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Valikud ühiskonnaelu juhtimisel ja 
korraldamisel

 Kas riigi juhtimise tsentraliseerimine 
või detsentraliseerimine?

 Kas riigi juhtimises kohaliku 
omavalitsuse ülesannete 
suurendamine või vähendamine?

 Kas riigi juhtimises omavalitsusliku 
põhimõtte tugevdamine või 
nõrgendamine?
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Mõistlikum, demokraatlikum 
ja säästlikum 

riigivalitsemine

Tasakaalustatum kohalik 
ja regionaalne areng

KOV suurem roll 
ühiskonnaelu 
korraldamisel

Kõigi KOV üksuste 
parem kohaliku elu 

korraldamise 
võimekus

Suurem demokraatlik 
vastutus

Suurem territoriaalne 
kooskõla 

asustussüsteemiga

Suuremad valikuvõimalused 
kohaliku elu korraldamisel

Muudatused 
KOV 

rahastamis-
korralduses

Muudatused 
KOV 

ülesannetes

Muudatused KOV 
professionaalse 

võimekuse nõuetes 
või soovitustes

Muudatused 
KOV teostamise 

vormides: 
koostöö

Muudatused KOV 
haldus-

territoriaalses 
korralduses: piirid

KOV 
finantsauto-
noomia kasv

Teenuste osutamiseks ja 
korraldamiseks piisava 

rahvastikuga sidusate valdade-
linnade moodustumine

Strateegilise ja 
korraldusliku 

juhtimise 
tugevnemine

KOV teostamise 
subsidiaarsuse 
suurenemine
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Territoriaalsete stsenaariumite 
hindamise raamistik

Territoriaalse stsenaariumi valik

Kooskõla HR territoriaalsete eesmärkide ja maakonna planeeringu keskuste võrgustiku 
ruumilise lahendusega

Maakondliku koostöö 
vajadus

Tõhusate maakondlike 
koostööstruktuuride 

olemasolu

Osavaldade 
moodustamise vajadus

Osavaldade 
moodustamise 

võimalus

Sobivus 
valimisringkondade 

moodustamiseks

llikas: Statistikaamet
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• KOV-üksuste territoriaalne ühinemine;

• KOV-üksuste territooriumi jagunemine
osavaldadeks; 

• KOV-üksuste koostöö territoriaalne ulatus.

Pärnumaa haldus-territoriaalsed 
valikuvõimalused kolmel 

dimensioonil

A. Moodustatakse Pärnumaa KOV-üksus: Aa – ühtse KOV-üksuse
moodustavad mandrilised KOV-üksused, lisaks jääb iseseisvaks
KOV-üksuseks ka mereline Kihnu saarvald; Ab – ka Kihnu
ühendatakse Pärnumaa vallaga.

B. Asustussüsteemi hierarhia põhine HTK, kus ühinemise aluseks on 
keskus-tagamaa suhted ja territoriaalne lähedus. 4 üksust mis
moodustuvad järgmiste keskuste ümber: a - Pärnu linnastu, b -
Vändra, c Kilingi-Nõmme ja d - Pärnu-Jaagupi.

C. Ilmakaartest ja kriteeriumitest lähtuv HTK, kus olemasolevate
KOV-üksuste ühinemisel moodustatakse Pärnu linna
tasakaalustavalt maksimaalne arv territoriaalselt sidusaid KOV-
üksusi. 6 üksust: a – Pärnu (võib sisaldada ka Kihnu), b - Audru-
Tõstamaa-Koonga-Varbla, c - Sauga-Pärnu-Jaagupi-Are, d - Tori-
Sindi-Paikuse, e – Vändra-Vändra-Tootsi, f - Kilingi-Nõmme-
Häädemeeste-Tahkuranna-Surju.

Ühinemise territoriaalsed valikud



31.03.2016

5

Ühinemise territoriaalsed valikud

Alternatiivid

Kooskõla HR 
asustussüsteemi 

terviklikkuse eesmärgiga
Kooskõla HR elanike arvu 

kriteeriumiga

Kooskõla Pärnu maakonna 
planeeringu keskuste 

võrgustikuga

A. Maakond

Kooskõlas Pärnumaa kui terviku 
asustussüsteemiga - Pärnu 
linna domineerimine 
asustussüsteemis, väikelinnade 
ja nende tagamaa suhteline 
nõrkus

Ületab kindlalt KOV-üksuse 
miinimu kriteeriumit ning ka 
lisatoetusega motiveeritavat 
soovituslikku suurust. 

