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„Kogukondlike 

omavalitsusüksuste reformimine 

on kõikjal raskemaid küsimusi 
valitsemise alal“

 (Edgar Kant 1938)
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Valdade ümberkorraldamise vastu kõnelevad 

peamiselt likvideerimisele tulevate valdade 

tegelased, kes peavad eneste kohustuseks oma 

valla kaitsmise, eriti aga selliste valdade sekretärid 

ja kantseleiametnikud, kes kardavad  teenistuse 

kaotamist

(1935)
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KOHALIKU OMAVALITSUSE 

ROLLID RIIGIS JA ÜHISKONNAS
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Euroopa kohaliku 

omavalitsuse taustsüsteem

 Isiklikud vabadused

Asustussüsteem

Linn ja maa

Napoleoni riigireformid ja Saksamaa 

ühendamine (Bismarcki reformid)

Prantsuse revolutsioon ja demokraatia 

ideaalid

Protestantlik põhi ja katoliiklik lõuna
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20. sajandil toimunud suured 

muutused

Traditsiooniliste kogukondade lagunemine;

Elanike mobiilsuse tõus;

Tööhõive – ja asustusstruktuuri oluline (kas 

tagasipöördumatu?) muutumine, 

demograafilised muutused ühiskonnas;

Linnastumine, suurlinnade teke;

Riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesannete 

segunemine;

Heaoluriik.
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7 KOHALIKU OMAVALITSUSE ROLLID 

ÜHISKONNAS

7

LINN

VALD

POLIITILINE 

ülesanne

TEENINDUS

ülesanne

ARENDUS

ülesanne

elu- ja ettevõtlus

keskkond

Avalike teenuste 

tagamine

Kogukondlikkus

Lepitamine

Koostöö

ELANIKE 

HEAOLU

Kultuur

Vaba aeg, MTÜd

Esmane 

sotsiaalabi

Lasteaiateenus

Üldharidus

Spetsialiseeritud 

sotsiaalteenused

jne

Ettevõtluse 
arendamine, 
võrgustikud



Kohaliku omavalitsuse 

mudelid Euroopas

1. Teenusekeskne kohalik omavalitsus;

2. Kogukonnakeskne kohalik omavalitsus

3. Kesk- ja Ida-Euroopa kohalik 

omavalitsus
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Kust kohast me 

tuleme?
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Miks Eesti kohaliku omavalitsuse 

tekkelugu räägitakse eelkõige 

valdade näitel? 

 Eesti vallasüsteem loodi Venemaa 19. sajandi teisel 
kümnendil toimunud reformide tulemusena. Vallad 
kogukondlike omavalitsusüksusena asutati Eestimaal 
23. mai 1816. aasta Talurahvaseaduse ja Liivimaal 26. 
märtsi 1819. aasta Talurahvaseaduse alusel 

 Vallad moodustati mõisakogukondade kaupa, 
arvestades tolleaegsete mõisate piire. Selle 
tulemuseks olid ebahariliku kujuga ja lahustükkidega 
vallad 

Ca 1000 valda
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Valdade arvu vähenemine

 Kuna arvukalt  oli väikseid ja mitte 

toimetulevaid valdasid, siis toimus 1890. 

aastatel Eesti aladel esimene kogu 

territooriumi hõlmav haldusterritoriaalne reform 

ja valdade arvu vähendati umbes 400-le 

 Kuna Eesti oli jagatud valdavalt Eestimaa ja 

Liivimaa kubermangude vahel, siis varieerusid 

nii valdade liitmise põhimõtted kui süsteemsus. 
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Eesti Vabariik 1918-1940- üldised 

tunnusjooned
 Iseseisvumisel jäid muudetul kujul kehtima ka eelnevalt 

kehtinud omavalitsusseadused. 

(kehtisid kuni 1937-1938)

 Toimus selge tendents riikliku mõju suurenemise ja 
järelevalve tugevnemise suunas, 38/39 märgid uuesti 
liberaliseerimisele.

(sekkumine ametissenimetamistesse, mandaadi tühistamise 
võimalus, järelevalve)

 Teravad vaidlused  regionaalse omavalitsuse (maakond) 
vajalikkuse-mittevajalikkuse üle.

(kaotati 1934 kuid taastati piiratud ja tugevalt riigist sõltuval 
kujul 1938)
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1938. aasta vallareform

Vallareform oli tõusude ja mõõnadega 

päevakorral alates 1920. aastate algusest. 

