonile alluval 

territooriumil (Mäeltsemees 1997, 6). Sealjuures tuleb arvestada, et kohalik omavalitsus on 

üks demokraatliku valitsemisviisi alustugesid (Ibid). 

 

Kohalikul omavalitsusel on esindus- ja täidesaatvate organite funktsioonid, mida saab 

jagada veel poliitilisteks, administratiivseteks ehk haldus- ning majanduslikeks 

funktsiooonideks. Nendest funktsioonidest on kirjutatud täpsemalt väitekirja 1.1.2 peatükis. 

 

1.1.1. Mõiste 

 

Mõiste, mis esineb käesoleva väitekirja pealkirjas, on „kohalik omavalitsus” (local 

government). Seda mõistet on defineeritud mitut moodi. Eesti põhiseaduski läheneb 

mõistele „kohalik omavalitsus” erinevate tõlgendustega. Ühelt poolt loetakse seda 

haldusterritoriaalseks üksuseks, teiselt poolt kohaliku omavalitsuse organiks või organiteks 

ja kolmandaks riigisiseseks detsentraliseeritud juhtimiseks ning kogukondliku elu 

korraldamise vormiks (Mäeltsemees 2002, 374). Vastavalt kohaliku omavalitsuse 

korralduse seadusele on kohalikul omavalitsusel põhiseaduses sätestatud 

omavalitsusüksuste, valla või linna demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, 
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võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes 

valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna 

arengu iseärasusi. Kohaliku omavalitsuse hooleks on jäetud sellised teenused, mis vajavad 

elanikonna vajaduste ja huvide paremat tundmist (Cavalcanti 1996, 12). Ühtset seisukohta 

omavalitsuse olemuse kohta pole ka Euroopa Liidus (Raju 2005, 1). Euroopa kohaliku 

omavalitsuse harta (art. 3 lg 1) järgi tähendab kohalik omavalitsus kohalike võimuorganite 

õigust ja võimet seaduse piires ja kohalike elanike huvides korraldada ja juhtida valdavat 

osa nende vastutusalasse kuuluvast ühiskonnaelust. 

 

Kohaliku omavalitsuse mõiste selgitamisel võib lähtuda ka kahest erinevast teooriast. Ühe 

teooria näol on tegemist riigikeskse lähenemisega, mille puhul on kohalik omavalitsus 

haldussüsteemi osa ja võimu on ta saanud just riigilt. Sellisel juhul on riik see, mis määrab 

kohaliku omavalituse tegevuse ulatused (Annus 2001, 61). Teine teooria lähtub 

kogukonnast, mitte riigist. Selle teooria kohaselt on kohaliku omavalitsuse aluseks 

konkreetsel territooriumil elav kogukond, mis on tekkinud kogukondade poolt (Annus 

2001; Bailey 1999). Eesti halduspiire ei ole seostatud kogukonnaga ja seetõttu saab öelda, 

et Eesti kohalikud omavalitsused on kujunenud nõukogudeaegsete reformide tagajärjel 

(Annus 2001, 61). 

 

Kohalik omavalitus on haldussüsteemi madalaim valitsustasand. ÜRO Haldusjuhtimise 

büroo defineerib kohalikku omavalitsust kui rahvuse või riigi poliitilist alajaotust, mis on 

seadustatud ja mis kontrollib kindlalt kohalikke asju, siia alla kuulub ka kohalike maksude 

kehtestamine. Sellise üksuse valitsus on valitud või kohalikult määratud (Ola 1984, 7). 

Järelikult selle definitsiooni kohaselt peab iga kohalik omavalitsus vastama järgmistele 

tunnustele: 

1) kindel territoorium ja rahvastik; 

2) institutsionaalne struktuur seadusandliku ja täitevvõimu realiseerimiseks; 

3) olemas on võim ja kindlad funktsioonid; 

4) autonoomia.  

 

Käesolev väitekiri lähtub Eesti Vabariigis vastu võetud seadusandluses defineeritud 

kohaliku omavalitsuse definitsioonist.  
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1.1.2. Funktsioonid 

 

Kohalik omavalitsus on  kindlal territooriumil ja kindla rahvastikuga mikroühiskond, kus 

inimesed peavad koos täitma mitut funktsiooni: 

1) esiteks peavad olema omanikud ühisvarale ehk munitsipaalvarale; 

2) teiseks peavad valitsema kohalikus omavalitsuses; 

3) ning kolmandaks peavad majandama kohapealseid eluvaldkondi, mida üksikisikud 

ühekaupa ei suuda majandada. Kohaliku omavalitsuse haldamise eesmärgiks on avalike 

hüvede (public goods) ja teenuste tagamine kohalike elanike vajaduste rahuldamiseks 

ning piirkonna elu puudutavate küsimuste kohapealne iseseisev lahendamine 

(Omavalitsuste Üleriigiline Nõupäev 1994, 33). 

 

Eesti tingimustes on olemas kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS), mis 

võimaldab paindlikult omavalitsustel reageerida. See lubab lähtuda valla- või linnaelanike 

õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestada valla või linna arengu iseärasusi seoses 

kohaliku elu korraldamise ja juhtimisega. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses on    

funktsioone loetletud järgnevalt: 

1. kohaliku elu küsimuste iseseisev ja lõplik otsustamine ja korraldamine; esimene 

põhimõte tähendab seda, et kohalik omavalitsus omab universaalpädevust. Selle järgi võib 

kohalik omavalitsus seaduste piires kohalikust eripärast olenevaid kohustusi püstitada. Ei 

ole vajadust jääda ootama, et riik volitaks kohalikku omavalitsust tegutsema (KOKS § 3 lg 

1). Enamuses Lääne-Euroopa riikides kehtib universaalpädevuse põhimõte. Omavalitsused 

otsustavad ja korraldavad ise kõiki kohaliku elu küsimusi, vajamata ülesannete täitmiseks 

eraldi seaduslikku alust (Bailey 1999; Blair 1991; Stewart 1995); 

2. igaühe seaduslike õiguste ja vabaduste kohustuslik tagamine kohalikus omavalitsuses; 

kohalik omavalitsus on ühelt poolt elanikkonna huvide väljendaja ning teiselt poolt organ, 

mis täidab haldusfunktsioone. Seega on kohalik omavalitsus avalikke teenuseid osutav 

üksus, mille juhid on valitud demokraatlikul teel (KOKS § 3 lg 2); 

3. seaduste järgimine oma ülesannete ja kohustuste täitmisel; vastavalt Eesti Vabariigi 

põhiseaduse §-le 154 võib välja tuua kohaliku omavalitsuse kohustuse järgida täpselt oma 

ülesannete ja kohustuste täitmisel Eesti Vabariigis ette antud seadusi. Kohaliku 

omavalitsuse üld- ja üksikaktid peavad olema kooskõlastatud seadustega (KOKS § 3 lg 3; 

Põllumäe 2003, 10-11); 
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4. valla- ja linnaelanike õigus osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel; Euroopa kohaliku 

omavalitsuse harta järgi on oluline tagada  kohalikel elanikel võimalus kaasa lüüa 

piirkonna elu korraldamises. See on tagatud võimalusega hääletada ja kandideerida 

kohalikel valimistel (KOKS § 3 lg 4; Mäeltsemees 1997, 5). Bailey sõnul peavad 

politoloogid äärmiselt tähtsaks kodanikuosalust, mida kohalik omavalitsus peab 

võimaldama (Bailey 1999, 4); 

5. vastutus oma ülesannete täitmise eest; autonoomia ja omavastutus, sellega kaasneb risk 

kanda vastutust tehtu ees. Siinjuures peab ütlema, et kohalik omavalitsus võib tegutseda 

ilma riigi sekkumiseta seni, kuni ei lähe oma tegevustes vastuollu seadustega, sest kohalik 

autonoomia on kohaliku omavalitsuse õigus keskvalitsusest sõltumata kohalike elanike 

eluolu mõjutada (KOKS § 3 lg 5; Goldsmith 1990, 31); 

6. tegevuse avalikkus; kohaliku omavalitsuse ülesanne on olla avatud ja 

reageerimisvõimeline, võimaldada elanikkonnale osalemist otsuste vastuvõtmisel ning 

kindlustada kohalikele vajadustele vastavad avalikud teenused (KOKS § 3 lg 6; Goldsmith 

1990, 29-31); 

7. avalike teenuste osutamine soodsaimatel tingimustel (KOKS § 3 lg 7; Mäeltsemees 

1997, 6); kohalik omavalitsus on ühelt poolt elanikkonna huvide väljendaja ning teiselt 

poolt täitevorgan, mis täidab haldusfunktsioone. Seega on kohalik omavalitsus avalikke 

teenuseid ehk avalikke hüvesid (public goods) osutav majandusüksus. Bailey on välja 

toonud majandusteadlaste seisukoha, kus kohaliku omavalitsuse olulisim roll ongi avalike 

teenuste pakkumine (Bailey 1999, 4). Kuna avalike hüvede  kohta ei kehti tavalised 

nõudmise ja pakkumise alusel hinna kujundamise reeglid, siis on riik kohustatud võtma 

enda peale just nende avalike hüvede tootmise või nendega varustamise (Greer 1993, 28). 

Järelikult laieneb omavalitsusele sama kohustus.   

 

Kohalike omavalitsuste teenuste osas esineb Euroopa Liidus riigiti küllalt suuri erinevusi. 

Kuid valdavalt kulutavad kohalikud omavalitsused enim siiski valdkondadele, nagu 

haridus, tervishoid, sotsiaalsfäär ja kommunaalteenused (Government Finance 1999; John 

2001, 26). 

 

Vastavalt Eesti kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on kohalikele omavalitsustele 

pandud ülesanded järgmistes valdkonadades:  haridus (alg-, põhi- ja keskkoolide 

tegevuskulud ning 2001. aastast ka õpetajate palgad, õpilastranspordi tagamine, kultuur ja 

sport (kohalike omavalitsuste omanduses olevate raamatukogude, rahvamajade, 
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muuseumide jms. hoonete ülalpidamine), sotsiaalhoolekanne, tervishoid, 

kommunaalmajandus ja infrastruktuuri korrashoid, keskkonnakaitse ja jäätmemajandus, 

planeerimis- ja ehitustegevus, korrakaitse ja päästeteenistus (KOKS § 6; Siseministeerium 

2005). Töö empiirilises osas vaadeldakse kultuuri- ja haridusteenuseid. 

 

Eelnevalt on loetletud kohalikule omavalitsusele määratud ülesanded, mida saab täita läbi 

poliitilise, haldus- kui ka majandusliku funktsiooni. Poliitiliseks funktsiooniks peetakse 

detsentraliseeritud juhtimise teostamist. Selle eesmärgiks on otsustada iseseisvalt kohaliku 

elu küsimusi. Haldusfunktsioonis on kohalikel omavalitsustel kohustus hallata avalikke 

teenuseid pakkuvaid üksusi ning tagada nende toimimine.  Majanduslikuks funktsiooniks 

peetakse kohaliku elu arengu tagamist ja elanikele avalike teenuste osutamise tagamist 

(Bailey 1999; Ulst 2002).  

 

Poliitiline funktsioon kujutab endast kohalikku omavalitsust, mis on demokraatlik 

institutsioon ja  mille kohustuseks on poliitilise võimu kaudu juhtida kohalikku elu, 

tagamaks kogukonna heaolu. Kohalikku omavalitsust on vaadeldud kui poliitilist 

institutsiooni. Poom on kirjutanud: „Kohaliku omavalitsuse poliitiline funktsioon on 

kujundada ja analüüsida kohalikku poliitikat ja juhtida kohalikku kogukondlikku elu.” 

(Poom 2001, 8). Kahtlemata on tegemist elanikkonnale kõige lähemal asuva 

võimutasandiga, mis tagab ja väljendab kohalike inimeste huvisid ja vajadusi. Inimestele 

peab olema antud võimalus kohaliku omavalitsuse juhtimisel, eelarve koostamisel, 

jagamisel ning otsustamisel kaasa rääkida. Järelikult on kohalikud omavalitsused muutunud 

üheks oluliseks osaks valitsemises koos laialdase omavahelise koostöö, poliitikate 

rakendamise rolli, võimu territoriaalse tagamise põhimõtte ja kasvava kohaliku 

demokraatiaga. Bailey toob välja omavalitsuste poliitilise tegevuse eesmärgid, milleks ta 

peab elanikkonna suuremat kaasamist otsustamisprotsessi ning kohaliku demokraatia 

tugevdamist. Kohalik omavalitsus lähtub poliitilises tegevuses kohaliku elanikkonna 

vajadustest ja ühishuvidest (Bailey 1999, 4). Kohalikku omavalitsust tuleb vaadelda kui 

demokraatia väljendusvahendit, mille kaudu kaasatakse elanikkond osalema piirkondliku 

elu korraldamisele (Irvin ja Stansbury 2004, 55). Kohalik omavalitsus aitab kindlustada 

avalikke huve läbi esindus- ja osalusdemokraatia ning tal on oluline roll pluralismi, osaluse 

ja avaliku huvi tõstmisel demokraatlikus ühiskonnas (Bailey 1999, 4). Kohalike 

omavalitsuste poliitiline funktsioon viitab omavalitsuste rollile tagada elanikkonnale 
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võimalused aktiivselt osaleda kohaliku elu juhtimises ning pluralistlike vaadete esitamisele 

ühiskonnas.  

 

Administratiiv- ehk haldusfunktsiooni määratlemisel tuleb lähtuda ühiskonnas püstitatud 

eesmärkidest. Raudjärv on märkinud, et need eesmärgid tulenevad ühiskonna 

põhiväärtustest, milleks demokraatlikus ühiskonnas peetakse vabadust, majanduslikku 

heaolu, rahu, õiglust ja turvalisust (Raudjärv 1995, 68). Haldusfunktsioonid seisnevad 

põhiväärtuste kindlustamises ja valijate tahte elluviimises. Eelduseks on struktuursete 

tegevuste ja toimingute korraldamine, mis tagab eesmärkide täitmise. Haldusfunktsioon 

kätkeb endas nii avaliku võimu jaotust eri tasandite vahel kui ka protseduurireegleid, 

kuidas valitsusasutused oma tegevust korraldavad ja koordineerivad ning kuidas toimub 

kontroll ja järelvalve erinevate institutsioonide toimimise üle (Dunleavyn 1995; Raudjärv 

1995).   

 

Majanduslikeks funktsioonideks on ressursside eraldamise, allokatsiooni-, jaotus- ja 

stabiliseerimisfunktsioon (Bailey 1999; Lane 1996). Kohalik omavalitsus on elanikkonnale 

geograafiliselt ja organisatsiooniliselt kõige lähemal asuv haldustasand. See peab suutma 

kõige kompetentsemalt pakkuda ja eraldada elanikkonnale avalikke teenuseid, arvestades 

kohalikku eripära, elanikkonna vajadusi ja eelistusi. Avalike hüvede eraldamine ja 

pakkumine kohalikul tasandil võimaldab suuremat paindlikkust teenuste hulga ja taseme 

varieerimiseks vastavalt kohalike elanike muutuvatele vajadustele. Kohalik omavalitsus 

eraldab ja osutab peamiselt selliseid teenuseid, mida turg ei saa või ei ole suuteline 

pakkuma (Goldsmith 1990; Kaldaru 1996). Väitekirjas vaadeldud kultuuri- ja 

haridusteenused on just sellised teenused, mida uuritavas piirkonnas ei suuda erasektor 

pakkuda.  

 

Allokatsioonifunktsioon toimub avalike teenuste tootmise protsessis. Seal jaguneb 

ressursside kasutus erakaupade ja avalike teenuste vahel, kujuneb avaliku sektori struktuur 

ja tegevuse maht (Lane 1996, 34). Kohalik omavalitsus mõjutabki majandussubjektide 

käitumist alloktsioonifunktsiooni kaudu, kus valitsemise madalamad tasandid tegelevad 

efektiivsemalt ressursside paigutusega, varustades kohalikke elanikke avalike teenustega, 

mis vastavad kõige paremini nende maitsele ja soovidele (Brown 1994, 256). Cangiano ja 

Mottu toovad välja olukorra, kus nad väidavad, et kui elanikkonna eelistused riigi poolt 

pakutavate teenuste osas on piirkondades erinev, on olukordi, kus teenuste 
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detsentraliseerimine on kasulikum, aga kui teenuse tootmisega keskvalitsuse tasandil 

kaasneb ulatuslik mastaabisääst, tuleks mõelda tsentraliseerimise peale (Cangiano & Mottu 

1998, 5-6). Seetõttu tuleb leida kompromiss mastaabisäästu realiseerimise ja kohalike 

elanike eelistusi arvestavate teenuste pakkumise vahel. 

 

Jaotusfunktsioon tähendab sellist sissetulekute ja varade jaotust ühiskonnas, mis vastab 

kodanike enamuse arusaamadele õiglasest jaotamisest. Selle funktsiooni raames tegeletakse 

probleemiga, kus püütakse otsustada, kui palju ja mis vormis võtta ära neilt ühiskonna 

liikmetelt, kes hästi toime tulevad, ja anda juurde neile, kes ise toime ei tule. Bailey järgi 

on kohalik omavalitsus avalikke teenuseid pakkuv majandusüksus, mille ülesandeks 

(avaliku valiku põhimõtte alusel) on pakkuda avalikke teenuseid eelkõige tulenevalt 

kohalike elanike eelistustest ning vajadustest, mitte ainult lähtuvalt ühtlustatud riiklikest 

standarditest (Bailey 1999, 4).  

 

Stabilisatsioonifunktsiooni all tuleb mõista eelarve-, maksu- ja teiste poliitikate kasutamist 

kõrge tööhõive, vastuvõetava hinnastabiilsuse ja majanduse arengutempo, eelkõige 

sisemajanduse koguprodukti kasvu tagamiseks koos lisaga väliskaubandus- ja maksebilansi 

arvelt (Ulst 1996, 22). Majandusteadlased on jõudnud järeldusele, et seda funktsiooni 

täidab kõige paremini keskvalitsus. Ühe põhjusena tuuakse välja asjaolu, et kohalikku 

omavalitsust on võimatu varustada selliste instrumentidega, mis vastavaid tegevusi 

(inflatsiooni ja tööpuuduse kontrolli) ellu viiks. Teine põhjus peitub selles, et 

omavalitsused on väikesed ja ühe omavalitsuse poolt algatatud tegevus mõjutab teist 

(Brown 1994, 256). Kuna väitekiri keskendub kohaliku omavalitsuse funktsioonidele, siis 

antud funktsioon pikemat käsitlust ei leia.  

 

Kultuuri- ja haridusteenused on seotud otseselt poliitilise, halduse ja majanduslike 

funktsioonidega.  
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1.1.3. Suurus versus efektiivsus 

 

Lähtudes kohalikele omavalitsustele määratud funktsioonidest, püütakse käesolevas 

peatükis selgitada kohaliku omavalitsuse efektiivsuse ja suurusega seotud aspekte. Allpool 

on kirjeldatud kolme erinevat teooriat, mis on seotud reformide ajenditega . 

  

Küsimused, mis on seotud suurusega (suur või väike, minimaalne või maksimaalne, 

optimaalne või keskmine), tuginevad mastaabisäästu teooriale. Teooria on tekkinud 

majandusteooriast ja keskendub tööstustoodangule. Aluseks on eeldus absoluutselt 

ühetaolisele valmistoodangule (Sharpe 1988, 109). Selle teooria rakendamine kohalike 

omavalitsuste optimaalse suuruse määramiseks ei võta arvesse mitmeid tegureid, mis 

tegelikus elus võivad mõjutada kohalike omavalitsuste teenuste pakkumist. Kui 

mastaabisäästu teooria on välja töötatud ühe ettevõtte ühte toodet valmistava näite baasil, 

siis kohalike omavalitsuste toodangu (avalike teenuste pakkumise) puhul on sisendid väga 

erinevad. Kui vaadelda  kohalikku omavalitsust, siis kohaliku omavalitsuse toodanguks on 

väga erinevad teenused, mõned neist on mõõdetavad, teised mitte (CDLR 2001; Sharpe 

1988, 109). Mastaabisäästu saavutamiseks väidetakse, et vajatakse suuremaid haldusüksusi. 

Ometi tuleb viidata, et empiirilised tõendid omavalitsuste elanike arvu ning korrelatsiooni 

kohta puuduvad (Bailey 1999, 27-30). Järelikult Eesti tingimustes ei ole mastaabisäästu 

teooria kasutamine eriti mõttekas, sest Eesti kohalikud omavalitsused peavad pakkuma 

erinevaid teenuseid. 

 

Klubiteooria (Club Theory) annab vastuse kahele olulisele küsimusele: kui palju soovitud 

avalikke teenuseid peab olema ja kui palju peab olema klubiliikmeid ehk kohalikke 

elanikke (Rosen 1995, 528). Omavalitsuse eesmärgiks on maksimeerida oma elanike 

heaolu. Eelpool nimetatud küsimuste vastamiseks peab kohalik omavalitsus arvestama just 

selle eesmärgiga. Vaadeldakse elanike arvu seost kogukuluga ühe liikme kohta, eelnevalt 

on eeldatud, et avalike teenuste kogus on otsustatud. Cullis toob järeldusena välja, et mida 

suurem on omavalitsuse elanike arv, seda suurema inimeste arvu vahel tuleb kulusid jagada 

ja seda väiksem on ühe liikme kohta tulev kulude summa. Probleem on selles, et mida 

rohkem on elanikke omavalitsuses, seda ülerahvastatumaks avalike teenuste tarbimine 

muutub. Elanike arvu kasv vähendab fikseeritud tasemel avalike teenuste kulu elanikule. 

Optimaalse suuruse kohalikule omavalitsusele saab määrata sellisel juhul, kui sobiv kogus 

kohalikke avalikke teenuseid on eelnevalt määratud (Cullis 1992, 298). Klubiteooria jõuab 
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järeldusele, et efektiivseks võib pidada seisundit, kus iga kohaliku elaniku piirkasu avaliku 

teenuse tarbimises võrdub iga inimese piirkuluga. Aga niikaua, kui on lahendamata 

omavalitsuse optimaalse suuruse küsimus, on võimatu määrata ka avalike teenuste hulka. 

Teooria miinuseks võib pidada asjaolu, et kohaliku omavalitsuse suuruse määramise juures 

jäetakse kõrvale omavalitsuste territooriumi suurusega seotud aspektid. Eesti näitel, kus 

asustustihedus on hõre ja eksisteerib palju väikesi omavalitsusi, mille kohus on tagada 

avalike hüvede kättesaadavus, ei saa eesmärk olla ainult majandusliku efektiivsuse 

saavutamine.  

 

Kolmandaks toob Tiebout välja „Public Choice Theory” ehk avaliku valiku teooria, mis 

põhineb indiviidi vabal valikul. Ta väidab, et iga kohaliku omavalitsusüksuse jaoks on 

olemas optimaalne elanikkonna suurus, mis tugineb kohalike maksude ja pakutavate 

avalike teenuste suhtel. Optimaalne elanikkonna suurus saavutatakse individuaalsete 

teenuste tarbijate kaudu, kes leiavad enda jaoks kõige sobilikuma kogukonna, mis rahuldab 

nende vajadused avalike teenuste osas ja kus maksude pakett on neile sobivaim (Rosen 

1995, 529; Sharpe 1988, 120-121). Tiebout (1956) on välja toonud järelduse, et tarbijad 

kolivad sellisesse kohalikku omavalitsusse elama, mis peegeldab nende vajadusi kõige 

paremini. Seda teooriat uurides ilmneb, et enamus avalikke teenuseid osutatakse kohalike 

omavalitsuste poolt ning omavalitsuste arv on igas riigis piisavalt suur, et vaadelda neid kui 

konkurente. Konkurentsi tõttu võib kohalike avalike teenuste osutamine olla optimaalne. 

Antud olukorras on oluline, et kohalik omavalitsus oleks ise huvitatud ja püüaks ise 

kasumit maksimeerida ega muretseks sotsiaalse efektiivsuse eest. Buchanan (1965) 

kirjutab, et avalik teenus võib olla osaliselt „välistav”. Sellisel juhul tarbija rahulolu langeb 

ülerahvastatuse tõttu ja seetõttu ei peaks kõik elanikud omama juurdepääsu samadele 

võimalustele (Quigley 1994, 93). Avaliku valiku teooria rõhutab, et efektiivsuse aspekt 

räägib väikeste valdade kasuks, sest need suudavad paremini arvestada kodanike erinevaid 

eelistusi ülesannete ja maksude osas ning on vajalikud efektiivsuse saavutamiseks 

ressursside jaotuses avalike ülesannete teenimisel (Bailey 1999, 19-24).   

 

Teooriate väliselt on erinevad teadlased jõudnud efektiivsuse ja kohaliku omavalitsuse 

optimaalse suuruse osas erinevatele arvamustele. King`i järgi tuleks põhimõtteliselt leida 

iga teenuse efektiivseks osutamiseks kõige sobivama suurusega üksus ja iga teenuse 

efektiivseks osutamiseks moodustada eraldi tasand. Seoses sellise lähenemisega tekiks küll 

suur segadus elanikkonnas ja väheneks avaliku sektori usaldusväärsus. See teeks 
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keeruliseks üldise koordineerimise. Järelikult tuleks kohaliku omavalitsuse optimaalse 

suuruse leidmiseks piirduda baasülesannetega ning püüda leida nende täitmiseks sobiva 

suurusega üksus ja tasand. Seega on oluline kohaliku omavalitsuse haldusruumi täpne ja 

õige määratlemine (Bennet 1989a, 13-14; King 1996, 74-75).  

 

Võib öelda, et minimaalset suurust on lihtsam defineerida. Näiteks on Martins ja Bailey 

öelnud, et minimaalne suurus on näitaja, millest väiksema suurusega omavalitsus ei ole 

majanduslikult elujõuline ning ei suuda pakkuda avalikke teenuseid (Bailey 1999, 31; 

Martins 1995). Sellises olukorras, kus kohalikul omavalitsusel ei ole piisavalt maksutulu, ei 

suuda  kohalik omavalitsus elanikele pakkuda kvaliteetseid ja vajalikke teenuseid ja 

järelikult ei suuda täita talle määratud funktsioone. Kuid vastukaaluks osutab Cady (1996) 

sellele, et isegi kääbusvallad ei pruugi olla iseenesest ebaefektiivsed (Cady 1996, 121-122). 

 

Bennet on väitnud, et üheselt määratud optimaalset kohaliku omavalitsuse üksuse suurust 

pole võimalik leida, kuna valla või linna poolt pakutavatel avalikel teenustel on erinev 

optimaalne ulatus. Eelistused ruumi erinevates piirkondades võivad olla erinevad ning 

esineb kultuurilisi ja füüsilis-geograafilisi erinevusi (Bennet 1989b, 37). Verheijen on 

samuti seadnud küsimuse alla kohaliku omavalitsuse optimaalse suuruse, kaasates veel 

ülesannete jaotuse kohaliku omavalitsuse ja kesktasandi vahel. Tema järeldus oli, et Kesk- 

ja Ida-Euroopa haldusreform oli seotud kohaliku omavalitsuse defineerimisega ja täpsete 

piiride tõmbamisega kohaliku ja kesktasandi valitsuste vahel  (Verheijen 1998, 213).   

 

Euroopa erinevad kohalikud omavalitsused on oluliselt erinevad oma suuruselt, seda 

võrrelduna nii riigiti kui riigisiseselt. Prantsusmaa ja Suurbritannia on rahvaarvult peaaegu 

võrdsed, kuid Prantsusmaal on rohkem kui 36 433 kommuuni ning keskmine elanike arv 

kommuunis on 1475 elanikku. Suurbritannias on 482 omavalitsusüksust ja elanike arv 

keskmiselt 127 000 (Mennola 1994; Norton 1991, 39). Saksamaal ja Itaalias on keskmine 

omavalitsuse suurus ligikaudu 7000 elanikku (Norton 1991, 39).  

 

Alati, kui räägitakse väikestest ja suurtest kohalikest omavalitsustest, tuleb rääkida mõlema 

puhul nii positiivsetest kui ka negatiivsetest aspektidest. 
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Suurema kohaliku omavalituse eelistena on välja toodud järgmised aspektid: 

Boyne järgi võivad suuremad kohalikud omavalitsused olla enam efektiivsemad, kuna 

saavad rohkem strateegiliselt planeerida. Suuremad omavalitsusüksused saavad opereerida 

suurema ressursiga, neil on olemas kvalifitseeritud ametnikkond ning nad omavad 

suuremat poliitilist kaalu, tagamaks efektiivset administratsiooni. Nende käsutada on 

rohkem ressursse, kvalifitseeritud ametnikkonda ja poliitilist võimu (Boyne 1995, 221). 

Suurem kohalik omavalitsus  võib teatud piirkondades olla majanduslikult tugevam ja 

hõlmata suuremat hulka elanikke ja suuremat territooriumi, seega on suurem kohalik 

omavalitsus enam võimeline hoidma territooriumil ühtset teenuste taset ja mõnel juhul on 

suuremad üksused võimelised pakkuma teenuseid madalama hinnaga ja/ või on rohkem 

efektiivsemad (Boyne 1995, 221; Reiljan ja Timpmann 2001, 435; Walsh 1996, 80). Briti 

ühiskonnateadlase R. Benneti järgi nõuabki majanduse sümmeetria, et haldusüksused 

grupeeruks suuremateks üksusteks (Bennet 1989a, 35). Kuid ta rõhutab seda, et teatud 

suuruse juures jõuab kätte piir, millest alates haldusüksuse poolt avalike teenuste 

pakkumine pole enam efektiivne. Ta rõhutab kohaliku omavalitsuse üksuse haldusruumi 

õige määratlemise olulisust (Bennet 1989a, 35). CDLR-i järeldus on, et arvestades 

heaoluühiskonna arengu tingimustega, tuleb eelistada suuremaid üksusi (CDLR 2001). 

 

Uurimused annavad kohaliku omavalitsuse suuruse ja efektiivsuse seosele erinevaid 

hinnanguid (CDLR 2001). Uurimistulemuste põhjal võib välja tuua neli argumenti, mis 

räägivad suuremate omavalitsusüksuste poolt: 

1) efektiivsus (kohalikud omavalitsused on võimelisemad kindlustama suuremat hulka ja 

kvaliteetsemaid avalikke teenuseid väiksema raha eest); 

2) demokraatia (kohalikel omavalitsustel on suurem avalikkuse kontroll ja suurem vastutus 

tehtu ees); 

3) arendamine (kohalikud omavalitsused suudavad tagada majandusliku arengu ja 

jätkusuutlikkuse); 

4) jaotustõhusus (kohalik omavalitsus suudab maksustada ja paremini osutada kohalikule 

elanikkonnale avalikke teenuseid) (CDLR 2001). 

 

Väiksemate kohalike omavalitsuste eelistena tuuakse välja järgmist. Väiksemal kohalikul 

omavalitsusel on omad eelised, näiteks kommuuni elanike suurem osalemine 

otsustamisprotsessis. Heaolu kadu on väiksemates omavalitsustes madalam, kuna tegemist 

on väiksema ja homogeensema kogukonnaga ehk mida rohkem vastavad otsused 
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elanikkonna eelistustele, seda suurem on jaotustõhusus ning sotsiaalne heaolu. Väiksemad 

kohalikud omavalitsused on enam reageerimisvõimelisemad, kuna nad tunnetavad 

paremini elanikkonna vajadusi (Bailey 1999, 24). Walsh on kirjutanud, et luues palju 

väikesi omavalitsusüksusi, tekivad geograafiliselt erinevad teenuste standardid, kuid teatud 

valdkonna teenuste puhul võivad väiksemad kohalikud omavalitsused olla loomult enam 

efektiivsemad (Walsh 1996, 80). Reiljan ja Timpmann lisavad, et demokraatia 

arendamiseks on oluline, et madalaim võimutasand oleks elanikule lähedal. Väikeses 

omavalitsuses omandavad kodanikud kogemusi ühiselu korraldamiseks, õpivad erinevaid 

huvisid tasakaalustama jne. (Reiljan ja Timpmann 2001, 434). Veel lisavad nad, et 

väikesed omavalitsused suudavad teenuste pakkumisel rohkem arvestada elanike huvidega, 

sest informatsioon vajaminevate teenuste kohta on kergemini ja odavamalt kättesaadav 

(Reiljan ja Timpmann 2001, 434).  