Lähtub toimepiirkondade 
loogikast - maakonnas on üks 
toimepiirkond, mille keskus on 
Pärnu.

B. Keskus-
tagamaa

Üldiselt kooskõlas. 
Probleemseim on Häädemeeste 
kuuluvus: a) territoriaalse 
läheduse alusel koos Kilingi-
Nõmmega, b) olemasolevate 
funktsionaalsete sidemete 
põhjal koos Pärnuga.

Kahe KOV-üksuse puhul on 
vajalik kasutada erandi 
võimalust.

KOV-üksuste loomine on HR 
kriteeriumitest tulenevalt võimalik 
üksnes osade piirkondlike 
keskuste ümber. Häädemeeste ja 
Tõstamaa elanike arv seda ei 
võimalda.

C. Ilmakaared

Nõrk kooskõla, eelkõige Pärnu 
linnastu jaotatuse tõttu erinevate 
KOV-üksuste vahel.

Kõik KOV-üksused vastavad HR 
kriteeriumile.

KOV-üksuste loomine on HR 
kriteeriumitest tulenevalt võimalik 
üksnes osade piirkondlike 
keskuste ümber. Lisaks on KOV-
üksuste keskusteks ka mitu 
linnalähedast kohalikku keskust.

1. Osavaldasid ei moodustata;

2. Osavallad moodustatakse ühinevate 
KOV-üksuste piirides – kokku kuni 19 
osavalda maakonnas;

3. Osavallad moodustatakse tugeva 
piirkondliku identiteediga kogukondade ja 
traditsiooniliste keskuste ümber, kus 
eksisteerivaid KOV-üksuste piire ei pea 
järgima. 

Osavaldade territoriaalsed 
valikud
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Osavaldade territoriaalsed 
valikud

Alternatiiv

Kooskõla HR 
asustussüsteemi 

terviklikkuse eesmärgiga
Kooskõla HR elanike arvu 

kriteeriumiga

Kooskõla Pärnu maakonna 
planeeringu keskuste 

võrgustikuga

1. Puuduvad

Oht nõrgestada Pärnumaa 
asustussüsteemi hierarhia 
terviklikkust - väikelinnade ja 
nende tagamaa jätkuv 
nõrgenemine võrdluses Pärnu 
linnastuga.

Ei arvesta keskuste võrgustiku 
hierarhiat - KOV-süsteemis 
puudub eristus piirkondlike 
keskuste ja kohalike keskuste 
osas. 

2. Ühinevate KOV-
üksuste piirides

Osavaldade loomine killustab 
maakonna asustusüsteemi, 
seda osaliselt keskus-tagamaa 
piire arvestamata.

Kriteeriumite piirang puudub. 
Piisav elanike arv osavalla 
loomiseks.

Osavallad moodustatakse nii 
piirkondlike kui kohalike 
keskuste ümber.

3. Muudes piirides

Osavaldade loomine on 
võimalik kõigi piirkondlike 
keskuste ümber. 

Kriteeriumite piirang puudub. 
Piisav elanike arv osavalla 
loomiseks.

Osavaldade loomine on võimalik 
kõigi piirkondlike keskuste 
ümber. 

I. Maakond;

II. Ühinenud KOV-üksuste piiridest lähtuv 
„kohandatud“ piiridega maakonna 
territoorium;

III. Mitut maakonda haarav territoorium.

KOV-üksuste koostöö 
territoriaalsed valikud
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KOV-üksuste koostöö 
territoriaalsed valikud

Alternatiiv
Kooskõla HR asustussüsteemi 

terviklikkuse eesmärgiga
Kooskõla HR elanike arvu 

kriteeriumiga

I. Maakond

Tugineb pikal ühisel haldusajalool. Pärnumaa on elanike arvu alusel piisava 
suurusega koostööregioon oluliste KOV-
ülesannete täitmiseks maakondlikul 
tasandil.

II. Kohandatud 
piiriga 
maakond

Parim kooskõla, sh on asjakohane 
kaaluda Lihula ja Lõuna-Raplamaa 
(Järvakandi, Vigala) ühendamist 
maakonna koostööpiirkonda.

Kohandatud piiridega Pärnumaa on 
elanike arvu alusel piisava suurusega 
koostööregioon oluliste KOV-ülesannete 
täitmiseks maakondlikul tasandil.

III. Mitut 
maakonda 
haarav

Pärnu ei ole teiste maakonnakeskuste 
jaoks oluliseks asustussüsteemi 
keskuseks. Pärnu enda keskuseks on 
Tallinn.

