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Miks reform?

� 1993 programm ammu täidetud, 
uued probleemid kuhjunud

� Ühinemised kui instrument, mis 
on põhjus, vajadus? Kas tähase
hädad või homsed väljakutsed

� Demograafia: 2040 – 30% - 70%, 
pagulased, väliskoostöö



Miks reform?

-- Kõik on aru saanud, et muutused on 
möödapääsmatud. Küsimus on mitte 
kas vaid kuidas kuidas selle võimalusi 
ära kasutada?

-- Poliitika kujundamise kultuur: 

oskus teisi kuulata?

soov lugeda seda mida tahetakse 
(Reformikava)

nigel oskus toetada ühisosa (ka läbirääkimisel)

-- reformi uus retoorika (kaardid, kastid, 
kokkuhoid)



Reformi mõte:Väikevalla võimekused ja 

võimekuse defitsiit
Võimekuse probleemid 

väikevallas (ka paljudes 

suurvaldades)

Olulised võimekused 

väikevallas 

Strateegiline pikaajaline 

visioon ja juhtimine 

Elanike ja teenuste jooksvate 

probleemide korraldaja

Strateegia tugiametnikud 

(majandus-finantsanalüüs, PR, 

RV suhted ). Palk alates 1600-

2000 EUR

Kodanikega suhtlemine ja 

murede sisend

Suured investeeringud 

omaosalusega või laenudega 

(al. 0,5 mln aastas)

Väikesed täppis-investeeringud 

eri kohalikest fondidest



Väikevalla võimekused ja võimekuse 

defitsiit
Spetsialiseeritud 

kõrgprofessionaalsed 

ametnikud

Üldsuunitlusega ja 

multifunktsionaalsed 

ametnikud (sotsiaaltöötaja, 

kodanikuühiskonna arendaja)

Hangete korraldamine ja 

planeerimine, eriti suurte 

monopoolsete tegijatega 

Jooksev järelevalve avalike 

teenuste osutamise kvaliteedi 

üle

Hallatavate asutuste 

strateegiline juhtimine, 

nende asutuste võrreldavad 

kulud ja juhtimisstiilid

Kodulähedased 

teenusasutused (lasteaed, 

põhikool, rahvamajad, 

külakeskused)



Väga suur roll tugiteenustel 

(raamatupidamine, 

sekretär, volikogu 

teenindamine, registrid) 

Võimalus kasutada 

osakoormusega töötajaid 

MTÜ põhimõttel (pisiremont, 

kalmistuvaht)

Ettevõtluse ja 

tööturuvõimekuse arendus

Sotsiaalnõustamise ja - toe jt. 

kodanike vajaduste hindamine



Järeldused tabelist

• Tugevdada kogukondade võimalusi ja võimekust  

parema tulba arendamise eest 

(detsentraliseerimine)

• Peale ehitada strateegiline võimekus vasakus 

tulbas (tsentraliseerimine)

• See pole mitte kahe- ega kolmetasandiline vaid 

mitmekihiline sisemine korraldus

• Tsentraliseerimine ja detsentraliseerimine on 

ühe protsessi kaks tahku



Strateegilised sihid

� Strateegilise võimekuse ja 
juhtimisstiili arendamine

� KOV taas kui võimekas partner 
riigile 

� Nii kohaliku tasandi kui 
regionaalse koostöötasandi 
ümberehitamine – tasakaalud 
keskvõimule!?



Strateegilised sihid

� Spetsialistid – nõustamisteenused

� Tugiteenuste tsentraliseerimine

�Hallatavate asutuste juhtimine 
(koolid, hooldekodud)  
teenuspiirkonnana

� Finantsvõimekuse miinimum 0,5 
mln. – kaasfinantseerimine (x3)



� KOV parimate juhtimispraktikate 
(ka tõhusa majandamise) ülekanne

� Veel kord – subsidiaarsus ja suure 
valla sees!

� Aga kodanikud? See on 
juhtimisuuendus, mis mõjub 5..8 aasta 
pärast kuid 25ste põlvkonnale

�Mitte uue õnne ajastu vaid negatiivsete 
trendide, s.h. Eesti ääremaastumise 
pidurdamine



Osavald?

� Halb termin – vallasisese piirkonna 
nõukoda

�Nõustab ja avaldav arvamust volikogule

�Samas – tagasiside kohapeal toimuvast

� Seob kokku kohapealsed hallatavad 
teenused (kool, kultuurimaja, 
noortekeskus jne.)

�Arvamus, kellele jagada tegevustoetust 



Administratiivse hierarhia 
korraldus suurel territooriumil

� Hallatavate asutuste autonoomia 
ja juhtimisulatus kui neid on 15? 

� Vajadus kujundada strateegiline 
tipp (tsentraliseerida) ning juhtide 
osalus (kolleegium)

�Raamatukogud ja hooldekodud üks 
asutus, noortekeskused ja 
kultuurimajad - võrgustik



Piirkondlik haldus-teenuskeskus

� Bürokraatia? HA ja HTK 
teenistujate suhe 15-20 : 1

� Funktsionaalne tõhusus 
(ehitusspetsialist) vs. vastutus 
kodanike ees. 

�Majandusjuhataja 5 allasutuses? 
või majandusosakonna 
territoriaalne spets? 



� „Nööbist kinni“ liider, kes on 
kodanike jaoks vahetu kontakt

� HA teenused perspektiivis 
külakeskustele/ MTÜdele 

�Tuleb anda tänastele 
vallakogukondadele võimalus 
ennast tõestada



Tänan tähelepanu eest!