 

Suuremate kohalike omavalitsuste negatiivse küljena toob Bailey välja probleemi, kus 

kohalikud omavalitsused võivad olla vähem reageerimisvõimelised, kuna neil on raskem 

tegeleda elanikkonna erinevate vajadustega (Bailey 1999, 24). Ükskõik millised liiga 

suured üksused on raskesti hallatavad, koordineeritavad ning sidustatavad (Drechler 2000, 

145; Thomas 1989, 125-131). Suure omavalitsuse puhul võib tekkida bürokraatia ummistus 

tulenevalt kommunikeerumise probleemidest ja koordineerimise vajadus tõuseb koos 

tegevuste mahuga. Empiiriliselt on tõestatud, et suuremas kohalikus omavalitsuses personal 

ei vähene, vaid hoopis suureneb, sest lisanduvad koordineerivad ametikohad (Drechsler 

2000, 145). Soomes on analüüsitud erinevate teenuste kulude sõltuvust valla suurusest ja 

jõutud arusaamisele, et teatud valdkondades kohalike omavalitsuste suurenedes kulud 

kasvavad (Mäeltsemees 2000, 11). 

 

Suurema kohaliku omavalitsuse keskendumine majanduslikule kasulikkusele ei ole 

kooskõlas avaliku sektori põhimõttega. „Ainult efektiivsuse kriteeriumi kasutamine võib 

vähendada otsusetegemise demokraatlikkust ning kodanike erinevate huvidega arvestamist. 

Näiteks kodanike kaasamine otsusetegemise protsessi on aja- ja ressursimahukas” (Randma 

ja Annus 2000, 137). Verheijen on kirjutanud: „Kohaliku omavalitsuse ja selle optimaalse 

suuruse definitsiooniga käib kaasas alati kompromiss demokraatia ja efektiivsuse vahel” 

(Verheijen 1998, 213). Järelikult suuremad omavalitsusüksused omavad negatiivset mõju 

elanikkonna osalemisele kohalikku elu puudutavates küsimustes ehk kohalikule 

demokraatiale. Suuremates omavalitsustes on raskem toetada ja tagada demokraatiat 
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(Drechsler 1995), sest elanikkonnal on raske ennast määratleda kogukonnana, on kaotatud 

oma identiteet, mille tagajärjena toimub võõrandumine, väiksem informeerituse tase ja 

huvitatus kohalikest küsimustest, juhid jäävad elanikest kaugemale ja rahva hulgas levib 

apaatia toimuva suhtes. Demokraatia protsessis osalemine elanikkonnal on raskendatud 

(Henkel, Tiggermann 1990, 108; Newton 1982, 196). Juba eelnevalt on märgitud, et 

suuremas omavalitsusüksuses on raskem tagada demokraatiat. Probleem seisneb ka valitud 

esindajate ja valijate madalas suhtearvus (Newton 1982, 196). 

  

Väikeste kohalike omavalitsustega seotud negatiivsed küljed on järgmised: väikesed 

omavalitsused majanduslikult vähearenenud piirkondades ei pruugi olla finantsiliselt 

elujõulised. Väiksemate kohalike omavalitsus üksuste ressursid on piiratud, neil võib olla 

kvalifitseerimata ametnikkond ning nad ei pruugi omada suuremat poliitilist kaalu (Boyne 

1995, 221). Kuid olenemata kohaliku omavalitsuse suurusest on vaja teatud arvu 

ametnikke, täitmaks kohalikule omavalitsusele seatud ülesandeid, sest ükski üksus ei saa 

läbi raamatupidaja või sotsiaaltöötajata (Drechler 2000, 145). CDLR järgi on väikestel 

üksustel raske kaasas käia uute arengutega, mis nõuavad suuremmahulisemat planeerimist 

ning integreeritud süsteemi suurema hulga avalike teenuste pakkumiseks (CDLR 2001). 

Reiljan ja Timpmann toovad oma artiklis välja ühe negatiivse küljena probleemi, mis on 

seotud väikeste kohalike omavalitsuste autonoomia tagamisega. Nimelt väikesed kohalikud 

omavalitsused sõltuvad rohkem keskvalitsusest saadavatest tulusiiretest (Reiljan ja 

Timpmann 2001, 436). Veel lisavad nad, et väiksema omavalitsusüksuse ülalpidamiskulud 

on suured ning administratiivkulude osakaal kogukuludest moodustab suure osakaalu ning 

muude funktsioonide täitmiseks jääb väiksem osa (Reiljan ja Timpmann 2001, 435). 

 

Regionaalseks tasakaalustamiseks on võimalik ette võtta muudatusi haldusterritoriaalses 

korralduses. Arukas on silmas pidada kogemust, mida meile pakuvad haldusterritoriaalse 

reformi tulemused naabermaades. Ühe võimalusena hoida kokku kulusid ning tagada 

avalike teenuste parem kvaliteet, oleks seotud just läbi väikeste kohalike 

omavalitsusüksuste liitmise. 
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1.2. Haldusterritoriaalne reform 

 

Väitekirja põhirõhk on suunatud haldusterritoriaalse reformi läbiviimisele kohalike 

omavalitsuste tasandil, sest haldusterritoriaalne reform võib toimuda nii kohalikul kui ka 

regionaalsel tasandil. Kuna regionaalne tasand ei ole alates 1993.a. kohaliku omavalitsuse 

volikogude valimisest Eesti kohaliku omavalitsuse tasand, siis regionaalsel tasandil 

toimuvaid võimalikke haldusterritoriaalseid muutusi ei ole käesolevas töös vaadeldud.  

 

Teiseks põhjuseks, miks regionaalse tasandi võimalikud muutused on vaatluse alt välja 

jäänud, on asjaolu, et halduseterritoriaalseid muutusi regionaalsel tasandil on otstarbekas 

viia läbi alles pärast haldusterritoriaalsete muutuste läbiviimist kohaliku omavalitsuse 

tasandi ja eri tasandite vaheliste ülesannete jaotuse korrastamist.  

 

Kolmandaks põhjuseks on asjaolu, et väitekirja rakenduslik osa on seotud Karksi valla 

haldusterritoriaalse reformi ja sellele järgnenud teenuste muutumisega. Antud kontekstis 

jääks regionaalse tasandi käsitlemine teemast kaugeks ja seos Karksi vallaga oleks kunstlik. 

 

1.2.1. Mõiste 

 

Haldusreformi (Administrative Reform) definitsioonile saab läheneda mitmeti (Pollitt ja 

Bouckaert 2004, 8). Ühelt poolt saab öelda, et haldusreform koosneb kaalutletud 

struktuursetest muutustest ja avaliku sektori organisatsioonide juhtimisega seotud 

protsessidest, mis võimaldavad neil asutustel objektiivselt ja paremini töötada. 

Strukturaalsete muudatuste osas peetakse silmas seda, et avaliku sektori organisatsioone 

võib liita väiksematest üksustest suuremaks, parandades sealjuures asutuse 

kordineerimistegevust. Samuti võib organisatsiooni  muuta väiksemateks üksusteks, et 

kindlustada spetsiifiline lähenemine teatud teenuste osutamisele. Reform on seotud avalike 

teenuste kvaliteedi standarditega (kohalikele elanikele tuleb tagada kvaliteetne 

haridusteenus jne). Reformiga võib kaasneda uue eelarve protseduuri välja töötamine, et 

majandada organisatsioone efektiivsemalt (Pollitt ja Bouckaert 2004, 8). 

 

Teiselt poolt võib haldusreform tähendada ulatuslikku avaliku halduse reformi riigi 

tasandil, uute juhtimismudelite ja uute juhtimismeetodite kasutuselevõttu (Murd 1999, 10; 

Siseministeerium 2005).  
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Kolmandaks võib haldusreformi kohaliku omavalitsuse tasandil käsitleda kohaliku 

omavalitsuse reformina (Murd 1999, 10). Seoses Euroopa Liidu struktuurfondide rahadega 

on tähtsal kohal regionalismi ja haldustasandi küsimus. Eeldatakse majanduslikult 

jätkusuutliku kohaliku omavalitsuse olemasolu (Brusis 2002, 531). Seepärast on reformid 

vajalikud jätkusuutlike kohalike omavalitsuste loomiseks, et tagada omavalitsuse võime 

täita kohustusi oma kogukonna ees.  

 

Peale Teist maailmasõda muutus olukord keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste 

tegevustes. Avalike teenuste tohutu kasv viis maksukoormuse kasvuni ja suurenesid 

kodanike ootused riigile. Kriitika alla sattusid mõisted mõjususe, tõhususe ja säästlikuse 

kohta. Majandusliku langusega kaasnesid puudujäägid riigieelarves. Riigid pidi sellises 

olukorras otsima abi reformivõimalustest (Nigol 2003, 35).  

 

1960ndatel tekkis uus avaliku halduse teoreetiline suund New Public Management. Uus 

haldusjuhtimine ehk New Public Management, sai reformide kuju 1970-80ndatel. 

Reformid olid keskendunud mõjususe ja tõhususe küsimustele. Mainiti efektiivsuse 

mõistet, mis on otseselt seotud erasektoriga. Järelikult oli uus haldusjuhtimine mõjutatud 

just ärisektori põhimõtetest ja  juhtimismeetoditest, mis olid üle kantud avalikku sektorisse 

ja põhinesid neoliberaalsel arusaamal riigist ning majandusest (Hood 1991, 4; Terry 1998, 

3).  

 

Saksamaa NPM reformid olid seotud kohalike omavalitsuste ühendamisega- seega oli 

tegemist uuendamisega (Drechsler 2000, 3). Suurbritannias alustati riigiettevõtete 

erastamisega, eesmärgiga tagada avaliku sektori tõhusus. Sellele järgnesid strukturaalsed 

reformid seoses agentuuri põhimõtete rakendamisega, kus seati eesmärgiks paindlikuma ja 

kliendikesksema teenusepakkumise saavutamine. Toimus ka haldusterritoriaalne reform 

(Murd 1999, 29). Taani riik viis läbi fundamentaalse reformide paketi, milleks oli 

haldusterritoriaalne reform, haldusjuhtimis- ja organisatsioonireformi, finantsreform 

(Kjellebrg 1988, 56; Pyndt 2002). Soome riiki iseloomustasid tugevad New Public 

Management`i reformid. Seoses NPM reformidega on saavutatud edu erinevates 

valdkondades, näiteks nagu hariduses ning majandusarengutes (Drechsler 2004, 46). 
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Kuna haldusreformid erinevates riikides on erinevalt läbi viidud, siis Vetter ja Kersting on 

püüdnud Euroopas viimasel dekaadil toimunud haldusreforme süstematiseerida. Nad 

jagavad reformid kohaliku avaliku halduse ja kohalikeks poliitilisteks reformideks ning 

mõlemad on jagatud omakorda veel kahte gruppi. Kohalikud haldusreformid jagunevad 

territoriaalseteks ja funktsionaalseteks reformideks ning haldusreformideks. Poliitilisi 

reforme jagatakse linlaste integratsioonireformideks ja poliitiliste institutsioonide 

haldusreformideks (Vetter, Kersting 2003a, 2003b). 

 

Kuna haldusreformide eesmärgid on olnud erinevaid, siis tuleb eristada nende reformide 

juures pika demokraatia-kogemustega lääneriike taasiseseisvunud Kesk- ja Ida-Euroopa 

riikidest. Lääneriikide NPM reformide eesmärgiks oli riigi kulutuste ja personalikulude 

kasvu aeglustamine või ümberpööramine ning nende efektiivsuse tagamine. Kesk- ja Ida-

Euroopa riikide eesmärk oli eelkõige luua toimiv avaliku halduse süsteem (Knill 2001; 

Mäeltsemees 2001; Regulski 2003). Verheijen on omakorda lisanud Kesk- ja Ida-Euroopa 

maade reformi eesmärkide hulka soovi defineerida täpsemalt keskvalitsuse ja kohaliku 

omavalitsuse vahelisi suhteid. Riigid, mis tulid situatsioonist, kus Moskvas langetati 

tähtsamad otsused ja riigid pidid neid täpselt järgima, pidid pärast iseseisvumist 

halduskorraldust muutma, sest asuti demokraatiat arendama (Verheijen 1998, 213). 

 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et haldusreformi all tuleb mõista eelkõige millegi muutumist, kus 

reformi lahutamatuks osaks peab olema innovatsioon ning olukorra paranemise lubadus. 

 

1.2.2. Haldusterritoriaalne reform kohaliku omavalitsuse tasandil 

 

Käesolevas peatükis defineeritakse haldusterritoriaalse reformi mõiste. Kirjeldatakse 

haldusterritoriaalse reformi ettevõtmise põhjuseid ja eesmärke. 

   

Eesti Vabariigi Siseministeeriumi kohaselt on defineeritud haldusterritoriaalset reformi 

järgnevalt: „Ühe või mitme omavalitsusüksuse baasil moodustatakse üks või mitu uut 

omavalitsusüksust. Algatus võib tulla nii kohaliku omavalitsuse volikogu kui ka Vabariigi 

Valitsuse poolt. Enamasti väheneb haldusterritoriaalse korralduse muutudes 

omavalitsusüksuste arv” (Siseministeeerium 2007).    
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Haldusterritoriaalse reformi ettevõtmiseks on mitmeid põhjusi. Üheks põhjuseks oli 

lääneriikide valitsuste arusaam, et sõjajärgsetele riikidele iseloomulikud väikesed 

omavalitsused ei suuda pakkuda teenuseid, mida tingib ühiskonna ja tehnoloogia areng 

(Page ja Goldsmith 1990, 156-168; Norton 1991, 37). 

 

Verheijeni järgi võis Kesk- ja Ida-Euroopa maades haldusterritoriaalse reformi põhjuseks 

lugeda küsimust, mis keskendub kohaliku omavalitsuse üksuse optimaalsele suurusele, 

ülesannete jaotusele kohaliku omavalitsuse ja kesktasandi vahel, tasakaalule kohaliku 

omavalitsuse majandusliku sõltumatuse ja eelarvedefitsiidi vahel (Verheijen 1998, 213).  

 

Haldusterritoriaalsete reformide eesmärk on olnud parandada haldussüsteemi toimimist ja 

struktuuri, parandada omavalitsuse haldussuutlikkust, tagada jätkusuutlikkus, tõsta 

investeerimisvõimet jne (OÜ Geomedia 2001, 6; Siseministeerium 2007). Skandinaavia 

riikide reformi põhieesmärk oli just kohalike omavalitsuste haldamise efektiivsuse tõstmine 

(Bogason 1995, 269-270). 

 

Kohaliku omavalitsuse haldusterritoriaalse reformi teostamiseks pakuti välja mitmeid 

võimalusi.  Järgnevalt on toodud välja Martinsi ja Kjellbergi poolt kirjeldatud võimalusi 

reformi korraldamiseks. Üks võimalus on struktuuriline korraldamine ja reguleerimine, mis 

seisneb põhjalikus süsteemi ümberkorraldamises läbi kohalike omavalitsuste vähendamise. 

Teise võimalusena tuuakse välja funktsioonide jaotuse ja protseduuride reformis 

määratletakse funktsioonide jaotus keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste vahel. 

Kolmandaks on tehniline korraldamine, kus kohalikud omavalitsused koopereeruvad, 

säilitades olemasoleva kohalike omavalitsuste jaotuse, kuid jagavad ühiselt võimu, inim- ja 

finantsressursse. Neljandaks loetakse keskvalitsusepoolset finantsreformi, mis seisneb 

riikliku dotatsioonisüsteemi ja kohaliku maksubaasi muutustes. Teatud riiklike maksude 

ülekandmises kohalikele omavalitsustele (Dente ja Kjellberg 1988, 9-13; Martins 1999). 

Kjellberg on lisanud veel organisatsiooni reformi, mis keskendub seostele täitevvõimu, 

poliitiliste organite ja elanikkonna vahel ja otsustamisprotsessi reformi, mis viiakse ellu 

koos eelpool nimetatud reformiga, rakendades pikaajalise eelarve koostamise ja 

planeerimise põhimõtteid. Viimaseks on kohaliku tasandi finantsreform, eesmärgiga 

autonoomsete kohalike maksude kehtestamine. See hõlmab kohalike maksude ja tasude 

reformimist (Dente ja Kjellberg 1988, 9-13). 
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Kokkuvõtvalt saab öelda, et haldusterritoriaalse reformi läbiviimisel on mitmeid erinevaid 

põhjusi ja eesmärke. Iga riik peab ise otsustama kas püstitatud eesmärkide saavutamiseks 

vajatakse kindlasti kohalike omavalitsuste territoriaalse jaotuse muutmist. Tihti tehakse 

viga reformide koostamisel olukorras, kus võetakse üksikasjalikult üle mõne teise riigi 

poolt läbi viidud mudel, sealjuures jäetakse arvesse võtmata riigi iseärasused. Järgnevas 

peatükis kirjeldatakse pikemalt just Põhjamaades toimunud muudatusi seoses 

haldusterritoriaalsete reformidega.  

 

1.3. Põhjamaade näited 

 

Põhjamaade haldusterritoriaalne reform on olnud ka Eestis toimunud reformidele eeskujuks 

ja seetõttu on just Rootsi, Soome ning Taani näidetel väitekirjas oluline osa. Nimelt Taani 

Omavalitsuste Liidu rahusvaheline konsultatsiooniosakond oli konsultandiks 

haldusterritoriaalse reformi küsimustes nii Eestis kui ka Lätis (NALAD 1999, 3; Vilka 

2004). 

 

Põhjamaid iseloomustab haldusreformi suund kohalike omavalitsuse üksuste liitmise kaudu 

nende tulubaasi ja efektiivsust suurendada, et tagada ülesannete efektiivne täitmine (Murd 

1999, 25). 

 

Haldusterritoriaalse reformi (Administrative-Territorial Reform) puhul tuuakse välja tihti 

positiivsete argumentidena teiste riikide kogemusi. Muutustel on sarnased eesmärgid- 

avaliku sektori efektiivsuse tõstmine ja kodanikukesksuse suurendamine (Randma ja 

Annus 2000, 143). Viimaste aastakümnete jooksul on korduvalt kerkinud esile vajadus 

põhimõtteliste otsuste tegemiseks. Omavalitsuste liitmise kaudu on püütud muuta 

omavalitsused suuremaks ja haldussuutlikumaks. Põhjamaade kogemus Eesti reformide 

kujundamise aspektist on huvipakkuv. Eesti haldusreformialastes diskussioonides on 

otsitud analooge just Põhjamaade kogemustest (Murd 1999, 25).  

 

Rootsis, Soomes ja Taanis oldi aastatel 1960-1970 arvamusel, et paljud omavalitsused on 

ebapiisava suurusega, mistõttu nad ei tule toime antud ülesannetega. Arvati, et vajatakse 

kohalike omavalitsuste süsteemide reformimist. Lahenduseks kasutati laiaulatuslikku 

haldusterritoriaalset reformi, mille käigus vähendati kohalike omavalitsuste arvu oluliselt 

(Preem 2000).   
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Rootsis, lähtudes omavalitsuse ülesannetest ja nende täitmiseks vajalikust tulubaasist, mida 

tagavad arenenud ettevõtlus ja maksujõuline elanikkond, on kommuuni keskmiseks 

suuruseks kujunenud 8000 elanikku. Põhjapiirkondades, kus asustus on hõredam, võib 

kommuuni elanike arv langeda 2000-ni. Rootsi eksperdid ei soovita kahetasandilist 

omavalitsussüsteemi likvideerida, sest väiksemaid kommuune toetab finantsiliselt riik. 

Rootsi riigi prioriteet on oma ajaloolise asustuse ja elulaadi säilitamine, mida on püütud 

reformimise käigus ka meeles pidada (Preem 2000; Scandinavian Regions Strive for Strong 

Regional Level Administrative Reform Processes and Have Different Outcomes 2007). 

 

Taanis läbi viidud etapiline reform on kõige sarnasem Eestis toimunud  olukorraga. Esiteks 

on Taani territoriaalselt kõige lähedasem Eestiga ja teiseks just taanlaste poolt on koostatud 

kohaliku omavalitsuse haldusterritoriaalse reformi rollide, kriteeriumide, protseduuride ja 

toetusmehhanismide kohta ülevaade (NALAD 1999, 3).   

 

Käesolevas osas kirjeldatakse just Põhjamaades toimunud reforme põhjalikumalt kolme 

Põhjala riigi kogemuse näitel, sest reformide eesmärk oli küll sarnane, kuid reformi käik, 

ulatus ja tulemused on olnud erinevad.  

 

1.3.1. Rootsi haldusreformid 

  

Rootsis on toimunud pärast Teist maailmasõda kaks suuremat kohalike omavalitsuste ehk 

kommuunide haldusterritoriaalset reformi. Esimene toimus 1950 eesmärgiks 3000 

elanikuga omavalitsused ja teine sai alguse juba 1950. lõpust ja kestis kuni 1970. aastateni 

eesmärgiga liita kohalikud omavalitsused, lähtudes elanike arvust 8000 (Bogason 1995, 

270-271; Häggeroth 2000, 15). 

 

Rootsi kohaliku omavalitsuse tänapäevasele vormile pandi alus 1862. aasta kohaliku 

omavalitsuse seadusega. 1920. aastal toimunud industrialiseerimine tõi endaga kaasa senise 

agraarse kohaliku ühiskonnasüsteemi kadumise. Toimus linnastumine, mis omakorda tõi 

kaasa elanike äravoolu maalt. Kujunes heaolusüsteem, kus riik ja kommuunid võtsid enda 

kanda uusi ülesandeid ja teenuseid (Strömberg; Engen 1996, 237). Pärast Teist 

maailmasõda muutusid kommuunid üha enam sõltuvaks riiklikest toetustest, sest 

nõudmised kohaliku omavalitsuse poolt osutavate teenuste suhtes kasvasid. Linna- ja 
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maakommuunide poolt osutatavate teenuste kvaliteedi erinevused kasvasid. Selleks, et 

kohalikud omavalitsused säiliks ka maapiirkondades, olid vajalikud kogu kohaliku 

omavalitsuse halduskorraldust hõlmavad muudatused, mida võib põhjendatult nimetada 

reformideks (Strömberg; Engen 1996, 237). 

 

Esimese reformi alguseks võib pidada 1940. aastaid, kui 1946. aastal võttis Rigsdag vastu 

otsuse uuest kommuunide haldusjaotustest, milles sätestati kommuunide elanike 

keskmiseks arvuks 3 000 ja alampiiriks oli  2 000 inimest (Gustafsson ja Svensson 1999, 

33; Häggeroth et al. 1993, 11-12; Häggeroth 2000, 15; Jones 1993, 121; Kjellberg 1988, 

48-49; Lane and Magnusson 1987, 12; Norton 1994, 298).  Haldusterritoriaalne reform 

viidi läbi 1952. aastal. Reformi eelduseks oli poliitiline konsensus maakommuunide 

ühinemiseks suurema elanikkonnaga haldusüksusteks. Ühinemine pidi vähendama 

väiksemate kommuunide sõltuvust riigi finantseerimisest. Ühendamise tulemusel pidi 

kommuunide rahvaarv olema vähemalt 2 000- 3 000 inimest ( Häggeroth 2000; 15; 

Strömberg; Westerståhl 1984, 16-18; Gustafsson ja Svensson 1999, 33).  

 

Esimese haldusterritoriaalse reformi tulemused: 

1. 1952. a. reformi tulemusena jätkus kommuunide ülesannete laienemine. Üldiste 

majandusprotsesside tulemusel suurenes töökohtade arv teeninduses ja uutes 

tööstusharudes. Uued töökohad tekkisid peamiselt linnades, samas kui 

maapiirkondades töökohtade arv vähenes. Seetõttu jätkus inimeste äravool 

maapiirkondadest suurematesse keskustesse (Oitmaa, Rõigas 1998, 82);  

2. maksubaas maal vähenes, kuid väljaminekud suurenesid ning maakommuunid 

muutusid veel enam sõltuvaks riiklikest toetustest (Ibid);  

3. kohalike omavalitsuste pädevusse tulid juurde uued kohalikud kui ka riiklikud 

ülesanded, mis nõudsid uute ametnike kaasamist kohaliku omavalitsuse 

administratsiooni (Oitmaa ja Rõigas 1998, 84); 

 

Kokkuvõtvalt 1952. aasta reformi käigus vähenes kommuunide arv 2 498-lt 1 037-ni 

(Gustafsson ja Svensson 1999, 33 Häggroth et al 1993, 11-12; Jones 1993, 121; Kjellberg 

1988, 48-49; Lane and Magnusson 1987, 12; Norton 1994, 298). Reformi tulemusena 

tõusis kohalike omavalitsuste elanike arv 1 500lt 4 500ni (Häggroth et al 1993, 12). 
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Teine reform järgnes esimesele 1950ndate lõpus, kui seoses esimese reformiga esile 

kerkinud probleemile püüti lahendust leida. Millised olid siis need põhjused? Pärast põhi- 

ja keskhariduse kohalike omavalitsuste vastutusalasse andmist selgus, et 3000 elanikuga 

kohalik omavalitsus ei suuda toime tulla (Häggeroth 2000, 15). Nii moodustas Rootsi 

valitsus 1959. a. uue komisjoni, mille poolt läbi viidud uuringu tulemusena konstateeriti 

uue haldusterritoriaalse reformi vajalikkust. Uurimuses soovitati kaotada kehtiv 

haldusjaotus, mis jagas maa linnadeks, aleviteks ja maakommuunideks. Igas kommuunis 

pidi olema oma keskasula, kus paikneksid kommuuni olulisemad asutused. Nüüdseks oli 

jõutud järeldusele, et piisava maksubaasi, mitmekülgse majandustegevusega ja kvaliteetsel 

tasemel teenust pakkuvast kohalikust omavalitsusest saab rääkida ideaalversioonis 30 000 

elanikuga kommuuni puhul. Uuringute tulemusel tõestati, et põhikoolide võrgu 

väljaehitamiseks peab kohalikus omavalitsuses elama vähemalt 8000 elanikku, 

sotsiaalhoolekande ülesannete täitmiseks peab see arv olema 5000-6000. Uuringus välja 

toodud seisukohalt peeti tähtsamaks argumendiks haldamist, kommuunide poolt 

osutatavate teenuste taseme võrdsustamist ning efektiivsust (Klasson 1994). 

 

Teise haldusterritoriaalse reformi tulemused: 

1. komisjoni töö tulemuste põhjal võttis Riksdag vastu otsuse keskasulateks olevate 

kommuunide ühendamisest neid ümbritsevate niinimetatud „rõngas-kommuunidega”. 

Uute kommuunide miinimumsuurusena nähti ette 8 000 inimest (Strömberg, Engen 

1996, 243; Kjellberg 1988, 51-52; Norton 1994, 298-290). Nüüdseks oli jõutud 

järeldusele, et piisava maksubaasi, mitmekülgse majandustegevusega ja kvaliteetsel 

tasemel teenust pakkuvast kohalikust omavalitsusest saab rääkida ideaalversioonis 

30 000 elanikuga kommuuni puhul. 

2. 1962. aastal võttis Rootsi Riksdag vastu haldusterritoriaalse reformi otsuse, kus nähti 

ette kohalike omavalitsuste vabatahtlikku ühinemist ehk kasutusele võeti vabatahtliku 

ühinemise mudel. Selle otsuse kohaselt võisid kohalikud omavalitsused ise otsustada 

ühinemise vajalikkuse või selle mitte vajalikkuse üle. Kohe pärast parlamendi otsust 

vähenes maakommuunide arv 821-lt 675-le (Oitmaa ja Rõigas 1999, 83). Algselt 

toimus ühinemine vabatahtlikkuse printsiibi alusel, kuid 1969. a. vabatahtliku 

ühinemise printsiip tühistati, sest selgus kohalike omavalitsuste huvipuudus 

ühinemiste vastu. Kohalikud omavalitsused leidsid, et liitumisega kaugenetakse 

rahvast (Gustafsson ja Svensson 1999, 33). 1969. aastal võttis Riksdag vastu otsuse 

kommuunide sunniviisilise ühendamise kohta. Otsustati, et kohustuslik kohalike 
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omavalitsuste haldusterritoriaalne reform peab olema lõpetatud hiljemalt 1974.aastaks 

(Gustafsson ja Svensson 1999, 33). 

3. teise kohalike omavalitsuste ühinemisega seotud reformile järgnes professionaalsete 

poliitkute arvu kasv veelgi võrreldes esimese reformilainega. Poliitiliste esindajate 

võim vähenes ja bürokraatia muutus organisatsioonis tähtsamaks. Kohalike 

omavalitsuste ametnike üldarv tõusis 1965. aastaga võrrelduna 1979. aastaks 60 000-lt 

116 000-le (Häggroth et al. 1993, 13-16); 

4. demokraatia vähenes suuremates kohalikes omavalitsustes, kus järjest vähem 

kodanikke kaasati kohalike poliitiliste otsuste langetamisel, elanikel vähenes võimalus 

mõjutada poliitiliste otsuste tegemist, vähenesid kontaktid võimulolevate kohalike 

omavalitsus juhtidega (Häggroth et al. 1996, 14-15; Bogason 1995, 281); 

5. üldist kulude kokkuhoidu ei saavutatud (Oitmaa ja Rõigas 1998, 84); 

6. maakonna volikogude osatähtsus suurenes. Teenuste osutamiseks toimus koostöö 

laiendamine kohalike omavalitsuste ja maakonna volikogude vahel (Häggroth et al. 

1996, 14-15; Oitmaa ja Rõigas 1998, 80); 

7. kohalikele omavalitsustele anti rohkem vabadust raha kulutamiseks. Muudeti riiklike 

toetuste süsteeme, mille kaudseks tulemuseks oli kommuunide majanduslik 

tugevnemine ja selle kaudu võime täita suuremat hulka ülesandeid (Strömberg; 

Westerståhl 1984, 22-24; Häggroth et al. 1996, 14-15). Väitekirja lisas 2 on näidatud 

ära avaliku sektori ülesannete jaotumine eri tasandite vahel.  

8. koolide rahastamine jagati riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel (Kirch 2002, 2); 

9. kohalik poliitiline aktiivsuse tõus läbi poliitiliste parteide. Kasvas kohaliku 

omavalitsuse esinduskogude politiseeritus ja poliitiliste parteide roll neis. Otse või 

kaudselt valitud poliitiliste esindajate arv kommuunides langes 187 000 esindajalt 

83 000 esindajani. (Strömberg; Westerståhl 1984, 22-24; Häggroth et al. 1996, 14-15); 

10. suurte kommuunide moodustamise tagajärjel algasid soovimatud rändeprotsessid 

maalt linna (Mäeltsemees 2000, 12). 