Korduvalt esitatud seaduseelnõudes (1920, 

1922, 1930 jt) käsitleti lisaks õigusliku 

raamistuse korrastamisele ka 

haldusterritoriaalse korrastamise aluseid.

Tõsised sammud oli võimalik astuda alles 

1930. aastate teise poole poliitilistes 

tingimustes.
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Vallareformi 

ettevalmistamine

 „Vallad oma praegusel kujul on loodud 40 ja 
veel enam aasta eest. Vahepeal on olnud 
suur murrang  meie maa ühiskonnas. 
Maareformi tagajärjel on kujunenud uued 
keskused, alevikud ja alevid, 
raudteejaamade, maanteede sõlmpunktide 
ümbrusesse. Arenemine on valgunud üle 40 
ja rohkem aasta eest loodud 
omavalitsusterritooriumite – valdade piiride 
ja tihti leiamegi vallamaja kusagil kõrvalises 
paigas üksikuna seismas, kuna ta õige paik 
oleks keskuses kuhu on koondunud 
ümbruskonna majanduslikud ja kultuurilised 
ettevõtted“ 

15



LAPP- VALLAD

Väga imelikud oma kujult ja piiride poolest on 

Lõuna-Eesti vallad: sarvilised, pikad ning 

kitsad, ussikujulised. Katsuge kujutleda valda, 

mis on 15 km pikk ja alla 2 km lai, paiguti 

veel vähem, kuni pool kilomeetrit lai. 

Niisugune vald on Viljandimaa Uusna vald“ 

(Maramaa 1933).
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Valdade kujundamise 

alused

 Geograafide eestvedamisel võeti aluseks „tsentraalsete 

asulate“ meetod (Christaller)

 Ideoloogid Endel Krebs, Edgar Kant

 Arvestuse aluseks võeti vahemaa, mida inimene suudab 

ühe päeva jooksul jalgsi käia ja sellest lähtuvalt leiti, et 

vallamaja keskmine kaugus võiks olla 7-9 km.  Peeti 

oluliseks , et vallakeskuses asuks ideaalis kirik, postkontor, 

politsei, meierei, ühiskauplus, arstipunkt jne. Vald pidi 

olema kompaktne ja ideaalis sõõri kujuline.

 Erandeid võis teha geograafilistel põhjustel, põllumaade 

kvaliteedist tulenevalt, keskuse suuruse tõttu, rahvuslikud 

momendid ja ajaloolised-kultuurilistel põhjustel.
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KOV likvideerimine 1940

 Eestis likvideeriti KOV kui institutsioon Nõukogude Liidu poolt ametisse 
pandud peaministri (presidendi ülesannetes) dekreediga 25. juulist 
1940, millega lõpetati maa-, linna-, linnaosa- ja vallavolikogude, 
nende komisjonide ja valitud esindajate volitused ning pandi 
nimetatud organite ülesanded maa-, linna-, linnaosa- ja 
vallavalitsustele.

 Samaaegselt likvideeriti ka üleriigilised omavalitsusliidud. 
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Miks rahvasaadikute nõukogud 

ei ole kohalik omavalitsus

 Neil puudus demokraatlikult valitud 
esinduskogu.

 Neil puudus õiguslik autonoomia, nad kuulusid 
tsentraliseeritud riigijuhtimise süsteemi.

 Neil puudus finantsautonoomia, s.t võimalus 
tulusid plaanida, puudus iseseisev eelarve, 
kohalike maksude kehtestamise võimalus jne.

 Reaalsed otsustused tegi kommunistlik partei.

 Reaalset võimu omasid rajoonid ja 
vabariiklikud linnad, esmatasandi ülesanded 
olid väga piiratud.
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Kohaliku omavalitsuse 

taasloomine ja haldusreform 

Eestis

I tasandiline kohalik omavalitsus.

Tingimuste täitmisel said kõik senised 

esmatasandi üksused omavalitsusliku 

staatuse.
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MIS ON HALDUSREFORMI 

PÕHIKÜSIMUS ?

1. Olulised muudatused ühiskonnas, demograafias, 
hõives, töörändes (võrreldes 1990 aastate 
algusega)

2. Tallinna domineerimine, piirkondlike keskuste 
nõrkus

3. Kogukonnakesksus, teenuskesksus? Mis siis 
ikkagi on ülesanded?

4. Ühe keskusega KOV, multitsentriline KOV

5. Geograafia… valitsemine?
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