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SISSEJUHATUS 
 

 

Käesolev töö on koostatud TOFi projekti „Kohaliku omavalitsuste koostöö rakendamine kohaliku 

omavalitsuse ülesannete paremaks täitmiseks ja avalike teenuste kvaliteetsemaks ning 

efektiivsemaks osutamiseks“ raames. 

 

Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi „ülikooli“) eksperdid vastutavad töö I etapi „Kohaliku 

omavalitsuse koostöö korralduslik raamistik ja võimalikud mudelid“ läbiviimise eest.  

 

Ülikoolil on olemas kogemus kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö (ülesannete ühine täitmine, 

ühisteenused) õiguslike ja organisatsiooniliste aluste analüüsimisel ja selle põhjal järelduste 

tegemisel: koostöö organisatsiooniliste ja õiguslike aluste läbitöötamine oli Harjumaa 

Omavalitsusliidu poolt tellitud ja Tallinna Tehnikaülikooli poolt läbi viidud uuringu „Projekti 

„Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine“ raames 

pealinnapiirkonna koostöömudelite õiguslike ja juhtimisalaste lahenduste väljatöötamine“ 

põhisisuks. Eelnimetatud uuringu eesmärk oli siiski kitsam ja seotud konkreetse projekti 

lähteülesandega, antud uuringu raames analüüsitakse kohaliku omavalitsuse koostöö õiguslikke ja 

institutsioonilisi aluseid laiemalt. 

 

Vahearuande struktuur on alljärgnev: 

 

1. peatükis piiritletakse käesoleva uuringu seisukohast olulised põhimõisted. Seejuures on 

peatüki põhisisuks kohaliku omavalitsuse koostöö õiguslike lähtekohtade analüüs. 

 

Peatükis leiab käsitlemist erinevates teadusartiklites esitatu ning keskendutakse avalike teenuste 

osutamise, avalike teenuste korraldamise ja ülesande täitmise mõistete analüüsile. Teaduskirjandus 

seotakse Eesti õigusruumiga ning seejuures keskendutakse kohaliku omavalitsuse tuumülesannete 

mõistele. 

 

 2. peatüki põhisisuks on kohaliku omavalitsuse koostöö institutsiooniliste lähtekohtade 

analüüs 
 

Erinevate mudelite valikuks töötatakse läbi koostööd puudutav teaduskirjandus ning 

teaduskirjanduse põhjal valitakse välja erinevate riikide halduspraktika, mida seejärel 

konkreetsemalt kirjeldama asutakse. Valitud riikide puhul kaardistatakse koostööd käsitlev 

õigusruum (eeskätt siis kohaliku omavalitsuse koostöö üldseadus ja võimalusel eriseadused). 

Seejuures on põhitähelepanu pööratud Soome ja Taani halduspraktikale kohaliku omavalitsuse 

koostöömudelite kujundamisel. Käesoleva vahearuande lisadeks on järgmiste Soome ja Taani 

õigusaktide eestikeelsed tõlked: 

1. Soome „Vallaseaduse“ („Kuntalaki“) kohaliku omavalitsuse koostööd käsitleva peatüki 

tõlge (esitati esmakordselt „Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja 
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haldusvõimekuse tõstmine“ raames pealinnapiirkonna koostöömudelite õiguslike ja 

juhtimisalaste lahenduste väljatöötamine“ koondaruande lisana. 

2. Soome PARAS reformi alusseadus „Seadus valdade ja nende teenuste struktuuri 

ümberkorralduse kohta“ (”Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ”) 

3. Soome „Pealinnapiirkonna kohaliku omavalitsuse üksuste jäätmehoolduse ja ühistranspordi 

koostöö seadus („Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä 

koskevasta yhteistoiminnasta”) 

4. Tampere piirkonna jäätmehoolduskoostöö alusdokumendid (koostööleping koos 

seletuskirjaga, Tampere linna komisjonide põhimäärus) 

5. Taani „Kohaliku omavalitsuse üksuste sundkoostöö seadus“ („Lov om forpligtende 

kommunale samarbejder”) 

6. Taani „Ühistranspordikeskuste seadus“ (”Lov om trafikselskaber”) (väljavõtted) 

7. Ülevaade „Norra kohaliku omavalitsuse seaduse“ „Lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven)“ koostööd käsitlevast peatükist. 

 

Lisaks eelpooltoodud riikide näidetele kasutatakse Norra, Rootsi, Hollandi, Läti ja Prantsusmaa 

kohaliku omavalitsuse seaduste või koostööd käsitlevate eriseaduste näiteid. Samuti käsitletakse ka 

erinevaid alternatiivseid mudeleid, mille liigitamine üksuste koostööks pole alati ühene (nt nn FOCJ 

mudel, funktsionaalsed omavalitsused /single(special)-purpose governments /jms) 

 

Välisriikide analüüsil keskendutakse järgmistele võtmeküsimustele: 

 Koostöömudeli vabatahtlikkus või kohustus tagada teatud tingimustel teenus või ülesanne 

ühiselt; 

 Koostöömudeli õiguslik ja institutsiooniline ülesehitus; 

 Koostöömudeli finantsmudel; 

 Koostöömudeli rakendamise põhjused ja võimalikud arengusuunad; 

 Kohaliku demokraatia ja elanike otsustusõiguse tagamine koostöömudelis. 

 

Välisriikide analüüsi puhul tuleb silmas pidada, et kõik kasutatud lahendused kehtivad vastavate 

riikide lähteeelduste korral ning üks üheste paralleelide tõmbamisel Eestiga tuleb olla ettevaatlik ja 

kriitiline.  

 

3. peatüki põhisisuks on Eesti  valdade ja linnade koostöö institutsioonilised ja õiguslikud 

võimalused ja piirid. Peatüki eesmärgiks on koondada Eesti vastavateemaline õigus ja 

halduspraktika analüüsid üheks tervikuks 

 

Esimeses alapeatükis antakse ülevaade Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste koostööd käsitlevatest 

õigusaktidest ning tuuakse välja koostöö võimalused teenuste osutamise, teenuste korraldamise ja 

ülesande täitmise osas. Peatüki teises osas tuuakse välja üldistatud kokkuvõte Eesti kohaliku 

omavalitusse koostöö alastest uuringutest ja analüüsidest. 

 

Seega on tulemuseks koostööd reguleerivate õigusaktide analüütiline ülevaade, millel on toetav roll 

edasiste soovituste tegemisel. 
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4. peatükiks on Tallinna Tehnikaülikooli poolt käesoleva uuringu raames koostatud analüüs 

kohaliku omavalitsuse üksuste sundkoostöö võimaluste kohta. 

 

Soovitustes võetakse tehtud töö kokku ja koostatakse koostöömudelite üldine kirjeldus koos 

nende alternatiivide rakendamise üldiste mõjudega hindamisega ning Eestis rakendatavuse 

analüüs koos praktiliste soovitustega õigusruumi muutmiseks. 

 

 

Konsultandi meeskonda juhtis Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonna dekaan,  kohaliku 

omavalitsuse ja regionaalpoliitika õppetooli juhataja, professor Sulev Mäeltsemees. Vahearuande 

koostas kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika õppetooli lektor PhD Mikk Lõhmus. 

Vahearuande koostamisel osales õigusteaduste magister Kristin Lepikson. 

 

Uuringu autorite kontaktinfo: 

 

Tallinna Tehnikaülikool 

Mikk Lõhmus 

+ 3725119343 

mikk.lohmus@ttu.ee  

mailto:mikk.lohmus@ttu.ee


 

 

7 

 

1. AVALIKU TEENUSE OSUTAMINE, KORRALDAMINE JA ÜLESANDE 
TÄITMINE- PÕHIMÕISTETE PIIRITLEMINE  
 

Uuringu lähteülesandes on olulised mõisted defineeritud alljärgnevalt: 

 

Teenuse osutamine – kohaliku omavalitsuse poolt seadustest tulenevalt osutatavad teenused, mida 

osutatakse teenuse tarbijale kas linna- või vallavalitsuse, linna- või vallavalitsuse hallatava asutuse 

või osalusega ettevõtte poolt või era- või kolmandast sektorist sisse tellitud teenusena. Teenusena 

käesoleva uuringu mõistes ei käsitleta nö siseteenuseid ehk KOV üksuste (struktuuriüksuste) vahel 

osutatavaid teenuseid.  

 

Teenuse osutamise korraldamine – kohaliku omavalitsuse seadustest tulenev kohustus teenuse 

osutamist korraldada; avaliku võimu volitusi sisaldav funktsioon, mida ei saa delegeerida 

väljapoole avalikku sektorit  

 

Ülesande täitmine – KOV üksuse poolt täidetav seadusest tulenev ülesanne, mis ei ole käsitletav 

teenuse osutamisena või korraldamisena (nt järelevalve teostamine, arengu kavandamine, 

planeeringute koostamine vms). 

 

Avaliku teenuse osutamise („servise production“) ja korraldamise („service provision“) erinevus 

leiab äramärkimist ka teaduskirjanduses. Korraldamine viitab poliitilistele otsustustele selle kohta 

millises ulatuses, kellele ja mis tingimustel avalikke teenuseid osutada ja kuidas teenuse osutamist 

korraldada ja kontrollida. Avaliku teenuse korraldamine ei eelda teenuse osutamist teenust 

korraldava avaliku üksuse (nt kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse ja tema hallatavate 

asutuste) poolt. Milliseid teenuseid osutada üksuse siseselt ja millised välja delegeerida on iga 

üksuse enda otsustada, mis igal konkreetsel juhul vajab kaalumist lähtuvalt kohalikest oludest. 

(Oakerson 1999, Dollery jt 2009) 

 

Oakerson (1999) on lähtuvalt eeltoodust pakkunud seitse erinevat viisi teenuste osutamise ja 

teenuste korraldamise seostamiseks (siinkohal koos näitega Eesti halduspraktikast): 

1. „Institutsioonisisene teenuse osutamine“, see on olukord, kus kohalik omavalitsuse osutab 

ise teatud teenust, näiteks üks vald või linn tagab traditsioonilisel viisil teenuse osutamisega 

tegelevad üksused nt lasteaia, kooli, hooldekodu jms, omab vee-ettevõtet vms;  

2. „Koordineeritud teenuse osutamine“, mis leiab aset, kui kohaliku omavalitsuse üksused 

kooskõlastavad tegevusi teenuse osutamisel. Selle olukorra illustreerimiseks sobib ka see 

variant kui kaks või enam kohaliku omavalitsuse üksust koordineerivad või korraldavad oma 

tegevusi (teenuse osutamist) ühise arengukava, jäätmekava, eeskirja vms abil, mille tulemiks 

on ühtlustatud nõuetele põhinevate teenuste osutamine; 

3. „Teise kohaliku omavalitsuse üksuse volitamine“, kus üks kohaliku omavalitsuse üksus ostab 

teenust teiselt vallalt ja/või linnalt (või tema hallatavalt asutuselt või sidusettevõttelt). (nt 

lasteaia ja koolikohad, jäätmejaama teenus, hooldekodu või varjupaiga teenus vms); 
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4. „Ühine teenuse osutamine“, kus kaks või rohkem külgnevat omavalitsus üksust tagavad 

ühiselt  ühe (või mitme) teenuse osutamise üksuse toimimise (nt ühiskool, ühine 

teenuskeskus, ühine äriühing (haigla, vee-ettevõte, jäätmekäitlusettevõte vms); 

5.  „Delegeerimine eraõiguslikule juriidilisele isikule“, kus teenust osutab hankega valitud 

erasektor st NGO-d, äriühingud või füüsilised isikud (nt erinevad heakorrateenused- ja 

insener-tehnilised teenused, erinevad sotsiaalteenused, jms); 

6. „Teenuste kontsessioon“ kus kohaliku omavalitsuse üksus annab eraettevõtjast 

teenuseosutajale ainuõiguse kindlat teenust osutada, kellelt valla või linna elanikud 

omakorda saavad teenust osta (korraldatud jäätmevedu); 

7. „Vautšerite või kupongisüsteem“, kus kohaliku omavalitsuse üksus määrab nõuded teenusele 

ja nõuded teenuse kvaliteedile/kättesaadavusele, kuid jätab sihtgrupile võimaluse valida 

konkreetne teenuseosutaja. (Eesti puhul võib näitena tuua mõnedes valdades/linnades 

kasutatava lastehoiutoetuse, kus lapsevanem võib sobivatele tingimustele vastava lastehoiu 

ise valida ja kohaliku omavalitsuse üksus kompenseerib osaliselt või täielikult teenuse 

kulud.) 

 

Nimetatud teenuse osutamise klassifikatsioon võetakse edaspidi käesoleva uuringu mudelite 

konstrueerimisel üheks aluseks. 

 

Kui teenuse osutamise osas ei ole riigiti õigusteooriast tulenevaid olulisi piiranguid, siis 

teenuste korraldamine (ja ülesande täitmise) osas on olukord teistsugune ja siin on erinevate 

koostöövormide konstrueerimisel teatud piirangud. 

 

Eesti (ja ka teiste riikide) põhiseadusest ja õigusruumist tulenevad nn riigi ja kohaliku 

omavalitsuse tuumülesanded ja nn avaliku halduse ülesanded, mille volitamine 

koostööinstitutsioonile või lepinguline delegeerimine pole kas võimalik või on võimalik üksnes 

teatud tingimustel ja teatud vormi alusel tegutsevale institutsioonile. Seetõttu on teenuste 

korraldamise võimalike variantide arv väiksem. 
 

Õigusteoorias on olulisel kohal riigi tuumülesannete mõiste. Riigikohus on jõudnud järeldusele, et 

neid ülesandeid, mida on põhiseaduse mõtte kohaselt kohustatud täitma riigivõim ja mis seetõttu 

moodustavad riigivõimu tuumikfunktsiooni, ei saa riigivõim delegeerida eraõiguslikule juriidilisele 

isikule.
1
 Tuumülesanded on riigi kui institutsiooni olemusest tulenevad ülesanded, nt ülesanded, mis 

seonduvad avaliku võimu volitustega, riikliku sunni kohaldamisega ning jurisdiktsiooniliste 

ülesannetega (süüteomenetlus).  

 

Kohaliku omavalitsuse kui demokraatliku õigusriigi institutsiooni iseloomust lähtudes võib 

defineerida ka kohaliku omavalitsuse tuumülesannete mõiste. Kohaliku omavalitsuse 

tuumülesannete olemus tuleneb „Euroopa kohaliku omavalitsuse harta“ põhiprintsiipidest, mis 

rõhutavad kohaliku omavalitsuse kui kohaliku kogukonna esindaja ja kohaliku demokraatia tagaja 

                                                 
1
 Riigikohtu üldkogu 16. mai 2008. a kohtuotsus nr. 3-1-1-86-07: Indrek Eiche karistamises „Ühistranspordiseaduse“ § 

54^7 lg 1 järgi. milles üldkogu nõustub õiguskantsleriga selles, et ka neid ülesandeid, mida on “Põhiseaduse” mõtte 

kohaselt kohustatud täitma riigivõim ja mis seetõttu moodustavad riigivõimu tuumikfunktsiooni, ei saa riigivõim 

delegeerida eraõiguslikule juriidilisele isikule. Üldkogu on seisukohal, et riigi tuumikfunktsiooni hulka kuuluvaks tuleb 

lugeda ka karistusvõim ning sealhulgas ka süütegude menetlemine. Süüteomenetluse puhul on tegemist riikliku tegevuse 

valdkonnaga, milles võimaldatakse ulatuslikult riivata isikute põhiõigusi. 
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õigust otsustada ja korraldada kõiki kogukonnaelus olulisi küsimusi, kusjuures riik tunnustab 

subsidiaarsuse printsiibil põhinevat kohaliku omavalitsuse universaalpädevust.
2
  Antud väärtustel 

põhineb ka põhiseadus, mis tunnistab kohaliku omavalitsuse olemuslikku pädevusalasse kohaliku 

elu küsimuste otsustamise ja korraldamise. 

 

Riigikohus on kohaliku elu küsimused piiritlenud alljärgnevalt:  „Kohaliku elu küsimused on 

lähtuvalt sisulisest kriteeriumist need küsimused, mis võrsuvad kohalikust kogukonnast ja 

puudutavad seda ega ole vormilise kriteeriumi kohaselt haaratud või Põhiseadusega antud mõne 

riigiorgani kompetentsi. Seadusandjal on õigus muuta mõne kohaliku elu ülesande täitmine 

omavalitsusüksusele kohustuslikuks (seadusest tulenev omavalitsusülesanne), kui see on 

enesekorraldusõigust arvestades proportsionaalne abinõu Põhiseadusega lubatud eesmärgi 

saavutamiseks. Omavalitsuslikud ülesanded jagunevad niisiis seadusest tulenevaiks 

omavalitsusülesandeiks (ka "kohustuslikud omavalitsuslikud ülesanded") ja muudeks ülesanneteks 

(ka "vabatahtlikud omavalitsuslikud ülesanded"), mille täitmine ei ole seadusega ette kirjutatud.“
3
  

 

Üldloeteluna on kohustuslikud kohaliku omavalitsuse ülesanded loetletud „Kohaliku omavalitsuse 

korralduse seaduse“ § 6 lõigetes 1 ja 2 ning lõike 3 punktis 1: 

 Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja teenuseid, 

vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu ja kommunaalmajandust, veevarustust ja 

kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla või linnasisest 

ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole 

seadusega antud kellegi teise täita. (§ 6 lg 1) 

 Omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, 

põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, 

spordibaaside, turva ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste 

ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses. Nimetatud asutuste osas 

võidakse seadusega ette näha teatud kulude katmist kas riigieelarvest või muudest allikatest. 