 

Kokkuvõtvalt kohalike omavalitsuste arv vähenes 1974. aastaks 1000 omavalitsuselt 277-ni 

(Gustafsson ja Svensson 1999, 33; Strömberg, Engen 1996, 243; Häggroth et al 1993, 12; 

Jones 1993, 121-122; Lane and Magnusson 1987, 12). Läbi viidud haldusterritoriaalsete 

reformide tulemusel elab Rootsi keskmises kommuunis 8 000 inimest (Bogason 1995, 270-

271; Stömberg; Engen 1996, 243). Ometi on Rootsis endiselt ka omavalitsusi, kus elanike 

arv jääb alla 2000 (Häggeroth 2000, 15). Klasson on Rootsi haldusterritoriaalse reformi 
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positiivsed tagajärjed seadnud kahtluse alla. Mitmed kohalikud omavalitsused on pärast 

1974. aastat lagunenud uuesti väiksemateks üksusteks. 2007. aastaks on Rootsis 289 

kohalikku omavalitsust (Häggeroth 2000, 15; Klasson 1994). Tähelepanu on juhitud 

kohalikule esindusdemokraatiale, mis ongi viinud demokraatia reformideni (Klasson 1994; 

Kjellberg 1988, 55-56). Tänasel päeval on Rootsis polpulaarne mõtteviis, et „väiksuses 

peitub ilu”. See tähendab, et demokraatia arengu seisukohalt on väiksem kohalik 

omavalitsus parem. Tähtsal kohal on kodanike ja omavalitsusjuhtide omavaheline side 

(Scandinavian Regions... 2007).  

   

1.3.2. Soome haldusreformid 

 

Soomes toimus haldusterritoriaalne reform veid hiljem kui Rootsi esimene reform. Soome 

esimene haldusterritoriaalne reform sai alguse 1966. aastal ja lõpule viidi see aastaks 1982. 

Teist reformi alustati 1995. aastal läänireformi nime all. Kolmanda reformi idee sai alguse 

juba 2000. aastal, kuid käima lükati see jaanuaris 2005 pilootprojektina. Projekti 

kestvuseks on mõeldud seitset aastat, järelikult peab projekt lõppema aastal 2012.  

 

Soome haldusterritoriaalne reform toimus 1966. aastast- 1982. aastani (Administrative and 

Territorial reforms Creating Territorial Communities or Authorities at Different Levels 

2002, 17). Seda perioodi võib nimetada ka heaoluriigi arengu perioodiks, mis tõi kaasa 

muutuse kohalike omavalitsuste rollis ühiskonnas. Kohalikud omavalitsused muutusid 

riiklikult määratletud avalike teenuste osutajateks. Reformi eesmärgiks oli vähendada 

erinevusi erinevate regioonide vahel ja paigutada eesmärgi saavutamiseks ressursid ümber 

(Kiviniem 1998, 75-76). Väikeste kohalike omavalitsuste vastu rääkisid asjaolud, et linnad 

vajasid oma arengu jätkumiseks maad, mida oli võimalik leida maapiirkondade arvelt. 

Teiseks tüüpiliseks asjoluks oli väikeste kohalike omavalitsuste võimetus minna kaasa 

avalike teenuste kasvava majandamisega (Nurminen 1989, 278). Suured kõikumised 

elanike arvus tõstatasid analoogselt Rootsile 1950. ja 1960. aastatel haldusterritoriaalse 

reformi vajaduse. Migratsioon maalt linna halvendas väikeste kohalike omavalitsuste 

majanduslikku olukorda maksude laekumise vähenemise kaudu. Sellises olukorras oli 

väikestel omavalitsustel raske pakkuda kõrge kvaliteediga teenuseid. 1960. aastatel jõudis 

valitsuskomisjon seisukohale, et: 1) väikeste omavalitsuste majanduslik baas oli nõrk; 2) 

kohalike omavalitsuste organisatsiooni struktuur ei vastanud vajadustele; 3) madal oli ka 

haldusalane oskusteave; 4) poliitiline võim oli kohalike „bosside” käes, s.t. teised 
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poliitilised organisatsioonid ei olnud esindatud (Ståhlberg; Oulasvirta 1996, 92). Komisjoni 

tulemuste põhjal nähti ette valdade liitmist, mille tulemusel oleks valdade arv vähenenud 

poole võrra. Poliitiliste jõudude konsensuse puudumise tõttu seda plaani ei rakendatud. 

Siiski stimuleeris see ettepanek valdade vabatahtlikku ühinemist (Nurminen 1989, 278). 

 

Haldusterritoriaalse reformi tulemused: 

1. ühiskonna bürokratiseerimine tõi kaasa keskvalitsuse kontrolli suurenemise 

munitsipaliteetide tegevuste üle. Uued funktsioonid määrati kohalikele 

omavalitsustele vastavalt seadustele. Rahalisi vahendeid sai kohalik omavalitsus 

ainult ülesannete täitmisteks (Vartola 1988, 129-130); 

2. aastatel 1960-1970. toimunud reformidega muudeti administreerimise praktilist poolt; 

3. reformile ei järgnenud strukturaalseid ega institutsionaalseid muutusi; 

4. Soomes ei ole kohustuslikku omavalitsusüksuste ühendamist toimunud, seetõttu on 

kohalike omavalitsuste keskmine suurus väike ning paljusid teenuseid osutatakse läbi 

ühiste üksuste. Toimunud on detsentraliseerimine ja ülesannete delegeerimine 

kohalike omavalitsustele ja riiklikele agentuuridele (Mäki- Lohiluoma 1999, 343-

345); 

5. liitumine Soomes oli vabatahtlik ja liitumisläbirääkimised võtsid aega kümneid 

aastaid. Lõpuks liitumiseni ikka ei jõutud. Liitumisprotsessid esinesid peamiselt 

piirkondades, kus oli üks suur linn, mida ümbritses rõngasvald (näiteks Porvoo linn ja 

vald). Linnaline asustus oli laienenud maapiirkondadesse. Noored ja jõukamad 

maksumaksjad olid linnast lahkunud, kuid töökohtade tõttu olid sõltuvad linnast 

(Oitmaa; Rõigas 1998, 89).  

 

Soome Siseministeerium ise on esimese haldusreformi tulemusi hinnanud järgnevalt: 

1.  bürokraatiat on märgatavalt vähemaks jäänud; 

2. suurenenud on detsentraliseerimine; 

3. vähendatud on komisjone ja juhatusi jne.; 

4. vähendatud ja ühendatud on omavalitsusseadusi; 

5. maksupoliitika on teravnenud; 

6. tähtsal kohal on erastamised ja  uute ettevõtete loomised; 

7. tugevnenud konkurents; 

8. omavalitsuste ühistegevused on laienenud ja arenenud (Luhtala 2001, 37-40). 
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Teine haldusterritoriaalne reform 

1994. aasta Soome regionaalarengu seaduse alusel moodustati regionaalnõukogud, mille 

ülesanneteks on koostada regionaalarengu kavasid koos kohalike omavalitsuste ja 

riigitasandi võimuorganitega. Teine reform leidis aset 1995. aastal, seoses läänireformiga. 

Reformi tulemusena muudeti 5+1 lääni riiklikuks juhtimiseks (1 Ahvenamaa) 

(Mäeltsemees 2004, 336). Alates 1955. a. kuni 1998. aastani vähenes valdade arv 95 võrra. 

Arvestades niivõrd pikka ajaperioodi, on ühinemiste koguarv suhteliselt väike. Ühinemine 

jõudis lõpule Porvoo linna ja valla osas (Ylönen 1998). Soomes seisuga 1. jaanuar 1999. a. 

oli 452 kohaliku omavalitsuse üksust (kunta), mida võib eesti keelde tõlkida vallana. 

Kohalike omavalitsuste suurused olid väga erinevad. Elanike arv kõikus 129 inimesest 

(Sottunga vald Ahvenamaal) kuni poole miljonini (Helsingis). Kuigi Soome vallas elas 

keskmiselt 11 200 inimest, oli tervelt 84 valla elanike arv väiksem kui 2 000 

(Sisäministeriö 1999). 

 

Teise haldusterritoriaalse reformi tulemused: 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 1999. aastaks ei olnud toimunud märkimisväärseid ülesannete 

muutusi riigi ja omavalitsuste vahel. Kohalikele omavalitsustele oli ülesandeid vähehaaval 

lisandunud just heaolu seisukohalt (Luhtala 2001, 37-40). Ei olnud toimunud ka suuri 

muutusi kohalike omavalitsuste  ühinemiste näol. 

 

Kohalikku omavalitsust peeti Soomes organisatsiooniks, mis peab olema suuteline täitma 

heaoluriigi funktsioone. Soome omavalitsuse seaduse kohaselt pidi kohalik omavalitsus 

igal võimalikul viisil soodustama oma elanike heaolu kasvu ja oma territooriumi jätkuvat 

arengut. Soome kohalikel omavalitsustel lasus kohustus kindlustada elanikele juurdepääs 

põhiteenustele (haridus, tervishoid, sotsiaalhooldus, avaliku korra tagamine), samuti 

osutavate teenuste kvaliteet. Väitekirja lisa kahes on näidatud Soome avaliku sektori 

ülesannete jaotus erinevate tasandite vahel, lihtsustamaks arusaama, milline avaliku sektori 

osa teatud teenuse osutamise eest vastutab. 

 

Kolmas haldusterritoriaalne reform 

Uus reform sai alguse aastal 2000 Soome riikliku regionaalhaldusreformi nime all. See 

reform püüab tänaseni pakkuda uusi ideid efektiivse regionaalhalduse jaoks. Kui Taani on 

sarnase reformi lõpetanud 2007. aastaks, siis Soomes alles käivad debatid läbiviidava 
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reformi üle (Scandinavian Regions Strive for Strong Regional Level Administrative 

Reform Processes and Have Different Outcomes 2007). 2000. aastatel on Soomes 444 

kohalikku omavalitsust, neist 113 suuremad või väiksemad linnad (Kirch 2002, 5). 

  

Uue ideena pakuti välja regionaalset pilootprojekti Kainuu piirkonnale. Kainuu projekt 

kujutab endast uuringut, kas kolmas valitsuse tasand on võimalik. Kainuu regioon valiti 

pilootregiooniks, sest seal on selge regionaalne identiteet. Kainuu regiooni rahastatakse läbi 

riikliku eelarve ja regionaalne omavalitsus otsustab ise, kuhu raha otstarbekamalt 

kulutatakse (Scandinavian Regions Strive for Strong Regional Level Administrative 

Reform Processes and Have Different Outcomes 2007). 

 

Kolmanda reformi tulemustest saab rääkida alles 2012. aastal. Siis lõppeb Kainuu regiooni 

pilootprojekt. Soomes ei ole veel kohalike omavalitsuste optimaalse suuruse küsimust 

suudetud lahendada (Scandinavian Regions Strive for Strong Regional Level 

Administrative Reform Processes and Have Different Outcomes 2007). 

 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et Soomes on sarnaselt Eestiga kohalike omavalitsuste ühinemine 

vabatahtlik ning seetõttu võivad liitumise läbirääkimised võtta aega mitmeid aastaid. 

Sarnaselt Eestile vaieldakse selle üle, kas piirkondi, kus on üks suur linn mida ümbritseb 

rõngasvald, tuleks sundida ühinema või mitte (Oitmaa ja Rõigas 1998, 89). 

 

1.3.3. Taani haldusreformid 

 

Taani riigi puhul saame rääkida kolmest haldusreformist. Esimese reformi vajadus tõusis 

esile 1960. aastatel, mil suurenes avalike ülesannete hulk märgatavalt. Seoses majandusliku 

tõusuga kaasnesid nõudmised sotsiaalvaldkonnas. Koos sellega delegeeriti osa ülesandeid 

riiklikult tasandilt regionaalsele ja kohalikule tasandile, millele järgnes otsus viia läbi 

kohalike omavalitsuste haldusreform (Harder 1973, 132; Pyndt 2002). Reformi eesmärgiks 

oli luua elujõulised kohalikud ja regionaalsed üksused. Taanis toimunud kohaliku 

omavalitsuse reform viidi läbi kõiki olulisi valdkondi hõlmavana. Esimene reform oli 

jaotatud 4 osa vahel, millest reformi kaks esimest osa olid kohustuslikud, kolmas 

saavutatav väikeste omavalitsuste vabatahtliku koostööga (Pyndt 1995). Teiseks Taani 

sotsiaalse uuenemise perioodiks võib pidada 1980-1994 (Kirckert 1997, 169). Viimane 
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haldusterritoriaalne reform Taanis sai alguse 2001. aastal ja lõpetati 1. jaanuar 2007 

seisuga. Reformi kulg oli suunatud ülevalt alla.  

 

Esimeste reformide läbiviimine toimus Taanis 1960. aastate lõpus ja 1970. aastate alguses.  

Reformi peamisteks põhjusteks olid: 

1. olemasolevad vallad ei suutnud hallata ja toota vajalikke teenuseid; 

2. kohaliku omavalitsuse finantssüsteem oli ebapiisav ja ei vastanud enam nõudlusele; 

3. takistatud oli linnade areng, sest väljaspool linnakeskust olev maa kuulus teisele 

omavalitsusele; 

4. parlamendi soov oli detsentraliseeritus, sest pärast 1940.-1945. aasta okupatsiooni 

nõudis Taani juhtimine tsentraliseeritud tegevust, kuid industrialiseerimine ja 

demograafilised ning majanduslikud muutused nõudsid uut lähenemist Taani 

juhtimisele; 

5. vallad soovisid enam otsustus- ja tegevusvabadust; 

6. soov edendada maapiirkondade arengut; 

7.  viimaseks reformi üheks peamiseks eesmärgiks oli linnade ja maakommuunide 

majandusruumi ühendamine üheks kommuuniks (Harder 1973, 132; Kirckert 1997,169; 

Pyndt 2002). 

 

Taanile iseloomulikult tehti ajavahemikus 1962-1966 põhjalikud uuringud ja analüüsid. 

1967.a otsusega moodustati liitumiskomisjon, mille peaülesandeks oli teha ettepanekuid 

liitmisteks ja liitumisi teostada (Pyndt, 2002). Parlament võttis vastu põhikriteeriumide 

kogu, millest omavalitsused ja liitumiskomisjon pidid kinni pidama: 

1. üks linn- üks omavalitsus. Linnu ei tohtinud jagada mitmeks omavalitsuseks ja 

ümbritsevad kohalikud omavalitsused tuli liita linnaga tagamaaks, see andis linnale 

ruumi laienemiseks; 

2. omavalitsuste elanike arv pidi olema vähemalt 4000-6000. Uuringutest järeldati, et 

just sellise suurusega kohalikud omavalitsused on suutelised tagama elanikele 

kvaliteetseid teenused ja olema majanduslikult jätkusuutlikud;  

3. maakonna elanike arv peaks olema 200 000;  

4. maakonnad pidid hõlmama linnu kui ka maaomavalitsusi (erandiks  oli Kopenhaagen, 

mis omas nii maakondlikku kui munitsipaalstaatust); 

5. valdade liitmisel tuli säilitada nende geograafiline terviklikkus; 
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6. vallad pidid omama teatud tööstus- ja äriettevõtete baasi ja omama vajalikku tööjõudu 

(Harder 1973, 154; Pyndt 2002). 

 

Kuigi kõiki sel perioodil toimunud reformiprotsesse võib võtta kokku ühise nimetaja 

„haldusreform” alla, oli tegelikult tegemist erinevate seadustega reguleeritud reformide 

paketiga. Kogu reformide paketi võis jagada neljaks, milleks oli haldusterritoriaalne 

reform; haldusjuhtimis- ja organisatsioonireform; ülesannete ümberjaotus esmatasandi, 

regionaaltasandi ja riigivõimu vahel ja finantsvahendite ümberjaotus tulenevalt ülesannete 

ümberjaotusest (Albæk 1996, 20; Kjellebrg 1988, 56): 

 

Esimese haldusterritoriaalse reformi tulemused: 

1. organisatsiooniliste muutuste poole pealt oli oluline uus kohaliku omavalitsuse 

seadus, mis võeti vastu 1970. a., kus maa ja linnalised kohaliku omavalitsuse üksused 

võrdsustati; 

2. töötati välja uus kaasaegsem kohalike omavalitsuste finantssüsteem, sellega seoses  

muudeti kohalike otsuste ja eelarve riiklikku järelvalvet; 

3. toimus professionaalse avaliku teenistuse areng kohaliku omavalitsuse tasandil, mille 

käigus suurenes täisajaga töötavate ametnike arv; 

4. reformide üheks tagajärjeks oli ka see, et kommuunidevaheline koostöö taandus vaid 

üksikute töömahukamate elualade korraldamisele või spetsiifilisi oskusi nõudvatele 

erijuhtumitele, näiteks prügimajandus, liikluskorraldus, keskkonnaanalüüs jne; 

5. reformide tulemusel loodi tugevam ja usaldusväärsem kohaliku omavalitsuse süsteem, 

mis oli ratsionaalsem, detsentraliseeritud ja produktiivsema teenuste süsteemiga 

(Bogason 1987, 47-48; Bogason 1988, 136; Pyndt 2002; Norton 1994, 329); 

6. valdade ja maakondade suurus on osutunud elujõuliseks; 

7. maapiirkondade areng on olnud kiire, sest inimesed suundusid põllumajandusest tööle 

paremini tasustatud tööstusettevõtetesse, mis liikusid kalli maahinna tõttu linnadest 

ära maale; 

8. Taani kohalik omavalitsus vastutab paljude avalike teenuste ja poliitikavaldkondade 

eest. Peale ühinemist oli reaalseks tulemuseks märkimisväärne elatustaseme kasv. 

Elanikele tagati juurdepääs laiemale hulgale ja paremal tasemel avalikele teenustele, 

sh koolid, raamatukogud, spordikeskused jne. (Vadele 2002, 13; Pyndt 2002; Bogason 

1987, 47-48; Kjellberg 1988, 56-58, 63-64; Norton 1994, 329);  
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9. negatiivsete tulemustena saab öelda, et reformi käigus loodeti suurendada kohalikku 

demokraatiat, kuid see ei läinud nii. Valimistest osavõtt ei tõusnud ja kohalike elanike 

osalus kohalikus demokraatias ei suurenenud; 

10. detsentraliseerimise korral loodeti vähendada riiklikku administratsiooni, kuid 

kadunud tegevusvaldkondade asemele tuli luua uued ja riiklik haldusaparaat suurenes 

veelgi (Pyndt 2002), detsentraliseerimise katsed antud ajahetkel ebaõnnestusid ( 

Kirckert 1997, 169). 

 

Kokkuvõttes haldusterritoriaalse reformi tulemusel liideti 88 alevit ja 979 maakommuuni 

277 suuremaks kommuuniks, teiseks tasandiks jäi 14 maakonda. Hiljem vähenes 

kommuunide arv 275-ni (Harder 1973, 154; Kjellebrg 1988, 56). Taanis 1970. aastail läbi 

viidud omavalitsuste ühendamise järgselt oli väiksema kohaliku omavalitsuse elanike 

arvuks 2457 ja suurimas 462 735 elanikku (Structure and operation of local and regional 

democracy- Danmark 1993, 9). Kogu reformi aluseks oli ülesannete ümberjaotus, mida 

toetasid teised reformid. Ülesannete ümberjaotamise tulemusel läks kohaliku omavalitsuse 

kompetentsi eelnevast rohkem funktsioone (Harder 1973, 154). Omavalitsused muutusid 

usaldusväärsemateks ja finantsiliselt tugevamateks, kohalike omavalitsuste 

majandussüsteem ratsionaliseerus ja muutus lihtsamaks ning vähenes sõltuvus 

riigipoolsetele dotatsioonidele ja hüvistele. Suuremad omavalitsused olid suutelised 

tegelema avalike teenuste pakkuja rolliga (Bogason 1988, 136). 

 

Teise haldusterritoriaalse reformi idee sai alguse juba 1980. aastatel (Kirckert 1997, 169). 

Teise haldusreformi tulemusel: 

1. alustati detsentraliseerimist 1980. aasta algupoolel, see oli kohalikul tasandil ja 

kohalike omavalitsuste initsiatiivil toimuv tegevus. See võimaldas kohalikul tasandil 

integreeritult käsitleda linnade renoveerimise, kodutute ja vaeste eluaseme, 

sotsiaalsete tõrjutute, immigrantide ja vaeste hariduse, tervishoiu ja sotsiaalhoolduse 

probleeme; 

2. alustati dereguleerimist eesmärgiga stimuleerida turumajandust, hiljem lisandus 

seadusandluse kvaliteedi tõstmine; 

3. alustati privatiseerimisega (Kirckert 1997, 169). 

  

Uue haldusreformi vajadust tunnetati juba aastal 1991. Kuid pidev poliitiline debatt 

aeglustas reformi koostamise kulgu. Aastal 2002 alustati uue haldusterritoriaalse reformi 
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kavandamisega ja 2004. aasta alguses võeti vastu otsus, millest enam taganeda ei saanud. 

Taani haldusreform jõudis lõpule aastaks 2007 (Scandinavian Regional… 2007).  

 

Reformi peamised kriteeriumid olid: 

1. üks linn- üks omavalitsus; 

2. omavalitsus peab olema jätkusuutlik; 

3. 4000- 5000 elanikku omavalitsuse kohta ja 200 000 elanikku maakonna kohta (Kirch 

2001, 2; Pyndt 2002). 

 

Kolmanda haldusreformi tulemused: 

1. ühteheitmisel konkurents volikogu kohtadele suurenes ja need kaotasid koha, kes seda 

viimased kaks-kolm koosseisu olid mõnusalt hoidnud (Kübarsepp 2006); 

2. Reform on suunatud ülevalt alla ning selle tulemusel jagati ümber 14 maakonda ja 271 

omavalitsust viieks regiooniks ja 98 omavalitsuseks (Scandinavian Regions… 2007);  

 

Kokkuvõtvalt võib Taani kolmandat haldusterritoriaalset reformi nimetada kiireks. Taani 

riigile omaselt viidi läbi põhjalikud uuringud. Samuti saavutati rahva nõusolek kohalike 

omavalitsuste liitmisel, seda loomulikult läbi põhjalike arutelude.   

 

Kokkuvõtteks 

 

Põhjamaades on toimunud mitmed haldusreformid. Haldusreformide ühe võimalusena  

nägid kõik Põhjamaad kohalike omavalitsuste ühendamist. Sarnaselt alustati reformide 

kavandamist juba pärast Teist maailmasõda. Põhjamaadele iseloomulikult viidi läbi 

eelnevalt põhjalikud uuringud.  

 

Põhjused haldusterritoriaalse reformi läbiviimiseks olid sarnased, kohalikele 

omavalitsustele oli antud täita suhteliselt palju ülesandeid, kuid väiksemad 

omavalitsusüksused ei olnud suutelised neid täitma. Kohalike omavalitsuste tulubaas oli 

nõrk. Kõikidele Põhjamaadele oli iseloomulik ka keskendumine efektiivsusele ja 

majanduslikele näitajatele (Coombes 1998, 8). Mennola väitel iseloomustas just 

Põhjamaade omavalitsusi suur eelarve ja sellest tulenevalt ka avalike teenuste hulk, mida 

kohalikud omavalitsused osutasid, kuid neil oli vähe iseseisvat poliitilist otsustamist 

(Mennola 1994).  
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Enamus Põhjamaid asusid haldusterritoriaalset reformi läbiviima vabatahtlikuse alusel. 

Taani valis esimese haldusterritoriaalse reformi töömeetodiks siiski nn „piitsa ja prääniku” 

meetodi, mille tulemusena liitus ligi 1000 valda vabatahtlikkuse alusel ja 400 

sunniviisiliselt (Pyndt 2002). Juba nimetatult peab lisama, et kõik Põhjamaad on püüdnud 

muuta oma kohalike omavalitsusüksuste suurust läbi mitmete haldusterritoriaalsete 

reformide. 

 

Soome puhul ei saa rääkida haldusterritoriaalse reformi käigus toimunud radikaalsetest 

muutustest, sest vabatahtlik kohalike omavalitsuste ühinemine ei toonud kaasa valdade 

olulist vähenemist. Soomes rakendati kohalike omavalitsuste koostöö süsteemi. Kohalikel 

omavalitsustel anti võimalus täita teatud funktsioone ühiste institutsioonide kaudu 

(Scandinavian Regions...2007). 

 

Haldusterritoriaalsete reformide tulemusel on kõikides riikides vähenenud demokraatia ja 

kasvanud on bürokraatia (Nigol 2003, 30). Haldusterritoriaalse reformiga loodetud 

ametnike arvu vähenemist ei kaasnenud. Näitena võib tuua Eesti, kus on 25 000 ametnikku 

ja nendest on kohaliku omavalitsuse ametnikke ca 5 000. Samasugune on ka riigieelarve 

ning valla- ja linnaeelarvete suhe. Kuid Soomes ja Taanis on need proportsioonid umbes 

pooleks või koguni pöördvõrdelised (Mäeltsemees 2004, 334; Pyndt 2002). Positiivne 

tulemus omavalitsusüksuste ühinemisel oli see, et kohalikud omavalitsusüksused muutusid 

majanduslikult tugevamaks (Murd 1999, 10). Kuna Põhjamaades reformiti mitut 

valdkonda, siis see tagaski uute kohalike omavalitsuste tugevnemise ja parema 

majandusliku tulubaasi (Murd 1999, 11; Nigol 2003, 34).  

 

Eesti haldusterritoriaalse reformi eesmärgiks oli just sellise haldusterritoriaalse süsteemi 

kujundamine, nagu seda on Põhjamaades.   

 

Pärast reforme iseloomustab Põhjamaid suur detsentraliseeritus avalike teenuste 

pakkumisel. Ligikaudu 2/3 avalikest teenustest on kohaliku omavalitsuse hallata. Riigi 

julgeolek, avalik kord ja turvalisus kuuluvad keskvalitsuse vastutusalasse. Ülejäänud 

funktsioonide puhul sõltub nende jaotus funktsiooni komplitseeritusest ja välismõjust. 

Mida keerukam ülesanne, seda kõrgem tasand seda täidab. Näiteks hariduses on 

keskvalitsuse ülesandeks kõrghariduse korraldamine, teise tasandi omavalitsuste 
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ülesandeks kesk- ja kutsehariduse ning esmatasandi omavalitsuste ülesandeks alghariduse 

korraldamine (vaata juurde lisa 2). Just madalamale tasandile delegeeritud ülesannete hulk 

ja maht sõltub sellest, kui suured on omavalitsused.  

 

Kuna Põhjamaades püütakse avaliku halduse ülesandeid täita kõige madalamal tasandil ehk 

kohaliku omavalitsusüksuse tasandil, siis on äärmiselt olulisel kohal omavalitsuse elanike 

arv. Omavalitsuste suuruse võrdlemisel Põhjamaades ilmneb, et kõige sagedamini esineb 

omavalitsusi suurusega 5 000- 20 000 elanikku ühe kohaliku omavalitsuse kohta. Üle 

poolte omavalitsustest jääb eelpool nimetatud vahemikku, seega on omavalitsused piisavalt 

suured, täitmaks neile pandud ülesandeid. Soome ja Eesti puhul tuleb siiski täheldada, et 

ligemale pooled omavalitsused on alla 5 000 elanikuga. Soome olukorra põhjuseks on 

asjaolu, et põhja pool on hõredalt asustatud alad ja territooriumi suurus on omavalitsuse 

jaoks piiravaks teguriks (Regional and Local Government in the European Union 1996, 

231; Siseministeerium 2007). Eesti puhul antud tegur ei peaks olema takistavaks asjaoluks, 

pigem on probleem selles, et väikesed kohalikud omavalitsusüksused kaitsevad ja 

säilitavad oma iseseisvust ning väldivad ühendamist suuremate üksustega.   

 

Sarnane kultuuriline ning geograafiline lähedus andis alust loota, et Eesti halduskorralduse 

arendamine Põhjamaade kogemusi arvestades toob kaasa elanikonna rahulolu ja kohalike 

omavalitsuste majandusliku ning sotsiaalse edu. 
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2. HALDUSTERRITORIAALNE REFORM EESTIS   

 

Käesoleva väitekirja järgnevas peatükis on vaatluse all Eestis toimunud 

halduskorralduslikud muutused alates Eesti Vabariigi ajast kuni tänase päevani. Riigi 

territoorium on üks olulisematest teguritest territoriaalsete struktuuride kujundamisel, 

ometi Eesti haldusterritoriaalne reform oli ainult üks prioriteetidest valitsuse 

reformiprogrammidest. Peamine eesmärk haldusreformil oli tõsta avaliku sektori 

haldusvõimet ja vähendada kulusid, territoriaalsetest muudatustest nähti ühte võimalust 

nende eesmärkide saavutamiseks.   

 

Eestis olemasolevad kohalikud omavalitsused arenesid välja mõisate järgi. Mõisa süda 

ühes temast eraldatud ja ära müüdud taludega ning nende elanikkonnaga moodustasid 

enesest teatud iseseisva omaette üksuse, millest arenesid välja administratiivüksused- 

vallad (Mäeltsemees 1996, 21). Esimeseks haldusterritoriaalseks reformiks võib pidada 

1866. aastal Aleksander II poolt välja antud vallavolikogukonna seadust. Seaduse kohaselt 

oli kohalike omavalitsuste arv ligi tuhat.  1890. aastal toimus haldusjaotusreform, mille 

tulemusel vähenes kohalike omavalitsuste arv neljasajani ja elanike arv kohalikes 

omavalitsustes oli keskmiselt alla 2000 ( Estonica 2007; Mäeltsemees 1996, 23). 

  

Tuginedes Põhjamaade kogemustele, eeldab kehtiva süsteemi muutmine põhjalikku 

eeltööd, reformide kavale on vajalik avalik toetus ja  tuleb saavutada ühiskondlik 

kokkulepe. 

 

2.1. Muutused haldusjaotuses aastatel 1989-1994 

 

Nõukogude ajajärgu lõpus oli alles viisteist rajooni, kuus vabariikliku alluvusega linna, mis 

omasid esma- ja teise tasandi omavalitsuse õigusi ning viimaks kakssada nelikümend kolm 

esmatasandi omavalitsusüksust (Maasik ja Peterson 1993, 14). Verheijen on märkinud ära, 

et kõik kohaliku omavalitsuse üksused sõltusid Moskva käskudest ja allusid neile 

(Verheijen 1998, 213). Eestis puudus traditsiooniline ja välja kujunenud 

haldusterritoriaalne korraldus ning seetõttu Eesti kohaliku omavalitsuse süsteem 

märksõnaga „taasloomine” sai alguse 10. novembril 1989. aastal. Siis võeti vastu kohaliku 

omavalitsuse aluste seadus (ÜVT 1989, 34, 517). Selle kohaselt oli kohaliku omavalitsuse 

süsteem kahetasandiline. Esmatasandi moodustasid vallad, alevid ja linnad (endised 
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rajoonilise alluvusega linnad). Teise tasandi moodustasid maakonnad ja vabariiklikud 

linnad (endised vabariikliku alluvusega linnad) (Ibid). Sellised territoriaalsed struktuurid 

olid suhteliselt sarnased ka teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides (Hughes et al. 2001; 

Brusis 1999). 

 

Reformi põhjused olid järgmised: 

1.   plaanimajanduslik režiim oli tsentraliseeritud ja ebademokraatlik (Illner 2002, 11); 

2.   piirkondlikud valitsemistasandid olid finantsiliselt keskvalitsusest sõltuvad (Ibid); 

3.   majanduslikud struktuurid domineerisid territoriaalüksuste üle ning väikesed kohalikud 

omavalitsuse üksused olid neist sõltuvad (Illner 2002, 12); 

4.  1980. aastate lõpus ja 1990-ndate alguses tõstatas vajaduse haldusterritoriaalse reformi      

järele kommunistlike režiimide lagunemine (Baldersheim ja Illner 1996, 11); 

5. demokraatlike struktuuride loomist piirkondlikul tasandil peeti demokraatia ja õigusriigi  

loomisel äärmiselt vajalikuks (Ibid);  

6. tsiteerides Murdu: „Omavalitsusliku staatuse saamiseks oli vaja vastava haldusüksuse 

poolt töötada välja sotsiaal-majanduslik arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse 

põhimäärus” (Murd 1999, 35).  