Pärnumaa on elanike arvu alusel oluliselt 
väiksem kui teised võimalikud 
koostööregioonid (Lõuna-Eesti, Virumaa).

Territoriaalsete valikute kooskõla

Osavalla valikud 1. Puuduvad 2. Ühinevate 
KOV-üksuste 

piirides

3. Keskusi 
arvestavates 

piirides

Sobivaim 
koostöö 
piirkond

Ühinemise 
valikud

A. Maakond + +++ ++++
III. mitut 

maakonda 
haarav

A. Keskus-
tagamaa ++ + +

II. õgvendatud 
maakond

A. Ilmakaared ++ + + I. maakond
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• Millised on osavalla valitsemisorganid?

• Milliste põhimõtete alusel toimub osavalla 
valitsemisorganite moodustamine?

• Milline on osavalla valdkondlik pädevus?

• Milline on osavalla valitsemisorganite 
otsustuspädevus suhestatuna valla või linna 
valitsemisorganite otsustuspädevusse?

• Millistel alustel toimub osavalla rahastamine?

Küsimused osavaldade 
moodustamisel

• Tagada kogukondade parem kaasatus kohalike 
küsimuste üle otsustamisesse - kogukondade 
huvide ja vajaduste parem arvestamine;

• Suurendada kohaliku omavalitsemise 
otsustustasandi subsidiaarsust - korraldada 
kohaliku elu küsimusi ja teenuste osutamist 
elanikele võimalikult lähedal, kohalikest oludest 
ja vajadustes lähtuvalt.

Osavalla moodustamise üldised 
eesmärgid:



31.03.2016

9

• Piirkondlike huvide tasakaalustamatus 
ühinenud KOV-üksustes - väiksemate ja 
kaugemate piirkondade vajadustega ebapiisav 
arvestamine, maaliste ja linnaliste eripäradega 
mittearvestamine;

• Ühinemist takistavad hirmud - võimu ja avalike 
töökohtade kaugenemine kogukonnast, teenuste 
võrgustiku hõrenemine.

Riskid, mida osavaldade 
moodustamine leevendab:

• Osavaldade ja linnaosade suur/liigne autonoomia tähendab 
olemuselt 2-tasandilist kohalikku omavalitsemist, mis on vastuolus 
Eesti kohaliku omavalitsuse korralduse valitseva ideoloogiaga;

• Osavalla suurem otsustuspädevus ning KOV ülesannete jaotus 
mitme tasandi vahel tähendab, et KOV teostamine (otsustamine 
ja/või elluviimine) killustub ja muutub otsustusprotsessi 
keerukamaks ja aeganõudvamaks;

• KOV teostamise halduskoormus kasvab – valitsemises osalevate 
isikute aja- ja rahakulu, toodetavate dokumentide arv, kasutatavad 
ruumid ja nende majandamiskulud. Probleemseks võib osutuda ka 
pädevate ja motiveeritud isikute piisav arv, et tagada osavalla 
halduskogu kvaliteetne töö;

• Osavalla või linnaosa valitsuste arvelt suureneb juhtide ja mitte-
spetsialiseerunud ametnike arv/osakaal.

Võimalikud negatiivsed kaasmõjud:



31.03.2016

10

a) Halduskogude liikmeskond moodustub osavalla 
valimistulemuste põhjal – demokraatlik halduskogu;

b) Halduskogude liikmeskond moodustub KOV-üksuses 
tegutsevate huvirühmade ja võtmeorganisatsioonide 
esindajatest – korporatiivne halduskogu.

Osavalla halduskogu liikmeskonna 
moodustamise võimalused:

a1) KOV volikogu ja halduskogu valitakse ühiselt
valimisringkondade põhiselt, liikmeskond kattub olulisel
määral; 

a2) Halduskogude liikmeskond valitakse eraldiseisvana, 
liikmete kattuvus puudub.

a) Halduskogu konsulteeriv pädevus - Osavalla halduskogu 
kujundab seisukoha ja teeb ettepanekuid üldiste ülesannete raames 
(arengukava, eelarvestrateegia, eelarve) ja/või valdkondades, kus 
subsidiaarsus osavalla tasandil on enim põhjendatud (nt. 
teehooldus, koduhooldus, vaba aja asutused);

b) Halduskogu vetostav pädevus teatud tingimustel (need 
tingimused tuleks sellisel juhul sätestada – põhiõigused, teenuste 
kättesaadavuse kriteeriumid);

c) Halduskogu piiratud ainupädevus (seaduses sätestatud või 
volikogu poolt määratud) valdkondades, kus subsidiaarsus osavalla 
tasandil on enim põhjendatud (nt. teehooldus, koduhooldus, vaba aja 
asutused) ja/või küsimustes osavalla piirides (sh osavalla piirides 
kehtivad üldaktid).