(§ 6 lg 2) 

 Lisaks tegeleb kohalik omavalitsus ka nende kohaliku elu küsimuste lahendamisega, mis ei 

ole eelpooltoodud loetelus, kuid on pandud teiste seadustega. (§ 6 lg 3 p 1)  

 

                                                 
2
 Vt „Euroopa kohaliku omavalitsuse harta“ artikkel 3.1: Kohalik omavalitsus tähendab kohalike võimuorganite õigust 

ja võimet seaduse piires ja kohalike elanike huvides korraldada ja juhtida valdavat osa nende vastutusalasse kuuluvast 

ühiskonnaelust. Artikkel 4.3: Avalikke kohustusi täidavad üldjuhul eelistatavalt kodanikule kõige lähemal seisvad 

haldusorganid. Kohustuste määramine mõnele teisele haldusorganile peab olema  õigustatud, võttes arvesse ülesande 

ulatust ja iseloomu ning tõhususe ja säästlikkuse nõudeid 
3
 Riigikohtu otsus 16.03.2010 nr 3-4-1-8-09 Tallinna Linnavolikogu taotluses  tunnistada kehtetuks: 1) riigi 2009. aasta 

lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 16 ja sellega muudetud teeseaduse § 16 lõige 3;2) 

lisaeelarve seaduse § 17 punkt 1 ja sellega muudetud tulumaksuseaduse § 5 lõike 1 punkt 1; 3) lisaeelarve seaduse § 19 

punktid 2 ja 3 ja nendega kehtestatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-d 12² ja 31³; 4) lisaeelarve seaduse § 20 

punktid 3 ja 4 ning nendega kehtestatud valla- ja linnaeelarve seaduse §-d 8¹ ja 28¹; 5) Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 

2009. aasta määruse nr 49 ""2009. aasta riigieelarve seaduses" omavalitsusüksustele tasandusfondi määratud eraldiste 

jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" § 16 lõige 4; 6) Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009. aasta määrus nr 50 

"Omavalitsusüksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise 

kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise 

kord" 

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-8-09
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Siinkohal tuleb märkida, et kohaliku elu ülesannete loetelu ei ole ammendav ning seda, kas mõni 

küsimus kuulub kohaliku elu küsimuste hulka või mitte, tuleb otsustada lähtudes ülesande 

olemusest, olulisest riiklikust ja avalikust huvist, kohaliku omavalitsuse süsteemi eripärast jms 

(erinevate riikide kohaliku elu ülesanded vt nt Norton 1994). Kohaliku elu ülesannete piiritlemine ei 

ole ka käesoleva uuringu teema. 

 

Kohaliku elu küsimuste otsustamine ja korraldamine on kohaliku omavalitsuse olemuslik 

tuumülesanne. 

 

Tuumülesannete täitmiseks annab kohaliku omavalitsus üldakte (kehtivas õiguses määruseid) või 

lahendatakse küsimus kaalutlusel põhineva halduse üksikaktiga (otsusega, (üld)korraldusega). 

Üldaktide andmise õigust on nimetatud üheks kõige olulisemaks kohaliku omavalitsuse garantii 

tagatiseks ning üldaktidega elu korraldamise võim on kohaliku omavalitsuse oluline ja lahutamatu 

komponent, ilma milleta pole mõeldav kohaliku omavalitsuse põhisisu – kohaliku elu küsimuste 

lahendamine. Üldaktidega langetatakse üldjuhul nn poliitilisi otsuseid, nad ei ole osa halduse 

igapäevatööst. Üldaktidega kehtestatakse kohaliku omavalitsuse poolt tagatavate teenuste tasemed, 

tagamise tingimused ja kord. Kohalik omavalitsus pole tänapäeval üldaktide andmisel üldjuhul vaba, 

st isikute põhiõigusi ja vabadusi riivavad sätted peavad olema antud seaduses oleva volitusnormi 

alusel ja eriseadused sätestavad erineva üldistusastmega nõuded üldaktile, sisule, teenuse nõutavale 

tasemele ja kolmandate isikute riive ulatusele.
4
 Ka oma olemuselt üksikakti võib käsitleda kohaliku 

omavalitsuse tuumülesande täitmisena, kui üksikaktiga kinnitatakse omavalitsusliku ülesande 

täitmise seisukohalt oluline üksikotsustus, näiteks erinevate valdkondade (sh jäätmehooldus, 

sotsiaalhoolekanne) arengu kavandamine, planeerimisalased
5
 ning fiskaalsed otsustused (eelarve 

kinnitamine). 

 

Lisaks kohaliku elu tuumülesannetele täidavad kohalikud omavalitsusüksused ka nn avaliku halduse 

ülesandeid. Sellistel haldusülesannetel on järgmised tunnused: 

1. Reguleeritakse avaliku teenuse kasutaja või muu kolmanda isiku õigusi ja kohustusi; 

2. Kohalikku omavalitsust ei vabastata tal lasuvatest kohustustest; 

3. Täidetakse täidesaatva võimuga või riikliku sunniga seotud ülesandeid; 

Selliste ülesannete volitamine eraõiguslikule juriidilisele isikule eeldab volitusnormi seaduses. 

Sellise volitusnormi näiteks on „Jäätmeseaduse“ § 66 lõige 1
1  

ja 67 lõige 2 sätestatud volitusnormid. 

Õiguskantsler on rõhutanud, et haldusülesandeid saab eraõiguslikule juriidilisele isikule 

halduslepinguga üle anda vaid piiratud ulatuses ning tegu pole mitte mingil juhul reegli, vaid 

erandiga, mis nõuab igakordset eraldi otsustamist. Nii näeb seadus ette range seadusliku aluse nõude 

                                                 
4
„ Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1 kohaselt on volikogu ainupädevuses „toetuste 

andmise ja valla või linna eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise korra kehtestamine.“ Siinkohal tuleb rõhutada, 

et nn kohustuslike riiklike ülesannete osas on nende tase, tagamise tingimused ja kord reguleeritud vastavate 

eriseadustega, mis määravad ka ulatuslikult ära, kuidas kohalik omavalitsus teatud valdkonda korraldama peab ning 

mõne ülesande osas nii põhjalikult, et kohalikul omavalitsusel ei jää selle täitmise viisi ja laadi osas mingit 

otsustusõigust (seega puudub ka vajadust teenuse korraldamist üldaktiga reguleerida), seega võib mõnest 

omavalitsuslikust ülesandest rääkida veel üksnes formaalses mõttes. Vt. Olle V. (2002) Kohaliku omavalitsuse 

ülesannete struktuur ja liigitamiskriteeriumid. Juridica VIII.  lk 523-531. 
5
 „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõikes 1 on volikogu ainupädevuses olevate otsustustena loetletud  

näiteks: üldplaneeringu algatamine, avaliku väljapaneku korraldamine, vastuvõtmine ja kehtestamine, samuti teatud 

detailplaneeringute kehtestamine („Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lg 1 p 31, 32, 33) 
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ning nõuab igakordset eraldi kaalumist („Halduskoostöö seadus“ § 5).
6
 Samas seisukohas jõuab 

õiguskantsler järeldusele, et täidesaatva riigivõimu volitusi eeldavate haldusülesannete peetakse 

silmas seda, kui avalik võim saab isiku suhtes teha tema õigusi ja vabadusi otseselt mõjutavaid 

siduvaid otsustusi (avalikes huvides keelata ja käskida). Siia alla kuulub nii haldusaktide 

(tegevuslubade, ettekirjutuste, aga ka suulise korralduse jne) andmine kui ka isiku õigusi ja vabadusi 

mõjutavate toimingute sooritamine. Täidesaatva riigivõimu volitusi eeldavate haldusülesannete 

puhul tuleb eristada sooritushaldust (nt toetuste maksmine või tegevuslubade andmine), kus 

printsiibis võib üleandmine kõne alla tulla, ning riivehaldust, (nt ettekirjutuste tegemine, 

järelevalvemeetmete rakendamine, vahetu sunni kasutamine), kus kõigi ülesannete üleandmine 

eraõiguslikule institutsioonile ei ole põhiseaduslikult lubatav. Õiguskantsleri hinnangul  on avaliku 

ülesande üleandmine erand, mis eeldab lex specialist, s.o eriseadust, mis sätestaks konkreetse 

volituse, millist avaliku halduse ülesannet ja millistel tingimustel on võimalik haldusvälisele isikule 

üle anda, millised on selle täitmiseks vajalikud meetmed, milline on järelevalve ja kuidas on tagatud 

vastutus.  

Juba varem mainitud karistusfunktsiooni puhul on tegemist jurisdiktsioonilise ülesandega
7
, mis ei 

ole avaliku halduse ülesanne ja mille üleandmine eraõiguslikule juriidilisele isikule pole lubatav. 

 

Seega võib teha järgmised järeldused: 

 Kohaliku omavalitsuse tuumülesannete hulka kuuluvad need olemuslikud ülesanded, mis 

tulenevad kohaliku omavalitsuse õigusest otsustada ja korraldada kohaliku elu küsimusi. 

 Tuumülesannete volitamine haldusvälisele eraõiguslikule juriidilisele isikule ei ole lubatav ja 

volitamine haldusesisesele koostööinstitutsioonile küsitav, sõltudes koostööinstitutsiooni 

juriidilisest olemusest ning volitatava tuumülesande iseloomust. Kindlasti eeldab see 

volitusnormi seaduses. Kohaliku omavalitsuse autonoomia põhimõttega oleks vastuolus see, 

kui valdav osa kohaliku elu ülesannetest lubatakse volitada koostööinstitutsioonile ning oma 

funktsioone võimaldataks või kohustataks üle andma nii ulatuslikult, et kohalik 

omavalitsusüksus muutuks ise sisuliselt funktsioonivõimetuks. 

 Muude kohaliku omavalitsuse haldusülesannete volitamine on võimalik nii haldusesisesele 

koostööinstitutsioonile kui erijuhul ka haldusvälisele eraõiguslikule juriidilisele isikule. 

 Jurisdiktsiooniliste ülesannete (väärtegude menetlemine) volitamine haldusvälisele 

eraõiguslikule koostööinstitutsioonile pole võimalik. 

 

Lähtudes eeltoodud analüüsist esitavad käesoleva uurimistöö autorid järgmised teenuse 

korraldamise/ülesande täitmise viisid: 

 

1. „Institutsioonisisene teenuse korraldamine/ülesande täitmine“, see on olukord, kus kohalik 

omavalitsus korraldab ise teenuse osutamist/ülesande täitmist. 

2. „Koordineeritud teenuse korraldamine/ülesande täitmine“, mis leiab aset, kui kohaliku 

omavalitsuse üksused kooskõlastavad tegevusi teenuste korraldamise/ülesande täitmisel. 

Teenuste osutamise klassifitseerimisel kirjeldati ära üks võimalik olukord, kus ühiselt 

koordineeritakse õigusloomet ja teenustele esitatavaid tingumusi/teenuste osutamise korda, 

ühishankeid. Osalevate linnade/valdade suhe on üldjuhul lepinguline. 

                                                 
6
 Õiguskantsleri arvamus korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE) kohta. 2007  nr 18-1/071458/00706780 

7
 Riigikohtu otsus 28. aprill 2004 nr. 3-3-1-69-03 “Ronald Tsoi kaebus Tallinna Politseiprefektuuri liiklusjärelevalve 

osakonna poolt määratud karistuse tühistamiseks” 
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3. „Teise kohaliku omavalitsuse üksuse volitamine“, kus üks või mitu kohaliku omavalitsuse 

üksus(t) volitab (vad) teenuse korraldamise/ülesande täitmise teisele vallale ja/või linnale. 

Sisult on jällegi tegemist haldusesisese volitamisega; 

4. „Ühine teenuse korraldamine/ülesande täitmine osaliselt autonoomse institutsiooni poolt“, 

kus kaks või rohkem külgnevat omavalitsus üksust korraldavad teenust/ülesande täitmist 

osaliselt autonoomse haldussisese ühisinstitutsiooni- ühisasutuse- kaudu 

5.  „Ühine teenuse korraldamine/ülesande täitmine autonoomse avalik õigusliku juriidilise 

isiku poolt“ on variant, kus teenust korraldab/ülesannet täidab iseseisev avalik õiguslik 

institutsioon. Sellisel institutsioonil on üldjuhul kohaliku omavalitsuse tuumülesande 

täitmise pädevus ning see tähendab üldjuhul ühe kohaliku elu ülesande terviklikku 

otsustamist ja korraldamist. Selle variandi erijuhtudel on koostööinstitutsioon temaga seotud 

kohaliku omavalitsuse üksustest sisuliselt autonoomne (nt sundkoostöö, otsevalitud volikogu 

jms) 

6.  „Delegeerimine eraõiguslikule juriidilisele isikule“, kus teenuse korraldamine/ülesande 

täitmine on delegeeritud eraõiguslikule organisatsioonile- nagu eelnevas analüüsis näidati, 

on see pigem erandlik olukord, mis saab toimuda üksnes teatud tingimusi järgides ning 

üldreeglina ei ole lubatav. 
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2. KOHALIKU OMAVALITSUSE KOOSTÖÖ JA TEENUSPIIRKONNA 
JUHTIMISE KORRALDUSLIKUD MUDELID VÄLISRIIKIDE 
HALDUSPRAKTIKA NÄITEL 
 

2.1 Taustsüsteemist 
 

Euroopas 20. sajandil, aga eeskätt pärast II maailmasõda toimunud linnastumisprotsessid ühelt poolt 

ja teiseks heaoluriikide teke ja areng esitasid demokraatlike riikide ette tõsised väljakutsed, nende 

hulgas kohaliku omavalitsuse roll muutuvas ühiskonnas, demokraatia ja efektiivsuse suhestatus ning 

linnade-valdade võimekus täita heaoluriigi arenguga seotud ülesandeid. (Brans 1992 jt).  Heaoluriigi 

arengust lähtuvad reformid viidi läbi selleks, et suurendada kohaliku omavalitsuse suutlikkust 

tagada heaoluriigi toimimiseks vajalikke avalikke teenuseid. Reformide ideeks oli otstarbekate 

teenusepiirkondade moodustamine, selleks vajalike õiguslike, organisatsiooniliste ja finantsaluste 

väljatöötamine. Kui 20. sajandi reformid olid suunatud heaoluriigi laienemisele, siis 20. sajandi 

viimase kümnendi 21. sajandi reformid muutunud majandus- ja demograafilisele olukorrale 

reageerimisele ja avaliku halduse efektiivsuse tõstmisele ja uute halduspraktikate kasutuselevõtule. 

(Brans 1992, Aalbu et al 2008, Blom Hansen 2010, Wollmann 2012, ja teised) Teine tüüp reforme 

oli seotud (valg)linnastumisprotsesside ja (suur)linnade ning nende tagamaa ühtse ja tõhusa 

toimimisega. Sisuliselt olid eesmärgid aga samuti suunatud piirkondlike kohaliku elu ülesannete 

soodsamale tagamisele. Põhiküsimuseks jällegi see, kuidas saavutada tasakaal kohaliku demokraatia 

ja kohaliku omavalitsuse ülesannete efektiivse täitmise vahel. 

 

Kohaliku omavalitsuse suutlikkuse ja avalike teenuste laiendamisele suunatud reformide puhul on 

valdavad olnud kaks lähenemist. Põhjamaade teenusekeskse omavalitsussüsteemi
8
 puhul on 

reformid viinud eelistatult üksuste (sund)ühendamisele ning kohaliku omavalitsuse rolli ja 

osatähtsuse suurendamisele ühiskonnaelus. Seejuures toimus esimene ühinemiste laine 1970-datel ja 

1980. aastatel (Bogason 1996, Blom Hansen 2010 jt), reformide “teine laine” on aset leidnud või 

leidmas viimase kümnendi jooksul (nt Taani 2007. aasta reform, kavandatav Soome haldusreform) 

Kogukonnakeskse omavalitsusmudeliga
9
 Lõuna Euroopa riikides ja ka Kesk- ja Ida-Euroopa 

riikides on pigem panustatud erinevate koostöömudelite arendamisele (Norton 1994, Hertzog 2010, 

Swianiewitz 2010 jt) Olgu siinkohal rõhutatud, et Lõuna-Euroopa kohaliku omavalitsuse üksuste 

ülesannete hulgas prevaleerivad erinevalt Põhja-Euroopast peaasjalikult nn  „taristuvaldkonnad“ 

                                                 
8
 Põhja-Euroopa teenusekeskse omavalitsussüsteemi puhul on riik suurema osa avalikke ülesannete otsustamise ja 

korraldamise delegeerinud kohalikule tasandile. Kohaliku Omavalitsuse üksused on oma poliitika ja maksubaasi 

kujundamisel suhteliselt vabad ja on tihti mitte kogukonna (asumi), vaid pigem kodanike tavapärase kommunikatsiooni 

(kodu-töö) ja teenuspiirkondade põhised. (Page&Goldsmith 1987) Teenusekeskset mudelit iseloomustab üksuste 

keskmisest suurem elanike arv ja kohalike kulutuste suurem osa avaliku sektori kogukulutustes. Riik osaleb aktiivse 

osapoolena kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse tõstmisele suunatud reformide läbiviimisel. 
9
 Lõuna-Euroopa kogukonnakeskse omavalitsussüsteemi korral on riigi osa kohalike teenuste kujundamisel ja vahendite 

jagamisel l väga suur. Kohaliku omavalitsuse üksused on eeskätt kogukonnapõhised. Mudelit iseloomustab suur 

fragmenteeritus ja sellest tulenev üksuste keskmisest väiksem elanike arv. (Page&Goldsmith 1987 ) 
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(keskkonnaküsimused, ühisveevärk ja kanalisatsioon, elektrivarustus, prügivedu, teede korrashoid 

jms) (Norton 1994) 

 

Sellest lähtudes võiks esmapilgul eeldada, et kohaliku omavalitsuse koostöömudelid on rohkem 

levinud Lõuna-Euroopa riikides. Päris üks-üheselt see siiski nii ei ole. Kuigi äärmiselt 

fragmenteeritud omavalitsusmudeliga Prantsusmaal
10

 on tõepoolest vägagi mitmetahuline ja 

erinevaid institutsioonilisi võimalusi pakkuv koostöö õiguslik raamistus, siis väga mitmekesist 

koostöövormide paketti võib näha Soomes ning isegi suurte ja võimekate kohaliku omavalitsuse 

üksustega Taanis. Edukalt toimivaid koostöömudeleid on erinevates uuringutes peetud ka hilisema 

tulemusliku haldusreformi nurgakivideks (OECD 2011, Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne 

2012)  

Tabel 1 

Analüüsi läbiviimisel kasutatud õigusaktid 

Soome  

1. „Vallaseadus“ „Kuntalaki“ 

2. „Seadus valdade ja nende teenuste 

struktuuri ümberkorraldamise kohta“ 

„Laki kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksesta“ 

3. „Pealinnapiirkonna kohaliku 

omavalitsuse üksuste jäätmehoolduse 

ja ühistranspordi koostöö seadus“ 

„Laki pääkaupunkiseudun kuntien 

jätehuoltoa ja joukkoliikennettä 

koskevasta yhteistoiminnasta” 

4. „Regionaalarengu seadus“ ”Laki alueiden kehittämisestä” 

Taani  

 „Kohaliku omavalitsuse üksuste 

sundkoostöö seadus“ 

„Lov om forpligtende kommunale 

samarbejder” 

 „Ühistranspordikeskuste seadus“ ”Lov om trafikselskaber” 

Norra   

 „Kohaliku omavalitsuse seadus“ „Lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven)“. 