 

 

Haldusreformi eesmärgid olid järgmised: 

1. rahvavõimu detsentraliseerimine omavalitsuslikele juhtimistasanditele (Nigol 2003, 44); 

2. riikliku ja omavalitsusliku kindlapiiriline eristamine (Nigol 2003, 43); 

3. territoriaalse haldusstruktuuri reorganiseerimine (ENSV Ülemnõukogu otsus 

„Haldusreformi läbiviimisest ENSV-s” p.1). 

4) ühetasandilise omavalitsussüsteemi rakendamise eesmärk oli võim rahvale lähemale 

tuua ja tagada selle kaudu demokraatia areng ühiskonnas;  

5) taastada Eestis demokraatlik kohalike omavalitsuste süsteem lähtuvalt 1989. aastal 

toiminud poliitilis-majanduslikust olukorrast (Illner 2002, 12; Nigol 2003, 44; Reiljan ja 

Timpmann 2001, 424).  

 

Tulemused toimunud reformide käigus: 

1. „Seoses Riigikogu valimisega ja Ülemnõukogu Presiidiumi volituste lõppemisega, anti 

1992. aasta sügisel omavalitsusliku staatuse kinnitamise õigus vabariigi valitsusele” 

(Murd 1999, 35);  
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2.  enne valimiste toimumist oli 1993. aasta suvel vastu võetud uus kohaliku omavalitsuse 

volikogu valimise seadus (RT I 1993, 29, 505) ja kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadus (RT I 37, 558), kus viidi sisse kahetasandiline kohaliku omavalitsuse süsteem 

(Mäeltsemees 2000, 64); 

3.  tulenevalt uuest põhiseadusest oli vajalik määrata ka alevite staatuse küsimus. Riigikogu 

10. augusti 1993 otsusega „Eesti Vabariigi alevite ümbernimetamine” (RT I 1993, 55, 

762) anti kuuele alevile linna staatus. Sama otsusega anti vabariigi valitsusele õigus 

otsustada ülejäänud alevitele valla või linna staatuse andmine. Valla staatuse saanud 

alevitel jäi õigus kasutada mõistet „alev”.  

4.  selleks, et demokraatlik olla ja võim rahvale lähemale tuua, kehtestati 1993.aasta sügisel 

ühetasandiline omavalitsussüsteem (Preem 2000; Leps 1998; Mäeltsemees 1999, 64-

65), mille tulemusena muudeti osa varasemaid teise tasandi omavalitsuslikke 

funktsioone (tööhõive, päästeteenistus jms) riiklikeks funktsioonideks, sest enamus 

kohalikke omavalitsusi oma ei oleks kandevõimelt suutnud neid täita (Mäeltsemees 

2004, 331; Leps 1998);  

5.  kõigile omavalitsustele jäid ühesugused ülesanded. Nende täitmiseks oli vaja enam kui 

kümmet ametnikku (Preem 2000); 

6. haldusüksustena säilinud maakonnad muutusid riikliku keskvõimu esindajaks 

(Siseministeerium 2005); 

7. omavalitsuslik regionaalne juhtimine muutus sümboolseks, sest sellega tegelesid 

vabatahtlikud maakondlikud kohaliku omavalitsuse üksuste liidud (Mäeltsemees 2004, 

331);  

8.  seadusega sunniti omavalitsusüksust määratlema end linna- või maavallana. Sealjuures 

jäeti lahku alevid ja väikelinnad neid ümbritsevast maa-alast (Preem 2000) ning seetõttu 

kujunesid nn. rõngasvallad; 

9. kuna Eestis ei suudetud adekvaatselt käsitleda omavalitsusüksuste haldussuutlikkuse 

tagamise probleeme, siis ei arvestatud piisavalt ka riigi erinevate piirkondade 

majandusliku arengutaseme ja –tempo ebaühtlusest tulenevaid probleeme. Loodud 

kohalike omavalitsuste rahastamise süsteem võttis enamikult kohalikest omavalitsustest 

võimaluse valla või linna majandus- ja sotsiaalset arengut  tõhusalt toetada, valdade 

areng muudeti sõltuvaks keskvalitsuse rahaeraldistest (Verheijen 1997). 
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2.2. Muutused haldusjaotuses aastatel 1995-2005 

 

Olukord enne reformi teostamist oli järgmine: vabariigi valitsuse seisukohalt ei 

eksisteerinud Eestis efektiivset ning kodanikele orienteeritud avalikku haldust, mis oleks 

olnud suuteline toetama erasektori kui ka kogu ühiskonna arengut (Nigol 2003, 47). 

Sarnaselt Taani riigile ei saanud Eesti riik jätta tähtsate avalike teenuste haldamist 

väikestele valdadele, sest neil puudus selleks professionaalne administratsioon. Eesti riik 

vajas suuremaid kohalikke omavalitsusi (Pyndt 2002). Eesti vajas kohalike omavalitsuste 

süsteemi korrektset väljaarendamist. 

 

Olukord sellel ajal oli paljuski sarnane Taani olukorrale aastatel 1960. Vallad olid väikesed 

ja puuduliku personaliga, väikesed vallad ei olnud majanduslikult jätkusuutlikud, linnad ei 

saanud areneda väljapoole, sest linnu ümbritseva maa omanik oli tihti teine omavalitsus, 

omavalitsuste omafinantseerimise tase oli madal ning 1990. aastate lõpul oli Eesti riik veel 

üsna tsentraliseeritud riik võrreldes teiste Põhjamaadega (Pyndt 2002). 

 

Haldusreformi kontseptsiooni kohaselt oli reformi eesmärgiks kujundada kohaliku 

omavalitsuse süsteem, mille iseloomustavateks joonteks oleks: 

1. elanike osalemine elutähtsate küsimuste lahendamisel; 

2. demokraatlik juhtimine; 

3. kohaliku omavalitsuse konkurentsivõime tagamine; 

4. seadusandluse korrektne regulatsiooniaste ja ühetähenduslikkus; 

5. omavalitsustele peale pandud ülesannete ja nende täitmiseks olevate vahendite hulga 

ning omavalitsusüksuste suuruste ja terviklikkuse tasakaalustamine; 

6. avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine elanikkonnale (Pomerants 

2001; Siseministeerium 2005);  

7. kohaliku omavalitsuse elanike arvu alammääraks sai 3500 elanikku (Haldusterritoriaalne 

reform 2004); 

8. elujõulise ettevõtluse arendamine (Kõre 2005, 62; Mäeltsemees 2004, 434). 

  

Reformi teostamine sai alguse 1995. aastal muudetud seadusega. Siinkohal loodeti 

ebakõlade tasandumist, kuid tegelikult loodi vaid võimalus valdade liitmiseks. Üksmeel 

seisnes selles osas, kus arutati maakondade arvu vähendamise, keskasutuste 
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institutsionaalsete rollide  määratlemise ja ministri poliitika kujundamise võimete tõstmise 

üle. Sihikule oli võetud ju ka avalik teenistus (Drechsler ja Esta 1997). 

 

1998. aaastal teatas Eesti Vabariigi valitsus, et vabatahtlikud ühinemised saavad toimuda 

kuni 2002. aasta kohalike omavalitsuste valimisteni, pärast seda hakkavad toimuma 

ühinemised riigi initsiatiivil. Vabatahtlikul ühinemisel on kohalikul omavalitsusel õigus 

otsustada protsessi konkreetne käik. 2000. aastal kommenteeris regionaalminister Toivo 

Asmer, et haldusterritoriaalne reform peab olema radikaalne. Ta pakkus välja 15+5 kava, 

mille järgi iga maakond oleks muutunud üheks vallaks ja omavalitsusteks jääks viis 

suuremat linna (Kärssin 2000). Kuna omavalitsuste funktsioone ei oldud kindlaks 

määratud, siis see kava täitmisele ei jõudnud. 2001. aastaks tundus, et reform on 

määramata ajaks peatatud. Tegelikult teostati sel ajal Eesti omavalitsusüksuste hindamise 

strateegiat 2001-2003 (Kala 2001, 4). Siseminister Looduse kava kohaselt sooviti, et 

reformiga hakkaksid tegelema maavanemad (Pulver 2001). 18. jaanuaril 2002 vastu võetud 

koalitsioonileppes märgiti ära, et senine haldusterritoriaalse reformi kava ei õigusta ennast. 

Otsustati kindlustada otseste liitumiskulude katmine riigieelarvest (Koalitsioonilepe 2002). 

Riik oli selleks hetkeks valinud „piitsa ja prääniku” meetodi nagu seda oli teinud Taani.  

„Präänikuks„ oli toetus suuruses 370 kr iga kohaliku omavalitsuse elaniku kohta. 2003. 

aasta koalitsioonileppes pöörati ka tähelepanu kohalike omavalitsuste hetkeseisule ja 

edasistele arengutele. Vastu võetud koalitsioonileppes määratleti eesmärgid, mis 

puudutasid kohalike omavalitsuste eelarvete kujunemist ja üksuste vabatahtlikku ühinemist 

(Koalitsioonilepe 2003). 2003. aastal põhiseaduse paragrahvi 156 muudatusega taastati 

kohalike omavalitsuste ühinemisvõimalused. 2005. aasta koalitsioonileppes lubatakse 

kohalike omavalitsuste ühinemist soodustada (Koalitsioonilepe 2005).  

 

Saavutatud tulemused: 

1. eesmärk, mis kujutas endast rahvavõimu vabariigisisese detsentraliseerimise kohalike 

omavalitsuste juhtimistasandil ning võimaluse eristada riiklikku ja omavalitsuslikku 

juhtimist, on täidetud; 

2. ajavahemikus 1996-1999 ühinesid kaheksa paari omavalitsusüksusi (Estonica 2007); 

3. aastatel 1999 kuni 2005 toimusid veel mitmed kohalike omavalitsuste vabatahtlikud 

ühinemised. Tulemusena jäi Eestisse 2005. aastaks 227 kohalikku omavalitsusüksust; 
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4. koolide rahastamise põhimõtted muutusid. Kohalike omavalitsuste tulubaas suurenes 

haridusasutuste rahade arvelt. See andis liitunud kohalikule omavalitsusele vabamad 

käed väikeste külakoolide sulgemisel (Mäeltsemees 2004, 433). 

 

Eesmärgid, mis jäid saavutamata: 

1.  ühinenud omavalitsustes ei ole saavutatud kokkuhoidu kohalike omavalitsuse ametnike          

arvus ja halduskuludes- need arvud on hoopis tõusnud;  

2. 2004. a. olukord anndis tunnistust, et mitmed kohalikud omavalitsused ei soovinud 

endiselt ühinemist, kuigi ei olnud arenguvõimelised (Mäeltsemees 2004, 433); 

3. ei ole saavutatud vallas elavate inimeste piirmäära- 3500 elanikku kohaliku 

omavalitsuse kohta; 

4. ei ole paranenud teenuste kvaliteet ja kättesaadavus; 

5. ei ole suudetud elujõulist ettevõtluse arendamist tagada maapiirkondades. 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et üheksakümnendate aastate teisel poolel diskuteeriti 

olemasoleva süsteemi modifitseerimise üle, mitte radikaalsete muutuste üle. Kohalike 

omavalitsusüksuste haldusterritoriaalsed muudatused ei parandanud Eesti halduskorraldust 

ega kodanikule orienteeritust. Euroopa Komisjon rõhutas 2000. ja 2001. aasta 

eduaruannetes, et Eesti peab tegema edasisi pingutusi just haldussuutlikkuse tugevdamiseks 

ja parandama koostööd erinevate institutsioonide vahel (Comission 2000, 68; Comission 

2001, 71). Haldusterritoriaalne reform venis aastaid sarnaselt Soomele, kus ligi 

viieteistkümne aasta jooksul ei toimunud kohalike omavalitsuste arvus märkimisväärseid 

muudatusi. 

 

2.3. Haldusterritoriaalne reform alates 2006. aastast 

 

Alates 2006. aastast on püütud kohalike omavalitsuste süsteemi edasi arendad ja ei ole 

endiselt veel reformiga lõpetatud. Tabelis 2 selgub, et Eestis on valdavalt tegemist väikeste 

omavalitsustega ehk 36,6 % on alla 2001 elanikuga. Põhjuseks võib pidada endiselt 

nõukogudeaegse haldussüsteemi territoriaalset jaotust. Sellest tulenevalt on üks probleem 

endiselt seotud omavalitsuste suurusega. Kui kahetasandiline omavalitsussüsteem 

(maakond, vald) võimaldab seda lahendada paindlikumalt, siis ühetasandiline paneb teatud 

nõude omavalitsuse suurusele. Näiteks tervishoiuga peab tegelema valla- või linnaarst 

olenemata kohaliku omavalitsuse suurusest (Uustal 1996, 56). 
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  Tabel 1 

  Kohalikud omavalitsused elanike arvu järgi 1.1.2007 

 

Elanike arv Omavalitsusüksuste arv Osatähtsus koguarvust % 

Üle 250 001 1 0,4 

Üle 100 000 1 0,4 

50 001-100 000 1 0,4 

10 001- 50 000 14 6,2 

5001-10 000 27 11,9 

2001-5000 65 28,7 

1001-2000 83 36,6 

Alla 1000 35 15,4 

Kokku 227 100 

 

Allikas: Siseministeerium 2007. 

 

Kokkuvõtvalt 2007. aastal oli Eesti Vabariigis 15 maakonda 227 omavalitsusega, 

haldusüksust, neist linnu 33, valdasid 194 ja 14 vallasisest linna (Siseministeerium 2007).  

 

Lõpetuseks võib märkida, et veel praegugi on Eesti territoriaalstruktuurid pidevas 

muutumises. Sellepärast on veel vara anda lõplikku hinnangut sellele, milline mõju on 

haldusterritoriaalsetel reformidel kohalike omavalitsuse struktuuridele. 

 

2.4. Karksi piirkonna haldusterritoriaalne reform 

 

Uuringus osutusid valituks kohalikeks omavalitsusteks Karksi-Nuia linnas ja Karksi vallas 

läbi viidud vabatahtlik ühinemine seoses kolme põhjusega: 

1. töö autor on ise elanud Karksi piirkonnas sel ajal, kui vabatahtlikku ühinemisprotsessi 

ette valmistamistati ning reformi läbi viidi; 

2. Karksi näide hõlmab kahte omavalitsust, kus ühinemisprotsessist võtsid osa linn ja seda 

ümbritsev rõngasvald; 
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3. töötamine Tõrva Linnavalitsuse haridussüsteemis Helme valla elanikuna, annab mulle 

võimaluse magistritöö koostamisel saadud teadmisi rakendada Tõrva linna, Helme valla 

ja Põrdala valla liitumise kavandamisel. 

 

Piirkonna tervikliku arenemise seisukohalt oli Karksi piirkonna omavalitsustel kaks 

võimalikku valikut: 

1. arendada edasi ja laiendada olemasolevat koostööd; 

2. viia läbi omavalitsusüksuste liitmine ning jätkata ühise omavalitsusena. 

Karksi-Nuia linn ja Karksi vald otsustasid valida vabatahtliku ühinemise tee. Selgitusena 

peab mainima, et algselt kandis Karksi vald hoopis Polli valla nimetust, mis muudeti 

1997.a. Karksi vallaks, informatsiooni täpsuse tõttu on Polli valla nimetus kantud 

sulgudesse. 

   

Töö selles osas on kirjeldatud Karksi piirkonnas toimunud omavalitsuste (Karksi- Nuia linn 

ja Karksi vald) vabatahtliku ühinemise protsessi. Antud on ülevaade eeldustest ja 

põhjustest reformi läbiviimiseks. Välja on toodud, miks Karksi vald võttis ühinemise ette 

ning kirjeldatud omavalitsuste ühinemise eesmärke: kultuurilisi, majanduslikke kui ka 

poliitilisi põhjuseid ning ühinemisega kaasnevaid ohtusid ja takistavaid asjaolusid. 

Lõpetuseks on kokkuvõte reformi tulemustest, milles kirjeldatud ühinemise mõju valla 

haldussuutlikkusele. Kolmandas osas on analüüsitud omavalitsuste ühinemise mõju 

haridus- ja kultuuriteenuse kättesaadavusele ja kvaliteedile, antud põhjalik ülevaate 

muudatustest ühinenud omavalitsuse haridus- ja kultuuriteenuste kohta.  

 

2.4.1. Ühinemisprotsess 

 

Karksi piirkonna näite puhul pidas Karksi- Nuia Täitevkomitee diskussiooni ühinemist 

vallaga juba 1991. aastal, sellele järgnes ühinemisettepanek. Külanõukogu oli vastu. Kuid 

1993. aasta kohalike valimiste järgselt tegi Karksi (sellel ajal veel Polli) Vallavolikogu 

esimees Mati Jassik ning vallavanem Arvo Maling ettepaneku Karksi- Nuia linnale 

moodustada ühine töögrupp, mis hakkaks uurima ühinemisega seotud probleemistikku. 

Linna eitavaks põhjuseks oli võimu vahetumine. Kindlalt võib väita, et Arvo Maling ja 

Mati Jassik olid omavalitsuste ühinemise idee kandjad ja elluviijad, kes arvasid, et linn ja 

vald moodustavad koos terviku, mida on otstarbekas juhtida ühtse omavalitsusüksusena 

(Dobrus 2007).  
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Uuele katsele asuti arenguseminari käigus, kus keskenduti koostöövõimaluste arendamisele 

Karksi- Nuia linnaga ja võimaliku ühinemisele, see leidis aset oktoobris 1995. 1996. aasta 

jaanuaris otsustas Karksi vallavolikogu teha uuesti ettepaneku Karksi-Nuia linnale 

omavalitsuste ühinemiseks. Sellel korral oli linnavolikogu otsus positiivne. Oldi nõus valla 

ja linna ühinemismenetluse alustamisega. Märtsis 1996 tegi Karksi (Polli) vallavolikogu 

ettepaneku moodustada ühinemiskomisjon. Linnavolikogu arvamus oli, et kõigepealt tuleb 

rahva arvamus teada saada (OÜ Geomeedia 2001, 20).  

 

Aprillis 1996 toimus Karksi valla ühinemiskomisjoni ja Karksi- Nuia linna 

koostöökomisjoni esimene ühisistung. Seaduse järgi pidid  ühinemiseks vajaminev 

dokumentatsioon hiljemalt mai lõpuks 1996 valmis olema ja maavanemale esitama. Suund 

ühinemisele oli võetud 1996. a. kohalike valimiste käigus. Kuid seoses järjekordse 

võimuvahetusega linnas teatas linn oma esindajate vahendusel maikuus toimunud 

kohtumisel, et ühinemisküsimused võetakse päevakorrast maha (OÜ Geomeedia 2001, 20).  

 

Veebruaris 1997 moodustasid  Karksi vallavolikogu ja Karksi-Nuia linnavolikogu ühise 

haldus-, koostöö- ja arengukomisjoni, mis tegi 12. novembril 1997 mõlemale volikogule 

ettepaneku võtta vastu omavalitsuste ühinemise otsus hiljemalt 1999. aasta korraliste 

kohalike omavalitsuste valimiste ajaks. 17. novembril 1997 tegi vallavolikogu ka vastava 

otsuse, kuid linnavolikogu sellega 10. detsembril ei nõustunud. Novembris 1997 tegi 

vallavolikogu linnavolikogule ka ettepaneku korraldada rahvaküsitlus jaanuaris 1998. 

Linnavolikogu  vastas järjekordselt eitavalt. Järgnesid kohalike omavalitsusjuhtide 

sõnavõtud ajakirjanduse vahendusel (Dobrus 2007). Linnavolikogu otsuse kohaselt 

puudusid vahendid omavalitsusüksuste ühinemise korrektseks ettevalmistamiseks ja 

teostamiseks, samuti ei olnud selged garantiid, mis tagaksid ühinemisprotsessi arusaadava 

ja tulemusliku elluviimise. Ebapiisavaks hinnati ka otsuse tegemiseks vajalikku analüüsi ja 

omavalitsusüksuste eelnevat koostöökogemust (OÜ Geomedia 2001, 20).  

 

Aprillis 1998 saabus hetk, kui Karksi-Nuia linnavolikogu tegi vallavolikogule ettepaneku 

ühisteks aruteludeks ühinemisküsimustes. Vallavolikogu teatas, et on ettepanekuga nõus. 

Siis algasid ühiste töörühmade läbirääkimised ja ühinemise ettevalmistamine. Detsembris 

1998 tegi linnavolikogu vallavolikogule ühinemisettepaneku. Vastus oli jaatav ning 
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rahvaküsitlus otsustati läbi viia koos 1999.a. riigikogu valimistega. Viimaks 1999. aasta 

märtsis sõlmisid linn ja vald ühinemislepingu. Märtsis 1999 viidi läbi rahvaküsitlus, kus 

üle poole küsitlusel osalenud elanikest oli omavalitsuste ühendamise poolt. Aprillis 1999 

võeti vastu otsus taotleda Vabariigi Valitsuselt haldusterritoriaalse korralduse muutmist 

ning esitati vajalikud dokumendid Viljandi maavanemale ning 8. juunil 1999. aastal 

algatati Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 184 haldusterritoriaalse korralduse muutus 

Karksi valla ja Karksi-Nuia linna osas 1999. aasta kohalike valimiste ajal (Dobrus 2007; 

OÜ Geomedia 2001, 20). 

 

Karksi-Nuia Linnavalitsuse nõudmiseks oli, et uue loodava kohaliku omavalitsuse nimeks 

saaks Karksi-Nuia vald. Selle vastu olid aga Karksi valla elanikud ja isegi siseministeerium 

ja vabariigi valitsus, mis lähtus Viljandi Muuseumi ekspertarvamusest ja toetas valla 

nimena Karksit (Sakala 1999). 

 

Kokkuvõtvalt  Karksi valla ja Karksi-Nuia ühinemise lõpliku otsuse langetamisel oli 

määravaks omavalitsusjuhtide pooldav hoiak. Seoses sellega, et puudusid eelnevad 

uuringud, mis oleks pidanud kajastama liitumiste positiivseid ja negatiivseid mõjusid, oli 

loogiline, et ühinemise protseduurid võtsid arvatust rohkem aega. OÜ Geomedia uuringus 

tuli välja, et aktiivsem pool oligi vald, kes ühinemismõtte algatas ja püüdis ühinemist läbi 

viia ja viimaks selle ka saavutas. Probleeme tekitas võimuvahetus linnas (OÜ Geomedia 

2001, 20).  

 

2.4.2. Ühinemise mõjud vallaelanikele ja eelarvele 

 

Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on kohaliku elanikkonna teenindamine. Just sellepärast 

on oluline teada ühinemise tagajärgede hindamisel, milliseid mõjusid ja muutusi põhjustas 

omavalitsuste ühinemine kohalikele elanikele.  

 

1. Elanikkond pärast kohalike omavalitsuste ühinemist: 

Eesti Rahvastikuregistri andmebaasi andmetel elab seisuga Karksi vallas 01.01.2007 4141 

elanikku. Rahvastiku dünaamikat jälgides saab kindlalt väita, et rahvaarv väheneb tasapisi, 

piltliku ülevaate saab vaadates tabel 2-te.  
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Tabel 2. 

Rahvaarv Karksi vallas 01. jaanuaril 1997-2007  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Külad 2533 2483 2478 2432 2370 2294 2237 2216 2195 2114 

K- Nuia 

linn 

2293 2278 2269 2195 2178 2159 2144 2082 2059 2027 

Kokku 4826 4761 4747 4627 4548 4453 4381 4298 4254 4141 

  

Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007. 

 

Valla rahvaarvu peamiseks mõjutajaks on olnud 1990. aastatel negatiivne rändeiive: 1993- 

1998. aastal ületas vallast ärakolinute arv 277 võrra valda elama asunute arvu. Sama 

tendents on olnud jätkuv tänaseni. Vallast väljaregistreerimist saab põhjendada järgmiste 

asjaoludega:  

1. elanike väljaregistreerimine elu- ja töökoha muutumisel. Tingitud asjaolust, et töökohti 

on Karksi vallas vähe ja töökoha leidmisega väljaspool valda ja Viljandi maakonda 

võetakse ette elukohavahetus; 

2. elanike väljaregistreerimine seoses õpingutega. Karksi vallast pärit noored, kes õpivad 

ülikoolides ja ametikoolides, registreerivad end välja eesmärgiga taotleda sotsiaalseid 

hüvitisi teistelt omavalitsustelt; 

3. elanikeregistrisse kandmata elanikud. Vallas elab inimesi, kelle aadressandmeid ei ole 

kantud Eesti Rahvastikuregistri andmebaasi ja kes ei oma sissekirjutust valda. Eesti 

Vabariigi seadusandlus ei luba omada mitut elukohta ja samas ei nõua ka otseselt 

sissekirjutust; 

4. elanikeregistrisse kantud, kuid mujal elavad inimesed. Olukorda tingib vabadus kui ka 

elamine rendipinnal, millele rendileandja pole nõus rentnikku sisse kirjutama. 

Sissekirjutusega on seotud omavalitsuse eelarve tulubaas (tulumaksu laekumine) ja 

kulud (õpilaskoha maksumus jms teenuste maksumus) ning seepärast on elanikeregistri 

andmete tõepärasus väga oluline (Karksi valla arengukava aastani 2010, 13). 

 

Aastatel 1993- 2007 on elanikkond vähenenud maapiirkonnas 537 ja vallakeskuses 387 

inimese võrra. Kokku on rahvaarv vähenenud 924 inimese võrra (keskmiselt 50 inimest 

aastas). Mitmed inimesed on kolinud linna ja jätnud oma maakodu, sest infrastruktuur on 



 51 

puudulik ja teenuste kättesaadavus raskendatud (Laande 17.01.2007; Põllumäe 

17.01.2007). 

 

Vaadeldud 15- aastasel perioodil (1993-2007) on nii linnas kui külades kõige enam inimesi 

elanud 1994. aastal. Seejärel on alanud elanike arvu langus, mis 1998. aastal külades tegi 

väikese tõusuhüppe, kuid kohe taas langes, sest loomulik iive on külades vaadeldud 

perioodil olnud negatiivne. 1996. ja 1997. aastal on Karksi-Nuia linna rahvaarv olnud 

sama. 2007. aastaks on rahvaarv langenud võrreldes 1997. aastaga 14,7%.  

 

Tööealiste inimeste osakaal vallas on Eesti keskmisest suurem, 2540 inimest ehk 38 % 

kogu vallas elavast elanikkonnast (Dobrus 2007). 

 

2. Eelarve on aastatega muutunud: 

Omavalitsuse rahanduspoliitikat saab ellu viia eelarve kaudu, kus finantsvahendite 

jagamine sõltub kohaliku omavalitsuse poliitilisest otsustamisprotsessist. 

 

Valla- või linnaeelarve ning riigieelarve vahekorra seaduse (RTI 1995, 94, 1627) alusel 

saavad kohalikud omavalitsused riigieelarvest vahendeid eelarvete toetusfondi kaudu ning 

sihtotstarbeliste eraldistena. Keskvalitsuse toetusfondi jaotamisel võetakse aluseks 

eeldatavad laekumised kohalikku eelarvesse riiklikest maksudest, omavalitsuse alaliste 

elanike arv ning omavalitsuste erisused. Sihtotstarbelised eraldised olid 1999. aastal 

üldhooldekodude, õpilaste transpordi jms toetamiseks ning olid suhteliselt väiksemahulised 

(Kohalike omavalitsuste eelarvete täitmise aruanne 1999). 2000. aasta riigieelarvest 

omavalitsustele sihtotstarbelisi eraldisi ei tehtud (Siseministeerium 2005). 

 

Lisaks nimetatule kuuluvad tulusiirete alla ka riikliku investeeringute programmi kaudu 

omavalitsusele antav investeeringute toetus ning eraldised ministeeriumide kaudu. Peale 

nende on veel eraldised maakondlikest toetusfondidest, laekumised teistelt omavalitsustelt 

neile osutatud teenuste eest, laekumised eelarvevälistest ja muudest fondidest (Kohalike 

omavalitsuste eelarvete täitmise aruanne 1999). 

 

Karksi valla kulude ja tulude struktuur on toodud lisa seitsme, kaheksa, üheksa ja lisa 

kümne all. Karksi valla suurimaks kuluartikliks on 2007. aastal konkurentsitult 23 124 426 

krooniga haridus. Õpetajate palkade maksmise üleminekuga riigilt kohaliku omavalitsuse 
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pädevusse 2001. aastast alates on hariduskulude osakaal suurenenud just selle võrra. 

Tähtsuselt järgmiseks kulukategooriaks oli Karksi vallas kultuur, vaba aeg ja religioon, 

kuid see kulu ületas vaid 42 823 krooniga üldvalitsemise kulusid ja siinkohal tuleb ära 

mainida, et siia alla on toodud ka muusika- ja spordikooli eelarved. Üldvalitsemise, 

kultuuri ja spordi ning sotsiaalhoolekande osakaal oli ligikaudu 12%, tervishoiule läks vaid 

veidi üle 0.08 protsendi kulude üldmahust. Muude kulude hulgas oli suurima osakaaluga 

laenude teenindamise kulu (8% kogukuludest), millest laenude tagasimaksmine moodustas 

5% (Karksi valla eelarve 2007). 

 

Kohalike omavalitsuste funktsioonide finantseerimine erineb oluliselt keskvalitsuse tasandi 

finantseerimisest. Maksubaase, mida on kohalikel omavalitsustel lihtne ja odavam 

administreerida, on vähe (de Mello 2000, 366). Karksi vallale delegeeritud funktsioonide 

täitmisega kaasnevad kulud ületavad 2007. aasta eelarves tulusid. Tuludena 2007. aastal on 

arvestatud 48 147 819 krooniga, kuid eelarve mahuks nähakse ette 52 567 910 krooni, mida 

on 4 420 091 krooni rohkem, kui kohalik omavalitsus tuludena saab. Enne kohalike 

omavalitsuste ühinemist ei ületanud tulud kulusid, sest mõlemad haldusüksused olid 

sarnased maksutulude taset mõjutava ettevõtluse arengutaseme ja elanike sissetuleku 

taseme poolest. 

 

Karksi vallas moodustasid maksutulud kohaliku omavalitsuse kogutuludest 1998. aastal 

49,2 % ja 1999. aastal 52,5 %. Karksi-Nuia linnas moodustasid maksutulud kohaliku 

omavalitsuse kogutuludest 1998. aastal 47,8 % ja 1999. aastal 43 %. Seega oli Karksi valla 

ja Karksi-Nuia linna fiskaalautonoomia omatulude osatähtsuse aspektist ulatuslikum kui 

enamikus EL riikides.  

 

Eesti kohalike omavalitsuste suurimad maksutulud jagunevad kaheks: 

1) riiklikud maksud, mis tervikuna või osaliselt laekuvad kohalikesse eelarvetesse; 

2) kohalike volikogude poolt kehtestatud kohalikud maksud. 

Riiklikest maksudest, mis laekusid omavalitsuste eelarvetesse oli üksikisiku tulumaks 56 % 

ulatuses ja maamaks 100 % ulatuses (Siseministeerium 2007). 