Halduskogu pädevus ja ülesannete 
täitmine halduskogu tasandil



31.03.2016

11

a) Osavalla vanema määrab vallavalitsus;

b) Osavalla vanema valib halduskogu;

c) Halduskogu esitab vallavalitsusele osavalla 
vanema kandidaadi, kelle pädevuses on selle 
kinnitamine;

d) Osavalla vanemat ei määrata.

Osavalla vanema (ja/või valitsuse) 
määramise võimalused:

a) Osavallal on osavalla vanem, kes tegeleb kõigi üles 
kerkivate küsimustega (ka arendusjuhi ülesannetes), 
ning võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid;

b) Osavallas on moodustatud osavalla valitsus, mille 
koosseisus töötavad valdkondlikud spetsialistid – vrd. 
Tallinna LOV valdkondades (sotsiaal, kultuur, 
kommunaalmajandus) või piiratumas valikus (näiteks 
ainult sotsiaalametnik); 

c) Osavallal puuduvad ametnikud (kuid osavalla 
keskuses võivad tegutseda valla- või linnavalitsuse 
ametnikud).

Ülesannete täitmine osavalla 
vanema ja valitsuse tasandil:
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a) Kooskõlas SE’ga on eraldiste määramine 
eelarvestrateegia ja eelarve menetlemise 
protsessi tulemus – sõltuvalt vajadustest ja 
asjaoludest;

b) KOV sätestab üldised reeglid, mille alusel 
eraldatakse näiteks osavaldadele iga-aastaselt 
proportsionaalses määras (elanike arv jm 
kulukomponendid) vahendeid;

Osavalla rahastamise võimalused:

• Osavald toimib esindusorgani - halduskogu – vormis;

• Halduskogu moodustub demokraatlike proportsionaalsete 
valimiste tulemusel. KOV volikogu ja halduskogu valitakse ühiselt 
valimisringkondade põhiselt, liikmeskond kattub olulisel määral;

• Halduskogul on eelkõige konsulteeriv pädevus – arengukava, 
eelarve strateegia, eelarve ja planeeringutega seoses;

• Osavalla valitsuse ja vanema järele automaatne vajadus puudub. 
Juhul kui osavalla vanem on tööle võetud, siis tegutseb see 
laiaprofiililise arendusjuhina. Halduskogu esitab vallavalitsusele 
osavalla vanema kandidaadi, kelle pädevuses on selle kinnitamine. 
Valdkondlikke spetsialiste osavalla valitsuses ei tööta;

• Osavalla rahastamine toimub arengukava, eelarvestrateegia ja 
eelarve menetlemise konsultatsioonide tulemuste alusel.

Eelistatud lahendus:



31.03.2016

13

Külamajad, külaseltsid ja 
külavanemad

• Millised on maakondliku koostöö valitsemisorganid?

• Milline on maakondliku koostöö otsustusmehhanism?

• Milliste põhimõtete alusel toimub maakondlike 
koostööorganite valitsemisorganite liikmeskonna 
moodustamine?

• Milline on maakondliku koostööorgani valdkondlik 
pädevus?

• Millistel alustel toimub maakondliku koostöö 
rahastamine?

Küsimused KOV koostöö 
korraldamisel
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• Võimaldab hoida KOV-üksuste suurust kodanikkonnale piisavalt 
lähedal ning säilitada vastutust asustussüsteemi olulistes 
traditsioonilistes keskustes (väikelinnad) ja terviklikes piirkondades;

• Loob eeldused osade kohaliku omavalitsuse ülesannete 
tulemuslikumaks ja tõhusamaks täitmiseks kriteeriumilähedase 
suurusega KOV-üksustest suuremat mastaapi nõudvates 
valdkondades;

• Täiendab kohaliku omavalitsemise subsidiaarsust 1-tasandilise 
KOV-süsteemi raames – loob võimaluse KOV teostamiseks 
valdkonnale ja teenusele sobivaimal territoriaalsel tasandil;

• Võimaldab maakondlike/regionaalsete ühishuvide formuleerimist 
ja ühiste otsuste tegemist, KOV eelarvevahendite koondamist ühiste 
ülesannete tõhusaks täitmiseks.