Holland  

 „Kohaliku omavalitsuse seadus“ „Gemeentewet“ 

 „Ühistegevuse korraldamise seadus“ „Wet gemeenschappelijke regelingen“ 

Prantsusmaa  

 „Territoriaalsete kogukondade 

seadustik“  

5. osa: „Kohalik koostöö“ 

„Code général des collectivités 

territoriales“ Cinquième partie : la 

coopération locale“ 

Läti  

 „Kohaliku omavalitsuse seadus“ “Likumu Par pašvaldībām” 

Rootsi  

 „Kohaliku omavalitsuse seadus“ “Kommunelova” 

Allikas: Tallinna Tehnikaülikool 

 

Välisriikide halduspraktika analüüsi läbiviimisel on keerukaks küsimuseks erinevate riikide 

õigussüsteemide erinevus. Teenuse korraldamiseks/ülesande täitmiseks konstrueeritud 

                                                 
10

 2007. aastal oli Prantsusmaal 36 783 kommuuni keskmise elanike arvuga 1636 elanikku.  

http://www.wetboek-online.nl/wet/Wet%20gemeenschappelijke%20regelingen.html
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koostöömudelid võivad olla eraõiguslikud (st volitatakse eraõiguslikule institutsioonile) või avalik-

õiguslikud, kuid mitte kõikide riikide seadused ei tee väga selget vahet avalike- ja eraõiguslike 

institutsioonide vahel. Samuti kui koostöövormi nimetatakse avalik õigusliku juriidiliseks isikuks 

siis ei saa selle põhjal teha järeldust, et tegemist on avalik-õigusliku juriidilise isikuga nii nagu seda 

mõistetakse Eestis. Tegemist võib olla näiteks Eesti mõistes ühisasutusega või muu sarnase 

institutsiooniga. Olgu siinkohal tõlgendamisraskuste näitena käesoleva aasta maikuus muudetud 

Norra „Kohaliku omavalitsuse seaduse.“ Seadusesse lisati „samkommune“ institutsioon (peatükk 

5B), mis omab nii ühisasutuse kui iseseisva avalik-õigusliku juriidilise isiku tunnuseid. (vt Lisa 9) 

Lisamärkusena olgu nimetatud, et samasse Norra seadustesse lisati omaette peatükina ka ülesande 

volitamine teisele kohaliku omavalitsuse üksusele („vertskommune“) (vt Lisa 9) 

2.1.2 Soome kohaliku omavalitsuse korraldusest 
 

XX sajandi teisel poolel Soome kohaliku omavalitsuse üksuste arv vähenes. 1955. aastal oli seal 547 

valda või linna. Suurem muutus toimus 1970. aastatel, mil iseseisvuse kaotas 54 kohaliku 

omavalitsuse üksust.  1987. aastal oli Soomes 461 kohaliku omavalitsuse üksust  (neist 94 olid 

linnaomavalitsused) ja 1996. aastal 455 valda. 

 

Oluliselt aktiviseerus Soomes kohaliku omavalitsuse ja tema haldusterritoriaalse korralduse 

võimalik/vajalik reformimine 2000. aastatel. Põhjuseid oli mitmeid: demograafilised muutused, 

ränne maalt linnadesse, elanikkonna vananemine, eelarvelised võimalused ning teenuste kvaliteet 

kohtadel. 2005. aastal käivitati uus haldusreformi programm (PARAS), mis andis valdadele (sh 

linnad)  võimaluse liituda teise vallaga (teiste valdadega) või hakata tegema tihedamat koostööd. 

Lihtsamad liitumised toimusidki, kuid ligi kolmandikul valdadel polnud veel 2011. aastaks 

seisukohta, kuidas oma toimimist ümber korraldada. Valdade arv vähenes selle perioodi käigus 432-

lt 336-le. Keskmine valla suurus tõusis 12 000 inimeselt 16 000-le. 

 

2011. aastal moodustatud Soome uus, peaminister Jyrki Katajainen`i valitsus, kes pakkus 2012. 

aasta veebruaris välja radikaalse haldusreformi projekti. Soome valitsuse  tegevusprogrammi 

kohaselt määratleti halduspoliitika järgmised eesmärgid:
11

 

 Tagada tarbija jaoks kõrgekvaliteedilised ja võrdsed kohaliku omavalitsuse teenused kogu 

riigis;  

 Luua eeldused valdade majandust tugevdavale arendustegevusele ja kogukonna ülesehituse 

tugevdamisele ning 

 Kindlustada valdade omavalitsust ja kohalikku demokraatiat . 

 

Tugev keskvald moodustuks loomulikust töölkäimise (kommunikatsiooni) piirkonnast ja on 

piisavalt suur, et suuta ise vastutada põhiteenuste eest, välja arvatud keeruline eriravi ja keerulised 

sotsiaalhoolekande teenused, mida ka edaspidi tagatakse koostöös (Elinvoimainen kunta- ja 

palvelurakenne 2012). Ääremaade valdade teenuste struktuur korraldatakse ümber toetudes tugevate 

keskvaldade teenuste struktuurimudelile. Ümberkorraldused valdades peavad arvestama piirkondade 

(sh meresaarte) ja kasvukeskuste eripära, asustustihedust, vahemaad valdade vahel ning keelelist 

olukorda. Selle kava kohaselt jäänuks riiki ca 100 valda. 2012. aasta veebruaris avalikustatud suundi 

korrigeeriti oluliselt mõni kuu hiljem (mais 2012) kui kompromissvariandina   pakuti välja uued ja 

                                                 
11

 Vt ka järgmises peatükis esitatud Taani haldusreformi eesmärke (!) 
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leebemad kriteeriumid, mis sisaldavad endast ka kohustuslikku koostööaspekti.
12

 Soome 

haldusreformi lõplikku varianti ei ole tänaseni (september 2012) heaks kiidetud ja seetõttu ei ole 

võimalik reformi eelduste kohta lõplikku seisukohta anda, rääkimata reformi mõjude analüüsist. 

2.1.2 Taani kohaliku omavalitsuse korraldusest 
 

19. sajandi algusest kuni 1970. aastateni oli Taanis ca 1300 kohaliku omavalitsuse üksust. 1970. 

aastatel toimunud omavalitsusreformidega ühendati 1389 kohaliku omavalitsuse üksust ja 24 

maakonda 275-ks kohaliku omavalitsuse üksuseks ning 14 maakonnaks. Täpselt samamoodi kui 

Soomes, algas tõusetusid ka Taanis 2000. aastate alguses küsimuse kohaliku omavalitsuse 

reformimise vajalikkuse üle. Põhjused olid jällegi sarnased, mis ka Soomes: eesseisvad 

demograafilised muudatused, ränne, teenuste ebaühtlane tase erinevates kohaliku omavalitsuse 

üksustes. 2007. aasta vallareformi ettevalmistamine algas 2002. aastal. Reformi põhjused võib 

kokkuvõttes välja tuua järgmiste punktidena: 

 Paljud kohaliku omavalitsuse üksused on olemasolevate ja kavandatavate uute ülesannete 

täitmiseks liiga väiksed; 

 Erinevate valitsemistasandite vahel on ülesanded segaselt jagatud, seetõttu on teatud nn 

„hallid tsoonid“, kus teenuse eest vastutaja ei ole selgelt määratud; 

 Teatud küsimustes vastutab teenuse eest mitu struktuuri. 

 

1. juulil 2005 võttis parlament vastu  „Struktuurireformi kokkuleppe“, mille alusel moodustati 271
13

 

senise valla asemel 98 uut kohaliku omavalitsuse üksust. Senised maakonnad likvideeriti ja 

maakondade asemel moodustati 5 regiooni. Vastavalt „Struktuurireformi kokkuleppele“ määratleti 

reformitud kohaliku omavalitsuse parameetrid alljärgnevalt: 

 Üksuse minimaalne elanike arv 20 000 elanikku. Seejuures lubati teatud tingimustel erandeid 

saareliste omavalitsusüksuste puhul. Põhiline tingimus oli kohustuslik koostöö teatud 

teenuste tagamisel. 

 Üksuste keskmine elanike arv 30 000 elanikku. Erinevad Taani uurimised näitasid, et 30 000 

on see optimaalne elanike arv, mille  korral on kõige paremini võimalik kasutada 

mastaabiefektist tulenevaid eeliseid, sealjuures olid näiteks ka administratiivkulud elaniku 

kohta just sellise elanike arvu juures keskmiselt kõige madalamad.
14

 Alla 30 000 elanikuga 

omavalitsustel oli kohustus teatud teenuste tagamisel teha kohustuslikku koostööd. Üle 

30 000 elanikuga omavalitustel oli koostöö vabatahtlik. 

 

Kui võtta Taani 2007. aasta haldusreformi eesmärgid kokku laiemalt, siis need olid järgmised: 

1. Avalikud ülesanded tuleb lahendada nii elaniku ligidal kui võimalik. Selleks tuli leida sobilik 

tasakaal kohaliku demokraatia, ülesannete optimaalse teenuspiirkonna ja kohaliku 

omavalitsuse tulubaasi vahel. Siinkohal on paslik rõhutada, et Taanis oli kohaliku 

                                                 
12

 Vallas peab elama vähemalt 20 000 elanikku, igas kooliastmes vähemalt 50 õpilast .Erandid on lubatud väikesaartel ja 

rootsikeelsetes valdades. Suurema teenuspiirkonnaga (nt kutseharidus, ühistransport) teenuste puhul tehakse koostööd. 

(http://www.hs.fi/kotimaa/Kuntaliitoksen+kriteereist%C3%A4+sopu++rajaksi+20000+asukasta/a1305578182568) 
13

 1970. aastatel moodustati 275 kohalikku omavalitsuse üksust, vahepealne üksuste arvu vähenemine oli seotud 

Bornholmi saare kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisega kogu saart haaravaks vallaks 2006. aastal. 
14

 Siin ja ka edaspidi tuleb sarnaste näidete puhul tingimata arvestada seda, et need kehtivad konkreetse riigi ja antud 

riigi nõuetele vastavate ülesannete kohta ja neid ei numbreid ei saa automaatselt üle kanda Eesti  või mõne kolmanda 

riigi oludesse või sarnaste ülesannete teenuspiirkonna kujundamisesse. 

http://www.hs.fi/kotimaa/Kuntaliitoksen+kriteereist%C3%A4+sopu++rajaksi+20000+asukasta/a1305578182568
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omavalitsuse kulude osatähtsus juba enne reformi kõige suurem Euroopas.
15

 Taani kohalik 

omavalitsus tagab peamised sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenused. 

2. Teine oluline reformi eesmärk oli seotud kohaliku demokraatliku vastutuse suurendamisega 

ühelt poolt ja kodanike otsustusõiguse suurenemisega teiselt poolt. Reformi oluliseks 

eesmärgiks oli see, et kohalik tasandi poliitikud vastutaksid võimalikult suure osa avalike 

teenuste eest. Seega püstitati eeldus, et otsustusõiguse formaalne vähenemine (üksuses 

rohkem elanikke, valitavate poliitikute arvu vähenemine) kompenseeritakse nendele valitud 

poliitikutele suurema vastutuse andmisega. Antud reformiga korreleerub ka see, et 

regionaalne (maakonna) tasand oma senisel autonoomsel kujul likvideeriti, ülesanded jagati 

riigi ja kohaliku tasandi vahel ja maakondade asemel moodustati 5 suurt regiooni. Regiooni 

ülesandeks jäi põhiliselt ainult tervishoiuteenus (haiglad) ja nad kaotasid oma iseseisva 

tulubaasi. 

3. Eesmärgiks oli muuta kohaliku omavalitsuse üksused majanduslikult sõltumatumaks, st 

suurte üksuste tulubaas võimaldaks võimalikult iseseisvalt hakkama saada ja riigi vajadus 

tulusid tasandusfondide abil ümber jagada vähendas. Samuti on suuremad üksused 

võimekamad maksustamispoliitika läbiviimisel. 

 

2.2 Välisriikides kasutatavad koostöö- ja teenuspiirkonna juhtimise 
institutsioonilise võimalused 
 

Antud peatükis lähtutakse uurimistöö autorite poolt 1. peatükis esitatud teenuse 

korraldamise/ülesande täitmise alternatiividest. Seejuures ei ole eraldi käsitletud olukorda, kus 

kohaliku omavalitsuse üksus korraldab teenust/täidab ülesannet ise (variant 1) ja olukorda, kus 

toimub teenuse koordineeritud korraldamine/ ülesande täitmine (variant 2), kuna see ei nõua 

üldjuhul eraldi regulatsioone seadustes. 

2.2.1 Ühine teenuse korraldamine/ülesande täitmine osaliselt autonoomse 
institutsiooni kaudu- ühisasutus 

 

Ühisasutuse all mõistetakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lepingulisel alusel moodustatud 

koostööinstitutsiooni. Tegemist ei ole üldjuhul iseseisva juriidilise isikuga (kuigi ka siin on riikide 

õigusruumid erinevad) ning nad ei täida üldjuhul kohaliku omavalitsuse tuumülesannete hulka 

kuuluvaid funktsioone tegeledes üldiselt teenuse korraldamisega ja/või haldusülesannete täitmisega 

konkreetses valdkonnas või siis konkreetse teenuse osutamisega. 

 

Seadused näevad üldjuhul ette nõuded ühisasutuse aluslepingu sisule. Heaks näiteks on Soome 

„Vallaseaduse“ § 78 toodud nõuded ühisasutuse põhilepingule. (Lisa 3) Üldjoontes tuleb 

ühisasutuse aluslepingus ette näha järgmised küsimused: 

                                                 
15

 Kohaliku omavalitsuse osatähtsus avaliku sektori kuludest oli 2007. aastal Taanis 63,1%, Rootsis 46,6%, Soomes 

40,7%, Eestis kõigest 27,7%. EL-s keskmiselt oli see näitarv 33,9%. Oluline on tähelepanu juhtida ka dünaamikale 

(tendentsile). Kohaliku omavalitsuse kulude osatähtsus riigi SKT-s oli (ja seda EL-15 puhul) 2000. aastal 11,0% ja 2007. 

aastal EL-27 puhul 15,5%. Kohaliku omavalitsuse osatähtsus SKT-s suurenes 2007. aastaks võrreldes 2000. aastaga 

Taanis 30,6%-lt 32,0%-le, Rootsis 23,9%-lt 24,5%-le ja Soomes 17,3%-lt 19,2%-le (Local, lk 10).   
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 Liikmesomavalitsuste esinduse määramise alused ühisasutuse otsustusorganis (või 

otsustusorganites); 

 Otsustuste vastuvõtmise kord; 

 Ühisasutuse ja tema organite ülesanded ja pädevus; 

 Allkirja- ja esindusõiguse alused; 

 Finantseerimise alused; 

 Ühisasutusest välja astumise kord; 

 Ühisasutuse lõpetamine. 

Ühisasutuse otsustusorgan koosneb reeglina liikmete volikogude (mõnel juhul ka täitevorgani) 

delegeeritud esindajatest, st kasutatakse delegeeritud otsustusorgani mudelit. Üldjuhul kasutatakse 

otsustusorgani moodustamisel proportsionaalset mudelit st liikmesomavalitsused on otsustusorganis 

esindatud võrdeliselt oma elanike arvuga/teenuse kasutajate arvuga, kusjuures näiteks Soomes on 

diskuteeritud selle üle, et olukord, kus kõige suurema elanike arvuga kohaliku omavalitsuse üksus 

omab ühisasutuse otsustusorganis absoluutset enamust, ei pruugi olla põhiseadusega kooskõlas. 

(Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne 2012) 

 

Ülesande täitmise (teenuste) finantseerimise mudelit seadused üldjuhul ei sätesta. 

 

Koostöö õiguskindluse tagamiseks on seadustega üldjuhul sätestatud piirangud ühisasutuse 

liikmesoleku lõpetamisele („Kuntalaki“ § 84, „Lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven“jt) Üldjuhul (kui alusleping ei näe ette teisti) näevad seadused ette kohustusliku 

etteütlemisaja (üks aasta, volikogu volituste perioodi lõpp vms) 

2.2.2 Ülesande volitamine teisele kohaliku omavalitsuse üksusele 
 

Antud variandi korral volitatakse konkreetset omavalitsuslikku funktsiooni täitma teine kohaliku 

omavalitsuse üksus. See koostöövorm on laialt kasutusel ja seda võimaldavad kõikide käsitletud 

riikide kohaliku omavalitsuse seadused või konkreetse ülesande korraldamise kohta kehtestatud 

eriseadused. (vt Lisa 3, §  77 lg 1 , Lisa 7, „Lov om forpligtende kommunale samarbejder”, „Lov om 

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)“ peatükk 5a „Vertskommune“ jt) 

 

Ülesande volitamine teisele kohaliku omavalitsuse üksusele ei tähenda alati seda, et volitava üksuse 

võimalused osaleda küsimuste edasisel otsustamisel ja korraldamisel puuduvad. Tavaliseks nähakse 

ette võimalus, et volitaval kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus nimetada oma esindajad 

volitatava kohaliku omavalitsuse üksuse vastavas küsimuses otsuseid langetavasse organisse. 

(„Kuntalaki“ § 77 lg 3; „Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)“.§ 28-1c jt)  

 

Antud variandi erivormiks on see kui volitatakse teise kohaliku omavalitsuse üksuse konkreetset 

ametnikku konkreetset haldusülesannet täitma (nt sotsiaalhoolekandes, jäätmehoolduses, 

järelevalvefunktsiooni täitmiseks vms) (vt Lisa 7, „Lov om forpligtende kommunale samarbejder”, 

kus on esitatud konkreetsed sotsiaalhoolekande alased ülesanded, kus koostöö on kohustuslik). 