 

Karksi vallas andis 1998. aastal  üksikisiku tulumaks 29,6 % kogutuludest, 1999. aastal 

35,6 % kogutuludest. Karksi-Nuia linnas andis 1998. aastal üksikisiku tulumaks 46,7 % 

kogutuludest, 1999. aastal 41,7 % kogutuludest. Seega oli Karksi valla eelarves füüsilise 
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isiku tulumaksust laekumise summa märgatavamalt väiksem, kui oli seda Karksi-Nuia 

linnal. Karksi valla eelarvesse laekus 1998. aastal 1 610 000 krooni ka maamaksu näol, 

Karksi-Nuia linnale lisandus kõigest 93 000 krooni ehk 1% maksudest. 1999. aastal laekus 

vallale 1 500 000 krooni ja linnale 121 000 krooni maamaksust. 2007.aastaks laekub 

Karksi valda riiklikest maksudest 24 452 400 krooni, mis moodustab 50,8 % kogu tuludest. 

Sellest 45,3 % on kogutud füüsilise isiku tulumaksu ja 5,5 % maamaksu näol. 2007. aastal 

arvestati kohalikku eelarvesse laekuvate riigimaksude hulka ka nn. ressursimaks, mis ei ole 

olemuselt maks, vaid tasu kaevandamisõigus-, saaste- ja vee erikasutamise eest. Kuid antud 

tululiigi osakaal on tühine moodustades kõigest 0,4 % kogutuludest.  Järelikult ei ole 

kohaliku omavalitsuse riiklikest maksudest laekunud tulude protsent eriti muutunud. (vaata 

lisa 5, 6 ja 7). 

 

Valla- ja linnaeelarve ning riigieelarve vahekorra seaduse (RT1 1995, 94, 1627) alusel said 

kohalikud omavalitsused riigieelarvest vahendeid eelarvete toetusfondi kaudu ning 

sihtotstarbeliste eraldistena. Toetusfond moodustas Karksi vallas 1998. aastal ligi 35,7 % 

kõigist omavalitsuse poolt saadud tuludest. Sihtotstarbelised eraldised olid määratud 

üldhooldekodude, õpilaste transpordi jms. toetamiseks ning olid suhteliselt 

väikesemahulised, kõigest 1,6 %. Karksi valla eelarvesse lisandus 21 665 krooni 

maakonnast jaotavast toetusfondist. Karksi vallas 1999. aasta eelarves olid vastajad 

näitajad järgmised: riigieelarve toetusfond 33,7 %, sealhulgas lastetoetus moodustas 0,6, 

teedetoetus 1,4 ja üldhooldekulude toetus 0,3 protsenti tuludest. Maakonna toetusfondist 

saadi 35 208 krooni ehk 0,4% eelarvele juurde. Maakonna toetusfondist saadud tulu oli 

kasvanud 0,1 protsendi võrra. Karksi-Nuia linna toetusfondist saadud tulud olid 1998. 

aastal 21 % ning 1999. aastal 21,4 %. Aasta jooksul oli see kasvanud 0,4 %, kuid jäi ikkagi 

alla vallale. Muudest omavalitsuse fondidest oli 1998. aastal eelarvele lisandunud linnas 

65 000 krooni ja 1999. aastal ei saadud ühtegi krooni. Kui 1998. aastal lisandus Karksi-

Nuia linna eelarvesse hooldekodude toetus 0,2 % ja laste koolitoetus 0,6 % ulatuses, siis 

1999. aastal ei lisandunud isegi neid summasid mitte.   

  

Karksi vald ja Karksi- Nuia linnn ei olnud enne ühinemist rakendanud kohalikke makse. 

Kohalike maksude vähese rakendamise põhjuseid oli mitu. Kohalike maksude 

administreerimine oli tülikas ja kallis, maksudest kõrvalehoidmist oli raske vältida. Selle 

tulemusena jäid kohaliku maksu rakendamisest saadavad tulud reeglina väikeseks, samuti 
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maksutulude suurenemisel vähenes riigieelarvest eraldatav toetus kohalikule 

omavalitsusele (Reiljan ja Timpmann 2001, 430).  

 

Maksude ja tulusiirete järel olid 1998. aastal ja 1999. aastal tähtsuselt järgmiseks Karksi-

Nuia linna tuluallikaks laenud. Enne kohalike omavalitsuste ühinemist Karksi 

vallavalitsusel laene ei olnud. Pärast kohalike omavalitsuste ühinemist on seoses suurte 

investeeringutega (Karksi valla Kultuurikeskuse, Karksi-Nuia Lasteaia ja Karksi-Nuia 

linna teede- ja kanalisatsioonivõrgu väljaehitamise) võetud mitmeid laene. 

 

Karksi valla ja Karksi-Nuia linna ühinemise eesmärgina oli nimetatud halduskulude 

kokkuhoidu ja avaliku teenuse kvaliteedi paranemist. Käesolev töölõik analüüsis 

omavalitsuste ühinemise mõju, omavalitsuse demograafilist muutumist ja Karksi valla 

eelarve muutusi. Ühinemiseelselt oli Karksi valla ja Karksi-Nuia linna rahvaarv võrreldav. 

Ka üldhalduskulude suurus oli neis omavalitsustes ühinemiseelselt võrreldav. Linna eelarve 

oli valla eelarvest veidi suurem, kuid mitte oluliselt. Põhjuseks oli lihtsalt valla väiksem 

munitsipaalasutuste arv ja valdavas osas toimus teenuste eest tasumine linnale. 

Ühinemiseelselt oli Karksi vallas elu stabiilsem, töö rahulikum, sest vallaasutuse võrgustik 

oli korrastatud ja suuri probleeme ei eksisteerinud, seda kinnitavad mitmete 

intervjueeritavate arvamused (Laande 08.01.2007; Laande 17.01.2007; Muska 25.01.2007; 

Põllumäe 17.01.2007). Selgus ka, et omavalitsuse eelarvekulud ei ole vähenenud, vaid on 

hoopis suurenenud. Vaata lisa 8. 
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3. KARKSI VALLA LIITUMISE MÕJU KULTUURI- JA HARIDUSTEENUSE 

KÄTTESAADAVUSELE JA KVALITEEDILE 

 

Väitekirja eesmärk on uurida ühinemise tagajärjel toimunud sisulisi muutusi kohaliku 

omavalitsuse haridusteenuse ja kultuuriteenuse korraldamisel. Käesoleva peatüki eesmärk 

on anda ülevaade kohalike omavalitsuste poolt pakutavate teenuste kättesaadavusest ja 

kvaliteedist. Kvaliteedi osas peetakse silmas erialaspetsialiste olemasolu (erialaspetsialistid 

on inimesed, kes haldavad kultuuri- ja haridusasutusi nt rahvamaja, raamatukogu, lasteaeda 

jne). Kättesaadavust näitab ära see, kas tööl käival inimesel on võimalik teatud teenust 

tarbida, kuidas on korraldatud transport teenust osutava asutuseni, kui palju peab inimene 

antud teenuse eest tasuma jne. 

  

Eestis on muutunud üha aktuaalsemaks kohalike omavalitsuste efektiivsuse küsimused. 

Efektiivsuse tõstmiseks on avalikus sektoris vajalik detsentraliseerida otsustamist ja 

vastutust samaaegselt halduse tõhustamisega ja ülalpeetavuse vähendamisega kohalikul 

tasandil. Kohalike omavalitsuste eluvõimelisust iseloomustab teenuste müükide-ostude 

saldo. Vastavalt haldusterritoriaalsele reformile selgub omavalitsustevaheliste teenuste 

ostude ja müükide analüüsist, et väikesed kohalikud omavalitsused (kuni 3000 elanikku) 

tekitavad täiendavaid kulusid, sest nad ise ei suuda toota vajalikul määral haridusteenust ja 

on sunnitud seda juurde ostma (Haldusterritoriaalne reform 2004). 

 

Kohaliku omavalitsuse tegevus on seotud otseselt elanikkonna teenindamisega, mistõttu 

peab omavalitsuste ühinemise tagajärgede hindamisel teadma, milliseid tajutavaid muutusi 

põhjustasid omavalitsuste ühinemised vallaelanikele. Kohaliku omavalitsuse puhul on 

oluline just kogukonna kaasamine (Annus 2001). 

 

   3.1. Magistritöö eesmärgid ja metoodika 

 

Käesoleva väitekirja uuring on valminud eesmärgiga selgitada välja, millised on Karksi 

piirkonnas toimunud kohalike omavalitsuste ühinemistega kaasnenud muutused.  

 

Käesoleva väitekirja küsimustik (lisa 1) on koostatud, järgides magistritöö peamisi 

eesmärke ja selle põhjal on võimalik hinnata ning analüüsida, millises valdkonnas on seni 

muutused olnud peale kohalike omavalitsuste ühinemist kõige suuremad. Samuti saab 
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analüüsida, millised on kohalike omavalitsuste ühinemisega kaasnenud probleemid, 

millised on olnud tagajärjed haridus- ja kultuuriteenuste osutamisele. 

 

Uuring on eelkõige kvalitatiivne, kuna sisaldab Karksi valla omavalitsustöötajate 

hinnanguid erinevatele protsessidele, mis on seotud kohalike omavalitsuste ühinemisega, 

ning annab informatsiooni põhjustest, miks Karksi vald võttis ette ühinemise. 

 

Käesoleva väitekirja uuringu intervjuude küsimustik anti 2006. ja 2007. aastal Karksi 

vallas 17 töötavale või elavale ametnikule. Intervjueeritavate valim koostati inimestest, kes 

elasid ja töötasid juba enne kohalike omavalitsuste liitumist Karksi piirkonnas ja olid 

seotud oma töö või elukohaga endiselt Karksi vallaga ka pärast kohalike omavalitsuste 

liitumist. Valimisse kaasati vallavanem ja kultuuri- ja hariduskomisjonide liikmed selleks, 

et saada laiemapõhjalisemat informatsiooni. See võimaldas anda teatud ülevaate üldistest 

suundumustest haridus- ja kultuuriteenuste kasutamise, kättesaadavuse, kvaliteedi ja mahu 

osas. Samas ei ole magistritöö mõeldud ammendavate järelduste tegemiseks. Valim on 

selleks liiga väike ning põhirõhk on asetatud eelpool nimetatud teenuste muutumiste 

analüüsimisele. Intervjueerimise perioodiks oli detsember 2006- august 2007, mis oli piisav 

ajavahemik intervjuude tegemiseks. Kõik intervjuud salvestati diktofoniga kassetile ja 

töödeldi hiljem ümber.  

 

Väitekirja koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi seadustest, Karksi valla arengukavast 

aastani 2010, Lilli küla arengukavast, Karksi küla arengukavast, Sudiste küla arengukavast, 

Tuhalaane küla arengukavast, Karksi-Nuia Gümnaasiumi arengukavast, Karksi-Nuia 

Lasteaia arengukavast, 2007.aasta rahuloluküsitluse kokkuvõtetest jne. 

 

Karksi valla elanike rahuoluuuring viidi läbi samaaegselt Riigikogu valimistega 2007.aasta 

märtsis. Karksi Vallavalitsusel on kavas analoogilisi küsitlusi läbi viia regulaarselt, 

eesmärgiga tugevdada dialoogi valla elanikega ja pakkuda valla kodanikele võimalust 

kaasa rääkida valla elu korraldamises. Uuringus anti hinnang Karksi valla poolt pakutavate 

teenuste kvaliteedile ning sellega selgusid Karksi valla kõige probleemsemad kohad. 

Uuringus osales 1133 inimest nendest kodanikest, kes tulid Riigikogu valimistele 

valimisjaoskonda nii valimispäeval kui ka eelhääletuse ajal (vaata lisa 16, 17, 18 ja 19).   
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3.2. Haldusterritoriaalse reformi mõju teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedile 

Karksi vallas 

 

Karksi valla ja Karksi Nuia linna ühinemisega kaasnesid muutused erinevate teenuste 

kättesaadavuses ja kvaliteedis. Käesolevas peatükis antakse ülevaatlik kokkuvõte reformiga 

kaasnenud mõjudest. Haldusterritoriaalse reformi eesmärkidena on nimetatud halduskulude 

kokkuhoidu ja teenuste kvaliteedi ning kättesaadavuse paranemist (OÜ Geomedia 2001, 

19). Oluline siinkohal on lisada Kristiina Tõnissoni poolt kirja pandud mõte efektiivsuse 

kohta: „Käesoleval dekaadil on efektiivse avaliku sektori võti planeerimise, kontrolli ja 

mõõtmise ühises süsteemis.” (Tõnisson 1998, 16).  Jüri Kõre on öelnud: 

”haldusterritoriaalse reformi edukust näitavad saavutatud eesmärgid ja kohaliku rahva 

rahulolu reformi tulemustega. Kohalikule elanikule on avalik teenus seotud pakutavate 

teenuste mahu, kvaliteedi ja kättesaadavusega” (Kõre 2001, 64).     

Kohalikus omavalitsuses muutusi läbi viies on vallajuhtidel vajalik püstitada põhieesmärk, 

mida nad tahavad vallas teostatavate reformidega saavutada. Antud vallajuhid on 

põhieesmärkide püstitamisel unustanud kohalikelt elanikelt  arvamuse küsimise ja lähtunud 

ainult efektiivsuse aspektile. Ometi on kohaliku omavalitsuse üldisem eesmärk teenida 

kohaliku elanikkonna üldist hüve. Kohalikul omavalitsusel oli jäetud tegemata ka põhjalik 

analüüs töökorralduse muutmise ja selle tagajärgede kohta (Laande 08.01.2007). Antud 

seisukohta kinnitab all pool välja toodud muutuste jada. 

Intervjuudest selgus, et oluline muutus, mis eriti vallaametnike poolt on selgelt tajutav ja 

mõjutab ka vallaelanikke, on see, et esile tõsteti valla keskusest väljapoole jäävate alade, 

eriti äärealade probleemide varjujäämine. Põhjusena tuuakse välja keskuse probleemide 

võimendumine, kuna keskuse probleemid on selgemalt nähtavamad ja teravamad. Arvo 

Malingu sõnul võib probleemi lahendamine tuua kasu suuremale hulgale elanikest, kuid kui 

probleem on lahendatud ilma korralikult läbi mõtlemata, siis säilib probleem ja 

investeeringust ei pruugi kasu olla (Maling 16.01.2007).  

 

Ühe näitena toob OÜ Geomedia uuring välja pikaaegse probleemi seoses Karksi-Nuia 

bussijaama väljanägemisega. Linnaelanikele ei olnud bussijaam oluline ja arengut selle 

parandamise suunas ei toimunud (OÜ Geomedia 2001, 23). Ühinemisjärgselt on bussijaam 

renoveeritud, kuid nagu eelpool sai mainitud, ei ole selle tegemise käigus arvestatud valla 
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rahva vajadustega, kes peavad bussijaamas bussi ootama. Investeering on Karksi-Nuia 

linna, kuid see ei ole lähtunud vallarahva huvidest ja vajadustest. Karksi-Nuia bussijaam on 

klaasist ootepaviljon, mis ei pea vihma ega tuult ja endiselt peavad inimesed sooja ja varju 

otsima kaubanduskeskusest.  

 

Ettevõtete seisukohalt on lihtsustunud asjaajamine, seda eriti kauplemislubade taotlemisel. 

Kuid Matti Raudjärv toob välja järelduse, et maaettevõtlus on linnaettevõtlusega võrreldes 

olulisemalt tagasihoidlikumalt arenenud, sest maal on ettevõtluseks palju halvemad 

tingimised. Peamiselt toob ta välja kolm tingimust:  

1. infrastruktuuri olukorra; 

2. vajaliku oskustega ning ettevõtliku tööjõu olemasolu vähesust; 

3. nendele lisandub ka rahaliste vahendite nappus (Raudjärv 2005, 429). 

Samad tingimused kehtivad ka Karksi valla kohta. 

 

Intervjueeritavad on üheks ühinemise tagajärjeks, mis mõjutab otseselt ja kaudselt 

vallaelanikke, nimetanud elanikkonnaga otsese suhtlemise vähenemist. Kuigi just inimeste 

kaasalöömine kohalikul tasandil määrab riigi tugevuse. Ühinemiseelsetes omavalitsustes 

oli vallajuhtidel ja ametnikel rohkem aega inimestega otseselt suhelda, oldi lausa 

teretuttavad. Kuid ühinemisjärgselt on vallajuhtide ja ametnike töökoormus tõusnud ja 

võimalused tegeleda iga üksikisiku probleemiga vähenenud. Intervjuudest selgub, et 

elanikkonnal on jäänud tunne, et kohalikus omavalitsuses ei hoolita inimestest enam. Age 

Laande ütleb: „Vald oli enne ühinemist väga kodanikekeskne, nüüd see nii enam ei ole” 

(Laande 17.01.2007).   

 

Vallajuhi intervjuust selgub, et kohaliku omavalitsuse esindajad arvavad asjast teisiti. Arvo 

Maling ütleb: ”Noh tegelikult ütleme, et kõige parem vallavalitsus on see, kui teda ei teata 

üldse. Ta on küll olemas, kuid inimesetel ei ole põhjust vallamajja tulla. Vallamajja on 

inimestel põhjust tulla sündi või surma registreerima või siis mingit ehitusluba taotlema. 

Rohkem nagu ei teagi, mis põhjusel veel valda võiks inimesel vaja tulla.” (Maling 

16.01.2007). Kohalike omavalitsuste ülesanne peaks olema kohaliku elu korraldamine ja 

seda tuleks teha demokraatlikult. Antud seisukoht aga ei ole üldse demokraatlik, sest 

kohalikule elanikule ei anta võimalust oma kodukoha arendamises kaasa rääkida ja inimese 

arvamusega ei arvestata. Kohalikele elanikele jääb tunne, et nad ei tea enam, kelle 

hüvanguks kohalik omavalitsus töötab.  
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Arvo Maling märkis intervjuus järgmist: ”Vahel tekib küsimus, et kui me vallas kohaliku 

omavalitsuse asju arutame, kelle jaoks me seda kõike teeme?” (Maling 16.01.2007). Sellist 

küsimust ei tohiks tekkida vallas töötavatel ametnikel, kes teavad, millised on kohalike 

omavalitsuste funktsioonid. Samas näitab see, et kohalik omavalitsus on võõrandunud oma 

elanikest, kuigi vallavanem väidab, et kohaliku omavalitsuse eesmärk ei ole paista välja 

hästi ilus ja suur ja, et tegelikult vallavalitsus teeb tööd ikka ainult oma inimeste jaoks. 

Vallatöötajate keskel on olnud arutluse all teema, mis puudutab teenuste pakkumist 

elanikele. Vallas peaks olema hea elada ja infrastruktuur peaks olema hea. Nende eelistega 

peaksime vallaealikke kodukohas hoidma ja  vältima rahvaarvu vähenemist läbi rändeiibe 

(Maling 16.01.2007). Arvo Maling ütleb: ”Üks teenus peaks teist teenust toetama, kui laps 

lasteaia lõpetab, siis ta asub õppima ikka Karksi-Nuia Gümnaasiumisse ja  kui ta 

raamatukokku läheb, siis öeldakse, et ta tuleks näiteringi jne. Kõik peaks omavahel seotud 

olema. Aga eks need asjad tahavad entusiastlikke inimesi, kes oskaks kõike kohe müüa.” 

(Maling 16.01.2007). Kohaliku omavalitsuse juhid püüavad säilitada kohaliku piirkonna 

suhtes käsutaja õigusi, arvestamata kohalike elanike arvamust. Ometi peaks demokraatliku 

ühiskonna eesmärgiks olema kohalike elanike arvamuse arvestamine, teenuste 

tasakaalustatuse tagamine, arvestades subsidaarsuse printsiipi.  

 

Kui vallajuht tõi ise välja infrastruktuuride tähtsuse, siis intervjueeritavad on lisanud 

sellega kaasnevad puudused: 

1.   külades puudub side ja  Internet (kuigi Eesti riik ennast e- riigiks nimetada soovib); 

2. teed on kehvad, sageli tolmused ja äärmiselt auklikud. Talvel paksu lumega       

läbipääsmatud või jääga kaetud ja ohtlikud; 

3. kehv bussiliiklus (päevas on võimalik nädala sees keskmiselt 4 korda elukohast 

keskusesse pääseda ja sealt tagasi ja nädalavahetustel 3 korda.); 

4. vallakoolide sulgemine- antud juhul kahe kooli sulgemine (Karksi Lasteaed-Algkooli ja 

Lilli Algkooli)- sulgemine viib külade hääbumiseni; 

5. puudulik energia ja kommunikatsioonidega varustatus; 

6. tervishoiualane nõrk kindlustatus. Siinkohal peetakse silmas täielikult puuduvat 

taastusravi võimalust, juurdepääs haiglale on raskendatud, sest lähim haigla asub 

Viljandis. Perearstide kabinetid töötavad Karksi-Nuia linnas ja seda ka mitte iga päev; 

7. kultuuriasutuste liitmine Karksi valla kultuurikeskuse alla tõi kaasa kultuuriteenuse 

kättesaadavuse piiratuse; 
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8. 2007. aasta augustis kultuuritöötajate koondamine ja kultuuriasutuste järjekordne 

ümberstruktureerimine on tekitanud kohalike elanike seas hämmeldust vallas toimuva 

üle  (Laande 08.01.2007, Laande 17.01.2007; Muska 25.01.2007; Vister 15.01.2007).  

 

Kokkuvõtteks peab ütlema, et meditsiini-, kultuuri- ja haridusteenused on valla keskuses 

elavatele elanikele hästi kättesaadavad ja kvaliteetsed. Samade teenuste kättesaadavus on 

halb, aga valla ääremaade elanikele.   

 

3.3. Haridus 

 

Kool on üks kohtadest, kus on kasutusel otseselt kulupõhine omavalitsuse rahastamine. 

Koolide majanduskulud ja palgad kaetakse riigieelarvest õpilaste arvust lähtudes. Riigi 

eelarvest finantseeritakse ka suuremad investeeringud, nagu näiteks koolide renoveerimine. 

Kuna omavalitsus on siin n-ö kassapidaja rollis, on tema minimaalsed võimalikud kulud 0 

krooni. 

 

Kohalik omavalitsus ei ole ainult kassapidaja rollis: raha tuleb riigieelarvest ja läheb ka 

välja. Kohalikul omavalitsusel peaks olema otsene huvi see raha oma eelarvesse saada. 

Seega võib väita, et Karksi vald sai otseselt oma eelarvesse haridusasutuste tegevuste tõttu 

juurde 1 380 000 krooni. Karksi vald kulutab gümnaasiumile 2007. aastal 16 157 856 

krooni, millest investeeringuteks läheb 2 269 594 krooni.  

 

Keerulisem on  olukord koolieelsete lasteasutuste ning spordi- ja huvikoolidega. Nende 

raha ei tule riigieelarvest sihtfinantseerimisena, kuid ka sealt kulutatud rahalt laekub isiku 

tulumaks kohalikule omavalitsusele. Koolieelsetele lasteasutustele kulutab Karksi vald 

2007. aastal 5 210 570 krooni. Spordikoolile 451 270 krooni ja huvialakoolidele kulutab 

Karksi vald 2007. aastal  1 449 800 krooni.  

 

Haridusvaldkonnas on omavalitsuste ühendamine toonud kaasa otseselt ulatuslikke 

muutusi. Ühinemise järel toimunud muutustena saab nimetada Karksi vallas lasteaedade ja 

koolide liitmist. Suleti Pollis tegutsenud lasteaed, Lilli Algkool ja Karksi Lasteaed-

Algkool- just kooli osa. Samas oli vallajuht arvamusel, et üldjoontes omavalitsuste 

ühinemine haridusasutuste võrgustikku ei mõjutanud (Maling 16.01.2007). 

„Haridusasutuste võrgustikku mõjutavad laste arv kooli teeninduspiirkonnas ja 
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haridusasutuse poolt pakutava hariduse kvaliteet. Omavalitsuste ühendamine aitas 

haridusasutuste sulgemisotsuse tegemisele lihtsalt mingil määral kaasa, nagu see juhtus ka 

Karksi valla puhul. Olulisemaks mõjutajaks ühinenud omavalitsuste haridusasutuste 

võrgustikule on arvestuslik õpilaskoha koefitsent. Selle langus põhjustab sunnitud 

kokkuhoiu hariduskuludes, mis viis haridusvõrgustiku kahandamiseni” (Maling 

16.01.2007). Ühinemise positiivse mõjuna haridusvaldkonnas tõid intervjueeritavad esile 

haridusrahade omavahelise arvlemise kadumist ja võimalust haridusvaldkonna terviklikuks 

arendamiseks piirkonnas (Laande 08.01.2007, Maling 16.01.2007, Vister 15.01.2007). 

 

3.3.1. Koolieelsed lasteasutused   

 

Kooleelsete lasteasutuste teenust vajavad noored pered, kus on kasvamas alla 7 aastased 

lapsed. 2007. aastal on neid lapsi Karksi vallas 239, mida on 7 last vähem kui eelmisel 

aastal (2006). 

 

Tabel. 3.  

Eelkooliealiste laste koosseis Karksi vallas 1. jaanuaril 2000-2007 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Eelkooliealised 

lapsed 

315 286 292 272 268 249 246 239 

 Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007. 

 

Enne kohalike omavalitsuste ühinemist oli Karksi-Nuia linnavalitsusel hallata 1999. aastani 

üks koolieelne lasteasutus, milleks oli  Karksi-Nuia Lasteaed.  Karksi vallas oli neid algselt 

kolm: Karksi Lasteaed-Algkool, Lilli Algkool ja Polli Lasteaed- Hooldekodu. Neis pakuti 

laste päevahoiuteenust ja vajadusel logopeedilist abi. Intervjuudest selgus, et valla ja linna 

koolieelsete lasteasutuste töötajad hindasid lasteasutuste omavahelist koostööd heaks, 

personali vajadused olid kaetud (see tähendab, et vastava kvalifikatsiooniga õpetajad ja 

kasvatajad olid olemas) ja toimisid kontaktid lastevanematega (Kivistik 05.02.2007, 

Laande 17.01.2007). Karksi-Nuia Lasteaias oli probleem selles, et personal oli vana ja 

noori kasvatajaid-õpetajaid ei olnud. 

 

Intervjueeritud lapsevanema Age Laande sõnul oli kohaliku omavalitsuse prioriteet tagada 

koolieelsetele lastele kodulähedane võimalus lasteaias käia. Põhieesmärgiks tagada lastele 
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hea, kvaliteetne ja hästi kättesaadav eelharidusteenus (Laande 17.01.2007). Nii võib väita, 

et kohalikud elanikud olid enne kohalike omavalitsuste ühinemist koolieelse 

haridusteenusega rahul. 

 

2003. aastal tunnistas Viljandi Tervisekaitsetalitus Tartu tänavas töötava Karksi-Nuia 

Lasteaia vaid tingimisi töökõlblikuks, sest majad olid amortiseerunud ja ei enne ega pärast 

ühinemist poldud lasteaeda renoveeritud. Mänguväljaku inventar oli vananenud ja 

miinuseks võis lugeda seda, et lasteaia peauks asus linna tihedaima liiklusega tänava ääres, 

kus puudus parkla. Vajalik oli avada taas sõimerühm, sest lapsevanemad soovisid asuda 

tööle enne lapse 3- aastaseks saamist ning lapsed vajasid hoidmist. (Karksi valla 

arengukava aastani 2010, 15-16) Sellega seoses seisiski valla juhtkond küsimuse ees, mida 

edasi teha. 

 

2003. aasta lõpul tegi uus omavalitsuse juhtkond otsuse, et tuleb sulgeda Pollis töötav 

lasteaed ja Lilli Algkooli juures asuv päevahoiurühm. Selgitusena öeldi, et nimetatud 

asutuste töö on majanduslikult ebaefektiivne (Laande 08.01.2007, Laande 17.01.2007, 

Muska 25.01.2007). Säilisid Karksi-Nuia Lasteaed ning Karksi Lasteaed, seda nüüdseks 

küll juba ühise juhtimise all. Lilli külarahva initsiatiivil jätkas Lilli Algkool erakoolina 

Mulgimeelse Lilli Vabakooli nime all, kus oli võimalik jätkata tööd ka  laste 

päevahoiurühmal, mille kulusid kattis valla eelarvest ettenähtud eraldis. Mulgimeelse Lilli 

Vabakooli juures tegutsevas päevahoiurühmas oli 2003. aastal 14 last ja 2005. aastal 9-11 

last. Lastest ei olnud puudus (Laande 08.01.2007, Laande 17.01.2007, Muska 25.01.2007), 

kuid uus kohaliku omavalitsuse juhtkond arvas, et Mulgimeelse Lilli Vabakooli juures 

päevahoiurühma töötamas hoida on liialt kulukas ja 2006. aastal liideti see rühm Karksi-

Nuia Lasteaia juurde. „Lasteaedade ühendamine on kulude kokkuhoiu koha pealt kõige 

efektiivsem”, ütles Arvo Maling (Maling 16.01.2007). Samas unustati omavalitsuse 

ülesanne hoida sidet kodanikega. Kohalik omavalitsus peaks olema eelkõige demokraatlik 

institutsioon ja kogukonna tunde hoidja, mitte lihtsalt majandusüksus (Annus 2001; Bailey 

1999 jt).  

 

Lasteaedade liitmise tulemusena on kohalikul omavalitsusel vähenenud arvlemine 

lasteaiakohtade pärast (Maling 16.01.2007; Laande 08.01.2007; Kivistik 05.02.2007), mis 

on aidanud vältida liigset bürokraatiat, kuid on tekitanud rahulolematust elanikkonna 

hulgas, piirates eelkooliealiste laste vanematel võimalusi lasteaia valikul (Laande 
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17.01.2007; Laande 18.01.2007). Valla rahuloluuuringus tulid välja samad aspekt (Karksi 

valla kodulehekülg 2007). 

 

Teise tulemusena võib välja tuua, et peale ühinemist on aastal 2007 Karksi vallas säilinud 

kaks koolieelset lasteasutust. Järelikult on koolieelsete lasteasutuste arv mahult vähenenud 

neljalt kahele ehk vähenenud poole võrra. Koolieelsete laste haridusteenus on Karksi vallas 

olemas ja seda osutavad kaks asutust- Karksi-Nuia Lasteaed ja Karksi Lasteaed. Valla 

rahuloluküsitluses märkiti, et Karksi Lasteaed peab kindlasti säilima (Karksi valla 

kodulehekülg 2007). Seda tõestab samuti intervjuudest välja tulnud arvamus, et kohalikud 

elanikud olid koolide ja lasteaedade liitmise vastu. Kuid sellest hoolimata tegi valla 

juhtkond ühtse otsuse koolieelsete asutuste liitmiseks, et oleks üks asjaajamine korraga 

(Laande 08.01.2007; Laande 17.01.2007; Maling 16.01.2007; Muska 25.01.20;07).  Juhiks 

tähelepanu sõnale liitmine, mitte sulgemine. Intervjuu läbiviimisel märkis vallavanem Arvo 

Maling mitmeid kordi, et ühtegi lasteaia teenust osutavat asutust ei suletud, vaid need 

liideti lihtsalt ühe suurema asutuse alla, et hoida kokku kulusid (Maling 16.01.2007).  

 

Alates 2006. aastast on suletud Lilli Lasteaed-algkooli juures tegutsev päevahoiurühm, sest 

külaseltsile oli kooli pidamine üle jõu käiv ja vallast tehti otsus laste päevahoiurühma 

üleviimiseks Karksi-Nuia Lasteaeda. Karksi-Nuia linna ehitati uus lasteaed, mis avati 01. 

septembril 2006. Arvo Maling ütleb: „Ma arvan, et kui linn ja vald oleks eraldi olnud,  ei 

oleks ta sellist lasteaeda ehitanud. Lihtsalt raha poleks olnud. Kui oleks oldud eraldi, ei 

oleks  kokkulepet saavutatud. See on paratamatu, et Pollist lasteaed ära kadus, sest kui sul 

on 5 oma valla last ja ülejäänud käivad kõik Nuiast, mujalt, sest et lihtsalt kaheaastast last 

lasteaeda panna Karksi-Nuias kohtade puuduse tõttu ei saanud, siis see oli paratamatu. 