Maakondliku koostöö üldised 
eesmärgid:

• Kriteeriumite alusel ühinevate KOV-üksuste ebapiisav 
mastaap mitmete olemuslikult KOV ülesannete 
efektiivseks täitmiseks; 

• Teenuste kvaliteedi ja osutamise tõhususe suur 
varieeruvus maakonna eri piirkondades;

• Pärnu nõrgem konkurentsivõime võrdluses Läänemere 
regiooni  2-3 taseme linnastutes moodustatud KOV-
üksustega;

• Surve maakonda ühendava KOV-üksuse loomiseks, 
mis suurendab väikelinnade ja nende tagamaa 
perifeersust.

Riskid, mida koostöö leevendab:
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• Muudab kohaliku omavalitsemise keerukamaks, piirab ja riivab 
KOV volikogu ainupädevust; KOV iseseisev otsustuspädevus 
väheneb;

• Selgete ja üheste ostustusmehhanismide puudumisel luuakse 
ebakindel otsustustasand, mis võtab tugevamatelt KOV-üksustelt 
(nt. Pärnu) võimaluse osades valdkondades (nt ÜT) oma elu 
iseseisvalt ja piisavalt ökonoomselt korraldada;

• Koostööorganite esindajate summaarse ajakasutuse kasv;

• Riiklike ülesannete arv väheneb – risk teenuste kvaliteedi 
ebaühtlasemaks muutumiseks;

• Tulude-kulude ebaõiglase jaotuse risk – kaasnevad 
koostööprobleemid; tulude-kulude sidumisel saadava kasu mahuga 
võib viia hoidumistaktika kasutamisele – ühise korraldamise ja 
teenuse osutamise asemel paralleelstruktuurid.

Koostöö võimalikud negatiivsed 
kaasmõjud:

a) Maakondlik omavalitsusliit kui KOLS alusel tegutsev mittetulundusühing. Liidu 
otsustuskoguks on üldkoosolek. Otsuseid viivad ellu ja koostööd korraldavad  juhatus 
ja seda teenindavad struktuuriüksused;

b) Maakondlik omavalitsusliit kui ühisasutus või ühendasutus, mis tegeleb lisaks 
KOLS § 2 lõikes 2 kirjeldatud üldisele koostöö edendamisele maakonna strateegilise 
arengu suunamisega. Ühisasutusel on nõukogu ja täidesaatvad struktuuriüksused;

c) Maakondlik valdkondadeülene ühisomavalitsus, mis tegeleb kõigi 
koostöövaldkondadega ning sisaldab nii otsustuskogu (maakogu – maakonna valdade 
ja linnade volikogude poolt valitud volinike esindajatest moodustatav esinduskogu) kui 
teenuseid korraldavaid stuktuuriüksusi;

d) Valdkondlikud ühisasutused, mille tegevust juhitakse avaliku võimu volitusi omava 
organi - nõukogu – otsuste alusel. Valdkondlike teenuste korraldamiseks ja 
osutamiseks on moodustatud täidesaatvad struktuuriüksused; 

e) Ühine otsustuskogu puudub – ühisotsused võetakse vastu KOV volikogude poolt 
koondatuna, vastavalt kehtestatud reeglitele (konsensus või häälteenamus), on 
üksnes ühised teenuseid korraldavad/osutavad asutused või ühingud. 

Maakondliku koostöö 
valitsemisorganid 
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a) Konsensusel põhinev otsustamine – otsuse vastu võtmisel on 
nõutav kõigi koostööpartnerite esindajate toetus ja/või volikogude 
kinnitav otsus;

b) Häälteenamusel põhinev otsustamine - KOV osaliselt delegeeritud 
pädevusel põhinev lahendus, kus otsused kehtivad kõigi koostöös 
osalevate KOV-üksuste ja nende territooriumi kohta.