Ametnikule volitamise eripära on see, et kuna ei volitata tuumülesandeid (või poliitilisi valikuid 

nõudvaid küsimusi), siis pole otseselt vajalik ka volitava kohaliku omavalitsuse üksuse osalus 

edasises ülesande täitmises (vt eelmine lõik) 
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Teisele kohaliku omavalitsuse üksusele ülesande volitamise ja vastava õigusliku korralduse näitena 

on siinkohal lisas 6 toodud „Tampere piirkonna ühise jäätmehoolduse piirkonna“ aluslepingud. 

 

Ülesande täitmise (teenuste) finantseerimise mudelit seadused üldjuhul ei sätesta jättes selle 

omavalitsusüksuste omavahelise kokkuleppe küsimuseks, kuid üldiselt kaetakse teenuse osutamise 

kulud võrdeliselt teenuse kasutajate arvuga vastavas kohaliku omavalitsuse üksuses. 

 

2.2.3  Ühine teenuse korraldamine/ülesande täitmine autonoomse avalik õigusliku 
juriidilise isiku poolt 
 

Sellised koostööinstitutsioonid moodustatakse konkreetse ülesande või konkreetsete ülesannete 

täitmiseks, nad on iseseisvad juriidilised isikud ning nad võivad üldjuhul otsustada ja korraldada 

kohaliku elu tuumülesannete hulka kuuluvaid küsimusi. Üldjuhul on sellise koostöövormi 

õiguslikud alused sätestatud seadusega (nt Prantsusmaa „Code général des collectivités 

territoriales“ CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE – kuigi seaduse sisukust ei ole 

korrektne selle pikkuse järgi hinnata siis näiteks see peatükk on ca 90 lk pikk; sellise koostöövormi 

all võib liigitada ka Taani Ühistranspordikeskused: ”Lov om trafikselskaber”), nad on iseseisvad 

avalik-õiguslikud  juriidilised isikud ja seetõttu sõltuvad vähem nendest omavalitsusüksustest, kes 

nende liikmed on.
16

 

 

Sellise mudeli ühiseks jooneks on valitud esinduskogu puudumine ja kasutatakse mitte otsevalitud, 

vaid delegeeritud otsustusorganit. Sellisel koostöövormil võib olla iseseisev tulubaas sh ka õigus 

kohalike maksude kehtestamiseks. 

 

Peatükis 2.1.1 viidati Norra kohaliku omavalitsuse seaduse muutmisel (2012 maikuus) 

„sammkommune“ institutsioonile (peatükk 5B). Nimetatud institutsiooni näol on tegemist 

eristaatusega ühisasutusega,  mis omab nii ühisasutuse kui iseseisva avalik-õigusliku juriidilise isiku 

tunnuseid. „Sammkommunega“ sarnaseid lahendusi leiab ka Saksa erinevate liidumaade kohaliku 

omavalitsuse õiguses („Samtgemeinde“, „Verbandsgemeinde“) ning ühe erivormina on kasutusel 

selline kohaliku omavalitsuse juhtimise vorm, kus mitme iseseisva (valitud rahvaesindusega) 

kohaliku omavalitsuse üksuse kohta on üks ühine haldusaparaat (ametiasutus). Antud lähenemist 

lubab ka Euroopa Kohaliku omavalitsuse harta, mille artikkel 3.2 kohaselt on esinduskogu 

olemasolu kohaliku omavalitsuse tarvilik tingimus, kuid esinduskogule aru andev täitevorgan ei ole 

obligatoorne.
17

 

                                                 
16

 Prantsusmaal nimetatakse neid koostöövorme „Établissement public de coopération intercommunale“ (EPCI) ning 

eristatakse ühefunktsioonilisi (SIVU „syndicat intercommunal à vocation unique) ja mitmefunktsioonilisi EPCIsid 

(SIVOM „syndicat intercommunal à vocations multiples“) Eelnimetatud EPCI vormid ei oma iseseisvat tulubaasi ja on 

asutatud pigem teenuste osutamiseks infrastruktuuri valdkonnas, kuid teine tüüp EPCisid (EPCI à fiscalité propre) on 

iseseisva maksustamisõigusega ja siin eristatakse nelja alaliiki : omavalitsuste ühendus (communautés de communes), 

linnaline ühendus (communautés d'agglomération), suurlinnade ühendus (communautés urbaines) ja metropolide 

ühendus (métropoles) (Good Practices ………  (2007), Hertzog (2010) 
17

 Artikkel 3: 1. Kohalik omavalitsus tähendab kohalike võimuorganite õigust ja võimet seaduse piires ja kohalike 

elanike huvides korraldada ja juhtida valdavat osa nende vastutusalasse kuuluvast ühiskonnaelust.  

2. Seda õigust kasutavad salajase, otsese, ühetaolise ja üldise hääletamise teel vabalt valitud esinduskogu liikmed. 

Esinduskogul võivad olla talle aru andvad täitevorganid. See säte ei tohi mingil moel mõjutada kodanike võimalust 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_intercommunal_%C3%A0_vocation_unique
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Koostööinstitutsiooni autonoomia on kõige suurem siis kui tal on otsevalitud esinduskogu ja 

(mõnedel juhtudel) ka iseseisev tulubaas ning maksustamisõigus. Selliseid juhtusid käsitleb 

alapeatükk 2.2.4 

 

2.2.4 Otsevalitud esinduskoguga teenuspiirkonna juhtimise mudelid 
 

Teenuspiirkonda on võimalik juhtida ka vahetult elanike poolt valitud esinduskoguga üksuste poolt, 

kuid sellisel juhul on juba keeruline rääkida koostöövormist, vaid pigem on tegemist kas 

territoriaalse või funktsionaalse omavalitsusega. (vt alamärkus 17) 

 

Regionaalne omavalitsus eksisteerib paljudes Euroopa riikides (Norton 1994). Kui jälgida viimaseid 

arenguid Euroopa riikides, eeskätt väikeriikides, siis on jälgitav tendents regionaalse omavalitsuse 

tasandi osatähtsuse vähendamisele ja selle arvel kas esmatasandi tugevdamisele või siis erinevate 

koostöövormide rakendamisele.
18

 Üldjuhul (kuid mitte alati) on neil iseseisev tulubaas ja 

maksustamisõigus. 

 

Funktsionaalne omavalitsus on levinud peaasjalikult väljaspool Euroopat, Ameerika Ühendriikides, 

Kanadas, Austraalias jm (special-purpose districts, special district governments, school districts). 

Funktsionaalsed omavalitsused võivad tegutseda väga erinevates valdkondades nt ühistransport, 

tervishoid, päästeteenistus, koolid, raamatukogud jne. Selliste üksuste õiguslike aluste sätestamine 

kuulub Ameerika Ühendriikide näitel osariikide põhiseaduslikku kompetentsi ja seetõttu on 

kasutatavate lahenduste arv väga suur. Üldreeglina on neil otsevalitud (kas siis kõikide 

teenuspiirkonna elanike või siis teenuse kasutajate poolt) esinduskogu, iseseisev tulubaas ja 

teenuspiirkonna elanike või teenuse kasutajate maksustamisõigus. Funktsionaalsed omavalitsused 

võivad olla kattuva või mittekattuva liikmeskonnaga. Konkurentsil põhinevate teenuspiirkonnaga 

omavalitsustest vt peatükk 2.2 

 

2.2 Konkurentsil põhinevad teenuspiirkonna juhtimise mudelid 
 

Üheks alternatiivseks lähenemiseks on konkurentsil põhinevate kattuvate liikmeskondadega 

koostööinstitutsioonide moodustamine. (nn FOCJ mudel „Functional Overlapping Competing 

Jurisdictions- „funktsionaalsed, kattuvad ja konkureerivad jurisdiktsioonid“)(vt Frey, Eichenberger 

1999), Sellise lahenduse juures on kas teenuspiirkonna elanikel või kohaliku omavalitsuse üksustel 

võimalus valida mitme omavahel konkureeriva avaliku teenuse korraldaja vahel. Eeskätt on see 

                                                                                                                                                                   
pöörduda esinduskogu poole, kasutada referendumeid ja teisi otseseid kodanikuosaluse vorme, kui need on seadusega 

lubatud 
18

 Taani 2007 haldusreformiga reorganiseeriti senine maakondlik tasand ja 14 maakonna asemel moodustati 5 regiooni. 

Kuigi regioonidele on otsevalitud esinduskogud, puudub neil avatud pädevus (täidavad üksnes neid ülesandeid, mis on 

seadusega sätestatud ja ülesannete ring on kitsas piirdudes peamiselt tervishoiuga) ja iseseisev tulubaas. (Krogh 2011, 

Blom-Hansen 2010) Samuti jätkub Taanis diskusioon, kas regioon sellisel kujul on üldse vajalikud (Blom-Hansen jt 

2012) Norras vähendati oluliselt regionaalse tasandi (maakondade) ülesandeid (Blom-Hansen jt 2012) ja ka Rootsis 

diskuteeritakse elavalt regionaalse juhtimise reformi teemadel (Moisio jt 2010) Soomes regionaalne omavalitsuslik 

tasand puudub va Kainuu eksperimentpiirkond. (Moisio jt 2010) 
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kasutatav erinevate teenust pakkuvate asutuste korral (koolid, lasteasutused, sotsiaalasutused)
19

 ja 

peaasjalikult linnastute piirkondades. 

 

2.3 Sundkoostöö kasutamine  
 

Sundkoostöö eesmärgiks on tagada riigi poliitika ja üldise avaliku huvi seisukohast oluliste 

ülesannete täitmise (teenuste) miinimumnõuded ja võrdne kättesaadavus terve riigi ulatuses ning 

olemasolev kohalike omavalitsuse üksuste süsteem ei võimalda neid eesmärke saavutada.  

 

Sundkoostöö vajadus ei ole tingimata tingitud sellest, et üksuste elanike arv- või majanduslik 

suutlikkus on madal. Teatud iseloomult kohaliku elu ülesannete teenuspiirkonnad ongi üldjuhul 

pigem regionaalsed kui kohalikud (näiteks ühistransport), samuti tingib sundkoostöö teatud 

spetsiifiliste ekspertteavet nõudvate funktsioonide täitmine. Eeltoodut ilmestab Taani näide, kus 

pärast 2007. aasta reformi moodustatud ja nii elanike arvu kui majanduslike näitajate poolest  

võimekate kohaliku omavalitsuse üksuste sundkoostööd reguleerib vähemalt kaks seadust: ”Lov om 

trafikselskaber” ja „Lov om forpligtende kommunale samarbejder“ reguleerides vastavalt 

piirkondliku ühistransporditeenuse korraldust ja peamiselt spetsiifiliste sotsiaal- ja 

tervishoiuteenuste (aga ka keskkonna- jäätmete jne) alaste ülesannete täitmist. 

 

Sundkoostöö puhul rakendatakse sundkoostööga haaratud kohaliku omavalitsuse üksuste 

piiritlemiseks peaasjalikult kolme erinevat võimalust: 

1. Kohustusliku koostöö piiritletakse lähtudes konkreetsest funktsioonist (st potentsiaalsete 

teenuse kasutajate) arvust. Seda mudelit kasutatakse Soome PARAS reformi kontekstis, kus 

tervishoiuteenuse teenuspiirkonnas peab elama vähemalt 20 000 inimest ja kutsehariduse 

teenuspiirkonnas vähemalt 50 000 inimest (Lisa 4, § 5). Kui kohaliku omavalitsuse üksuse 

elanike arv nimetatud nõuded täidab ning regionaalselt puudub avalik huvi haarata 

teenuspiirkonda naabruses asuvaid väiksema elanike arvuga ja nõudeid mitte täitvaid üksusi, 

siis sundkoostöö sellisele kohaliku omavalitsuse üksusele ei rakendu. 

Soomes võivad kohaliku omavalitsuse üksused eelnimetatud kriteeriumitest lähtudes 

teenuspiirkonna ulatuse ise kokku leppida, samuti võivad nagu ise kokku leppida ka koostöö 

institutsioonilise vormi (st kas ühisasutuse või volitamise teisele kohaliku omavalitsuse 

üksusele Lisa 4, § 5) 

Alles siis kui kohaliku omavalitsuse üksused ise vabatahtlikult koostööpiirkonda ei 

moodusta, läheb nii koostööpiirkonna ulatuse kui institutsioonilise vormi otsustamise õigus 

üle Vabariigi Valitsusele (Lisa 4 § 5A) 

2. Teine võimalus on see, kus konkreetne sundkoostöö piirkond on ette nähtud seadusega ja 

ainult selles piirkonnas on koostöö tegemine ilma valikuvõimaluseta kohustuslik. Selle 
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 Eestis on FOCJ mudeli rakendamist üldhariduse rahastamiseks uurinud Tartu Ülikooli teadlased: vt Reiljan, J.; 

Friedrich, P. (2011): Selle artikli autorid leiavad, et Eesti praegustele oludele vastab kõige enam hariduse rahastamise 

FOCJ-mudel, mille kohaselt on koolipiirkonna vabatahtlikeks liikmeteks kohalikud omavalitsused. Avaliku 

haridusteenuse pakkumisele spetsialiseerunud haldusüksused konkureerivad kohalike omavalitsuste oma liikmeks 

saamise nimel. Kohalik omavalitsus saab vabalt valida, kas jääda haridusteenuse pakkumisel iseseisvaks või osaleda 

koos teistega haridusteenust efektiivsemalt pakkuvas hariduslikus haldusüksuses. Haridus-FOCJ ülesandeks on teha 

regionaalarengu seisukohalt optimaalsed haridusinvesteeringud ja hallata ühtse koolipiirkonna koole. Artikkel on eeskätt 

majanduspoliitiline ega käsitle süvitsi koostöömudeli õiguslikku ja organisatsioonilist külge. 
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variandi näitena võib tuua Soome pealinnapiirkonna koostööd reguleeriva seaduse (Lisa 5), 

mis ütleb üks üheselt, mis kohaliku omavalitsused peavad kindlates valdkondades koostööd 

tegema. 

3. Kolmas võimalus on see, kus kohustuslik koostöö piirkond määratakse üleriigiliselt kindlate 

territoriaalsete tunnuste põhjal, kuid nimetatud territooriumil on koostöö tegemine 

kohustuslik. Sellise koostöö näiteks on nii Soome Regionaalnõukogud (”Laki alueiden 

kehittämisestä”) ja Taani Ühistranspordikeskused (”Lov om trafikselskaber”) 

 

2.4 Koostöömudelite rakendamise piirid 
 

Teaduskirjanduses ning konkreetset halduspraktikat puudutavates käsitlustes on välja toodud kolm 

koostöömudelitega seonduvat põhimõttelist probleemi: 

 

Koordinatsiooniprobleem 

 

Mitmesuguste ülesannete ja piirkondadega opereerivad erinevalt juhitavad teenuspiirkonnad 

muudavad ülevaate ja arusaamise teenuse korraldajast ja teenuse eest vastutajast raskeks nii avaliku 

võimu teostajatele kui ka valijatele. See eeldab süsteemset ja eesmärgistatumat lähenemist koostöö 

ülesehitamisel. (vt nt Swianiewicz 2010, Soome mudeli kohta vt Moisio jt 2010, OECD 2010, 

Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne 2012) 

 

Kohaliku autonoomia riive 

 

Koostöö, eriti aga sundkoostöö kasutamine riivab kohaliku omavalitsuse autonoomiat. Kuigi 

sundkoostöö kasutamine on üldiselt lubatav, tekitab sundkoostöö ulatus igal juhul küsimuse kui suur 

kohaliku omavalitsuse autonoomia riive on nii Hartaga kui riigi põhiseadusega kooskõlas. (nt 

Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne 2012) 

 

Demokraatliku vastutuse küsimus 

 

Teine ja tõsisem probleem on kohaliku demokraatia tagamise küsimus. Koostööinstitutsiooni korral 

hägustub demokraatia mõiste, kuna koostöö juhtorgan pole üldjuhul demokraatlikult valitud 

(esindusdemokraatia põhimõte!), vaid moodustatakse liikmesomavalitsuste delegeeritud 

esindajatest. Samal ajal (nagu eelnevalt selgitati) võib koostööinstitutsioon avaliku teenuse 

korraldamisega või ülesande täitmise käigus langetada ka olulisi poliitilisi otsustusi või konkreetsel 

kaalutlusel põhinevaid otsustusi üksikisikute või üksikjuhtumite kohta. 

 

Tekib küsimus, kes on selle koostööinstitutsiooni kliendid ja kelle ees ta poliitiliselt vastutab, 

samuti, kuidas saavad teenuse kasutajad teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust mõjutada. (vt nt 

Swianiewicz 2010, Soome mudeli kohta vt Moisio jt 2010, Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne 

2012)  
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3. EESTI VALDADE JA LINNADE KOOSTÖÖ INSTITUSIOONILISED JA 
ÕIGUSLIKUD VÕIMALUSED JA PIIRID  
 

3.1 Koostöö õiguslikud regulatsioonid 
 

Kohalik omavalitsus on ühiskonna demokraatlike väärtuste kandja ning seda üldtunnustatud 

põhimõtet toetab 1985.a allkirjastatud ja 28. septembril 1994. a Riigikogu poolt ratifitseeritud 

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta. Hartas sisustab omavalitsusüksuste koostööõigust artikkel 

10. 

 

Artikkel 10. Kohalike võimuorganite õigus moodustada ühendusi  

1. Kohalikel võimuorganitel on õigus oma volituste täitmiseks teha koostööd ning 

moodustada seadusega lubatud piires ühendusi teiste kohalike võimuorganitega ühiseid 

eesmärke kandvate ülesannete täitmiseks.  

2. Kõik liikmesriigid tunnustavad kohalike võimuorganite õigust kuuluda ühiste huvide 

kaitsmiseks ja edendamiseks moodustatud ühendusse ning rahvusvahelisse kohalike 

võimuorganite ühendusse.  

3. Kohalikel võimuorganitel on vastavalt seadusega lubatud tingimustele õigus teha 

koostööd teiste riikide vastavate võimuorganitega.  