Lillis oli täpselt sama jama, et kui sul on ikkagi neli last rühmas, siis on raske lasteaeda ülal 

pidada. Lihtsalt rahvaarv väheneb ja Karksi-Nuia on  keskus. Arutluse all oli  ka see, et kas 

on mõttekas Karksi-Nuia ehitada uut lasteaeda või  viime lasteaiateenuse täiel määral 

Karksi asulasse üle. Karksi oli tegelikult omal ajal mõeldud 4- rühmaline lasteaed pluss 6- 

klassiline kool. Tegelikult oleks saanud sinna teha täiesti vabalt 6- rühmalise lasteaia ja  

mitte mingeid investeeringuid ei oleks vaja olnud. Aga kuna ikkagi pooled lapsed, kes 

vallas on, elavad just Karksi-Nuia linnas  ja siin on keskuski, sest siin istutakse bussi peale, 

siia tullakse tööle, oli mõttekas see investeering pikas perspektiivis Karksi-Nuia linna teha. 

Praegu oleks olnud odavam see Karksi asulasse teha. Ma arvan, et eelhariduse seisukohalt 

on küll see kohalike omavalitsuste ühinemine kasuks tulnud.” (Maling 16.01.2007).  
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Kulude kohta saab otsest informatsiooni valla eelarvest. Niisiis lasteaedade teenuse 

osutamisel soovis vallavalitsus hoida kokku kulusid. Lisa 12 juures on märgitud ära enne ja 

pärast kohalike omavalitsuste ühinemist kulunud summad koolieelsetele lasteasutustele. 

Enne ühinemist 1998. aastal kulus Karski vallal lasteaed-algkoolide ülalpidamiseks 

1 410 000 krooni, Karksi-Nuia linnavalitsusel lasteaiateenusele 1 103 690 krooni. Kahe 

omavalitsuse peale kokku kulus teenuse osutamisele 2 513 690 krooni. Tähtis on teada, et 

vallas töötavate lasteaedade eelarved olid seotud koolide eelarvetega, sest nad asusid ühes 

majas. Pärast kohalike omavalitsuste ühinemist tõusid eelarved kõigil kolmel koolieelsel 

lasteasutusel. Alates 2005. aastast on kogu koolieelse haridusteenuse osutamine viidud 

ühise eelarve alla. 2007.aastal on eelarve mahuks 5 210 570 krooni, millest 400 000 krooni 

on mõeldud investeeringuteks. Jälgides eelarveid saab öelda, et koolieelsetele 

lasteasutustele kulunud summad on tõusnud. Järelikult ei ole teenuse osutamine muutunud 

majanduslikult efektiivsemaks ja suurt kulude kokkuhoidu ei ole vallavalitsus saavutanud. 

(vaata ka lisa 9).   

 

Kolmanda tulemusena võib märkida, et teenused lasteaias ei olnud muutunud varasema 

ajaga, endiselt pakutakse laste päevahoiuteenust ja vajaduse korral logopeedilist abi. 

Uuringus selgub intrevjueeritavate ütlustest, et eelkoolihariduse kvaliteet ei ole muutunud 

(Kivistik 05.02.2007; Laande 17.01.2007; Laande 08.01.2007; Laande 18.01.2007; Muska 

25.01.2007; Vister 15.01.2007). Katrin Kivistik ütleb: „Kvaliteet on kogu aeg olnud väga 

hea. Lasteaiatöötajatel on eriharidus, plaanipäraselt osaletakse täiendõppekursustel, nendest 

osavõttu analüüsitakse igal aastal jne” (Kivistik 05.02.2007).   

 

Probleemina nähakse teenuse kättesaadavust. Enne eelkooliharidust andvate asutuste 

ärakaotamist lubati tagada lastele transport Karksi-Nuia Lasteaeda. Tänasel päeval seda 

tehtud ei ole. Selgus, et bussiliini liikumapanemiseks kulub rohkem raha, kui Lilli Algkooli 

aastane eelarve. Lastevanemate isiklik mure on see, kuidas laps lasteaeda ja tagasi saada. 

Tegelikult ilma isiklikku sõiduautot omamata ei olegi see võimalik. Loomulikult 

lisanduvad ka transpordiga seotud  kulutused, mis on jäetud lapsevanema enda kanda 

(Laande 08.01.2007, Laande 17.01.2007, Laande 18.01.2007, Muska 25.01.2007). Viis 

intervjueeritavat ja 405 valla rahuloluküsitluses vastanud inimest juhtisid tähelepanu 

halbadele teedele, mis omakorda muudavad laste transpordi lasteaeda kallimaks, sest 

liiklusvahendid lagunevad teede halbade tingimuste tõttu (Laande 08.01.2007; Laande 
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17.01.2007; Laande 18.01.2007; Muska 25.01.2007; Vister 15.01.2007; Karksi valla 

kodulehekülg 2007). Arvestades, et külades on tööpuudus, puudub vähekindlustatud 

peredel igasugune võimalus oma last lasteaeda panna. Valla uuringus märkisid inimesed 

sedasama, lisati veel, et transporti ei hüvitata ja laste vedamine kaugelt Karksi-Nuia linna 

on mõttetu (Karksi valla kodulehekülg 2007).   

 

Järelikult on vastava teenuse kättesaadavus hea Karksi-Nuia linnas elavatel inimestele. 

Probleeme teenuse kättesaadavusega on väljaspool Karksi-Nuia linna elavatel inimestel, 

siinkohal peetakse silmas Lilli, Tuhalaane, Polli ja Sudiste külasid ning  nende ümbrust. 

Suured probleemid on seotud infrastruktuuride olemasoluga: teed on väga halvad ja 

bussiliiklus puudulik. Kohalik omavalitsus ei ole nendele probleemidele tähelepanu 

pööranud. Lubatud koolibussi ei ole liikuma pandud. Selgituseks öeldakse, et koolibussi 

liikumapanemine on väga kallis ja rõhutatakse kohaliku kogukonna kohustust  ise tagada 

oma liikmete laste lasteaeda transportimine. Kohaliku omavalitsuse juhtkond eeldab, et 

inimesed peavad ise hakkama saama, jättes välja kohaliku omavalitsuse kohustuse tagada 

oma elanikele teenuse kättesaadavus. Tagajärjena on laste lasteaias kohalkäimine 

halvenenud, sest kui naaber ise ei vii teatud põhjusel oma last Karksi-Nuia, siis jääb nii 

mõnelgi teisel lapsel lasteaeda minemata, sest tal puudub selleks võimalus.  

 

Tekib küsimus, kas ikka üks kogukonnas elav liige peab vastutama külas elavate 

kooliealiste laste transpordi eest Karksi-Nuia. Veel tekib küsimus, kes tasub 

transpordikulud. Kui peres on mõlemad vanemad  töötud ja sissetulek peaaegu puudub, siis 

kuidas leida vahendeid transpordikulude tasumiseks? Tasuda tuleb ju niigi õppemaks 125 

krooni lapse kohta. Vallavalitsuse otsus on toetada ainult paljulapselisi peresid, kus käib 

lasteaias vähemalt kolm last. 

 

Lasteaedade liitmise järel tõusis kohamaks, samuti ei toitlustata lapsi tasuta, ka selle eest 

tuleb vanemal ise tasuda. Valla uuringus juhiti tähelepanu sellele, et lasteaias ei ole vabu 

kohti ja kohtade pärast on järjekord. Enne kohalike omavalitsuste ühinemist lasteaias 

kohtade puudust ei olnud. Veel märgiti, et tsentraliseeritud vallakeskne lasteaed ei ole 

lastesõbralik (Karksi valla kodulehekülg 2007). 

  

Positiivse tulemusena saab välja tuua järgmist: pärast kohalike omavalitsuste liitumist on 

(koolieelsete lasteasutuste teenus) paranenud just keskuses toimiva koolieelse laste asutuse 
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olukord. Ehitatud on uus hoone ja vahetunud on juhatus. Karksi-Nuia Lasteaia tööd juhatab 

nüüd Katrin Kivistik, kes kirjeldab tänast olukorda järgmiselt: „Lasteaiatöötajate hoole all 

on 144 last kaheksas rühmas, neist kaks liitrühma asuvad Karksis. Karksi-Nuia uues 

hoones toimetavad kuus rühma 111 lapsega. Täna töötab lasteaias 38 inimest, neist 20 

pedagoogi” (Kivistik 05.02.2007). Valla uuringus kiideti kaunist hoonet ja toredaid 

kasvatajaid (Karksi valla kodulehekülg 2007).  

 

Ade Laande juhtis tähelepanu sellele, et Karksi-Nuia Lasteaial on koostöös töötajatega 

valminud lasteaia arengukava aastani 2010 ja pedagoogide töörühmades osalevad peale 

õpetajate veel ka logopeed, muusikaõpetaja ja tervishoiutöötaja (Laande 18.01.2007). 

 

Kokkuvõtvalt- Riigikogu valimistel 2007. aastal rahuloluküsitlusel anti kõige kõrgem 

hinnang lasteaiateenusele. Sellele andis tervelt 59 protsenti vastanutest hindeks väga rahul 

ja koondhinne oli 4,44 (maksimumhinne oleks olnud 5). Täpsemaid andmeid vaata lisa 16.  

 

3.3.2. Põhikool ja üldharidus 

 

Enne omavalitsuste ühinemist oli Karksi-Nuia linnavalitsusel hallata 1999 aastani üks 

üldhariduskool ehk Karksi-Nuia Gümnaasium.  Karksi vallas oli kaks üldhariduskooli, 

kuueklassiline Karksi Lasteaed-Algkool ja neljaklassiline Lilli Algkool. Õpilaste arv 

koolides vähenes juba siis järk-järgult seoses negatiivse iibega. Valla ja linna 

üldhariduskooli töötajad hindasid omavahelist koostööd heaks, personalivajadused olid 

kaetud (kvalifitseeritud õpetajad olid olemas) ja toimisid kontaktid lastevanematega 

(Laande 08.01.2007; Vister 15.01.2007). 

 

Karksi valla hariduskulusid suurendas tõik, et omavalitsus oli lisaks oma koolide 

ülalpidamisele kohustatud tasuma mujal üldhariduskoolides õppivate ja kohalikus 

omavalitsuses sissekirjutust omavate õpilaste kohamaks. Mitmetel sellistel juhtudel oli 

perel ja õpilastel vaid sissekirjutus, tegelikult elati mujal, kuid teadmata põhjustel poldud 

sinna sisse kirjutatud.  

 

Karksi vallal puudus oma põhikool ja gümnaasium. Pärast algkooli lõpetamist asusid 

Karksi valla lapsed õppima Karksi-Nuia Gümnaasiumisse. Vald maksis kuni 1999.a. 
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Karksi-Nuia Linnavalitsusele õpilaskoha maksumust ja vajadusel ka lasteaia kohamaksu. 

Karksi valla koolides käis muudest omavalitsustest väga vähe õpilasi. 

 

Koolide juures töötasid huvialaringid ning juhtimistegevust toetasid hoolekogud. Karksi-

Nuia Gümnaasiumil ja Karksi Lasteaed-Algkoolil olid kooliraamatukogud. Lilli Algkoolis 

õppivad lapsed külastasid Lilli Raamatukogu, mis asus kohe koolimaja kõrval. 

Raamatukogu ja kooli vahel oli suurepärane ja tihe koostöö (Laande 08.01.2007; Laande 

17.01.2007; Muska 25.01.2007; Vister 15.01.2007). 

 

Uuringus selgus, et omavalitsuste ühendamisele järgnesid mitmed muudatused. Esiteks 

liideti omavahel Karksi Lasteaed-Algkool ja Karksi-Nuia Gümnaasium. Teiseks suleti Lilli 

Algkool. Järelikult 2007. aastaks on  üldharidust pakkuvat teenust osutama jäänud Karksi 

valda vaid Karksi Nuia Gümnaasium. Teenuse maht on märgatavalt vähenenud. Suletud on 

kõik valla koolid. 2006. aastani püüdis Lilli külaselts hoida töös asutust erakoolina: kuid 

see osutus ühe väikese tulu mittetootva seltsi jaoks üle jõu käivaks ettevõtmiseks (Laande 

08.01.2007; Laande 17.01.2007; Laande 18.01.2007; Muska 25.01.2007; Vister 

15.01.2007). 

 

Vallajuht arvas, et üldjoontes omavalitsuste ühinemine haridusasutuste võrgustikku ja 

hariduse kvaliteeti ei mõjutanud. Omavalitsuste ühinemine oli haridusasutuste 

sulgemisotsuse tegemisele lihtsalt mingil määral kaasaaitajaks. Olulisema mõjutajana 

ühinenud omavalitsuste haridusasutuste võrgustikule oli arvestusliku õpilaskoha koefitsent. 

See põhjustas sunnitud kokkuhoiu hariduskuludes, mis viiski endise valla 

haridusvõrgustiku kahandamiseni. Vallajuht juhtis tähelepanu ka väikestest koolidest 

tulevate laste sotsialiseerumisega seotud probleemidele (Maling 16.01.2007). See väide ei 

leidnud kinnitust  Karksi-Nuia Gümnaasiumi direktori poolt. Tema sõnul olid maakoolidest 

tulnud lapsed äärmiselt sõbralikud, aktiivsed ja õpivõimelised (Vister 15.01.2007). Seda 

kinnitab tõik, et 60 % lastest olid 2005. aasta uuringus 4-5-lised (Lilli Mulgimeelse 

Vabakooli uuring 2005).  

 

Vallas töötavate koolide sulgemise vastu oli enamik vallaelanikke, kuid see ei muutnud 

protsessi käiku (Laande 08.01.2007; Laande 17.01.2007; Muska 25.01.2007). Lilli külas 

koguti 128 allkirja küla algkooli sulgemise vastu, seda ei võetud isegi volikogusse 

arutlusele. Küla esindus läks valda uurima, mis on volikogu otsus, kuid siis selgus, et kirja 
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ei ole arutlusele võetud ja see on lauasahtlis. See fakt näitab, et kodanike omaalgatust ja 

palveid kohaliku omavalitsuse juhtkond ei arvesta. Sama protseduur toimus ka Polli 

Lasteaed Hoolekogu sulgemisel, kuid tagajärjed olid samad. 

 

Endine Karksi-Nuia Gümnaasiumi direktor Endel Lepik on oma artiklis öelnud: 

„Lapsevanematele tuleb südamele panna, et nende järeltulijad õpiksid ikka Karksi-Nuia 

koolis.” (Tabur 2007). Praegu lähevad paljud Viljandisse lootuses, et seal võib saada 

paremat haridust (Maling 16.01.2007).  

 

„Lapsevanem peab veenduma, et kõige parema hariduse saab laps oma kodus- siin on 

distsipliin ja kord parem, vanem saab lapsel silma peal hoida ja ega Karksi-Nuia koolis ole 

halvad õpetajad. Eks õpilane peab ise ka mees olema ja tööd tegema. Seega peab tõstma 

Karksi-Nuia Gümnaasiumi mainet ja teadvustama, et meie õpilased saavad siin hea 

hariduse ning suudavad jätkata õpinguid kõrgkoolis või tehnikumis.”, ütles Endel Lepik 

oma intervjuus Tanel Taburile (Tabur  2007). Teised intervjueeritavad on samuti kõik 

samal arvamusel, et Karksi-Nuia Gümnaasiumi hariduse kvaliteet oli enne ja pärast 

kohalike omavalitsuste ühinemist hea (Laande 08.01.2007; Laande 17.01.2007; Laande 

18.01.2007; Maling 16.01.2007; Muska 25.01.2007; Vister 15.01.2007). Karksi valla poolt 

korraldatud rahuloluuuringus sai Karksi-Nuia Gümnaasiumi õppe- ja kasvatustöö 

koondhindeks 3,91, maksimaalne tulemus oleks olnud 5 (vaata täpsemalt  lisa 16- Karksi 

valla kodulehekülg 2007). 

 

Kohalike omavalitsuste liitumisega kaasnenud muutuste juures on juhitud tähelepanu 

haridusteenuse kättesaadavusele. Karksi-Nuia Gümnasiumi direktori sõnul ei ole Karksist 

koolis käivate laste olukord väga muutunud, sest kooli juurest on Karksi asula lausa näha ja 

3  km ei ole väga pikk maa koju jalutamiseks. Karksisse käivad bussid paremini kui mujale 

küladesse. Probleemid on loomulikult seotud Lilli külast koolis käivate lastega. 

Bussiliiklus on peaaegu olematu ja infrastruktuur- teed on väga halvad. Samasid probleeme 

on ära märkinud Sudiste ja Tuhalaane elanikud (Laande 08.01.2007; Laande 17.01.2007; 

Laande 18.01.2007; Muska 25.01.2007; Tammine 02.02.2007; Sõlg 26.01.2007; Vister 

15.01.2007). Kohalik omavalitsus on tekitanud seoses koolide sulgemisega lastele veel 

pikema ja raskema koolitee, kui see oli enne. Pikka kooliteed võiks nimetada laste 

diskrimineerimiseks. Laste koolitee pikkus võib ületada 18 kilomeetrit. Allar Jõksi poolt 

2001. aastal valminud uurimuses tehti ettepanek, mis kohustaks valdasid ja linnasid koolide 
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sulgemisel haridusteenust osutama nii, et õpilaste kooliteed oleksid võimalikult turvalised 

ja lühikesed.  

 

Hariduskuludeks on 2007. aastaks arvestatud 23 124 426 krooni, mis kujutab endast 

peaaegu 50 protsenti kogu valla eelarve mahust. Kogu valla eelarve maht on 52 567 910 

krooni (Karksi vallavolikogu 21. veebruari 2007 määrus nr 1). Seega võib öelda, et 

väiksemate koolide liitmisega kokkuhoitud tulud on üle kantud gümnaasiumi eelarvesse 

(Maling 16.01.2007; Vister 15.01.2007). Saadud informatsiooni põhjal saab öelda, et 

hariduskulude kokkuhoidu ei ole saavutatud, kuigi sellise eesmärgiga haridussüsteem 

ümber struktureeriti. Vaata ka lisa 9. 

 

Kokkuvõtvalt praktikast on teada, et edukas haridusteenuse ümberkorraldus nõuab 

põhjalikku eeltööd. Seda alustades peavad selged olema ümberkorralduste eesmärgid, 

nende saavutamiseks olemasolevad võimalused ja vajalikud ressursid, ressursside allikad ja 

nende suunamise mehhanismid, rakendatavate abinõude otsese ja kaudse mõju tagajärjed 

kohaliku omavalitsuse piirkonnaelu erinevates valdkondades. Demokraatlikus ühiskonnas 

lisandub veel ühe eeldusena kohalike elanike poolehoiu võitmine ümberkorraldustele. 

Rahvas peab veenduma, et muutused haridusteenuste osas parandavad heaolu. Karksi vald 

seda ei suutnud, mistõttu inimeste ebakindlus oma laste haridusteenuse kättesaadavuse ja 

kvaliteedi suhtes on tekitanud psühholoogilise barjääri, mis raskendab uute muutuste 

teostamist ja kahandab nende tulemuslikkust. 

 

Haridusteenuse ümberkorraldamine on eriti vastutusrikas ülesanne ja see puudutab iga 

kohaliku elaniku elu kui ka demokraatliku riigi eksistentsi alustalasid. Ühekülgsus 

haridusteenuse osutamise probleemide käsitlemisel ja lahenduste poolikus on põhjustanud 

kohalikele elanikele suuri majanduslikke ja sotsiaalseid kahjusid. Karksi vallas on mitmed 

haridusteenusega seotud sõlmprobleemid senini kompleksselt läbi analüüsimata. Eesti 

ühiskond on teadvustanud, et kohaliku omavalitsuse töö peab tuginema investeeringutel 

inimarengusse, Karksi vallas see nii ei ole.  
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3.3.3. Huvialakoolid 

 

Karksi-Nuia Spordikool on arenenud koos vallaga. Kuni 1993. aastani asus Karksi-Nuia 

linnas Viljandi Laste- ja Noorte Spordikooli filiaal, alates 1998. aastast tegutses spordikool 

Karksi-Nuia Linnavalitsuse allasutusena koolitusloaga huvikoolina. Kohalike 

omavalitsuste ühinemisel muutus Karksi-Nuia Spordikool Karksi valla allasutuseks. Nii 

enne kui ka pärast kohalike omavalitsuste ühinemist on spordikool pidanud kasutama 

gümnaasiumiga sama spordibaasi, sest eraldi spordibaas puudub ja  treeningud on seetõttu 

pidanud algama vahetult pärast kooli. Õpilaste arv (70-80) on spordikoolis säilinud 

stabiilsena hoolimata sellest, et laste arv on vallas tunduvalt vähenenud (Liiber 2007). 

 

Pärast kohalike omavalitsuste liitumist on säilinud mitmed probleemid. Leo Liiber loetles 

neist mõned: kehvas seisus spordibaasid, kohati lünklik osavõtt treeningutest, treenerite 

liigne töökoormus, paljude paremate õpilaste lahkumine mujale ning sellega seoses ka 

treeningute katkestamine ning laste arvu vähenemine vallas (Liiber 2007). 

 

Spordikooli eelarved on alates 1998. aastast märgatavalt tõusnud. 1998. aastal oli Karksi-

Nuia linna eelarves selle kooli tarbeks ette nähtud 141 030 krooni (Karksi-Nuia 

Linnavolikogu määrus 1998, nr. 13), sellele lisandus veel ka spordi ja puhkuse alapeatükist 

50 000 krooni. Karksi vallal kulus spordile 1998. aastal kõigest 25 000 krooni (Karksi 

Vallavolikogu määrus 1998, nr. 1). 1999. aastal oli Karksi valla eelarves piirkondlike 

spordiürituste tarbeks ette nähtud 100 000 krooni (Karksi Vallavolikogu määrus 1999, nr. 

2). Karksi-Nuia linnal spordiüritusteks 41 000 ja spordiorganisatsioonidele 34 000 krooni 

ja hariduse peatüki all spordikoolile suunatud 176 890 krooni (Karksi-Nuia Linnavolikogu 

määrus 1999, nr. 26). 1998.-2002. aastani kuulus spordikooli eelarve hariduse peatüki alla 

ja eraldi peatükk oli spordile ja puhkusele. 2003. aastal tõsteti kõik spordiga seotud 

kulutused vaba aja, kultuuri ja religiooni peatüki alla. 2007. aastaks on spordikoolile 

eelarves ette nähtud 451 270 krooni, millele lisandub veel sporditegevusele suunatud 

200 000 krooni (vaata lisa 10; Karksi Vallavolikogu määrus 2007, nr. 1). Pärast kohalike 

omavalitsuste ühinemist on spordikooli eelarve suurenenud regulaarselt (Laande 

18.01.2007; Maling 16.01.2007; Vister 15.01.2007). 

 

Valla rahuloluküsitlusest selgus, et sportimisvõimalusi pidas väga headeks 794-st vastanust 

201, üldse ei olnud rahul 21 inimest. Koondhindeks saadi kokku 3,81, maksimaalne hinne 
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oleks olnud 5, see ei ole sugugi halb tulemus arvas Arvo Maling oma artiklis. (Vaata 

täpsemalt ka lisa 16). Uuringust selgus, et sportimise võimalused on head ainult keskuses, 

kuigi ka vastanud inimesed on märkinud probleemidena staadioni olukorda, sest see vajab 

remonti. Puuduvad jõusaalid, terviserajad, valgustatud jooksu- ja suusarajad, ujula 

lühiajaline töötamine on tekitanud rahulolematust. Inimesed on toonud välja, et kohalik 

omavalitsus ei mõelnud teede remondi ajal sellele, et vaja oleks jalgrattateid (Karksi valla 

kodulehekülg 2007). 

 

Spordi osatähtsus inimeste igapäevaelus on suurenenud seoses üldise elu mugavdumisega 

ja füüsilise koormuse vähenemisega. Seetõttu on suurenenud ka rahvaspordi tähtsus Karski 

vallas, seda tõestab valla eelarve, kus on aastast aastasse suurendatud spordile suunatud 

eraldisi. Karksi valla ja Karksi-Nuia linna ühinemisel ei ole sporditeenus oma olemuselt 

muutunud. Praegusele vallavalitsusele saab ette heita lühinägelikkust: ei mõelda pikemas 

perspektiivis (siinkohal mõeldakse just jalgrattateede tegemata jätmist ja staadioni 

olukorda). Elvi Ulst on kirjutanud: „Oma tegematajätmisi võib kohalik omavalitsus alati 

vabandada sellega, et raha ei ole”. (Ulst 2004, 420). Karksi valla juhtide vabandused on 

täpselt sellised.  

 

Enne kohalike omavalitsuste ühinemist oli Karksi- Nuia linnal hallata muusika- ja 

kunstikool. Karksi-Nuia Muusikakoolil oli kõige keerulisem aeg 18. mail 1993. aastal, mil 

tekkis oht kaotada oma maja, sest Karksi-Nuia alevivolikogu otsusega tagastati 

muusikakooli hooned seadusjärgsele omanikule. Sama aasta juunis kohustati alevivalitsuse 

korraldusega muusikakooli direktorit hiljemalt 30. augustiks kooli keskkooli üle viiama. 

Lastevanemate ja kooli vilistlaste eestvedamisel otsiti võimalused ja vahendid olukorra 

parandamiseks. Muusikakool säilis just seal majas, kus ta oli olnud. Muusikakooli eelarve 

Karksi-Nuia linna määruses nr.13. oli 1998. aastal 585 800 krooni ja 1999. aastal 618 610 

krooni (vaata lisa 11). Karksi vallal kulus 1998. aastal kunstistuudiole 15 000 krooni ja 

1999. aastal kunstistuudiole 17 500 krooni ning muusikakoolile 25 000 krooni. 

Huvialakoolide toetamiseks kulunud finantsvahendid olid vallal märgatavalt väiksemad kui 

linnal. Peale kohalike omavalitsuste ühinemist on muusikakooli eelarve järjest tõusnud, nii 

et 2007. aastaks on eelarve maht 1 449 800 krooni (vt. lisa 11).  

 

Kuid järjekordselt on tekkinud muusikakoolil oht, et muusikakool viiakse üle 

gümnaasiumisse. Vallavanem põhjendab tekkinud olukorda sellega, et muusikakooli 
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gümnaasiumi hoonetesse ülekolimisega hoitaks kulusid kokku ja lastel oleks mugavam 

muusikakoolis käia (Nurk 17.03.2007).  

 

Analüüsi tulemusena saab öelda, et pärast kohalike omavalitsuste ühinemist on muusika- ja 

kustikoolide eelarved suurenenud ja valla rahuloluküsitlusel selgus, et muusikakooli õppe-

kasvatustööga on kohalik rahvas rahul. Muusikakooli õppe- ja kasvatustööd hinnati 4,26 

punktiga viiest (vaata täpsemalt lisa 16- Karksi valla kodulehekülg 2007). Kvaliteet ei ole 

langenud ja pakutav teenus on säilinud sellisena nagu ta oli enne kohalike omavalitsuste 

ühinemist. Loodud on Karksi-Nuia Muusikakooli Sihtasutus, mille omanduses on kinnistu 

koolihoonetega. Sihtasutuse poolt kogutud vahenditest on kool saanud juurdeehituse, kaks 

hoonet on värvitud ja välja vahetatud nende katus, renoveeritud saal, ümber ehitatud osa 

peahoone elektrisüsteemist ja enamik ruume remonditud (Parmo 05.02.2007; Nurk 

17.03.2007). Laste arv on muusikakoolis on 75 ning koolis töötab 12 õpetajat. 

 

Kui võrrelda spordikooli ja muusikakooli laste arvu järgi, peab tõdema, et need on peaaegu 

võrdsed. Valla rahuloluuuringus anti aga kõrgem hinnang muusikakoolile. Uuringu 

keskmise hinde täpsuse võib seada kahtluse alla, sest sporditeenuse rahulolu kohta vastas 

794 inimest ja muusikakooli teenuse kohta vastas 461 inimest. Kuna teenuste kohta ei ole 

vastanud sama arv kodanikke, siis ei saa öelda, et uuringu tulemus oleks täpne ja ainuõige. 

 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et spordi-, muusika- ja huvialakoolid on säilinud ning 

huviharidusteenuse kvaliteet on endiselt kõrgel tasemel. Muusikakooli probleeme lahendab 

hoolekogu ja püütakse saada läbi ilma vallavalitsuse abita. Järgmine peatükk keskendub 

samuti huvihariduse ja kultuuriteenuse pakkumisele ja  seda kultuurikeskuses ning 

rahvamajadetöö analüüsi kaudu.  

 

3.4. Kultuur 

 

Karksi valla kultuurielu tugineb rahvakultuurile. Sellealase tegevuse korraldajateks olid 

peamiselt rahvamajad. Lisandusid veel ka infotoad ja seltsid (Karksi valla arengukava 

aastani 2010, 23). Enne kohalike omavalitsuste ühinemist oli Karksi-Nuia Linnavalitsuse 

haldusalas ainult Karksi-Nuia Rahvamaja. Karksi valla haldusalasse jäid aga Karksi 

Rahvamaja ja Lilli Rahvamaja. Lisaks rahvamajadele oli valla kultuurielus oluline koht 

külades areneval seltsiliikumisel, mis oli vajalik maaelu väärtustamiseks ja traditsioonilise 
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rahvakultuuri säilimiseks. Niisiis oli Karksi valla hallata ka Tuhalaane külamaja ja Polli 

infotuba (Anijärv 06.02.2007; Laande 08.01.2007; Laande 17.01.2007, Laande 18.01.2007; 

Lebedev 02.02.2007;  Muska 25.01.2007; Taal 06.02.2007; Tammine 02.02.2007).  

 

Kultuurivaldkonnas tõi omavalitsuste ühinemine kaasa ulatuslikud muutused. Kõik külas 

töötavad rahvamajad liideti 2003. aastal Karksi Valla Kultuurikeskusega. Intervjueeritud 

vallajuht tõi ühinemise põhjusena välja nagu ka eelnevate teenuste liitmise puhul kulude 

kokkuhoiupoliitika ja efektiivsuse küsimuse (Maling 16.01.2007). 

 

Kultuuriasutuste tsentraliseerimise tagajärjena toodi esile kultuurielu passiivsemaks 

muutumise (Laande 08.01.2007; Laande 17.01.2007; Laande 18.01.2007; Maling 

16.01.2007; Muska 25.01.2007; Põllumäe 17.01.2007; Karksi valla kodulehekülg 2007). 

Samas lisas vallajuht, et ometi on antud valdkonna tegevuse arendamiseks piisavalt 

ressursse, eriti kultuurielu edendamiseks. Arvo Maling rõhutab siinjuures kohaliku 

kogukonna initsiatiivi olemasolu olulisust: „Kohtades, kus on olemas kohalikud 

eestvedajad (külaseltsid), toimub selge huvide koondumine ja vajaduste väljaütlemine, mis 

võimaldab omavalitsusel oma abi paremini suunata. Samuti võib väita, et peale 

omavalitsuste ühinemist on omavalitsus muutunud aktiivsest kultuuriarendajast ja ürituste 

elluviijast pigem kultuurielu materiaalseks ja moraalseks toetajaks” (Maling 16.01.2007). 

 

Intervjueeritud kultuuritöötajate sõnul on vallajuhid püüdnud üha suuremat rolli kultuuri 

korraldamisel üle anda kolmanda sektori organisatsioonidele (kultuuriseltsid, külaseltsid). 

