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Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi                                                                                                                               
ja Vändra valla ühinemislepingu seletuskiri 

 
 

Ühinemislepingu õiguslik alus: Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lg 6, kohaliku 

omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja Vändra Vallavolikogu on 

17.02.2015. a otsusega nr 3 teinud Vändra Alevivolikogule ja Tootsi Vallavolikogule 

ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbi ühinemismenetluse ning Halinga 

Vallavolikogu on 06.04.2016. a otsusega nr 9 teinud Tõstamaa Vallavolikogule, Varbla 

Vallavolikogule, Koonga Vallavolikogule, Are Vallavolikogule, Vändra Vallavolikogule, 

Vändra Alevivolikogule ja Tootsi Vallavolikogule ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse 

muutmiseks läbi ühinemismenetluse. 

Halinga Vallavolikogu 06.04.2016. a otsusega nr 9 tehtud ettepanekule vastasid 

läbirääkimiste alustamisest keeldumisega Tootsi Vallavolikogu, Are Vallavolikogu, Koonga 

Vallavolikogu ja Varbla Vallavolikogu, mille tõttu Halinga Vallavolikogu on 15.06.2016. a 

otsusega nr 22 teinud uue ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Tootsi 

Vallavolikogule. 

Vändra Alevivolikogu on 19.03.2015. a oma otsusega nr 7 nõustunud Vändra Vallavolikogu 

ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta läbi ühinemismenetluse ja 

17.04.2016. a otsusega nr 10 nõustunud Halinga Vallavolikogu ettepanekuga 

haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta läbi ühinemismenetluse, mille tulemusena 

moodustub uue haldusüksusena uus vald. 

Tootsi Vallavolikogu on 26.03.2015 otsusega nr 12 nõustunud Vändra Vallavolikogu 

ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta ning 16.06.2016. a otsusega nr 

53 nõustunud Halinga Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise 

kohta läbi ühinemismenetluse 

Vastavalt Eesti territoriaalse haldusjaotuse seaduse § 91 lg 2 punkti 1 lisatakse 

ühinemislepingule seletuskiri, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse korralduse 

muutmise vajaduse põhjendus, territooriumi suurus (pindala) ja alaliste elanike arv. 

 



 

1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus 

 

Halinga, Tootsi ja Vändra valla ja Vändra alevi ühinemisläbirääkimiste käigus on poolte 

esindajad seadnud ühiseks eesmärgiks tänaste omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutliku 

arengu ja strateegilise juhtimisvõimekuse suurendamine. Sellega soovitakse ühendada tänaste 

omavalitsusüksuste arengupotentsiaalid ja tugevused, et anda oluline tõuge piirkonna 

tasakaalustatud arengusse. Ühinemine võimaldab parandada omavalitsuste elanike 

elukvaliteeti, arendada igapäevaelu ja infrastruktuuri.   

  
2. Ühinemisläbirääkimiste korraldus     
 
Ühinemisläbirääkimisi koordineeris läbirääkivate volikogude poolt nimetatud  esindajatest 

koosnev juhtivkomisjon.  

Ühinemisläbirääkimiste protsessi konsulteeris konsultant Mikk Lõhmus.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Territooriumi suurus 

Läbirääkivatest omavalitsusest kõige suurema territooriumiga on Vändra vald (642 km2), 

järgnevad Halinga vald (363 km2) ja Vändra alev (3,2 km2), kõige väiksema pindalaga on 

Tootsi vald (1,9 km2).  

Uue valla kogupindalaks kujuneb 1010,1 km2, selle suurust ja piire kirjeldab ühinemislepingu 

lisa Lisa 3 (valla kaart). 

 

4. Elanike arv 

Seisuga 1. jaanuar 2016. a olid läbirääkimistes osalevate omavalitsuste rahvastikunäitajad 

alljärgnevad:  

Omavalitsusüksus Rahvaarv 

Halinga vald 2908 

Tootsi vald 808 

Vändra alev 2233 

Vändra vald 2718 

  

 

 

 



Täpsemat rahvastiku soolis-vanuselist struktuuri kajastavad Halinga valla, Tootsi valla, Vändra  

valla  ja Vändra alevi rahvastikupüramiidid (joonised 1–4, koostatud 01.01.2016. a Statistikaameti 

andmestiku põhjal) 

 

 

Joonis 1. Halinga valla rahvastikupüramiid 

 

Joonisel 1 nähtub rahvastiku püramiidist vanemate elanike osakaalu suurenemine ja laste ning 
noorte vähene osakaal valla elanikest. Kõige rohkem elanike on vallas vanuses 50-54 aastat. 
Kuni 60nda eluaastani on meeste ja naiste arv peaaegu võrdne. Muutus toimub vanusegrupis 
60 ja enam, kus naiste osakaal märgatavalt suureneb. Põhjuseks võib tuua meeste halvema 
tervise -ja riskikäitumise. Meeste ja eriti naiste arv on väike vanuserühmas 30-44. Põhjuseks 
on tõenäoliselt väljaränne, kuna inimestele ei ole vallas  piisavalt töökohti. 
 