Harta eristab kohaliku omavalitsuse valdkondlikul põhimõttel tehtavat koostööd, kohaliku 

omavalitsuse üksuste ühishuvide eest seismist regionaalsel või üleriigilisel tasandil ning 

rahvusvahelist koostööd. Seejuures käsitleb koostööd avalike teenuste tagamise eesmärgil 

artikkel 10.1
20

  

 

Põhiseaduse § 159 kohaselt on „Kohalikul omavalitsusel õigus moodustada teiste kohalike 

omavalitsustega liite ja ühisasutusi“ Nimetatud paragrahv sidustab „Euroopa Kohaliku 

Omavalitsuse Hartas“ sätestatud kohaliku omavalitsuse koostööõigust sätestavad artiklid Eesti 

õigusruumiga. Põhiseaduses sätestatu tähendab ka seda, et riik ei tohi koostööd takistada ja peab 

asjakohaste õigusaktidega looma võimalikult paindlikud ja ammendavad regulatsioonid 

tulemusliku koostöö korraldamiseks.
21

 

 

Põhiseaduses sätestatud õigust konkretiseerib „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 12, 

§ 62 ja § 63, mis sätestavad ühiste huvide väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks ning 

ühiste ülesannete täitmiseks järgmised koostöövormid: 

                                                 
20

 Harta selgitav raport: „Artikkel 10.1 käsitleb kohaliku omavalitsuse üksuste valdkondlikku koostööd, mis on 

suunatud ühiste projektide elluviimisele või ülesannete ühisele lahendamisele, eeskätt valdkondades, kus ülesande 

iseloomu täita on seda otstarbekas täita omavalitsusüleselt. Sellise koostöö käigus võib osutuda otstarbekaks 

osutuda kehtiva õigusruumi raames omavalitsusliitude  või muude juriidiliste koostöövormide kasutamine. Artikkel 

10.2 kohta ütleb kommentaar sõnaselgelt, et artiklis 2 peetakse silmas ühendusi, mille eesmärk on laiem kui 

valdkondlik koostöö ja selle all mõeldakse kõiki sama liiki kohaliku liiki omavalitsusüksuste koostööd, või koostööd 

regionaalsel või üleriigilisel tasandil ühishuvide kaitsmise eesmärgil….“ 

http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/Html/122.htm  
21

 Vt ka „Põhiseaduse Kommenteeritud väljaanne 2002“ lk 659-661 

http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/Html/122.htm
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§ 12 Omavalitsusüksuste õigus moodustada liite ja ühisasutusi 
 

Omavalitsusüksustel on õigus moodustada teiste omavalitsusüksustega liite ja ühisasutusi 

õigusaktides sätestatud alustel ja korras. 

 

10. peatükk OMAVALITSUSÜKSUSTE KOOSTÖÖ  

 

§ 62.  Koostöövormid 

(1) Vallad ja linnad võivad ühiste huvide väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks ning 

ühiste ülesannete täitmiseks: 

1) tegutseda ühiselt; 

2) anda sellekohased volitused mõnele vallale või linnale; 

3) moodustada kohaliku omavalitsuse üksuste liite ja muid ühendusi. 

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes tähendatud koostöö korral võivad vallad ja linnad näha 

lepinguga ette ühisasutuste moodustamise. 

 

§ 63.  Kohaliku omavalitsuse üksuste liidud 

Maakondliku ja üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liitude asutamine ja nende tegevus 

toimub kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduses ettenähtud korras. 

 

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ reguleerib koostöö organisatsioonilist 

(institutsioonilist) külge ja ei käsitle koostöö poliitilist (st kuidas määratakse poolte esindus 

koostööorganisatsioonis) ja õiguslikku korraldust (st kohaliku omavalitsuse ülesannete 

koostööinstitutsioonile volitamise võimalusi ja piire, sellest pikemalt 1. peatükis).  

 

Teenuse osutamise 7 alternatiivist on Eestis võimalikud kõik variandid (kuigi mõned seaduse 

reservatsiooniga) ja neid ei hakata siinkohal pikemalt analüüsima. Teenuste 

korraldamise/ülesande täitmise osas on Eestis võimalikud järgmised variandid: 

 

3.1.1 Koordineeritud teenuse korraldamine/ülesande täitmine 
 

Koostöö võib toimuda läbi selleks eraldi koostööinstitutsiooni moodustamata. Selleks on 

järgmised võimalused: 

 Koordineeritud/ühtlustatud õigusruumi kujundamine. Näiteks on see võimalik nii, et kaks 

või rohkem linna ja/või valda võtavad vastu kas ühise arengudokumendi ja/või 

planeeringu või kehtestavad kohaliku omavalitsuse üksused ühtse sisuga õigusakti (nt lisa 

1: „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 37 lg 5 p 3, „Jäätmeseaduse“ § 42 lg 2 

ja § 51 lg 2, „Planeerimisseaduse“ § 8 lg 2 p 1, iseenesest võib identse sisuga üldakte 

kehtestada igas valdkonnas
22

 sh ka ühiste teenuste tagamise tingimuste ja korra 

kehtestamiseks.) Koostöö aluseks võivad olla ka sellekohased koostöölepingud. 

 Ühine tegutsemine on võimalik ka ühise (konsolideeritud) hangete korraldamisena või 

ühise teenuse delegeerimisena. 
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 Näiteks ühise õigusaktina on kehtestatud „Läänemaa omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri“, „Muhu ja Ida-

Saaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri“ 
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 Ühisametnikud vormis, kus kaks või rohkem kohaliku omavalitsuse üksust palkavad 

ühise ametniku, kes on siis teatud osakoormusega iga kohaliku omavalitsuse teenistuses. 

 

Oluline on ära märkida, et selline koostöö on olenevalt osapoolte arvust aeganõudev ja nii ühtse 

õigusakti vastuvõtmine kui muutmine eeldab kõikide osapoolte konsensuslikku otsustust. Samas 

võib iga osapool koostööst igal ajal loobuda. Lepingulise koostöö puhul on võimalik lepingu 

ülesütlemise etteütlemise tähtajad koos võimalike sanktsioonidega kokku leppida, kuid üldakti 

osas pole see mõeldav. 

 

3.1.2 Ülesande volitamine teisele kohaliku omavalitsuse üksusele  
 

Selle samuti välisriikides sageli kasutatava koostöövormi korral volitavad üks või mitu kohaliku 

omavalitsuse üksust ülesande täitmise teisele kohaliku omavalitsuse üksusele. Täpsemad 

regulatsioonid seadustes puuduvad. „Põhikooli ja Gümnaasiumiseadus“ (Lisa 1, § 10 lg 3 ja § 83 

lg 1) sätestab võimaluse anda haridusteenuse osutamine teise kohaliku omavalitsuse 

üldharidusasutusele ja „Jäätmeseadus“ võimaldab jäätmevedaja valiku teenuste kontsessiooni 

läbiviimise volitada teise kohaliku omavalitsuse üksusele (Lisa 1 § 67 lg 1 ja 2). Ühine 

tegutsemine on võimalik ka „Riigihangete seaduses“ sätestatud korras ühishankena läbiviimisega 

(Lisa 1, § 13 lg 1) ja „Ühistranspordiseaduses“ (Lisa 1, § 5 lg 2)  

 

Halduspraktikas on teenuse volitamisel teisele kohaliku omavalitsuse üksusele tekkinud mitmeid 

õiguslikke probleeme, mis ei ole nimetatud sätet lubanud laialdaselt kasutada. Konkreetne näide 

on seotud viie valla (Vaivara, Mäetaguse, Jõhvi, Toila, Illuka) koostöölepinguga moodustatud 

väärtegude menetlemist korraldava ametiasutusega („Vaivara Valla Menetlusteenistus“), mis 

juriidiliselt on Vaivara valla ametiasutus, kuid kuna kehtiv seadus ei võimalda väärtegude 

menetlemist volitada teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametnikule, siis on teenistuse 

ametnikud osakoormusega 0,2 ametis koostöölepingus osalevate kohaliku omavalitsuse üksuse 

ametiasutustes.
23

 

 

Põhimõtteliselt oleks teisele kohaliku omavalitsuse üksusele võimalik delegeerida kõiki 

ülesandeid, mis ei kuulu volikogu ainupädevusse (KOKS § 22 alusel) või mille volitamine pole 

lubatud teiste seaduste alusel. Samuti oleks küsitav kohaliku omavalitsuse tuumülesannete 

volitamine teisele kohaliku omavalitsuse üksusele kui sellega ei kaasne jagatud otsustusõigust. 

Viimase osas Eesti õiguses regulatsioonid puuduvad. 

 

3.1.3 Ühisasutus  
 

Kohaliku omavalitsuse üksuste poolt moodustatavad ühisasutused luuakse konkreetse ülesande 

täitmiseks. Nagu välisriikide analüüsist selgus, on tegemist tihedalt kasutatava võimalusega. 

Ühisasutuse konkreetsem õiguslik regulatsioon puudub. Eesti erialases kirjanduses mõistetakse 

ühisasutuse all halduslepingu alusel tegutsevat struktuuriüksust, mis ei ole eraldiseisev juriidiline 
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 Mikk Lõhmuse vestlus Vaivara vallavolikogu esimehe Veiko Luhalaiuga (töötanud samas omavalitsusüksuses 

pikka aega ka vallavanemana), samuti on aluseks „Vaivara valla menetlusteenistuse“ poolt koostatud sellekohased 

ettepanekuid. 
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isik. Ühisasutuse moodustamine eeldab asjaomaste volikogude sellekohaseid otsuseid, samuti 

poolte vahel sõlmitavat halduslepingut, kus tuleb lahendada ühisasutuse juhtimise, 

finantseerimise jm küsimused.
24

 Lisaks „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele“ 

nimetatakse ühisasutust võimalusena „Põhikooli ja Gümnaasiumiseaduses“ (vt Lisa 1, § 61 lg 3) 

 

Kirjanduses ja arvamustes puudub üksmeel ka selles osas, kas ühisasutus on eeskätt teenuse 

osutaja konkreetses valdkonnas (ühiskool, ühislasteaed, ühisraamatukogu jms) või võib 

ühisasutuse all mõista ka nn ühisametiasutust. Justiitsministeerium on 2005. aastal avaldanud 

arvamust, et kuigi ühisasutuse moodustamine toimub halduslepinguga, ei toimu siin 

delegeerimist haldusvälisele isikule, vaid sisuliselt teostab selline ühisasutus kõigi selle 

moodustanud kohalike omavalitsuste pädevust. Riigikontroll on oma 2012. aastal avaldatud 

kontrollaruandes „Ülevaade valdade ja linnade õiguskuludest ja kohtuasjadest“ soovitanud 

kasutada ühisasutust ühisametnike rakendamiseks.
25

 2012. vastu võetud „Avaliku teenistuse 

seadus“ ei nimeta ühisasutust ametiasutusena. 
26

 

 

Eestis on teadaolevalt tegutsenud üks ühisasutus ja selleks oli „Ühisasutus Valga Piirkonna 

Keskkonnakeskus“ Nimetatud ühisasutus likvideeriti 2005. aastal ja tema valdkonnas moodustati 

sihtasutus. Põhjuseks ee, et ühisasutuse juriidiline staatus oli ebaselge (sobivama variandi 

puudumisel registreeriti Valga Linnavalitsuse hallatava asutusena) ning sellest tingitud pidevat 

segadused ja arusaamatused asjaajamisel.
27

 

 

Põhimõtteliselt oleks teisele kohaliku omavalitsuse üksusele võimalik delegeerida kõiki 

ülesandeid, mis ei kuulu volikogu ainupädevusse („Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 

22 alusel) või mille volitamine pole lubatud teiste seaduste alusel. Samuti oleks küsitav kohaliku 

omavalitsuse tuumülesannete volitamine teisele kohaliku omavalitsuse üksusele kui sellega ei 

kaasne jagatud otsustusõigust. Viimase osas Eesti õiguses regulatsioonid puuduvad. 

 

3.1.4 Teenuse korraldamise/ülesande täitmise volitamine eraõiguslikule 
juriidilisele isikule 
 

Vastavalt „Tsiviilseadustiku üldosa seaduse“ §  25 (1) on eraõiguslik juriidiline isik erahuvides 

ja selle juriidilise isiku liigi kohta käiva seaduse alusel loodud juriidiline isik. Eraõiguslik 

juriidiline isik on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, sihtasutus ja 

mittetulundusühing. Kohaliku omavalitsuse üksuse osalemist eraõiguslikes juriidilistes isikutes 

reguleerib „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 35. Paragrahvi lõige 1 loetleb 
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 Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 2008, lk 662 
25

 Väljavõte kontrollaruandest „Kuigi Eestis leiab ka näiteid omavalitsuste õiguskoostööst, kui on palgatud 

ühisametnikke, on selline koostöö olnud siiamaani pigem erandlik. Ülevaatega soovib Riigikontroll suunata eelkõige 

maakondlike omavalitsusliitude juhte näitama üles initsiatiivi, et jõuda oma maakonna omavalitsuste hulgas laiema 

aruteluni ühisametnike töölevõtmiseks maakondliku liidu või mõne omavalitsuste ühisasutuse juurde“ 

http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=11834&AuditId=2242 
26

 § 6 Ametiasutus: (3) Kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus käesoleva paragrahvi lõike 1 tähenduses on: 1) 

valla- ja linnavolikogu kantselei; 2) valla- ja linnakantselei; 3) valla- ja linnavalitsus asutusena koos 

struktuuriüksustega; 4) osavalla- ja linnaosavalitsus asutusena; 5) valla- ja linnavalitsuse amet. 
27

 Mikk Lõhmuse vestlus ühisasutuse omaaegse juhi Meelis Linnamäega (04.07.2012) 

http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=11834&AuditId=2242
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eraõiguslikud juriidilised isikud, mille liige kohaliku omavalitsuse üksus võib olla, mille osasid 

ta võib omandada ja mille asutaja ta võib olla. Nendeks on: 

 Äriühingud sh osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu; 

 Mittetulundusühing; 

 Sihtasutus. 

 

Ei ole õiguslikku keeldu, et selliste eraõiguslike juriidiliste isikute aktsionäriks või osanikuks või 

liikmeks ei võiks olla mitu valda või linna korraga või ainult kohaliku omavalitsuse üksused. 

Haldusülesannete volitusnormid leiab „Jäätmeseaduses“ (Lisa 1, § 66 lg 1
1
 ja  67 lg 1) ja 

„Ühistranspordiseaduses“ (Lisa 1, § 5, § 7 lg 2), sellisel eesmärgil moodustatud jäätmevaldkonna 

mittetulundusühingutena võib nimetada „MTÜ Kesk-Eesti Jäätmekeskus“, 2012. aastal asutatud 

„MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus jt, „Ühistranspordiseaduse“ alusel on moodustatud „MTÜ 

Harjumaa Ühistranspordikeskus“, „MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus“ ja „MTÜ Jõgevamaa 

Ühistranspordikeskus“ 

 

Kohaliku omavalitsuse üksuste maakondlik liit 

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ ja „Kohaliku Omavalitsuse Üksuste Liitude seadus“ 

näevad ette maakondliku omavalitsusliidu kui mittetulundusühingu eriliigi. Maakondlik 

omavalitsusliit on seega eraõiguslik juriidiline isik. Maakondlikku liitu võivad kuuluda ainult 

vastava maakonna kohaliku omavalitsuse üksused. Liidu eesmärgiks on vastavalt viimati 

nimetatud seaduse § 2 lg 2 „valdade ja linnade ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja 

jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja 

edendamine, maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine, samuti 

maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine ja liikmetele seadusega 

ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.“ 

Maakonnaliidule võib delegeerida avaliku võimu rakendamist eeldava haldusülesande või 

seadusega linnale  ja/või vallale delegeeritud ülesande üksnes seaduses oleva sellekohase 

volitusnormi olemasolul. (Lisa 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus“ § 9, 

„Ühistranspordiseaduse“ § 5 lg 2, „Jäätmeseaduses“ § 66 lg 1
1
 ja 67 lg 1) 

 

3.1.5 Muude koostöövormide rakendatavus Eesti õigusruumis 
 

Eesti kehtiv õigusruum ei näe ette koostööd avalik-õigusliku juriidilise isiku vormis. 

 

Vastavalt „Tsiviilseadustiku üldosa seaduse“ § 25 lõikele 2 on avalik-õiguslik juriidiline isik 

iseseisev institutsioon, mis on loodud avalikes huvides ja juriidilise isiku kohta käiva seaduse 

alusel. Mitmete uuringute lähteülesanne ja regionaalhalduse reformi ettepanekud sisaldavad 

endast ettepanekuid avalik-õigusliku isiku vormis koostööinstitutsiooni moodustamiseks, seda 

eeskätt seonduvalt maakondliku juhtimise kontekstis. Antud teemat käsitleb ka Urmas Arumäe 

oma 2010. aastal kaitstud doktoritöös 
28

 Põhiseadus avalik-õigusliku juriidilise isiku vormis 

koostööd otseselt ei välista
29

, kuid see eeldab selget arusaamist, mis eesmärke avalik-õigusliku 

                                                 
28

 Arumäe (2010) „Territoriaalne kogukond ja selle juhtimise õiguslikud võimalused. Doktoritöö“ 

http://www.ebs.ee/public/oppeosakond/doktoriope/Arum_e_2010_varuta.pdf  
29

  „Põhiseaduse Kommenteeritud väljaanne 2002“ lk. 663 

http://www.ebs.ee/public/oppeosakond/doktoriope/Arum_e_2010_varuta.pdf
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isiku vormis koostööinstitutsiooniga saavutada soovitakse ning kas need eesmärgid ei ole 

paremini saavutatavad teiste koostöövormide- või vahenditega. 