Ometi ei ole seltside tegevuseks mõeldud toetused viimase 5 aastaga üldse suurenenud. 

Külaseltsidele antav toetus aastaks on endiselt 8000 krooni (Anijärv 06.02.2007; Laande 

08.01.2007, Laande 17.01.2007; Muska 25.01.2007; Põllumäe 17.01.2007; Taal 

06.02.2007). 

 

Karksi valla 2007 aasta eelarves on kultuurikeskusele suunatud 2 307 636 krooni (vt. lisa 

12).  

Karksi Valla Kultuurikeskuse tegevuse ja vaba aja veetmise võimalustega 942 olid väga 

rahul või enamasti rahul vastanust 671 inimest. Enamasti ja üldse ei olnud rahul 75 inimest, 

koondhindeks said Karksi Valla Kultuurikeskuse pakutavad teenused 3.88 protsenti. (Vaata 

täpsemaid andmeid lisa 16- Karksi valla kodulehekülg 2007). 
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3.4.1. Rahvamajad 

 

Enne kohalike omavalitsuste ühinemist oli Karksi valla hallata Karksi Rahvamaja ja Lilli 

Rahvamaja. Lisaks rahvamajadele oli vallas veel Tuhalaane külamaja ja Polli infotuba 

(Karksi valla arengukava aastani 2010, 24-27).  

 

Karksi Rahvamaja töötas ajaloolise väärtusega Karksi mõisa ansamblisse kuuluvas 

muinsuskaitsealuses hoones. Ruumide olukord oli halb, ruumid vajasid remonti. Hoolimata 

sellest harjutasid rahvamajas ansamblid, estraadiringid jne. Karksi rahvamaja teenis valla 

suurima küla omaalgatuse, rahvakultuuri ja infokeskuse vajadusi. Rahvamajas töötas 9 

erinevat huvialaringi, kust võttis osa ligikaudu 100 inimest. Karksi Rahvamaja eelarve 

1998. aastal oli 135 000 krooni, mis 2004. aastaks tõusis 183 400 kroonini. Töötasu tõusis 

1998. aasta 68 000st kroonist 95 000 kroonini, mis arvestades elukallinemisega on olnud 

väike (Karksi valla arengukava aastani 2010, 26; Sõlg 26.01.2007).  

 

Lilli Rahvamaja asus vääriselupaigana tunnustatud Eesti Vabariigi Läti piiri ääres olevas 

Lilli küla keskmes. Majas tehti kapitaalremont 1999. aastal. Hoones asusid koos 

rahvamaja, raamatukogu ja talvel toimusid saalis algkooli võimlemistunnid. Majas oli 

korralik pesemisruum. Hoone renoveeriti vastavalt tänapäevanõuetele. 1998. aastal töötas 

rahvamaja juures 9 ringi ja tihe oli koostöö Lilli Külaselts Tatsuga. Koostöö 

vallavalitsusega oli samuti tihe. Enne kohalike omavalitsuste ühinemist oli asutuse eelarve 

150 000 krooni, millest 73 500 krooni oli ette nähtud töötasudeks ja 2004. aastal 261 200 

krooni, millest 107 000 krooni oli töötasudeks mõeldud. Lilli Rahvamaja töötasud olid 

tõusnud veidi rohkem seetõttu, et Karksi Rahvamajas töötas kaks inimest, kuid Lilli 

Rahvamajas kolm inimest (Laande 08.01.2007; Muska 25.01.2007; Põllumäe 17.01.2007).  

Rahvamajade eelarvete muutused on lisa 12. 

 

Karksi-Nuia linnavalitsuse hallata oli üks kultuuriasutus- Karksi-Nuia Rahvamaja. Asutus 

töötas amortiseerunud hoones. Hoolimata sellest töötas rahvamajas 12 erinevat ringi, 

millest võttis osa 220 inimest. Karksi-Nuia Rahvamaja eelarve oli 1998. aastal 392 660 

krooni koos töötasudega (189 100 krooni). 2004.aastal 397 200 krooni, millest 201 500 

krooni oli ette nähtud töötasudeks (Vaata ka lisa 12; Karksi valla arengukava aastani 2010, 

25). Töötasudeks ette nähtud summa tõusis nii vähe seetõttu, et üks ametikoht kaotati ära.  
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Järelikult olid mõlemal omavalitsusel hästi toimivad rahvamajad. Linnavalitsusel oli 

probleeme uue kultuurikeskuse ehitamiseks finantsvahendite leidmisega ja vallavalitsus ei 

soovinud seda ettevõtmist toetada. Hoolimata hoonete (siinkohal mõeldakse Karksi-Nuia ja 

Karksi rahvamaja hooneid) olukorrast töötasid rahvamajad täiel määral. Läbi viidi 

erinevaid üritusi. Kultuuriteenus oli kõigile valla- ja linnaelanikele hästi kättesaadav ja 

kvaliteetne. Suuremate üritustena saab nimetada Karksis jaanilaata, Lilli: jõulumaad, 

hingedepäeva, külapäeva, lastelaagreid ja Karksi-Nuias linnapäevi. Ühisüritusena 

korraldati valla ja linna jõulupidusid ja tantsusolistide päeva. Need üritused näitasid, et 

koostöö kultuuriasutuste vahel on hea. 

 

Pärast kohalike omavalitsuste ühinemist tõusis uuesti üles küsimus seoses suure 

kultuurikeskuse ehitamisega. 2003. aastaks valmiski uus ja suur kultuurikeskuse hoone. 

Vallavanema sõnul ei oleks sellist hoonet suutnud üks kohalik omavalitsus valmis ehitada, 

kuid kahe omavalitsuse jõul oli see võimalik. Samuti nentis ta, et valla- ja linnavalitsuse 

juhid ei oleks ühisele kokkuleppele jõudnud (Maling 16.01.2007). Järelikult kohalike 

omavalitsuste koostöö enne ühinemist ei olnud väga hea ja just ühinemine aitas kaasa uue 

kultuurikeskuse loomisele.  

 

Karksi valla arengukava, mis oli kirjutatud aastani 2010, ei näinud ette, et uue 

kultuurikeskuse valmimisega kaasneb kultuuriteenuse tsentraliseerimine. Rahvamajades 

töötavad inimesed ei olnud teadlikud, et nad viiakse üle Karksi valla kultuurikeskusesse ja 

rahvamajade eelarved kaotatakse ära ning rahvamajad säilitavad küll ruumid, kuid 

töötajana jääb majja vaid kütja-koristaja (Laande 08.01.2007; Sõlg 26.01.2007). Selle 

poliitilise otsusega seoses võeti külades elavatelt inimestel ära võimalus osaleda 

ringitegevustes ja õhtustest üritustest. Esimeses peatükis oli kirjutatud uuest 

haldusjuhtimisest (NPM`ist), seal oli juhitud tähelepanu just detsentraliseerimisele ja 

demokraatiale, kuid antud hetkel kohalik omavalitsuse juhtkond nende oluliste aspektidega 

ei arvestanud. Poliitika elluviimisel ei lähtutud ka subsidaarsusprintsiibist, mis näeb ette, et 

kohaliku omavalitsuse otsused tehakse kodanikulähedaselt.  

 

Valla rahuloluküsitluses juhtisid inimesed tähelepanu erinevatele sõlmkohtadele: 

1. teismelistele on suunatud vähe meelelahutusüritusi, teatrit jm; 

2. ürituste ajal pole kultuurikeskuses kohta teiste proovide tegemiseks; 

3. külamajadega puudub koostöö;  
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4. puudulik bussiliiklus õhtuste ürituste ja ringitegevuste ajal;  

5. külamajadel puuduvad isetegemise võimalused- ei elata ju ainult keskuses;  

6. kultuuriteenus külaelanikele on tehtud raskesti kättesaadavaks;  

7. vallavalitsuse poolt puudub asjalik koostöö- pidev rahulolematus mõjub ruineerivalt;  

8. maainimestele on kultuuriteenus kallis;  

9. kultuurikeskus on talvel külm (Karksi valla kodulehekülg 2007).       

 

Karksi valla eelarves ei ole 2007. aastal rahvamajadel oma eelarvet. Karksi valla 

kultuurikeskusele on suunatud 2 307 636 krooni.  Valla eelarves on külaseltside tegevuse 

toetamiseks ette nähtud 240 000 krooni, sealhulgas Sudiste internetipunkti toetamiseks 

50 000 krooni (Karksi Vallavalitsuse määrus 2007, nr.1).  

 

Enne kohalike omavalitsuste ühinemist tõid peamise probleemina välja kolm 

intervjueeritavat Karksi- Nuia rahvamaja hoone seisukorra. Juba siis oli asutud ehitama uut 

ja suurt kultuurikompleksi, mille ehitamine takerdus finantsprobleemide taha (Laande 

08.01.2007; Laande 17.01.2007; Laande 18.01.2007; Muska 25.01.2007; Nurk 

17.03.2007). Pärast kohalike omavalitsuste ühinemist seda probleemi enam ei ole, sest 

ehitati uus suur kultuurikeskus (Laande 08.01.2007, Maling 16.01.2007). 

 

Rahuloluküsitlusest selgus, et külamajade tööga ei olnud enamasti või üldse rahul 58 

vastanut 550-st. Koondindeks saadi 3,74 protsenti. Külaelu arenguga  seotud küsimusele 

vastas 709 inimest, kellest ainult 73 vastanut olid väga rahul toimuvaga, teised olid 

rahulolematud selle suhtes, mis toimub. Nii jäigi koondhinne alla 3,5 punkti 5-st, 3,32 

punkti näitab, et rahvas ei ole üldse olukorraga rahul (vt. lisa 16- Karksi valla kodulehekülg 

2007). 

 

Kultuuriteenuse arendamiseks maapiirkondades ei ole tänane ühinenud kohalik omavalitsus 

senise liberaalse majanduspoliitilise käitumisega edu saavutanud. Kultuuriteenuste 

muutuste puhul oleks pidanud eelnema põhjalik analüüs-inventuur, hindamaks iga 

rahvamaja ja küla arengupotensiaali. Seejärel oleks tulnud otsustada, kus, mida ja mil 

määral arendada ning kus sellest loobuda kui ebaratsionaalsest tegevusest. Tänasel päeval 

tehtud otsused ei ole olnud kerged ega populaarsed. Kuna jäeti tegemata eelnevad 

analüüsid, siis ei ole saavutatud Karksi vallas regionaalset tasakaalustatust ega kohaliku 
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omavalitsuse kui terviku arengut. Ometi, olles Euroopa Liidus, soovib Karksi vald olla 

teistele omavalitsustele võrdne partner nii arengus, heaolus kui elukvaliteedis.  

 

Intervjuudest selgub, et see struktuurimuudatus on initsiatiivi pärssinud. Vallavanem Arvo 

Malingu sõnas jaanuaril 2007: „Võib-olla peaks kultuuriteenuse osas hoopis mingit 

teistsugust lähenemist hakkama arendama, sest tundub, et see süsteem praegu hästi ei 

tööta” (Maling 16.01.2007). See intervjuu viidi läbi jaanuaris 2007 ja juuniks 2007 on valla 

juhtkond uue süsteemi välja mõtelnud, ilma eelnevaid uuringuid tegemata. Tähtsusetuks 

peeti ka läbirääkimisi kultuuritööd tundvate inimestega nii külades kui ka keskuses.  

 

Uus reform kujutab endast järgnevaid muudatusi:  

1) koondati ära kõik valla kultuurispetsialistid (4,5 kohta),  jäi vaid tantsuspetsialist ja 

majaperenaised, kes koristavad ja majandavad ka raamatukogusid;   

2) tööle võetakse ainult üks kultuurikeskuse juhataja; 

3) külamajades nii Karksis kui ka Lillis koondatakse 0,5 raamatukogu juhataja kohta;  

4) küla- ja rahvamajades luuakse 0,5 kohaga kultuurispetsialisti koht; 

4) uues ametijuhendis peab inimene 0,5 kohaga majandama maja, organiseerima 

kultuuriüritusi, 10 tunni vältel teenindama rahvast infotoas ja raamatukogus; 

5) majades töötab ka majaperenaine, kes vastutab kütmise ja koristamise eest;  

5) külamajadesse tuleb tagasi omaette eelarve, kuid eelarve maht on tulevastele töötajatele 

veel teadmata (Laande 15.07.2007; Muska 15.07.2007). 

 

Väitekirja koostaja saab tekkinud olukorra kohta kindlalt öelda, et kohaliku omavalitsuse 

juhtkond kultuuriteenuse osutamisel on tegutsenud huupi. Rõhku ei ole pööratud teenuse 

parandamisele vaid kulude kokkuhoiule, kuid reaalset tulu sellest saadud ei ole. Eelmiste 

kultuurivaldkonda puudutavate reformide koostamisel ja läbiviimisel ei arvestatud 

kultuuriliste riskidega. Karksi vallas järgnes sellele tehniliste muutuste ületähtsustamine ja 

kultuuriliste muutuste alatähtsustamine. Kiirete „ülalt-alla” lahenduste ja „jõumeetodite” 

kasutuselevõtmine soodustas teenuse kvaliteedi langust- eriti külades. Maapiirkonnas 

elavatele inimestele on kultuuriteenuse kättesaadavus tehtud ääretult raskeks. 

Reformiplaanid oleks pidanud olema realistlikud. Reformi kavandamisel ei oleks tohtinud 

lähtuda ainult majanduslikest kriteeriumidest, vaid hoopis laiematest sotsiaalsetest 

näitajatest. Kultuurivaldkonda puudutavaid reforme ei saa konstruktiivselt ette valmistada 
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ja tulemuslikult läbi viia, kui kohaliku omavalitsuse juhtkond ei tugine tõepärastele 

faktidele ja korrektsele korraldusele.  

 

3.4.2. Raamatukogud 

 

1998. aastal olid raamatukogude tegevusvaldkonnad lugejateenindus, teavikute 

komplekteerimine, arvestamine ja töötlemine, teatmebibliograafilise teeninduse 

korraldamine, koduloolise andmebaasi koostamine ja ürituste korraldamine (Muska 

25.01.2007; Torim 14.04.2007).  

 

Karksi- Nuia linnal oli enne liitumist hallata üks raamatukogu ja selleks oli Karksi- Nuia 

Raamatukogu (Torim 14.04.2007). 

 

Karksi Vallvalitsuse haldusalas oli enne liitumist kaks raamatukogu Lilli ja Karksi 

Raamatukogud. Neile lisandusid veel Tuhalaane Külamaja ja Polli infotuba, kus asusid 

samuti raamatufondid, mis olid avatud valla rahvale (Anijärv 06.02.2007; Muska 

25.01.2007; Torim 14.04.2007; Sõlg 26.01.2007; Taal 06.02.2007).  

 

1998. aastal asus Lilli Raamatukogu vanas meiereihoones, mis oli amortiseerunud. Sellest 

hoolimata oli Lilli Raamatukogus raamatufondi suurus 8 586 eksemplari. Lugejaid 205, 

neist lapsi 44. Laenutusi oli kokku 7 112, sellest lastele 1354, külastusi oli kokku 1 421, 

neist lapsi 670 (Aastaaruanded 1998-2006). Aastate lõikes on laenutuste arv kasvanud ja 

teenindusvaldkond laienenud (vt lisa 14) (Muska 25.01.2007). 

 

Enne kohalike omavalitsuste ühinemist oli Karksi- Nuia Linnaraamatukogu vanas 

puumajas, mille asukoht oli küll keset Karksi-Nuia linna, kuid ei vastanud üldse 

raamatukogu nõuetele (Mäekivi 01.02.2007; Torim 14.04.2007). 

 

Mare  Torim on öelnud, et peale ühinemist on Karksi-Nuia Linnaraamatukogu edasi 

arenenud, lisandunud on uued funktsioonid, kuid see on ainult positiivne. „Pärast ühinemist 

oleme jätkanud elanikele kvaliteetse raamatukoguteenuse pakkumist, mis hõlmab teavikute 

kohalkasutust, kojulaenutust, teatmeteenindust, päringutele vastamist, internetivõimalust ja 

tasulisi teenuseid” (Torim 14.04.2007). Peale kohalike omavalitsuste ühinemist on 
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raamatukoguteenuse kättesaadavus jäänud samaks, kvaliteet tõusnud ja raamatukogude 

kasutajate arv kasvanud (vaata lisa 14 ja 15).  

 

Karksi valla 2007. aasta eelarves on raamatukogudele ette nähtud 938 940 krooni. (vaata ka 

lisa 16- Karksi vallavolikogu 21. veebruari 2007 määrus nr.1). Eelarve näitab, et iga 

aastaga on seda tõstetud ja selle teenuse osutamisel ei ole rahalisi vahendeid kokku hoitud 

eriti Karksi-Nuia Linnaraamatukogu arvelt. Kuna Karksi-Nuia Linnaraamatukogu asub 

Karksi Valla Kultuurikeskuses, siis majandamiskulud katab kultuurikeskus. 

 

Rahva rahuloluküsitluses hinnati kõige kõrgemini raamatukogus pakutavat teenust. Sellele 

anti koguni 59 protsenti ja koondhinne oli 4,48 punkti 5-st. (vaata täpsemaid andmeid lisa 

16- Karksi valla kodulehekülg 2007). 

 

Kuid juunis aastal 2007 otsustas vallavalitsuse juhtkond muuta külades töötavate 

raamatukogujuhatajate töökohustusi, vähendades nende täistöökoha 0,5-ks. Töötundide 

arvuna nähakse nädalas ette 30, mis ei vasta seadusele, ja raamatukogutöötajate 

üleasandeks on pakkuda rahvale igakülgset teenust, sealjuures väiksema palga eest. Vastav 

ümberkorraldus ei hõlma Karksi-Nuia Raamatukogu, vaid Karksi ja Lilli Raamatukogusid. 

Järjekordselt on eelnevalt analüüsimata ja uurimata reformi tagajärjed. Mitte millegagi pole 

põhjendatud väidet, et raamatukogujuhatajate töökohtade vähendamine aitaks kulusid 

kokku hoida ja tõstaks teenuse kvaliteeti. 

 

Kokkuvõtteks tuleb öelda, et raamatukogude teenusega on valla elanikud olnud rahul enne 

ja pärast kohalike omavalitsuste ühinemist. Raamatukogude teenuse kvaliteet on endiselt 

kõrge ja  kättesaadavus hea. Kuid arvestades muudatusi, mis kohalik omavalitsuse 

juhtkond külades töötavatele raamatukogudele tegi, võib eeldada, et teenuse kättesaadavus 

väheneb. Järjekordselt toimib vallavalitsus nii, et maapiirkonnas elavad inimesed kaotavad.  
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3.5. Järeldused 

 

Karksi juhtumiga seotud intervjuude analüüsis selgub, et kohalik omavalitsus ei ole 

ühinemisega saavutanud kulude kokkuhoidu. Koostöö erinevate asutuste vahel toimus 

edukalt enne kohalike omavalitsuste ühinemist. Toimus piirkonna ühine arendustegevus ja 

infovahetus.  Kodanike kaasamise koha pealt tuleb öelda, et pärast ühinemist ei pööratud 

tähelepanu kaugematele vallaelanikele, kellel juba enne ühinemist oli hirm, et võim neist 

kaugeneb. Näiteks koolide ja lasteaedade liitmisele ei järgnenud bussiliikluse paranemist, 

ei paranenud teed jms. (Laande 08.01.2007; Laande 17.01.2007; Mäekivi 01.02.2007).  

 

Kohalike omavalitsuste ühinemise kavandamisel oleks tulnud arvestada piirkonna 

suhteliselt väikest rahvastiku tihedust, keskuse seotust tagamaaga  ja olemasolevate 

omavalitsuste erinevat kujunemislugu. Haldusterritoriaalne reform ei oleks tohtinud 

muutuda lihtsalt mehaaniliseks liitmisprotsessiks. Karksi valla ja linna puhul see just nii on 

läinud.  

 

Eesti kohaliku omavalitsuse optimaalseks suuruseks määratleti 3000 elanikku, sest 

praegustes tingimustes on selline vald suuteline elanikkonda teenindama. Reljan ja 

Timpmann on välja toonud, et vallad elanike arvuga üle 3000 on suutelised paremini 

toimima kui väikelinnad (Reiljan ja Timpmann 2001, 437). Karksi-Nuia linna probleem 

lahendatigi seoses rõngasvalla ühendamisega ühtseks omavalitsuseks. Kuna endine vald oli 

suutnud oma rahvale tagada mitmekülgselt erinevaid teenuseid juba enne ühinemist, siis 

seoses ühinemisega maapiirkonna teenuste kättesaadavus muutus märgatavalt halvemaks.  

 

Kuna kohalike omavalitsuste ühendamine vähendab autonoomiat oma prioriteetide 

määratlemisel, siis oleks pidanud keskvalitsus jälgima uue kohaliku omavalitsuse tegevust 

selles osas, mis puudutas asustuspoliitikat, et vältida maapiirkondade tühjenemist 

inimestest. Väikesed külakoolid, nagu seda olid Lilli Algkool ja Karksi- Lasteaed Algkool, 

kultuurimajad Lillis, Karksis, ei olnud küll võib olla majanduslikult efektiivsed, kuid neil 

oli suur regionaalpoliitiline ja sotsiaalpoliitiline tähtsus. Seetõttu oleks tulnud jälgida, et 

kohalike omavalitsuste ühinemise tagajärjel ei oleks tulnud elanikkonna kontsentreerumist 

linna. Keskvõim oleks pidanud taotlema asustuse stabiliseerimist maapiirkondades. 
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Vallajuht loeb ühinemist tulemuslikuks, põhjendades seda suurenenud eelarveressursiga ja 

ühisest juhtimisest tuleneva tööga (Maling 16.01.2007). „Kogu piirkond on nüüd ühtse 

haldamise all, mis tähendab ressursside suunamist vastavalt vajadustele. Samas suurema 

eelarvega on võimalik rohkem investeerida ja Euroopa Liidu erinevatest fondidest raha 

taotlelda. Näitena võib tuua Karksi-Nuia Lasteaia ehituse, mida ei oleks kindlasti tehtud, 

kui oleks eksisteerinud kaks erinevat kohalikku omavalitsust” arvavad Arvo Maling ja 

Kalle Vister (Maling 16.01.2007; Vister 15.01.2007). „See on saanud võimalikuks just tänu 

suuremale eelarvele”, ütleb Arvo Maling (Maling 16.01.2007).  

 

Karksi vallas on kerkinud päevakorda küsimused keskuse ja ääremaade vastuoludest. 

Intervjuudest tuli välja probleemide püstitusi selle kohta, et Karksi-Nuia linn on saanud uue 

peatänava ja korralikud tänavalambid, samas kui valla kaugemate külade teed on auklikud 

ja tolmavad ning talvel tihti liivatamata ja libedad. Pärast kohalike omavalitsuste ühinemist 

ei ole kaugemate külade olukord paremaks muutunud, saab öelda, et nende olukord on 

halvemaks muutunud. Haridusteenuse kättesaadavus on halvenenud, rahvamajade teenuse 

osutamine on raskendatud (Anijärv 06.02.2007; Laande 08.01.2007; Lebedev 02.02.2007; 

Muska 25.01.2007; Tammine 02.02.2007). Raamatukogude teenus on ainsana see, mis on 

peale kohalike omavalitsuste ühinemist kvaliteetsem. Kättesaadavus on jäänud Karksi-Nuia 

linnas samaks, kuid külades on raamatukogu tööaeg lühenenud. Olukord on muutunud, sest 

poolametikohta koondati ära (Muska 25.01.2007; Sõlg 26.01.2007; Torim 14.04.2007). 

Huvialahariduse kättesaadavus ja kvaliteet on jäänud muutumatuks (Parmo 05.02.2007; 

Liiber 2007). 

 

Kahtlemata on keskuse konkurentsivõime ja hea ilme vajalik kaudselt ka ääremaadele, kuid 

kaugemate vallaelanike etteheited linna eelisarenduse kohta on õigustatud. Kõik suuremad 

investeeringud on jäänud keskusesse ja äärealad on jäänud püsima kodanike 

algatusprogrammide ja külavanemate toel (Anijärv 06.02.2007; Laande 17.01.2007; Muska 

25.01.2007; Lebedev 02.02.2007). Siinkohal peab mainima, et külavanemad tegutsevad 

ühiskondlikel alustel, saamata oma töö eest tasu.  

 

Eelpool oli mainitud demokraatia vähenemist. Kohalikel elanikel ei ole enam võimalust 

kaasa rääkida omavalitsuse arendamises. Väitekirja empiirilises osas oli mainitud, et 

kohalike omavalitsuste liitmisel võib väheneda demokraatlik valitsemine, nii on läinud ka 

Karksi vallas.  
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Kohalike omavalitsuste ühinemise tulemuste kokkuvõtteks tooksin välja Arvo Malingu 

(Maling 16.01.2007) poolt esile tõstetud arengud, mille suure valla loomine endaga kaasa 

tõi. „Kõige olulisem on planeerimistegevus. See on olnud kasulik nii linnale kui vallale. 

Teiseks on võimalik nüüd taotlelda Euroopa Liidu keskkonnainvesteeringuteks 

lisavahendeid suuremate projektide elluviimiseks, milleks eraldi kohalikel omavalitsustel 

ressursse ei olnud. Arvestatava juhtimise all on suudetud arendada Karksi-Nuia keskasulat. 

Karksi valla Kultuurikeskuse ehitamine, tänu millele lahendati Karksi-Nuia 

Linnaraamatukogu ja Karksi- Nuia Rahvamaja ehitistega seotud probleemid. See projekt 

oli ressursinappuse tõttu seisnud juba aastaid.” Viimaseks, ent piirkondliku arengu 

seisukohast äärmiselt tähtsaks saavutuseks peab ta Karksi-Nuia Lasteaia ehitust.   

 

Karksi valla ja Karksi-Nuia linna ühinemise puhul võib nimetada järgmisi puudusi: 

   1. külades on olemas internetiga varustatud infotoad, kuid majapidamistesse interneti- 

ühenduse paigaldamine ei ole võimalik puuduliku sideteenuse tõttu; 

   2. teed on kehvad, sageli auklikud ja tolmused ning talvel libedad; 

   3. kehv bussiliiklus; 

4. väikeste külakoolide sulgemine on viinud vaikselt külade hääbumiseni ning muutnud             

ettevõtluse teatud asulates mõttetuks; 

5. puudulik on energia ja kommunikatsioonidega varustatus; 

6. kultuuriasutuste ehk rahvamajade liitmine 2003. aastal suure kultuurikeskuse alla ja 

augustis 2007 jälle uuesti lahutamine kultuurikeskusest ning kultuuritöötajate 

koondamine, on muutnud rahva rahulolematuks ja vallas toimuva suhtes 

ettevaatlikumaks. Selle tulemusena ei ole külade olukord paranenud, sest uutel 

kultuuritöötajatel võtab aega töösse sisseelamine; 

7. meditsiinialase teenuse kättesaadavus on piiratud. Siinkohal peetakse silmas täielikult 

puuduvat taastusravi võimalust. Puuduliku ühistranspordi tõttu on juurdepääs haiglal 

raskendatud, sest lähim haigla asub Viljandis. Perearstide kabinetid töötavad Karksi-

Nuia linnas ja seda ka mitte iga päev; 

8. puudulik ettevõtlus ja tööpuudus, mida suurendas nii koolide kui ka rahvamajade ümber 

toimuv. 

Sarnased negatiivsed aspektid on märgitud ära väitekirja empiirilises osas, kus erinevad 

autorid on märkinud samasid muutusi suurema kohaliku omavalitsuse puhul. 
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Kuidas oleks saanud olukorda muuta? Karksi valla elanikud on peale kohalike 

omavalitsuste ühinemist üle elanud kardinaalseid muudatusi, mis on toonud kaasa 

silmnähtavat mahajäämust maapiirkondades ja muutnud inimesi reformide suhtes 

ettevaatlikuks. Reformi ei tohiks mingil juhul ette võtta lihtsalt reformi enda pärast, kuid 

Karksi vallas toimuv just sellisele olukorrale viitab. Nii haridus- kui kultuuriteenuse 

reformimisel oleks pidanud Karksi vallavalitsus hindama ära, mis toimivas süsteemis on 

halvasti. Kuna kavandatud muudatused antud valdkondades olid suured, siis see oleks 

eeldanud nende korrektset teaduslikku ja seadusandlikku ettevalmistust. Haridus- ja 

kultuurivaldkonda puudutavate reformide läbiviimine oleks nõudnud kindlasti ka 

avalikkuse informeerimist ja kaasamist eesmärkide realiseerimisse. Seejuures poleks paha 

olnud meelde tuletada, kuidas Karksi vald tegutses enne kohalike omavalitsuste liitmist.  

 

Ühe võimalusena pakuks välja, et Karksi vald ja Karksi-Nuia linn oleks võinud parandada 

kohalike omavalitsuste liitmise asemel kohaliku omavalitsusüksuste koostööd ning luua 

paremad eeldused arenguvõimelisemaks teenuste, majandus- sh ettevõtluskeskkonnaks. 

Kohaliku omavalitsuse kohustuslik ülesanne oleks pidanud olema maakonna piires toimuva 

kogukonna elu korraldamine. 

 

Kuid kuna kohalikud omavalitsused liitumise siiski läbi viisid, siis liitunud Karksi vald 

oleks pidanud kohaliku haldusreformi väljatöötamisel tuginema järgnevale: 

1. ajaloolisele kogemusele ja traditsioonidele Karksi valla haridus- ja kultuurivallas; 

2. piirkonna rahvuskultuurilisusele; 

3. vallas töötavate haridus- ja kultuuritöötajate kogemustele, arvamustele ning 

ettepanekutele; 

4. kohalike elanike arvamustele; 

5. teiste liitunud omavalitsuste kogemustele; 

6. välisriikide kogemustele; 

7. Karksi valla ja külade arengukavadele; 

8. Karksi valla arenguvõimalustele. 
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Tabel 4.  

Koondtabel Karksi vallas pakutavate teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse kohta 

Teenus Kvaliteet Kättesaadavus Kättesaadavus Rahuloluküsitluse  

  külades keskuses koondhinne 

Eelkool Hea Halb Hea 4,44 

Algkool Hea Halb Hea  

Põhikool Hea Halb Hea  

Gümnaasium Hea Halb Hea 3,91 

Muusikakool Hea Halb Hea 4,26 

Spordikool Hea Halb Hea 3,81 

Raamatukogu Hea Rahuldav Hea 4,48 

Kultuurikeskus Hea Halb  Hea 3,88 

Rahvamajad Hea Hea Hea 3,74 

Bussiühendus Halb Halb  hea 3,14 

Sotsiaaltöö Hea Rahuldav Hea 3,78 

Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007 
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Ettepanekud 

 

Antud väitekirjas püütakse tekkinud olukorra parandamiseks pakkuda välja mõned 

võimalused. Kirjeldatud ettepanekute eesmärk, ei ole kritiseerida tehtut, vaid hoopis anda 

mõned rakendatavad võimalused   

 

Kohalik omavalitsus peaks analüüsima era- ja kolmanda sektori kaasamise võimalusi, sest 

just need sektorid võivad teatud teenuseid otstarbekalt pakkuda. Tähtis on silmas pidada, et 

teenuse maksumus ei tohi elanikule kallimaks muutuda, kui ta oli eelnevalt. Selleks annab 

hea võimaluse koostöö LEADER programmi raames. 

 

Tähtis on ka omavalitsusepoolne toetus ja tunnustus kolmanda sektori poolt tehtud tööle 

erinevates valdkondades.  