 

Joonis 2. Tootsi valla rahvastikupüramiid 

 

 

Joonisel 2 nähtub rahvastiku püramiidist vanemate elanike osakaalu suurenemine ja laste ning 
noorte vähene osakaal valla elanikest. Kõige rohkem elanike on vallas vanuses 60-79 aastat. 
Kuni 60nda eluaastani on meeste ja naiste arv peaaegu võrdne. Muutus toimub vanusegrupis 
60 ja enam, kus naiste osakaal märgatavalt suureneb. Põhjuseks võib tuua meeste halvema 
tervise -ja riskikäitumise. Meeste ja eriti naiste arv on väike vanuserühmas 30-44. Sündivus 
on väike. Tootsi vald on vananeva rahvaarvuga vald. 
 



 

Joonis 3. Vändra alevi rahvastikupüramiid 

 

Joonisel 3 nähtub rahvastiku püramiidist vanemad elanike osakaalu ei ole suurem kui   laste 
ning noorte osakaal valla elanikest. Kõige rohkem elanikke on vallas vanuses 20-29 ja 50-54 
aastat. Kuni 64nda eluaastani on meeste ja naiste arv peaaegu võrdne. Muutus toimub 
vanusegrupis 70 ja enam, kus naiste osakaal märgatavalt suureneb. Põhjuseks võib tuua 
meeste lühema eluea. Meeste ja eriti naiste arv on suhteliselt võrdne vanuserühmas 0-64. See 
tähendab, et ülekaalus on tööealised elanikud. 
 



 

 

Joonis 4. Vändra valla rahvastikupüramiid 

Jooniselt 4 nähtub, et Vändra valla rahvastikust moodustavad 48% naised ja 52% mehed, mis 
on veidi erinev Eesti keskmisest. Vallas on võrreldes Eesti keskmisega 5% rohkem mehi ja 
5% vähem naisi. Laste osakaal (0-19) moodustab elanikkonnast 20%, tööealisi (19-64) on 
60%  ja  vanureid (65+) 20%. Rahvastikupüramiidist on näha et hetkel on piisavalt tööjõulist 
elanikkonda kui perspektiivselt on tööturult lahkuvate elanike osakaal järgnevatel aastatel 
suurem kui elanikkonna juurdekasv.  
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Pikaajalise Statistikaameti rahvastikuprognoosi järgi (joonis 5) on Pärnu maakonna 

rahvastikutrend kahanev. 

 

Pärnu maakonna rahvastikuprognoos aastani 2040
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Joonis 5. Pärnu  maakonna rahvastikuprognoos aastani 2040 (Statistikaamet) 

 

 
 



 
 
4. Sotsiaalvaldkond 
 
Poolte eesmärk sotsiaaltöös on vastutustundliku ja iseseisvalt toimetuleva valla elaniku 

füüsilise, vaimse ja psühhosotsiaalse keskkonna toetamine.  

Teenuste osutamisel abivajajatele lähtutakse abivajaja reaalsetest vajadustest ja lähemuse 

printsiibist, mistõttu esmane sotsiaalnõustamise ja sotsiaalteenuste osutamine kujundatakse 

halduskeskustes. 

Sotsiaalteenused ja toetused kehtestatakse Uues Vallas ühesugustel alustel ja määrades. 

Lepinguosaliste sotsiaaltoetuste ühtlustamisel ning toetusemäärade kehtestamisel võetakse 

aluseks lepinguosaliste kehtestatud kõrgem toetusmäär.  

 

5. Vallavalitsus kui ametiasutus  Uues vallas  

 

Arvestades asjaolu, et uues Vallas on ühinemisjärgselt kolm toimivat kuid üksteisest kaugel 

asuvat keskust, tegutseb elanike operatiivse ja võimalikult kodulähedase teeninduse huvides 

Uue Valla vallavalitsuse  kui  ametiasutuse struktuuriüksustena kolm keskust - Vändra 

Halduskeskus, Pärnu-Jaagupi Halduskeskus ja Tootsi Halduskeskus. 

 

 
 