 

3.2 Kohaliku omavalitsuse üksuste koostööd käsitlevate uuringute ja nende 
tulemuste ülevaade  
 

Käesolevas alapeatükis analüüsitakse Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö kohta 

koostatud uuringuid. Vaatluse all on järgmised uuringud: 

 

1. OECD (2011) „Estonia Towards a Single Government Approach“/„Ühtsema 

riigivalitsemise suunas“ Tellija: Riigikantselei 
30

 

2. Tallinna Tehnikaülikool (2011) ”Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja 

haldusvõimekuse tõstmine.“ Uuring. Tellija: Harjumaa Omavalitsuste Liit
31

 

Projektinõukogu ettepanekul koostati ülikooli poolt „Kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse muutmise seaduse“ eelnõu, „Pealinnapiirkonna koostööliidu seaduse“ eelnõu 

ning „Piirkondliku koostööliidu seaduse“ eelnõu koos seletuskirjadega. 
32

 

3. Jäätmemaaklerid OÜ (2012) Projekt "Jäätmehoolduskoostöö arendamine Harjumaa 

Omavalitsuste Liidus" Tellija: Harjumaa Omavalitsuste Liit“
33

 

4. SA Poliitikauuringute Keskus „Praxis“ (2009) „Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike 

teenuste lepinguline delegeerimine kodanikeühendustele" Tellija: Siseministeerium
34

 

5. Mäeltsemees, S.; M. Lõhmus, R.; Uukkivi (2007) „Pealinna regiooni mõiste, 

linnapoliitika alused ning põhilised arengusuunad“. Tallinna Tehnikaülikool: Uurimistöö 

aruanne. Tellija: Tallinna Linnkantselei 
35

 

6. Ida-Viru Maavalitsus „Kohalike omavalitsuste koostöövõimaluste analüüs Ida-

Virumaal.“ (2002) Tegevuskava ja ettepanekud riigiasutustele ning kohalikele 

omavalitsustele.
36

 

7. Tallinna Ülikool (2003) „Läänemaa ja Hiiumaa kohalike omavalitsuste suutlikkuse 

indikaatorid ja ühisarengute analüüs Uuringu lõppraport” Tellija: SA Läänemaa 

Arenduskeskus, Phare 2003 CBC Programm Eestis
 37

 

8. SA Poliitikauuringute Keskus „Praxis“ (2011) „Eesti sotsiaalkaitse süsteemi 

korralduse efektiivsuse analüüs " Tellijad: Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium
38

 

 

Kokkuvõtlikult võib läbiviidud uuringute põhjal teha järgmised üldistused ja järeldused: 

 

                                                 
30

 http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/riigikantselei/uldinfo/dokumendiregister/Uuringud/PGR_Estonia_A&R.pdf 
31

 http://43939.edicypages.com/partnerid/materjalid-1 
32

 http://43939.edicypages.com/files/Piirkondliku_Koost%C3%B6%C3%B6liidu_seadus_15_02_2011.pdf ;  

http://43939.edicypages.com/files/Pealinnapiirkonna_koost%C3%B6%C3%B6liidu_seadus_15_02_2011.pdf  

http://43939.edicypages.com/files/KOKS_muutmise_seadus_15_02_2011.pdf  
33

 Uuringu dokumendid puuduvad 4.07.2012 seisuga avalikes veebiallikates, olemas Tallinna Tehnikaülikoolil 

paberkujul. 
34

 http://www.siseministeerium.ee/public/SIMDEL_raport.pdf 
35

 http://uuringud.tallinnlv.ee/document.aspx?id=10783 
36

 http://www.ivmv.ee/docs/s3d0.pdf  
37

 http://www.siseministeerium.ee/uuringud-ja-publikatsioonid/  
38

 http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/kogumik/SOTSAN_analyys_loppraport.pdf  

http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/riigikantselei/uldinfo/dokumendiregi%20ster/Uuringud/PGR_Estonia_A&R.pdf
http://43939.edicypages.com/partnerid/materjalid-1
http://43939.edicypages.com/files/Piirkondliku_Koost%C3%B6%C3%B6liidu_seadus_15_02_2011.pdf
http://43939.edicypages.com/files/Pealinnapiirkonna_koost%C3%B6%C3%B6liidu_seadus_15_02_2011.pdf
http://43939.edicypages.com/files/KOKS_muutmise_seadus_15_02_2011.pdf
http://www.siseministeerium.ee/public/SIMDEL_raport.pdf
http://uuringud.tallinnlv.ee/document.aspx?id=10783
http://www.ivmv.ee/docs/s3d0.pdf
http://www.siseministeerium.ee/uuringud-ja-publikatsioonid/
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/kogumik/SOTSAN_analyys_loppraport.pdf
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Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö sisaldub väärtuspõhise mõistena paljude kohaliku 

omavalitsuse (või konkreetse valdkonna) kohta tehtud uuringutes. Samas tuleb siinkohal tõdeda, 

et väärtuspõhiseks see üldjoontes jääbki, st uuritakse küll osapoolte valmidust koostööd teha, 

rõhutatakse vajadust koostöö järele, tuuakse välja ka takistavaid tegureid, kuid konkreetseid 

uurimusi koostöö institutsiooniliste ja õiguslike aluste, võimaluste ja piiride kohta on ikkagi 

vähe. Ka need publikatsioonid ja dokumendid, mis käsitlevad koostööd, keskenduvad üldjuhul 

üksikutele valdkondadele- kas regionaalhalduse korrastamise raames kitsalt maakondliku liidu 

staatuse ja põhimõtete muutmisele või siis eraõiguslikule (mittetulundusühingule, sihtasutusele) 

haldusülesande delegeerimise võimaluste analüüsile. Samas mitmed koostöövormid (ühisasutus, 

ülesande volitamine teisele kohaliku omavalitsuse üksusele rääkimata muudest mudelites nt 

FOCJ, vms) on praktiliselt täiesti uuringutega katmata. Selle põhjuseks on eeldatavasti ka see, et 

nimetatud koostöövorme on vähe kasutatud ja puudub halduspraktika, mille põhjal järeldusi teha. 

 

Koostöö õigusliku ja institutsioonilise poole kohta võib uuringute põhjal välja tuua järgmised 

olulisemad märksõnad: 

 Põhiseadus ei näe ette olulisi kitsendusi kohaliku omavalitsuse koostöö korraldamisel. 

Põhiseadus ei välista kohustuslikku koostööd ja koostööd avalik õigusliku juriidilise isiku 

vormis; 

 Kehtiva õiguse raames ei ole võimalik eraõiguslikule juriidilisele isikule (ka mitte siis kui 

selle liikmeskonna moodustavad ainult kohaliku omavalitsuse üksused) delegeerida 

volitusnormi piires õiguse üldaktide andmist. Küll võimaldab õigusruum volitusnormi 

olemasolul eraõiguslikule juriidilisele isikule delegeerida teatud avaliku halduse 

ülesannete täitmist; 

 Mittetulundusühingute“ ei võimalda alati arvestada kohaliku omavalitsuse üksuse eripära 

st eeskätt siis kui koostööd tegevad vallad-linnad on väga erineva suurusega või peavad 

koostöösse rahaliselt panustama; 

 Valdade ja linnade poolt moodustatud koostööinstitutsioonidele (sh liitudele) ülesande 

volitamisel ei ole erinevat õiguslikku raamistust võrreldes haldusülesande volitamisel 

tavalisele eraõiguslikule juriidilisele isikule
39

; 

 Väärtegude menetlust ei saa delegeerida eraõiguslikule juriidilisele isikule, isegi kui 

tegemist on kohaliku omavalitsuse koostööinstitutsiooniga ja selle liikmed on ainult 

kohaliku omavalitsuse üksused. 

 

Uuringutes rõhutati mitmetele koostööd takistavatele asjaoludele, mis ei johtu otseselt koostööd 

reguleerivate õigusaktide „ebatäiuslikkusest“, vaid pigem Eesti kohaliku omavalitsuse üldisest 

õigus- ja toimimiskeskkonnast, olgu siinkohal välja toodud järgmised erinevates uuringutes välja 

toodud võtmesõnad: 

 Kui puuduvad või on ebaselgelt sätestatud avalike teenuste miinimumnõuded (või 

miinimumnõuete tagamisele/tagamata jätmisele ei järgne motivatsioonipaketti või 

sanktsioone) siis on väga keeruline ka koostööd motiveerida; 

 Arengujärgus avaliku halduse süsteemid vajavad ilmselt hoopis reglementeeritumat 

õigusruumi kui väljakujunenud süsteemid, mis toimivad paljuski tavaõiguse ja kujunenud 

halduskultuuri põhjal. Seetõttu tuleb võimalikult palju koostööinstitutsiooni õiguslikust 

                                                 
39

 Erisust mõeldakse volitusnormi vajalikkuse kontekstis, „Halduskoostöö seaduses“ § 13 lõike 1 punktile 1 ja 1
1
 

kohaselt saab kohaliku omavalitsuse üksuste liidule ja mittetulundusühingule, mille liikmeks saavad olla ainult 

kohaliku omavalitsuse üksused, haldusülesannet volitada ilma riigihanke läbiviimiseta. 
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korraldusest meil sätestada seadusega. Viimast seisukohta toetab ka Põhjamaade 

kogemus; 

 Õigusruum soodustab kohaliku omavalitsuse üksuste konkurentsi
40

 ja see pärsib 

koostööd. Siia lahtrisse võib liigitada ka küsimused: „Ega teine osapool ei saa rohkem 

kasu kui mina?“, „Miks meie peame hakkama naabrit „üleval pidama“?“ või siis 

kartused, et suurem osapool hakkab liigselt domineerima. 

 Linna ja/või valla sisemistest teguritest tingitud koostöötakistused eeskätt seonduvalt 

poliitiliste valikute või erinevate piirkondade omavahelisele konkureerimisele (eeskätt 

valdades) 

 Suure ja väikese elanike arvuga kohaliku omavalitsuse üksuste vastuolud: suur elanike 

arv (keskuse domineerimine) ei anna iseenesest alust nn ühepoolseks koostööks ning 

kõiki osapooli tuleb kohelda kui võrdseid partnereid. 

                                                 
40

 1956. aastal tõi Charles Tiebout välja hüpoteesi, mida hiljem hakati tema nime järgi kutsuma Tibeouti hüpoteesiks 

(Tibeout 1956). Hüpoteesi mõte on, et jõukam ja seega tulukam kohaliku omavalitsuse üksus saab endale lubada 

täiendavaid avalikke teenuseid, mis meelitavad haldusterritooriumile uusi elanikke. Kuigi mõistlik konkurents 

kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on arenguks vajalik, on ühiskonna avalik huvi piirkondade terviklik ja 

tasakaalustatud areng 
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4. SUNDKOOSTÖÖ VÕIMALIKKUS EESTI ÕIGUSRUUMIS 
 

OECD uuringu (2011) põhjal tõusetub küsimus, kas ka Eestis oleks võimalik rakendada kohaliku 

omavalitsuse sundkoostööd. Välisriikide praktika näitab, et kohustuslikku koostööd ei ole 

iseenesest peetud Hartas sätestatud vabatahtliku koostöö põhimõttega vastuolus olevaks ning 

juriidilised probleemid võivad tuleneda üksnes siseriiklikust õigusest. 

 

Samas on kohaliku omavalitsuse autonoomia ja kohaliku demokraatia tagamisele suunatud 

omavalitsuslike väärtustest tulenevatele sundkoostöö piiridele tähelepanu juhtinud ka Soome 

PARAS reformi analüüsinud töögrupid (Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne, 2012) 

Sundkoostöö tähendab kindlasti olulist kohaliku autonoomia riivet, sest vähendab kohaliku 

omavalitsuse õigust kohaliku elu küsimusi iseseisvalt otsustada ja korraldada. Alljärgnevalt 

analüüsitakse, kas sundkoostöö ei lähe vastuollu põhiseaduse aluspõhimõtetega ning missugused 

on lubatavuse korral sundkoostöö piirid. 

 

Vastavalt “Põhiseaduse” § 154 otsustavad ja korraldavad kõiki kohaliku elu küsimusi kohalikud 

omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt (nn enesekorraldusõigus) ning § 160 

kohaselt sätestab kohalike omavalitsuste korralduse ja järelevalve nende tegevuse üle seadus. 

Riigikohus on kohaliku elu küsimused piiritlenud alljärgnevalt: „Kohaliku elu küsimused on 

lähtuvalt sisulisest kriteeriumist need küsimused, mis võrsuvad kohalikust kogukonnast ja 

puudutavad seda ega ole vormilise kriteeriumi kohaselt haaratud või põhiseadusega antud mõne 

riigiorgani kompetentsi. Seadusandjal on õigus muuta mõne kohaliku elu ülesande täitmine 

omavalitsusüksusele kohustuslikuks kui see on enesekorraldusõigust arvestades 

proportsionaalne abinõu põhiseadusega lubatud eesmärgi saavutamiseks. “Eelnev on otseselt 

tuletatav „Euroopa kohaliku omavalitsuse harta“ artiklitest 4.2, 4.3 ja 4.4
41

 Üldloeteluna on 

kohustuslikud kohaliku omavalitsuse ülesanded loetletud Kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning lõike 3 punktis 1 (vt peatükk 1) 

 Avaliku ülesande lugemine kohaliku elu küsimuseks sõltub nimetatud ülesande 

iseloomust ja ulatusest, samuti kohaliku omavalitsuse enda suutlikkusest ja võimekusest. 

Eelpool nimetatud nn kohustuslike kohaliku elu ülesannete puhul on riigil lähtudes 

avalikust huvist õigus sätestada, kuidas ja mis tingimustel ülesannet täidetakse, 

sealhulgas kehtestada ülesandele miinimumnõuded. 

 Eesti fragmenteeritud mudeli korral on tõenäoline, et kõik kohaliku omavalitsuse üksused 

ei ole ühesuguse võimekusega, mistõttu avalikku huvi omavate teenuste miinimumtase ei 

pruugi olla piirkonniti tagatud. Sellele on tähelepanu juhtinud ka Riigikontroll 

                                                 
41

 Artikkel 4. Kohaliku omavalitsuse pädevus  

1. Kohaliku omavalitsuse üksuste põhivolitused ja -kohustused määratakse kindlaks põhiseaduse või muu 

seadusega. Need sätted ei välista aga kohaliku omavalitsuse üksustele erivolituste ja -kohustuste omistamist 

vastavuses seadusega.  

2. Kohaliku omavalitsuse üksustel on täielik vabadus seadusega lubatud piires rakendada oma initsiatiivi igas 

valdkonnas, mis ei jää väljapoole nende pädevust ega ole määratud täitmiseks mõnele teisele haldusorganile.  

3. Avalikke kohustusi täidavad üldjuhul eelistatavalt kodanikule kõige lähemal seisvad haldusorganid. Kohustuste 

määramine mõnele teisele haldusorganile peab olema  õigustatud, võttes arvesse ülesande ulatust ja iseloomu ning 

tõhususe ja säästlikkuse nõudeid.  

4. Kohaliku omavalitsuse üksustele antud volitused on tavaliselt täieulatuslikud ja ainuõiguslikud. Ükski teine kesk- 

või piirkondlik haldusorgan ei tohi neid kahjustada ega piirata, välja arvatud seadusega ettenähtud korras.  
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(Riigikontroll 2008, 2009, 2012
42

) Riigikohus on  rõhutanud, et riik ei saa lasta tekkida 

olukorral, kus esmatähtsate avalike teenuste kättesaadavus johtub ulatuslikult sellest, 

milline on isiku elu- või asukohajärgse omavalitsusüksuse majanduslik suutlikkus. 

 Teatud esmatähtsate avalike ülesannete osas sätestab juba põhiseadus olulise avaliku 

huvi- nendeks on näiteks § 28 sätestatud sotsiaalriigi ülesanded
43

 ning § 35 sätestatud 

nõuded hariduse tagamisele.
44

 Nimetatud valdkondades nõuab kaaluv avalik huvi, et 

oleks tagatud ühtlane miinimumnõue üle riigi ja omavalitsuslike ja riiklike ülesannete 

piiritlemisel on seadusandjal Põhiseadusega antud piirides otsustusvabadus. 

 Eelnimetatu annab keskvalitsusele võimaluse kohaliku omavalitsuse puuduvale 

võimekusele viidates teatud regionaalse iseloomuga kohaliku elu küsimuste 

riigistamiseks või alternatiivina kohaliku omavalitsuse üksuste suutlikkuse tõstmisele 

suunatud reformi algatamiseks (mille üheks tulemuks on üksuste liitmine) 

 

Kui kaaluda alternatiividena probleemse ülesande täitmist sundkoostöö korras või ülesande 

riigistamist, siis riigistamine riivab kohalikku autonoomiat ja enesekorraldusõigust kahtlemata 

sügavamalt.  

 

Seega ei välista põhiseaduse aluspõhimõtted seda, et avalike huvides ja seaduslikkuse ning 

proportsionaalsuse printsiipi järgides ei võiks riik teatud ülesannete osas kehtestada 

miinimumnõuded, sh teenuspiirkonna ning sätestada sundkoostöö teenuse tagamisel. Samas 

seavad „Euroopa kohaliku omavalitsuse harta“ ja põhiseadus sedalaadi kohustuslikule koostööle 

piirid ja need on järgmised: 

 Tegemist saab olla üksnes nn olulise avaliku huviga kohustusliku kohaliku elu 

ülesandega. Kõikide sundkoostöö ülesannete puhul tuleb eelnevalt välja selgitada 

ülesande täitmiseks vajalik optimaalne teenuspiirkond ning põhjendada avaliku huvi 

olemasolu, samuti tõendada, et vabatahtlik koostöö valdkonnas ei toimi. Eelistatult tuleb 

                                                 
42

 Mõned olulised auditiaruanded: 

Seadusest tulenevate järelevalvefunktsioonide täitmine valdades ja linnades 2009 

http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=10725&AuditId=2077  

Avalike teenuste pakkumise eeldused väikestes ja keskustest eemal asuvates omavalitsustes 2012 

http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?AuditId=2210&FileId=11362  

Ülevaade jäätmehoolduse olukorrast valdades ja linnades 2008 

http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=10701&AuditId=2054  

Ülevaade valdade ja linnade üldplaneeringutest ja nende puudumise põhjustest 2008 

http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=10688&AuditId=2045  

Detailplaneeringute koostamise korraldus valdades ja linnades 2009 

http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=10733&AuditId=2090  
Ülevaade valdade ja linnade õiguskuludest ja kohtuasjadest  2012 

http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=11834&AuditId=2242  
43

 Igaühel on õigus tervise kaitsele. Eesti kodanikul on õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja 

puuduse korral. Abi liigid, ulatuse ning saamise tingimused ja korra sätestab seadus. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis 

on see õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul. Riik 

soodustab vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet. Lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike 

omavalitsuste erilise hoole all. 
44

 Igaühel on õigus haridusele. Õppimine on kooliealistel lastel seadusega määratud ulatuses kohustuslik ning riigi ja 
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kohaliku omavalitsuse üksustele anda võimalus moodustada koostööinstitutsioon 

eelnevalt kindlaksmääratud optimaalses teenuspiirkonnas vabatahtlikult ning kui see ei 

toimi, siis on õigustatud konkreetse teenuspiirkonna sätestamine keskvalitsuse poolt. 