 

Koostöö tihendamine omavalitsuse külaelanikega ning omavalitsuse territooriumil 

tegutsevate ettevõtetega, kaasates nad oluliste küsimuste otsustamisse. See tagaks 

omavalitsuse elanike vajaduste, huvide ja võimaluste rahuldamise.  

 

Kulusid on omavalitsusel võimalik vähendada koostöö abil teiste kohalike omavalitsustega 

teenuste pakkumisel (Kim 1997, 25). Eesti kohaliku omavalitsuse seadus (RT I 1999, 82, 

755) annab omavalitsustele õiguse teha koostööd ühishuvide ja ülesannete täitmiseks. 

Koostöö aitaks kaasa ettevõtluskeskkonna arendamisele ning tagaks kvaliteetsemat 

teenuste osutamist. 

 

Kohaliku ühistranspordi läbimõeldud korraldamine. See võimaldaks külades elavatel 

elanikel tarbida keskuses pakutavaid teenuseid.  

 

Tänasel päeval Karksi vallas töötavate kultuuri- ja haridusasutuste sälitamine on äärmiselt 

vajalik.  

 

Muudetud kultuurikorralduses  tuleks taastada täistöökoht (praegu on 0,5 kohta) 

külaraamatukogudes ja rahvamajades töötavatele spetsialistidele. See tagaks parema 

teenuse kättesaadavuse. 
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    Kokkuvõte 

 

Käesoleva töö eesmärk oli analüüsida Karksi-Nuia linna ja Karksi valla ühinemist ja 

sellega kaasnevat mõju kultuuri- ja haridusteenusele. Esmalt keskendutakse kohalike 

omavalitsuste mõiste defineermisele. Kohalikul omavalitsusel kui institutsioonil on 

määratud funktsioonid.  Kohaliku omavalitsuse funktsioon on samaaegselt hoida kohalikku 

demokraatiat, osutada avalikke teenuseid ja tagada hallatava piirkonna tasakaalustatud 

areng.  

 

Teine väitekirjas kasutatav põhimõiste on „haldusreform”. Haldusreformi võetakse kui viisi 

kohaliku omavalitsusüksuste tugevdamiseks ja nende töö efektiivseks muutmiseks. 

Haldusreform haarab kogu riigi haldusaparaadi kvalitatiivset parandamist. Mõiste 

haldusreform ise kätkeb mitmeid erinevaid reforme ja muutuste protsesse. Käesolev töö on 

taandunud haldusterritoriaalsele reformile, täpsemalt öeldes kohaliku omavalitsusüksuste 

liitmisele.  

 

Väitekirjas on küsimuse all kohaliku omavalitsuse suuruse problemaatika. Tulemusena 

selgus, et omavalitsuste ühinemise tagajärjel tihedamalt asustatud piirkonnad suurendasid 

oma haldusvõimet ja said avalike hüvede osutamisel ära kasutada mastaabisäästu. 

Keskusest kaugemal paiknevad piirkonnad ühinemise tagajärjel haldusvõimet ei 

suurendanud ja ühinemine tõi kaasa avalike teenuste kontsentreerumise linna, mis 

vähendas teenuste kättesaadavust ja külade elujõulisust. 

 

Haldusreformile kohaliku omavalitsuse tasandil on mitmeid lähenemisi. Põhjamaade 

reforme iseloomustab suund detsentraliseermisele. Suund oli kohaliku omavalitsusüksuste 

liitmine nende tulubaasi ja efektiivsuse suurendamiseks, et tagada lisandunud ülesannete 

efektiivne täitmine. Turuorientatsiooni esindajatena tuuakse välja Suurbritannia ja Uus-

Meremaa. Reformide vajadus seostus kohaliku omavalitsusüksuse võimega täita neile 

pandud ülesandeid. Eesti reformide kujundamise aspektist oli Põhjamaade kogemus 

huvipakkuv. 

 

Eestis on toimunud haldusjaotuslikke muutusi mitmeid. 1980. a. Vähenes valdade arv 

tuhandelt neljasajani. 1939. a. toimunud haldusterritoriaalne reform oli komplekselt 

analüüsitud ja reformi tulemusena jäi 365 valla asemel 248 valda. Eesti kohaliku 



 87 

omavalitsuse süsteemi taasloominealgas 1989. a. vastu võetud kohaliku omavalitsuse aluste 

seadusega. 1992. a. vastuvõetud põhiseadus ja hilisem kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadus sätestasid kohaliku omavalitsuse üksustena valla ja linna. Tekkis soodne võimalus 

ühetasandilise omavalitsuse moodustamiseks. 1998. a. algasid kohalike omavalitsuste 

vabatahtlikud ühinemised. 2006. aastaks ei ole kaldusterritoriaalne reform lõpule jõudnud. 

  

Väitekirja uuring valmis eesmärgiga selgitada välja, kuidas Karksi valla ja Karksi-Nuia 

linna ühinemine on mõjutanud kultuuri- ja haridusteenuseid. Uuring koostati intervjuude ja 

Karksi valla koostatud rahuloluuuringu tulemuste põhjal. Juhtumianalüüsis selgus, et 

ühinenud vald kaotas väärtust kogukonna hoidjana ja kohaliku demokraatia tagajana, 

suuremas vallas kaugenes võim elanikest märgatavalt. Vallas on tähelepanu pööratud 

keskuse arendamisele ja kõrvale on jäänud piirkonna kaugemad külad. Ühinemisel seatud 

eesmärgid, tõhustada vallavalitsuse tööd, hallata piirkonda paremini ja parandada 

planeerimistegevust, on saavutatud. Vaatamata ühinemisega kaasa tulnud positiivsetele 

muutustele peab tõdema, et ühinemisega kaasnesid ka negatiivsed muutused. Liialt vähe 

pöörati tähelepanu haridusteenust pakkuvate asutuste sulgemisel kättesaadavuse muutuste 

protsessile. Suletud haridusasutuste tõttu on teenuse kättesaadavus maapiirkondades 

vähenenud, kvaliteet ei ole muutunud. Huvikoolide pakutavate teenuste kättesaadavus  ja 

kvaliteet on säilunud muutumatuna. Rahvamajade poolt pakutavate kultuuriteenuste pidev 

muutmine on teenuse kvaliteeti langetanud ja kättesaadavus on samuti vähenenud. 

Raamatukogude teenus on kvaliteetne ja hästi kättesaadav, kuid augustis alustatud uue 

reformiga on muudetud külades asuvate raamatukogutöötajate täistöökoht pooleks ning 

sellega kaasneb teenuse kättesaadavuse halvenemine. Väheneb teenuse pukkumise aeg.  

Karksi valla ja Karksi-Nuia linna juhid läksid kaasa mõttega, et haldusterritoriaalse 

reformiga on võimalus saavutada haridus- ja kultuuriteenuse haldusalades olulist 

kokkuhoidu personali, palgakulude, majanduskulude jms osas. Väitekirja uuringus selgus 

aga, et antud valdkondadest ei ole suudetud märkimisväärset kokkuhoidu saavutada.  

 

Lõpetuseks võib öelda, et haldusterritoriaalse reformi läbiviimisega on vaja tegeleda. Kuid 

siinkohal peab lisama, et haldusterritoriaalne reform on ainult üks osa üldistest 

haldusreformidest. Ühiskond saab sellest reformist ainult siis kasu, kui see on viidud läbi 

tervikuna ja arvestatud on elanike vajadustega.   
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Summary 

 

One of most important task of the public administration in Estonia is local government 

reforms. They are closely connected with regional development that is very actual issue 

today, especially in the context of Estonia joint the Europe Unions. 

 

The aim of this thesis was to analyze the amalgamation of local self-government of former 

Karksi-Nuia town and Karksi parish. Very important observe the amalgamation influence 

of culture and education services. First, it was important to take into the consideration 

different defines about local government. Local government is from of state administration 

in its lowest level. Local government than institution have political, administrative and 

economic function.    

 

Define the terms “administrative reform” and “administrative-territorial reform.  The goal 

of the administrative reform is an increase in the general administrative capacity of the 

public sector, and the amalgamation of municipalities is seen as one possible way to 

guarantee this at the local level. This term to understand only the amalgamation of the 

municipalities. At the same time other type of reforms exists. The dividing of the 

responsibilities between municipalities and central government, the decentralization of 

responsibilities inside of the municipality, development of the co-operation between 

municipalities, privatization of the public services, structural reform of the local authorities, 

financial reform and info technological reform are also important parts of administrative 

reform.  The thesis focuses on the administrative-territorial reform amalgamation of local 

self-governments units. 

 

The subsidiary principle is followed, according to which all administrative questions 

should be solved at the lowest level possible and decision-making ought to be closer to 

people. As smaller rural municipalities are not always capable of performing all their tasks 

on the required level, the necessity of the reform has been highlighted.      

 

The rapid changes in the society bring along the demand for changes in the organization 

administrative of the state. A substantial role in the process is played by the administrative 

system of the state. The needs for public management reform and local government reform 

are caused by the nature of the public management and administration.  
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Second part covers local government reforms of Estonia. The first reform to amalgamate 

the municipalities took place in 1890. The number of municipalities fallen from more than 

1,000 units to 400 units. The most complex and analyzed reform took place in 1939. As 

result of amalgamation the number of municipalities had fallen from 365 units to 248 units. 

The reestablishment of Estonia local government system started in 1989 when Local 

Government Act was adopted. Local government amalgamation reform has been in the 

agenda of Estonian central government for several years and different changes have been 

applied since restoring the independent in 1991. The utmost task of local self-government 

reform has been both to develop the democracy and consolidate the social-economical 

development as well as ensuring and balancing the regional development. Since local self-

government is the basis of democracy in the democratic states, it is therefore important to 

ensure the independence and balance of central and local authorities. The new Local 

Government Act constituted only towns and parishes as units of local government. In 1998 

the amalgamation of towns and parishes began. In 2006 Administrative- Territorial reform  

not finished.   

 

The end of the case turn out that after amalgamation of   Karksi-Nuia town and parish of 

the Karksi lose local self-government value community keeper and democracy guarantor. 

The local authority was lost the power being the closest to citizens. The local self-

government focuses expand on centre.  As result of amalgamation the newly established 

novas has increased capacity as a project applicant. Larger local authority has larger 

possibilities to attract investment but Karksi parish did not think. After amalfamation 

diminish cultural and education service availability. Education quality stay the same. 

Libary service quality andn availability arise. Local authority concentrating economic 

benefits and did not prepare of cultural or education service needs.    

 

In conclusion it can be state that administrative-territorial reforms are necessary, but the 

society will gain from it only if the administrative-territorial reform is a part of a more 

general administrative reform, which aims at improving the whole construction and 

functioning of the self-government and keep all services what community want.  
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LISAD 

Lisa 1 

Küsimustik 

1. 1999. aasta märtsis leidis aset Karksi-Nuia linna ja Karksi valla ühinemine. Enne 

seda korraldas Karksi vald kohalike inimeste seas küsitluse. Kas kohaliku 

omavalitsuse kodanikud olid ühinemise poolt või vastu? 

2. Milline oli Teie positsioon endise kohaliku omavalitsuse süsteemis ja milline on see 

praegu? Palun võrrelge, kuidas on muutunud teie tööülesanded võrreldes 

liitumiseelse ajaga?  

3. Uurides Karksi valla ja Karksi- Nuia linna ühinemise eesmärke, oli seal märgitud, et 

tahetakse parandada teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Minu uurimise all on 

haridus- ja kultuuriteenused. Kuidas on Teie arvates muutunud eelpool nimetatud 

teenuste kättesaadavus ja kvaliteet? Palun põhjendage oma vastust. 

4. Millised olid teie arvates põhilised probleemid hariduse- ja kulutuurivaldkonnas 

enne kohalike omavalitsuste ühinemist? 

5. Millised on teie arvates põhilised probleemid hariduse- ja kultuurivaldkonnas pärast 

kohalike omavalitsuste ühinemist? 

6.  Karksi vallas pärast ühinemist on koolide arvu vähendatud, mis põhjusel? Kas Teie 

olite koolide  ühendamise poolt või vastu?  

7. Kuidas on koolide ühendamine mõjutanud haridusteenuse kvaliteeti ja 

kättesaadavust? 

8. Kas vald võimaldas lastele transpordi kooli ja lasteaeda? 

9. Karksi vallas on liidetud ka  kultuuriasutused. Kõik rahvamajad on viidud Karksi 

kultuurikeskuse alla. Olite teie rahavamajade ühendamise poolt või vastu? 

10. Kuidas on rahvamajade liitmine mõjutanud kultuuriteenuse kvaliteeti ja 

kättesaadavust? 

11. Seoses ühinemisega lubas riik toetada liitunud kohalikke omavalitsusi miljoni 

krooniga. Karksi valla ja Karksi- Nuia linn  olid ühisel arusaamisel, et see summa 

kulutatakse haridusteenuse kvaliteedi tõstmiseks. Kas see toetus laekus valda ja 

kuidas seda toetust kasutati? 

12. Olete Te rahul toimunud muudatustega hariduse- ja kultuuriteenuste kvaliteedi ja 

kättesaadavuse osas või ei ole? 

13. Kui arvestada muudatustega, mis on mõlema teenuse osas toimunud, siis kuidas on 

see majanduslikult kohalikule omavalitsusele mõjunud? 
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14. Teie arvamus: kas praegune kohalik omavalitsus on haridus- ja kultuuriteenuse 

osutamisel kodanikukeskne või ei ole? Palun põhjendage oma arvamust.  

15. Millised on edasised plaanid haridusteenuse   osutamiseks? 

16. Millised on edasised plaanid kultuuriteenuse osutamiseks? 

TÄNAN TEID TEIE VASTUSTE EEST! 
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Lisa 2  

Avaliku sektori ülesannete jaotus eri tasandite vahel Põhjamaades 

Riik  Tasand  

 Riiklik Regionaalne Kohalik 

A B C D 

Rootsi majanduspoliitika 

välispoliitika riigikaitse 

turvalisus õiguskaitse 

sotsiaalkindlustus 

kaugkommunikat-

sioonid tööhõive 

kõrgharidus 

tervishoid 

sotsiaalhoolekanne kesk- ja 

eriharidus ühistransport 

maakonna- planeering 

haridus, kultuur, sport 

päästeteenistus keskkonna- 

ja tevisekaitse 

ehitusjärelvalve 

elamumajandus 

munitsipaliteed heakord 

vesi, kanalisatsioon 

energeetika ühistransport 

planeering 

Soome majanduspoliitika 

välispoliitika, riigi-

kaitse turvalisus, 

õiguskaitse 

sotsiaalkindlustus 

kaugkommunikat-

sioonid tööhõive, 

kõrgharidus maanteed, 

energeetika 

tervishoid 

sotsiaalhoolekanne haridus, 

maakonnateed planeering 

keskkonnakaitse raudteed 

üldharidus, kutseõpe 

huviharidus, kultuur 

keskkonnakaitse tervishoid 

sotsiaalhoolekanne 

elamumajandus 

munitsipaliteed heakord, 

vesi, kanalisatsioon 

energeetika  

Taani majanduspoliitika 

välispoliitika, riigikaitse 

turvalisus, õiguskaitse 

sotsiaalkindlustus 

kaugkommunikat-

sioonid tööhõive, 

kõrgharidus 

tervishoid, lasteaiad 

keskkoolid gümnaasiumid 

kutsekoolid kultuur 

maakonnateed ühistransport 

maakonna- planeering 

alg-, põhi- ja huvikoolid, 

raamatukogud, kultuur, 

sport   ehitusjärelvalve  

munitsipaliteed heakord, 

vesi kanalisatsioon  

tuletõrje ühistransport 

planeering 

Eesti majanduspoliitika 

välispoliitika, riigi-

kaitse õiguskaitse 

sotsiaalkindlustus 

kaugkommunikat-

sioonid, tööhõive 

kõrgharidus 

maakonna- planeering alg-, põhi- ja huvikoolid, 

gümnaasiumid, kultuur, 

sport, raamatukogud 

päästeteenistus keskkonna- 

ja tevisekaitse, sotsiaalabi 

ja –teenused noorsootöö 

jäätmehooldus 

territoriaalplaneerimine 

ehitusjärelvalve 

elamumajandus heakord, 

vesi, kanalisatsioon, teede 

ja tänavate korrashoid  

ühistransport  

Allikas: Jaanson 1999, 82 
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Lisa 3  

Eesti kohalike omavalitsuste jagunemine rahvaarvu järgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: Siseministeeriumi kodulehekülg 2007 
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  Lisa 4 

Eesti haldusterritoriaalne reform 1996-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Allikas: Siseministeeriumi kodulehekülg 2007 
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Lisa 5  

Eelarve tulud 1998-2007 

  1998  1999 2000 2003 2004 2007 

 Karksi Karksi-

Nuia 

Karksi Karksi-

Nuia 

    

Maksud 4035,0 4327,0 4650,0 4442,1 10207,0 12400,

0 

17057,0 24452,4 

Riigilõiv 7,0 3,0 5,0 3,5 3,0 1,2 20,0 80,0 

Segatulud 4,0 56,36 2,5 26,3 2,0    

Finantstulu

d 

 39,0 12,0 20,0 23,2   29,008 

Tulu  

varadelt 

68,0 200,67 138,5 57,8 143,3 140,0  452,7 

Laekumised 

maj. teg. 

320,0 5317,9

4 

447,193 337,65 1195,53 1758,0  2368,0 

Arvlemised 

ja ülek. 

3248,86

5 

3108,9

7 

102,1 4442,37 73,0 13131,

6 

 4468,045 

Laenud  85,0  350,0     

Kulude 

katteks  

517,135 549,17 261,599 663,57 884,04 3565,7   

Eraldised   3231,10

8 

 5151,6   16297,66

6 

Kokku 8200,0 9061,0

8 

8850,0 10322,1

9 

17682,6

7 

30996,

5 

33743,54

5 

48147,81

9 

 

Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007 ja Karksi valla määrused  
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  Lisa 6  

  Peamiste tuluartiklite võrdlus enne ja pärast ühinemist 

 

  1998  1999 2000 2003 2004 2007 

 Karksi Karksi-

Nuia 

Karksi Karksi-

Nuia 

Karksi Karksi Karksi Karksi 

Üksikisiku 

tulumaks 

2425,0 4234,0 3150,0 4300,0 8602,0 10900,0 14576,0 21822,4 

Maamaks 1610,0 93,0 1500,0 121,0 1605,0 1500,0 2481,0 2630,0 

 

Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007 ja Karksi valla määrused 
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   Lisa 7  

   Üksikisiku tulumaksu laekumine (tuh. kr) 

 

 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Karksi-

Nuia 

linn 

4234,0 4300,0        

Karksi 

vald 

2425,0 3150,0        

Karksi 

vald 

6659,0 7450,0 8602,0 9240,0 10900,0 14576,0 14000,0 17376,0 21822,4 

 

Üksikisiku tulumaksu laekumine 1 elaniku kohta kr. 

 

 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Karksi-

Nuia 

linn 

1846 1887        

Karksi 

vald  

957 1268        

Karksi 

vald 

  1812 2031 2448 3327 3257 4085 5270 

 

Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007 ja Karksi valla määrused 
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Lisa 8 Eelarvekulud 

 1998  1999  2000 2003 2004 2007 

 Karksi 

vald 

Karksi- 

Nuia 

linn 

Karksi 

vald 

Karksi- 

Nuia  

linn 

    

Üldine 

valitsemine 

1356,5 1591,54 1336,5 1718,61 2665,506 3016,27 4123,305 6243,823 

Riigi ja  

korrakaitse 

32,1 5,0 22,5  11,0 72,0 70,0 115,0 

Haridus ja  

teadus 

1670,0 4389,91 1925,0 4783,61 7717,156 14810,78 16866,51 23124,426 

Kultuur ja 

kunst 

1015,4 596,89 1096,0 1318,64 1521,945 4548,78 9997,285 6286,646 

Sport, puhkus 25,0 50,0 100,0 75,0 229,0    

Tervishoid 3,0 124,09  114,55 172,15 55,0 30,0 40,0 

Sotsiaalhoole- 

kanne 

1125,0 205,62 1250,0 305,99 1500,0 3215,77 3464,0 6133,505 

Majandus 609,39 1057,64 575,0 1182,37 1404,72 1882,59 1630,0 3990,62 

Arvlemised, 

ülekanded 

1453,61

0 

232,92 1600,0 395,68 785,27  4518,455  

Laenude 

tagastamine 

600,0 469,85 620,0 348,8 1474,43 2078,8 495,9 2700,0 

Aktsiad ja 

väärtpaberid 

150,0 114,9 125,0      

Reservfond 160,0 92,72 200,0 78,94 101,493    

Kassatagavara  130,0 0      

Keskonna- 

kaitse 

     607,5 765,0 2922,39 

Elamu- ja 

kommunaal-

majandus 

     709,0 820,0 1011,5 

Kulud kokku 8200,0 9061,08 8850,0 10322,2 17682,67 30996,5 38262,0 52567,91 

Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007 ja Karksi valla määrused  
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Lisa 9 Haridusasutuste eelarved 

  1998  1999 2000 2003 2004 2007 

 Karksi Karksi-

Nuia 

Karksi Karksi-

Nuia 

    

Karksi 

lasteaed-

algkool 

1185,0  1450,0  1400,0 2350,88 2550,0  

Lilli algkool 225,0  190,0  281,178 385,5 391,3  

Koolieelne 

lasteasutus 

 1103,69  1260,01 1170,0 1819,0  5210,57- 

Karksi-Nuia 

Gümnaasium 

 2442,99  2663,6 3639,348 9026,0 10204,11 13888,262 

Transport 260,0 5,4 285,0 1,5 350,0 300,0 500,0 650,0 

Spordikool  141,03  176,89 166,63 294,0 350,0 451,27 

Muusika- ja 

kunstikool 

 585,8  618,61 640,0 806,8 1086,7 1469,8 

Erahuviala-

koolid 

 34,0  38,0 50,0 70,0 75,0 105,0 

Hariduskulu  7,0   20,0    

investeering 75,0 70,0 80,0 25,0    2269,594 

Osalemine 

algkoolides 

       20,0 

Põhikoolid, 

osalus  

      201,7 200,0 

Gümnaasium 

teisele OV-le 

     600,0 266,1 375,0 

Täiskasvanute 

Gümnaasium 

      25,0 10,0 

Abiteenused       20,0 15,0 

Koolitoit/piim      324,0   

Erakoolid      5,4 5,5  

Kokku  1670,0 4389,91 1925,0 4783,61 7717,156    

   Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007 ja Karksi valla määrused 
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Lisa 10  

Spordikooli ja spordiga seotud tegevuste eelarved 

 

  1998  1999 2000 2003 2004 2007 

 Karksi Karksi-

Nuia 

Karksi Karksi-

Nuia 

    

Karksi-Nuia 

Spordikool 

 141,03  176,89 166,63 294,0 350,0 451,27 

Piirkondlikud 

spordiüritused 

25,0 10,0 100,0 41,0 10,0 40,0 250,0 275,0 

Spordi-

organisatsioon  

 40,0  34,0 219,0 220,0   

Kokku 25,0 191,03 100,0 251,89 395,63 554,0 600,0 726,27 

 

Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007 ja Karksi valla määrused 
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Lisa 11  

Laste muusikakooli ja kunstikoolidega seotud tegevuste eelarved 

 

  1998  1999 2000 2003 2004 2007 

 Karksi Karksi-

Nuia 

Karksi Karksi-

Nuia 

    

Laste- 

muusika- ja 

kunstikoolid 

 585,8 17,5 618,89 640,0 806,8 1086,7 1449,8 

Teistele 

OV-le 

15,0  25,0    37,6 20,0 

Erahuviala-

koolid 

 34,0  38,0 50,0 70,0 75,0 105,0 

Kokku 15,0 619,8 42,5 656,89 690,0 876,8 1199,3 1574,8 

 

Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007 ja Karksi valla määrused 
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Lisa 12  

Kultuuriasutuste eelarved 

   

  1998  1999 2000 2003 2004 2007 

 Karksi Karksi-

Nuia 

Karksi Karksi-

Nuia 

    

Karksi 

rahvamaja 

135,0  145,0  150,0 183,4 223,215  

Lilli 

rahvamaja 

150,0  150,0  161,925 261,2 387,0  

Piirkondlik 

kultuuriteg. 

126,4 20,0 203,0 46,5 23,0 90,0   

Karksi-Nuia 

rahvamaja 

 392,66  405,79 370,86 397,2 454,27  

Tuhalaane 

külamaja 

250,0  135,0  100,0 143,0 158,8  

Polli infotuba 50,0  65,0  58,5 56,0 64,7  

Muuseum 28,0    12,0 7,0 7,0 15,0 

Muud  

kult.kulud 

 4,5  10,5 77,8 13,0   

Usuasutused    20,0 20,0    

Investeering   68,0 640,0 50,0 1200,0 500,0  

Seltsiteg.      161,0 200,0 240,0 

Kultuurikeskus       5300,0 2307,636 

Kultuuri-

üritused 

      150,0 133,0 

Noorsootöö        75,0 

Muinsuskaitse        100,0 

Kokku 739,4 417,16 766,0 1122,79 1024,085 2444,8 7444,985 2870,636 

 

Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007 ja Karksi valla määrused 
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   Lisa 13  

   Raamatukogude eelarved 

 

  1998  1999 2000 2003 2004 2007 

 Karksi 

vald 

Karksi-

Nuia 

Karksi 

vald 

Karksi-

Nuia 

Karksi 

vald 

Karksi 

vald 

Karksi 

vald 

Karksi 

vald 

Karksi 

raamatukogu 

103,0  110,0  107,7 145,0 164,5 240,02 

Lilli 

raamatukogu 

87,0  105,0  81,82 120,0 138,5 174,08 

Ajaleht 86,0  95,0  60,0 63,19 75,0 150,0 

Karksi-Nuia 

raamatukogu 

 179,73  195,85 238,34 273,0 315,0 524,84 

Arhiiv   12,0   5,0   

Kroonika   8,0  10,0 13,0 10,0 26,0 

Kokku 276,0 179,73 330,0 195,85 497,86 619,19 703,0 1114,94 

 

Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007 ja Karksi valla määrused 
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   Lisa 14  

   Lilli Raamatukogu teenuse osutamine ja eelarve kasutamine 1998 kuni 2006 

  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Fondi 

suurus 

8,586 8,795 8,737 9,201 9,386 9,1 9,555 9,627 9,273 

Lugejate 

arv  

205 207 208 204 203 206 208 201 181 

Sh. laste 

arv 0-9. kl 

44 44 44 45 31 47 51 41 43 

Laenutuste 

arv 

7,112 7,484 8,37 8,574 8,594 8,921 9,236 8,932 7,534 

Sh. laste  

arv 0-9. kl  

1,354 1,066 847 758 707 725 790 764 876 

Külastuste 

arv 

1,421 1,425 1,635 1,523 1,742 1,834 2,825 3,556 2,662 

Sh laste 

arv  0-9.kl 

670 436 390 372 330 360 475 445 649 

Eelarve  80,1 342,6 92,5 112,9 110,0 171,7 157,2 186,3 179,6 

Riigilt 

(kroonides) 

12,6 38,6 14,3 17,6 13,5 40,2 14,2 15,7 14,6 

OV 64,7 304,0 76,0 93,4 93,5 128,7 36,0 169,1 164,0 

Muudest 

allikatest 

2,8 0 2,2 1,9 3,0 2,8 0 1,5 1,0 

 

Allikas: Lilli Raamatukogu aruanded 1998-2006 
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Lisa 15  

Karksi- Nuia  Linnaraamatukogu teenuse osutamine ja eelarve kasutamine 1998 kuni 

2006 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Fondi  

suurus 

24,219 27,36 25,215 25,732 26,423 27,064 27,304 27,806 27,956 

Lugejate 

arv  

899 968 1,011 1,012 1,023 1,010 1,024 1,273 1,322 

Sh. Laste 

arv 0-9. kl 

312 315 345 306 321 298 301 420 416 

Laenutuste 

arv 

29,572 31,319 40,815 42,601 43,063 38,667 37,795 36,315 32,796 

Sh. laste  

arv 0-9. kl  

5,370 6,007 7,234 7,458 8,142 6,607 5,143 9,401 8,025 

Külastuste 

arv 

9,046 9,989 11,306 11,393 12,723 12,128 12,198 21,311 20,941 

Sh laste 

arv  0-9.kl 

2,924 3,515 4,042 3,821 4,720 3,997 4,191 7,677 6,883 

Eelarve 

kokku 

242,7 263,0 321,1 308,1 347,5 344,2 1929,2 501,1 525,0 

Riigilt 

(kroonids) 

43,0 54,9 81,3 64,9 101,8 70,7 150,5 61,7 61,5 

OV 179,7 208,1 238,3 242,9 244,7 273,0 1778,7 437,2 457,5 

Muudest 

allikatest 

20,0  1,5 300 1,0 500  2,2 6,0 

 

Allikas: Karksi-Nuia Raamatukogu aruanded 1998-2006 
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Lisa 16  

Riigikogu valimistel 2007. aastal rahuloluküsitlusel antud hinnangud ja koondhinne 

rahulolu valla teenustega  

 Väga 

rahul 

Enamasti 

rahul 

Rahuldav Enamasti 

ei ole 

rahul 

Üldse 

ei ole 

rahul 

Kokku 

vastas 

Koond- 

hinne 

Karksi- Nuia  

Gümnaasiumi õppe-ja 

kasvatustööga? 

141 392 135 29 4 701 3,91 

Lasteaiateenusega? 330 176 37 13 6 562 4,44 

Kultuurikeskuse 

tegevuse ja vaba aja 

veetmise võimalustega? 

265 406 196 45 30 942 3,88 

Külamajade tööga? 128 232 132 33 25 550 3,74 

Raamatukogude 

teenusega? 

501 280 61 8 4 854 4,48 

Sportimisvõimalustega? 201 335 185 52 21 794 3,81 

Muusikakooli õppe-

kasvatustööga? 

203 191 57 5 5 461 4,26 

Noorsootööga? 50 175 188 101 46 560 3,15 

Sotsiaaltööga? 214 296 225 54 21 810 3,78 

Politsei tegevusega? 141 377 279 65 42 904 3,56 

Külaelu arenguga? 73 250 258 85 43 709 3,32 

Heakorraga? 95 379 392 89 32 987 3,42 

Prügimajanduse 

korraldusega? 

127 332 260 99 54 872 3,43 

Teede ja tänavate 

olukorraga? 

71 219 343 230 175 1038 2,79 

Bussiühendustega 81 215 220 128 74 718 3,14 

Tänavavalgustuste 

korraldusega? 

222 390 238 66 28 944 3,75 

Ametnike tööga? 216 415 203 51 22 907 3,83 

Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007 
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Lisa 17  

Riigikogu valimistel 2007. aastal rahuloluküsitlusel antud hinnangud ja koondhinne 

 

 Paremaks Sama Halvemaks KOKKU 

Elu on Karksi 

vallas viimase 

aastaga muutunud 

743 245 19 1007 

 

Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007 

 

Lisa 18  

Riigikogu valimistel 2007. aastal rahuloluküsitlusel antud hinnangud info 

kättesaadavuse kohta Karksi vallas 

 

 Jah Ei KOKKU 

Kas Teieni jõuab 

piisavalt infot vallas 

toimuvast? 

864 173 1037 

 

Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007 

 

Lisa 19 

Riigikogu valimistel 2007. aastal rahuloluküsitlusel antud hinnangud info 

kättesaamise kohta 

 

Kust saate 

infot? 

Ajaleht Internet Raamatukogu Stend Kaaskodanikud 

Vallas toimuva 

kohta? 

949 283 85 354 548 

Kultuurikeskuse 

ürituste kohta? 

626 174 38 529 418 

   Allikas: Karksi valla kodulehekülg 2007 