Maakondliku koostöö 
otsustusmehhanism:

Maakondliku koostööorgani 
liikmete valik:

a) Üks esindaja KOV-üksusest;

b) KOV üksuse esindajate arv sõltub KOV-üksuste suurusest
(täiendav valik, kas süsteem toetab volikogu koosseisu
proportsionaalset esindatust või koalitsioon-võtab-kõik lahendust).

a) Üldine koostöö KOLS suuniste raames, kus 
konkreetsed korralduslikud ja teenuste osutamise  
koostöö valdkonnad ei ole üleriigiliselt sätestatud;

b) Haldusreformi SE määratletud valdkonnad –
maakonna arengukava, ettevõtlus (MAK), ühistransport 
(ÜTK);

c) Täiendavad mastaabiefekti nõudvad KOV ülesanded –
nt. jäätmekäitlus, turvalisus, haridusvõrgu korraldamine;

d) KOV ülesannete suurendamine riiklike ülesannete 
arvelt – kutse- ja gümnaasiumiharidus, 
tööhõiveteenused, tervishoiuteenused (esmatasand, 
üldhaiglad), ka politsei ja päästeteenused (UK näitel).

Maakondlikus koostöös 
täidetavad ülesanded:
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a)Kooskõlas kehtiva seadusega on peamiseks stabiilseks 
rahastamise allikaks liikmemaksud;

b)Sätestakse eraldi maakondliku tasandi määr 
maksudele (nt tulumaksu määrast 0,5% maakonna 
tasandile);

c)Riiklik toetusfond KOV teostamiseks maakondliku 
tasandi koostöös.

Koostööd võimaldavate tulude 
peamine allikas:

• maakondlik OVL, millele on ühisasutusena antud 
täiendavaid pädevusi, ning seda täiendavad 
valdkondlikud ühisasutused. Iga koostööpartner on 
esindatud ühe esindajaga KOV-üksuse kohta;

• häälteenamusel põhinev otsustusmehhanism, mis 
arvestab nii koostööpartnerite arvu kui ka elanike arvu, 
keda otsustuskogu liikmed esindavad;

• maakondlikus koostöös täidetavate ülesannete ring 
laieneb oluliselt, seda nii mastaabiefekti nõudvate KOV 
ülesannete delegeerimisel koostöö tasandile kui ka 
riiklike ülesannete valikulisel munitsipaliseerimisel.

Maakondliku koostöö eelistatud 
lahendus:
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a) Tagada igal juhul esindaja kõigist 
ühinevatest KOV-üksustest;

b) Tagada tasakaalustatud piirkondlik 
esindatus;

c) Tagada linnalistes asulates ja 
maapiirkondades elavate isikute tasakaalustatud 
esindatus.

Valimisringkondade loomise 
võimalikud eesmärgid:

• Kohaliku omavalitsuse ja laiemalt riigivõimu 
kaugenemine piirkondlikest kogukondadest;

• Piirkondlike huvide esindatuse 
tasakaalustamatus suuremates KOV-üksustes.

Riskid, mida valimisringkondade 
loomine leevendab:
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a)Kehtiva seaduse alusel, kus nõutud on 
valimisringkonnas vähemalt 3 mandaati on tagatud 
oluline piirkondlik esindatus, kuid lahendus on väga 
tundlik valimisringkondade arvu ja erinevuste suhtes. 
See võib  anda tulemuseks valijaskonna suurusega 
võrreldes ebaproportsionaalse mandaatide jaotuse ja/või 
liialt suure volinike arvu volikogus;

b)Proportsionaalne mandaatide jaotus – tagatud on 
piirkondlik esindatus, aga suur arv kaotsiläinud hääli 
erakondliku vms. jaotuse mõttes (majoritaarse 
valimissüsteemi plussid-miinused);

c)Kombineeritud süsteem – ei järgi häälte ja valijate 
proportsionaalsuse põhimõtet.

Valimisringkondade loomise 
võimalikud negatiivsed mõjud:

 Stsenaarium A: Pärnumaa KOV – raske tagada 
proportsionaalsust

 Stsenaarium B: Keskus-tagamaa KOV-üksused
(4) – proportsionaalsuse tagamine probleemne 
Pärnu KOV-üksuses

 Stsenaarium C: Kriteeriumile vastavad 
“ilmakaarte” KOV-üksused (6) – probleeme 3 
mandaadi nõude korral Audrus ja Kilingi-
Nõmmes

Valimisringkonnad territoriaalsete 
stsenaariumite kontekstis:
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 Asustussüsteemi hierarhia põhine stsenaariumi 
B, kus ühinemise aluseks on keskus-tagamaa
suhted ja territoriaalne lähedus. 

4 KOV-üksust, mis moodustuvad järgmiste
keskuste ümber: 

 Pärnu (sh Tõstamaa osavald)

 Vändra, 

 Kilingi-Nõmme (sh Häädemeeste osavald)

 Pärnu-Jaagupi.

Eelistatud territoriaalne 
stsenaarium:

Tänan kaasa mõtlemast!
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