 Koostööinstitutsioonil saab olla üksnes seadusega piiratud pädevus, st ainult need 

ülesanded, mis on pandud seadusega. Selline tõlgendus on kooskõlas „Euroopa kohaliku 

omavalitsuse harta artikliga 4 lg 2
45

,; ja “Põhiseaduse” § 154 mõttega. 

 Koostööinstitutsiooni juhtimismudel tuleb üles ehitada ja otsustusprotsess kujundada 

selliselt, et ühel osaleval kohaliku omavalitsuse üksusel ei ole koostööorganis 

ainuotsustusõigust. Selline olukord oleks samuti vastuolus “Põhiseaduse” § 154 (üksusel 

puuduks võimalus kaasa rääkida teda puudutava kohaliku elu küsimuse lahendamisel) 

Lahenduseks võib olla nii suurima partneri otsustusõiguse piiramisega 50%-ga kui 

suurimale partneritele teatud küsimustes vetoõiguse andmine. 

 Kõike intensiivsem on kohaliku autonoomia riive siis kui koostööinstitutsioonile antakse 

kohaliku omavalitsuse tuumülesannete hulka kuuluv pädevus nt üldakti andmise õigus 

või muu olulise kaalutlusel (diskretsioonil) põhinev lõppotsustuse tegemine (nt 

planeerimismenetluses) Sundkoostöö on võimalik ka avaliku halduse ülesannete 

valdkondades, mis põhinevad ekspertteabel põhineval otsustuste ettevalmistamisel, 

menetlusprotsessi läbiviimisel, sooritusotsustustel tegemisel (nt ehituslubade 

väljastamine) ja järelevalvefunktsiooni läbiviimisel, kus kohaliku autonoomia riive 

sisuliselt puudub või ei ole olulise ulatusega. 

 Kui kohaliku omavalitsuse üksusel on kahtlus, et koostööinstitutsiooni moodustamisega 

riivatakse ebaproportsionaalselt tema autonoomiat, on tal õigus pöörduda vastava 

kaebusega kohtusse. Vastav õigus sisaldub harta artiklis 11 ja seda lubab ka Eestis 

kehtiva Põhiseadusliku järelevalve kohtumenetluse seaduse § 7. 

 

Põhiseaduse ja kohaliku omavalitsuse autonoomia  oleks vastuolus see, kui valdav osa kohaliku 

elu tuumülesannetest loetakse nn sundkoostöö ülesandeks ning oma funktsioone tuleks üle anda 

nii ulatuslikult, et üksus ise muutuks sisuliselt funktsioonivõimetuks. Selline olukord võib 

tekkida eeskätt väiksemates ja majanduslikult vähemvõimekamates/vähem haldussuutlikeks 

linnades ja valdades, kes teenuste miinimumnõuete täitmiseks peaksid olulise osa oma 

pädevusest koostööinstitutsioonile volitama. Sellisel juhul ei ole uuringu koostajate hinnangul 

koostöö probleemide lahenduseks. 

 

                                                 
45

 Kohalikul omavalitsusel on  vabaduse seadusega lubatud piires rakendada oma initsiatiivi igas valdkonnas, mis ei 

jää väljapoole nende pädevust ega ole määratud täitmiseks mõnele teisele võimuorganile 
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JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 
 

Eesti kohaliku omavalitsuse koostöövõimalused ülesande täitmise/teenuste korraldamise osas 

kattuvad üldjoontes Põhja-Euroopas (Soome, Rootsi, Taani, Norra) kasutavate 

koostöömudelitega. Nimetatud koostöömudelite ühiseks jooneks on see, et kohaliku 

omavalitsuse tuumülesandeid üldjuhul ei volitata, koostööinstitutsioonid tegeldes teenuse 

korraldamise või ülesande täimise raamides avaliku halduse ülesannete täitmisega ja vahetult 

teenuse osutamisega. Põhilised koostöövormid teenuse korraldamiseks/ülesande täitmiseks on: 

 Koordineeritud teenuse korraldamine/ülesande täitmine; 

 Teise kohaliku omavalitsuse üksuse volitamine; 

 Ühine teenuse korraldamine/ülesande täitmine osaliselt autonoomse institutsiooni 

(ühisasutuse) poolt; 

 Teenuse korraldamise/ülesande täitmise delegeerimine eraõiguslikule juriidilisele isikule; 

Kõik sarnased koostöövormid on sätestatud ka „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses.“ 

Teaduskirjandusest ja välisriikide halduspraktikast tuleneb ühe võimalusena veel ühine teenuse 

korraldamine/ülesande täitmine autonoomse avalik õigusliku juriidilise isiku poolt. Seda varianti 

Eesti õigusruumis hetkel ei eksisteeri, kuigi vastavaid ettepanekuid on eelkõige tulenevalt 

regionaalhalduse ümberkujundamise ettepanekutest korduvalt tehtud. 

 

Uuringu autorid peavad vajalikuks rõhutada, et välisriikides kasutatavatesse mudelitesse tuleb 

suhtuda kriitiliselt, sest esiteks on erinevad riikide õigussüsteemid sh põhiseaduslikud ja 

omavalitsuslikud väärtused ning teiseks on erinevad  teenuste tagamise lähteeeldused ja 

miinimumnõuded. 

 

Lähtudes Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste koostööd reguleerivast õigusruumist ning koostöö 

kohta põhjal tehtud uuringutest võib esitada järgmised koostööd takistavad institutsioonilised ja 

õiguslikud tegurid: 

1. Eesti kohaliku omavalitsuste koostööd reguleerivad seadused sätestavad teenuse 

korraldamisele või ülesande täitmisele suunatud koostöö alused lakooniliselt, seejuures 

toovad uuringu koostajad ühisasutuse ja ülesannete volitamise teisele kohaliku 

omavalitsuse üksusele ebapiisava sätestatuse seadustes ja sellest tuleneva halduspraktika 

puudumise. 

2. Käesoleva uuringu (ja teiste asjakohaste uuringute) koostajad on üksmeelsed selles osas, 

et mittetulundusühing ja sihtasutus teenuse korraldamise ja/või ülesande täitmise 

koostöövormina ei arvesta kohaliku omavalitsuse kui avaliku institutsiooni eripäraga, 

olulisemad puudused põhinevad selle eraõiguslikul iseloomul ja juhtimismudeli eripäral. 

 Teenuse osutamine ei ole praeguses õiguslikus keskkonnas takistatud, seda on 

võimalik teha ka kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös eraõigusliku juriidilise 

isiku vormis või ühishankena delegeerituna. 

 Avaliku halduse ülesannete täitmise volitamine (kas siis ülesande korraldamise 

või ülesande täitmise raames) haldusvälisele eraõiguslikule juriidilisele isikule on 

piiratud ning teatud ülesannete volitamine pole üldse lubatav (kohaliku 

omavalitsuse tuumülesanded, teatud avaliku võimu teostamise funktsioonid jne) 
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Seega on sellise koostöövormi kasutamine nii teenuste korraldamisel kui ülesande 

täitmisel piiratud.  

 Jurisdiktsioonilised ülesandeid nagu väärteomenetlus ei saa eraõiguslikule 

juriidilisele isikule volitada (sh ka maakondlikule omavalitsusliidule) 

 Oluliseks kitsaskohaks on otsustusprotsessi sobimatus. Mittetulundusühingute 

seadus on koostatud lähtudes sellest, et see on eraisikute vabatahtlik ühendus ja 

seadus ei näe ette hääleõiguse erisusi tulenevalt üksiku liikme eripärast. Näiteks 

on kõigil liikmetel üldkoosolekul üks hääl ja kohaliku omavalitsuse üksuse puhul 

vaatamata sellele, mitu elanikku vastavas üksuses elab või kui palju peab üksus 

koostöösse panustama.  

3. Eesti põhiseadus ja õigusruum põhimõtteliselt ei välista sundkoostööd kui selle 

sisseviimisel lähtutakse teatud tingimustest.  Samuti tuleb arvestada sellega, et koostöö  

peaks jääma siiski pigem erandiks kui reegliks- põhiseadusega kooskõlas olevaks ei saa 

pidada olukorda, kus kohaliku omavalitsuse üksused täidavad valdava osa oma kohaliku 

elu ülesannetes koostöös (peatükk 4) 

Sundkoostöö kasutamine on põhimõtteline poliitiline valik ning antud vahearuandes on 

kajastatud sundkoostöö õiguslikud võimalused ja piirid. 

 

Lisas 2 on esitatud koostöömudelite ülevaated järgmiste koostöömudelite kohta. 

Koostöömudelite valik põhineb töö lähteülesandel,  

1. Koordineeritud tegevus; 

2. Ühine teenuse korraldamine 

3. Infrastruktuuri haldamisega seotud teenus 

4. Ühine järelevalve ja väärteomenetluse korraldamine 

5. Ühine spetsiifilist oskusteavet (ekspertteavet) nõudvate ülesannete täitmine ja nendes 

küsimustes menetluse korraldamine (teenindaja ja ametnikukesksed funktsioonid) 

6. Kohaliku elu ülesande iseseisev otsustamine ja korraldamine 

 

Mudelite kirjeldust täpsustakse töö 3. etapis lähtudes projektinõukogu soovitustest ja uuringu II 

etapi lõplikest tulemustest (koostööpiirkondade modelleerimine). 

 

Eeltoodud esitatud järeldustest ning esitatud mudelitest on tuletatavad antud vahearuande 

kokkuvõttena tehtavad soovitused. Vahearuande autorid rõhutavad siinjuures, et antud 

vahearuande raames on tegemist nn üldiste soovitustega ning konkreetsete sotsiaalhoolekande 

valdkonna ja jäätmehoolduse valdkonna kohta tehakse pärast konsulteerides projektinõukoguga 

käesoleva uuringu lõpparuandes. 

 

Käesoleva vahearuande raames tehtavad üldsoovitused on alljärgnevad: 

 

1. Sisustada lõpparuandes kohaliku omavalitsuse ühisasutuse mõiste ning töötada välja 

kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatus, millega reguleeritakse ühisasutuse 

asutamise, juriidilise staatuse, juhtimise jms küsimused. 

2. Sisustada lõpparuandes teise kohaliku omavalitsuse volitamise mõiste ning välja töötada 

vastavad õiguslikud sätted „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ muutmiseks. 

3. Töötada välja ühisasutuse ja teise kohaliku omavalitsuse ülesande volitamise 

halduslepingu (põhikirja) näidistekst. 
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4. Vaadata üle teised seadused („nt „Halduskoostöö seadus“ jms) ja töötada välja sätted 

nende seaduste muutmine ulatuses, mis on vajalik punktides 1-3  toodud soovituste 

rakendamiseks. 

5. Vaadata üle käesoleva uuringu põhivaldkondi (jäätmehooldus, sotsiaalhoolekanne) 

reguleerivad seadused ning lähtudes uuringus välja töötatud sobivate teenuspiirkondade 

mudelist pakkuda välja eelnimetatud valdkonda reguleerivate seaduste vajalikud 

muudatused. 
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LISA 1 Kohaliku omavalitsuse koostööd reguleerivad sätted Eesti seadustes 
 

PÕHISEADUS 
§ 159 Kohalikul omavalitsusel on õigus moodustada teiste kohalike omavalitsustega liite ja ühisasutusi. 
 

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ 
§ 12 Omavalitsusüksuste õigus moodustada liite ja ühisasutusi 

Omavalitsusüksustel on õigus moodustada teiste omavalitsusüksustega liite ja ühisasutusi õigusaktides sätestatud alustel ja korras. 

 

§ 22 Volikogu pädevus 
(1) Volikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine: 
7) valla või linna arengukava vastuvõtmine ja muutmine; 
25) valla või linna osalemise otsustamine äriühingus, sihtasutuses, mittetulundusühingus ning nendes osalemise lõpetamise 

otsustamine; 
25

1
) valla või linna esindajate ja nende asendajate nimetamine kohaliku omavalitsuse üksuste liidu üldkoosolekule ja sealt 

tagasikutsumine; 

 

§ 35 § 35.  Majandustegevus ja osalemine juriidilistes isikutes 
 (1) Vald või linn võib teenuste osutamiseks asutada valla või linna ametiasutuse hallatavaid asutusi, mis ei ole juriidilised isikud. Vald 

või linn võib olla osanik või aktsionär äriühingus, samuti asutada sihtasutusi ja olla mittetulundusühingu liige, arvestades kohaliku 

omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses esitatud tingimusi.  
 (4) Kui sihtasutusel on mitu asutajat või kui äriühingus osaleb lisaks linnale või vallale ka teisi osanikke või aktsionäre, samuti kui vald 

või linn osaleb liikmena mittetulundusühingus, otsustab osalemise ja selle lõpetamise valla- või linnavolikogu. Muus osas teostab 

osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõigusi valla- või linnavalitsuse poolt nimetatud isik. 

 

§ 37 Arengukava 
(5) Arengukava koostatakse kogu valla või linna territooriumi kohta. Täiendavalt võib arengukava koostada: 
 1) valla või linna territooriumi osa kohta kehtiva arengukava täpsustamiseks või täiendamiseks; 
 2) valdkonnapõhise arengukavana kehtiva arengukava täpsustamiseks või täiendamiseks; 
 3) mitme valla või linna või nende territooriumi osade kohta huvitatud kohalike omavalitsuse üksuste omavahelisel kokkuleppel. 

 

§ 62  § 62.  Koostöövormid 
(1) Vallad ja linnad võivad ühiste huvide väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks: 
1) tegutseda ühiselt; 
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2) anda sellekohased volitused mõnele vallale või linnale; 
3) moodustada kohaliku omavalitsuse üksuste liite ja muid ühendusi. 
(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes tähendatud koostöö korral võivad vallad ja linnad näha lepinguga ette ühisasutuste moodustamise. 

 

„Riigihangete seadus“ 
§ 13 Riigihangete konsolideerimine ja korraldamise volitamine 

 (1) Hankijad võivad korraldada riigihanke ühiselt, volitades ühte hankijatest riigihanget korraldama. Ühiselt riigihanget korraldades ei 

või hankijad jätta kohaldamata reegleid, mida vähemalt üks neist peaks käesoleva seaduse kohaselt kohaldama sellise riigihanke 

korraldamisel üksi. Riigihanke ühiselt korraldamisel kohaldatakse reegleid hankelepingute summeeritud eeldatavast maksumusest 

lähtudes. 
 (2) Hankijal on õigus volitada teisi hankijaid täitma kõiki tema riigihanke korraldamisega seotud käesolevast seadusest tulenevaid 

kohustusi. 
 (3) Hankijal on õigus volitada teisi isikuid tegema hankemenetlusega seotud toiminguid. 
 (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud volitus antakse kirjalikus vormis. 

 

„Jäätmeseadus“ 
§ 42 Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava 

 (1) Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb valla või linna 

jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava võib koostada mitme kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Jäätmekava koostamisel võetakse 

arvesse riigi jäätmekavas sätestatut. 

 

§ 59 Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava vastuvõtmine 
 (1) Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava võtab vastu kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu. 
 (2) Kohaliku omavalitsuse üksuste ühine jäätmekava jõustub, kui selle on vastu võtnud kõigi koostööd tegevate kohaliku omavalitsuse 

üksuste volikogud. 

 

§ 66 Korraldatud jäätmevedu 
 (1

1
) Jäätmeveo võib korraldada selliselt, et jäätmeid vedava ettevõtja ainsaks kliendiks ja temale tasu maksjaks on kohaliku 

omavalitsuse üksus või viimase poolt volitatud mittetulundusühing. Sellisel juhul lasub jäätmevaldajate üle arvestuse pidamise ning 

nendega arveldamise kohustus kohaliku omavalitsuse üksusel või viimase volitatud mittetulundusühingul. 

 

§ 67 Jäätmevedaja valik 
 (1) Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldab kohaliku omavalitsuse üksus iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku 

omavalitsuse üksustega teenuste kontsessiooni lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust. 
 (2) Kohaliku omavalitsuse volikogu võib riigihangete seaduse §-s 13 sätestatud korras korraldatud jäätmeveo riigihanke 

korraldamisega seonduvate ülesannete täitmiseks volitada teist kohaliku omavalitsuse üksust, mittetulundusühingut või sihtasutust, 
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mille liige vastav kohaliku omavalitsuse üksus on ning mille liikmeteks saavad vastavalt põhikirjale olla ainult kohaliku omavalitsuse 

üksused või kohaliku omavalitsuse üksuste liit. 
 

„Ühistranspordiseadus“ 
§ 5 Omavalitsusorgani ülesanded 

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4, 8, 11 ja 12
46

 loetletud ülesandeid täidab omavalitsusorgan vajaduse korral koostöös 

tema haldusterritooriumiga piirnevatel haldusterritooriumidel asuvate omavalitsusorganitega, asukohajärgse maavalitsusega ja 

omavalitsusüksuste liiduga. 

 

§ 7 Piirkondlik ühistranspordikeskus 
 (1) Piirkondlik ühistranspordikeskus on omavalitsusüksuste ja riigi asutatud äriühing või mittetulundusühing, kus riigil ja 

omavalitsusüksustel on enamusotsustusõigus. 
 (2) Sõitjatevoogude piirkondlikest iseärasustest ning ühistranspordi otstarbekama korraldamise vajadusest tulenevalt võivad 

omavalitsusüksused ja riik volitada piirkondlikku ühistranspordikeskust halduslepingu alusel täitma neile käesoleva seaduse §-dega 5 

ja 6
47

 pandud ülesandeid ning anda keskusele nende ülesannete täitmiseks vajaliku raha ja ainelised vahendid. 
 (3) Piirkondliku ühistranspordikeskuse ülesanne on tagada elanikele keskuse asutajate ettenähtud tegevuspiirkonnas, selle territooriumi 

haldusjaotusest sõltumata, soodsamad ja majanduslikult tõhusamad ühistransporditeenused, mille aluseks on ühtne liinivõrk, 

kooskõlastatud sõiduplaanid ning ühtne piletisüsteem. Piirkondlik ühistranspordikeskus ei või täita vedaja funktsioone. 
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  (1) Omavalitsusorgan oma haldusterritooriumil:  1) suunab ja koordineerib ühistranspordi arengut ning töötab välja ja viib ellu asjaomaseid arengukavasid, 

mida rahastatakse omavalitsusüksuse eelarvest, riigieelarvest ning ettevõtjate sihteraldistest;  2) korraldab elanike liikumisvajaduse uuringuid, et selgitada välja 

nõudlus ühistransporditeenuse järele ning eri liiki vedude korraldamise otstarbekus ja võimalused; määrab kindlaks ühistranspordi teenindustaseme normid valla- 

või linnaliinidel ning koos vedajatega tagab nende järgimise; vajaduse korral töötab välja ja kehtestab taksoveol taksojuhi teenindajakaardi andmete loetelu ja 

kaardi vormi;  3) kujundab valla või linna ühistranspordi liinivõrgu, kehtestab valla- või linnaliinide sõiduplaanide koostamise nõuded ja nende esitamise, 

läbivaatamise, muutmise ja kinnitamise korra ning kinnitab või volitab valla või linna ametiasutust kinnitama valla- või linnaliinide sõiduplaanid, arvestades 

maakondlikku ja üleriigilist liinivõrku;  4) korraldab ühistranspordi infrastruktuuri objektide planeerimist, rajamist, korrashoidu ja kasutamist ning võtab 

meetmeid ühissõidukitele soodusliiklusolude loomiseks; 8) avaliku teenindamise lepingu alusel rahastab avalikku liinivedu oma eelarvest ja riigieelarvest ning 

ettevõtjate sihteraldistest 11) tagab koos vedajatega sõidupiletite müügikorralduse ja korraldab piletikontrolli valla- või linnaliinidel; 12) korraldab järelevalvet 

tema antud sõitjateveo tegevusloa ja liiniloa nõuete ning tema sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja halduskoostöö seaduse kohaselt sõlmitud 

haldusülesande täitmiseks volitamise halduslepingute (edaspidi haldusleping) täitmise üle. 
47

 5) annab käesoleva seaduse §-s 34 ettenähtud juhtudel sõitjateveo tegevuslubasid, sõidukikaarte ja liinilubasid;  6) sõlmib vastavalt käesoleva seaduse §-s 12 

sätestatule vedajatega avaliku teenindamise lepinguid ning korraldab avalikke konkursse vedajate valimiseks avalikule liiniveole ja kommertsliiniveole käesoleva 

seaduse § 34 lõikes 5 loetletud juhtudel; 

„Põhikooli ja Gümnaasiumiseadus“ 
§ 10  Valla või linna kohustus koolikohustuse täitmiseks võimaluste loomisel 

(3) Teise valla või linna munitsipaalkooli saab määrata õpilase elukohajärgseks kooliks kooli pidajaks oleva valla- või linnavalitsuse 
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„Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus“ 
§ 4 § 4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine ja arendamine 

(3) Mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus ning sellise 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimused määratakse omavalitsuste vahelise halduslepinguga. 
 

„Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus“ 
§ 1 Seaduse reguleerimisala 

 (1) Seadus näeb ette maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu ja üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu (edaspidi 

ühiselt liit) asutamise ja tegevuse erisused, võrreldes mittetulundusühingute seadusega. 
 (2) Liit on mittetulundusühing, mille suhtes kohaldatakse mittetulundusühingute seadust, arvestades käesolevas seaduses ettenähtud 

erisusi. 

 

§ 2 § 2. Maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liit 
 (1) Maakonna kohaliku omavalitsuse üksused võivad moodustada maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu (edaspidi maakondlik 

liit). 
(2) Maakondliku liidu eesmärgiks on maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja 

jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine, maakonna ja oma liikmete 

esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine, samuti maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine ja liikmetele 

seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine. 

 

§ 9 Liidu täidetavad kohaliku omavalitsuse ülesanded 
 (1) Liit täidab kohaliku omavalitsuse ülesandeid, mille liidu kaudu ühiselt täitmise on otsustanud üldkoosolek. Üldkoosolek võib 

nõusolekul. 

 

§ 61 Kooli asutamine 
 (3) Mitme valla või linna poolt ühiselt hallatava kooli (edaspidi ühiskool) asutavad valla- või linnavolikogud. Ühiskooli tegutsemise 

alused määratakse kindlaks valla- või linnavolikogude volitusel valla- või linnavalitsuste vahel sõlmitava halduslepinguga, milles 

määratletakse poolte õigused ja kohustused kooli pidamisel. 

 

§ 83 Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemine 
 (1) Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate 

õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil. 
 (2) Munitsipaalkooli tegevuskulude katmisel lähtutakse käesolevast seadusest, kui vallad või linnad ei ole omavahel kokku leppinud 

teisiti. 
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otsustada ülesande täitmiseks võtmise teiselt liidult lepingu alusel. 
 (2) Kohaliku omavalitsuse ülesandeid täidab liit nende kohaliku omavalitsuse üksuste eest, kelle volikogu on otsustanud ülesande liidu 

kaudu ühise täitmise. 
 (3) Avaliku võimu volituse rakendamist eeldava ülesande võib liidule täitmiseks anda ainult seaduses sisalduva sellekohase volituse 

olemasolu korral. 
 (4) Seadusega või selle alusel kohalikule omavalitsusele pandud ülesande võib liidule täitmiseks anda ainult seaduses sisalduva 

sellekohase volituse olemasolu korral. 
 

„Planeerimisseadus“ 
§ 8 Üldplaneering 

 (1) Üldplaneering koostatakse kogu valla või linna territooriumi või selle osade kohta. 
 (2) Üldplaneeringu võib koostada: 
 1) mitme valla või linna või nende territooriumi osade kohta huvitatud kohalike omavalitsuste omavahelisel kokkuleppel; 

 

„Halduskoostöö seadus“ 

 § 3.  Haldusülesande täitmiseks volitamine 
(1) Kohaliku omavalitsuse üksuse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku, eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi käesolevas 

jaos juriidiline isik) või füüsilise isiku võib volitada riigi haldusülesannet täitma seadusega, seaduse alusel antud haldusaktiga või 

seaduse alusel käesolevas seaduses sätestatud tingimustel ja korras sõlmitud halduslepinguga. 
(4) Haldusülesande täitmiseks volitamise korral võib sõlmida tsiviilõigusliku lepingu, kui seadus ei näe ette üksnes halduslepingu 

sõlmimist, lepinguga ei reguleerita avaliku teenuse kasutaja või muu kolmanda isiku õigusi ega kohustusi, riiki või kohalikku 

omavalitsust ei vabastata tal lasuvatest kohustustest ja ülesande täitmisel ei kasutata täidesaatva riigivõimu volitusi. Kui lepingust 

selgelt ei nähtu poolte tahe sõlmida tsiviilõiguslik leping, eeldatakse, et tegemist on halduslepinguga. 

 

 § 9.  Kohaliku omavalitsuse haldusülesande täitmiseks volitamise otsustamine 
  Kohaliku omavalitsuse haldusülesande täitmiseks volitamise otsustab volikogu, kes volitab halduslepingut sõlmima valla- 

või linnavalitsuse. 

 

 § 13.  Isikuga halduslepingu sõlmimise kord 
 (1) Isikuga haldusülesande täitmiseks volitamise halduslepingu sõlmimisel juhindutakse riigihangete seaduses teenuste hankelepingu 

sõlmimise tingimustest ja hankemenetluse läbiviimise korrast, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi. 
 (1

1
) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata järgmiste halduslepingute suhtes: 

 1) kohaliku omavalitsuse üksuste liidule riigi või kohaliku omavalitsuse haldusülesande täitmiseks volitamise haldusleping; 
 1

1
) mittetulundusühingule, mille liikmeteks saavad vastavalt põhikirjale olla ainult kohaliku omavalitsuse üksused, riigi või 

kohaliku omavalitsuse haldusülesande täitmiseks volitamise haldusleping; 
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LISA 2 Kohaliku omavalitsuse teenuse osutamise/ teenuse korraldamise ja ülesande 
täitmise iseloomust lähtuvad olulisemad koostöömudelid 
 

 
 Koostöömudeli 

nimetus 

Praktiline valdkondlik 

näide 

Kas eeldab 

tuumülesande/ 

avaliku halduse 

ülesande 

volitamist 

Institutsiooniline 

vorm 

Märkused sh rakendatavus Eestis 

1. Koordineeritud 

tegevus 

Kõik valdkonnad 

Ühine valdkondlik õigusakt 

(eeskiri, teenuse osutamise 

tingimused ja kord vms) 

Ühtsed nõuded teenustele 

või tugiteenustele 

 

ei Puudub 

(koordineeriv tegevus 

võib toimuda ka näiteks 

maakondliku liidu, 

koostööühingu vms 

kaudu) 

Põhineb vabatahtlikul omavalitsusüksuste vahelisel 

kokkuleppel. 

Kõik osalevad kohaliku omavalitsuse üksused peavad 

toimingud läbi viima iseseisvalt. (nt võtma ühise 

õigusakti vastu, kehtestama piirkondliku planeeringu 

vms) 

Seega on selle koostöövormi õiguskindlus madal ja 

paljude partnerite olemasolul muudatuste tegemine 

aeganõudev 

Iga osapool rahastab iseseisvalt. 

2. Ühine teenuse 

korraldamine 

 

Jäätmehoolduse 

korraldamine 

Sotsiaalhoolekande 

alavaldkondade 

korraldamine (avahooldus) 

 

jah 1) Ühisasutus 

ametiasutusena 

2) Teenuse volitamine 

teisele kohaliku 

omavalitsuse üksusele 

3) Mittetulundusühing 

(volitamine 

eraõiguslikule 

juriidilisele isikule) 

Valik ühisasutuse või volitamise (variandid 1 ja 2) 

vahel tuleb teha lähtudes konkreetsest olukorrast. 

Välisriikides (nt Soomes) on ühisasutust kasutatud 

peamiselt seal, kus on võrreldava suurusega üksused, 

teisele kohaliku omavalitsuse üksusele volitatakse 

domineeriva keskusega linnapiirkonnas (nt Tampere 

piirkonna /Pirkanmaa/ näide) 

Ühisasutust Eestis väga vähe kasutatud, kuna 

õiguslikud alused on üldised ja ebamäärased 

(sätestamata ülesande täitmise tingimused, 

finantseerimine, juhtimismudel sh esindus, 

õiguskindlus)  

Teisele kohaliku omavalitsuse üksusele on Eestis vähe 

kasutatud, kuna õiguslikud alused on üldised ja 

ebamäärased (sätestamata ülesande täitmise 

tingimused, finantseerimine, juhtimismudel sh kuidas 

saab volitav omavalitsusüksus teenuse kvaliteedi 
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mõjutada ja kontrollida, koostöö õiguskindlus) 

Mittetulundusühingu vorm (3) eeldab iga avaliku 

halduse ülesande delegeerimisel volitusnormi 

seaduses. (kasutatav jäätmehoolduses) 

Teenuste korraldamist rahastatakse üldreeglina 

proportsionaalselt elanike arvuga. 

3. Ühine tugiteenuste 

korraldamine 

 

Raamatupidamine 

Hankekorraldus 

E-teenused 

 

Üldjuhul ei 1) Ühisasutus 

2) Teenuse volitamine 

teisele kohaliku 

omavalitsuse üksusele 

3. Eraõiguslik 

juriidiline isik sh 

maakondlik liit 

 

Tegemist kohaliku omavalitsuse üksuse nn 

tugiteenuste korraldamisega ja ei ole vahetult seotud 

elanikele teenuse osutamisega (või selle 

korraldamisega) 

Ühisasutus ja teenuse volitamine teisele kohaliku 

omavalitsuse üksusele vt punkt 2 

Maakonnaliit ei pruugi olla sobiv teenuspiirkond. 

4. Ühine 

infrastruktuuri 

haldamisega seotud 

teenus 

(või teenus, mille 

kuludest moodustab 

enamus 

infrastruktuuriga 

seotud kulu) 

 

Hooldekodud 

Muud teenust osutavad 

asutused koolid, lasteaiad, 

raamatukogud, 

kogukonnakeskused, 

huvikeskused, 

noortekeskused jne 

 

Üldjuhul ei 1) Ühisasutus 

2) Teenuse volitamine 

teisele kohaliku 

omavalitsuse üksusele 

3) Eraõiguslik 

juriidiline isik 

Teenuse osutamise korral mõeldav delegeerimine 

eraõiguslikule juriidilisele isikule. 

Ühisasutus ja teenuse volitamine teisele kohaliku 

omavalitsuse üksusele vt punkt 2 

Infrastruktuuri haldamisega seonduvalt on mõeldav 

FOCJ mudeli rakendamine (nt hooldekodud) 

5. Ühine järelevalve ja 

väärteomenetluse 

korraldamine 

 

Ehitusjärelevalve 

Keskkonnajärelevalve (sh 

jäätmehooldus) 

Teehoiutööde järelevalve 

 

jah 1) Ühisasutus 

ametiasutusena 

2) Teenuse volitamine 

teisele kohaliku 

omavalitsuse üksusele 

3) Koordineeritud 

tegevus (ühiselt 

palgatud 

osakoormusega 

ametnik) 

Ülesanne ei ole omavalitsusspetsiifiline (süütegu on 

süütegu sõltumata rikkumise asukohast ja viisist) 

Väärteomenetlus on jurisdiktsiooniline ülesanne, 

mistõttu rakendatav üksnes haldussiseselt, seega 

seotud ühisametnike rakendamisega, aga piiratum. 

Ühisasutus ja teenuse volitamine teisele kohaliku 

omavalitsuse üksusele vt punkt 2.  

Ühisasutus on eeskätt mõeldav keskuspiirkondade 

teenuspiirkonnas, kus töömaht eeldab ametiasutuse 

moodustamist. 

Piirkondliku järelevalveametniku korral on mõistlik 

kasutada teise kohaliku omavalitsuse üksuse 

volitamist (selge alluvusvahekord, võimalus 

reguleerida lepinguliselt töökorraldust) 

(3) variandi korral koordineerimisprobleemid. 

Ühisametnik saab töötada igas linna- või 
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vallavalitsuses vaid osalise koormusega. 

Teenuste korraldamist rahastatakse üldreeglina 

proportsionaalselt elanike arvuga. 

6. Ühine spetsiifilist 

oskusteavet 

(ekspertteavet) 

nõudvate ülesannete 

täitmine ja nendes 

küsimustes menetluse 

korraldamine 

 

(teenindaja ja 

ametnikukesksed 

funktsioonid) 

Ehitus- ja planeerimine 

Sotsiaalhoolekanne 

(nõustamine, 

eriettevalmistusega 

sotsiaaltöö) 

üldjuhul jah 1) Ühisasutus 

ametiasutusena 

2) Teenuse volitamine 

teisele kohaliku 

omavalitsuse üksusele 

3) Maakondlik 

omavalitsusliit 

4) Koordineeritud 

tegevus (delegeerimine 

eraõiguslikule 

juriidilisele isikule, 

(ühiselt palgatud 

osakoormusega 

ametnik)) 

Lisaks nõustamisele sisaldavad nende ametnike (kui 

ainult nõustamisele keskendunud ametnikud välja 

arvata) ka teatud menetlusotsustuste (avaliku halduse 

ülesanded!) tegemist. 

Tuumülesanded ja kaalutlusotsustused jäävad iga 

kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse (nt 

planeeringute menetlemise korral algatamine, 

vastuvõtmine, avalikule väljapaneku otsustamine, 

kehtestamine), sooritushaldus (rutiinotsused) nt 

ehituslubade, kasutuslubade jms väljastamist võib 

volitada. 

Ühisasutus ja teenuse volitamine teisele kohaliku 

omavalitsuse üksusele vt punkt 2 

Maakonnaliit ei pruugi olla sobiv teenuspiirkond. 

Teenuste korraldamist rahastatakse üldreeglina 

proportsionaalselt elanike arvuga. 

7 Ühine konkreetse 

kohaliku elu ülesande 

iseseisev otsustamine 

ja korraldamine 

 

Nt ühistransport 

 

jah Avalik õiguslik 

juriidiline isik 

Otsustusõiguse täielik üleandmine 

koostööinstitutsiooniline 

Eestis õigusnormid ja sobiva juriidilise isiku vorm 

puuduvad (üldvormina avalik õiguslik juriidiline isik) 

Eeldab eraldi seaduse vastuvõtmist ja sundkoostööd. 

Teenuste korraldamist rahastatakse üldreeglina 

proportsionaalselt elanike (teenuse kasutajate ja 

muude objektiivsete kriteeriumite) arvuga 
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LISA 3 Ühistegevuse õiguslik regulatsioon „Soome vallaseaduses“ 
 

„Kuntalaki“ 

 

X peatükk 

Valdade ühistegevus 
 

§ 76 Ühistegevuse vormid 

 

Vallad võivad lepingu alusel täita koos oma ülesandeid. 

 

Vallad võivad kokku leppida, et üks või mitu valda annavad ülesande täitmiseks teisele vallale, või et 

funktsiooni täidab valdade ühisasutus. (omavalitsusliit „kuntayhtuma“ ) 

 

Vallad võivad kokku leppida ka selles, et seaduse alusel vallale või selle avaliku võimu institutsioonile 

antud ülesande täitmine, mille puhul volitusi võib delegeerida teenistujale, antakse ametialase vastutuse 

alusel teise valla teenistujale. 

 

Valla kohustus mingis tegevusvaldkonnas ja kindlaksmääratud alal/territooriumil ühisasutusse kuuluda 

sätestatakse eraldi. 

 

§ 77 Ühine avaliku võimu institutsioon 

 

Kui vald täidab lepingu alusel ühe või mitme valla eest mingit ülesannet, siis võidakse kokku leppida, et 

osa esimesena nimetatud valla antud ülesannet täitva avaliku võimu institutsiooni liikmeid, valivad teised 

kõnealused vallad. 

 

Avaliku võimu institutsiooni liikmeteks võivad olla kõnealuste valdade vastavasse institutsiooni 

valimiskõlblikud isikud. 

 

Kui avaliku võimu institutsiooni protokoll tehakse avalikkusele kättesaadavaks, peab see olema 

avalikkusele kättesaadav kõikides lepinguosalistes valdades vastavalt § 63 sätestatule. 

 

§ 78 Valdade ühisasutuse põhileping 

 

Valdade ühisasutus moodustatakse valdade vahelise, volikogude poolt heaks kiidetud lepinguga 

(põhileping). 

 

Põhileping peab sisaldama ühisasutuse nime, asukohta/juriidilist aadressi, liikmeks olevate valdade 

nimesid ja ühisasutuse ülesandeid. Ühisasutuse nimes peab olema sõna "ühisasutus". 

 

Põhilepinguga tuleb kokku leppida: 

1. viis, kuidas ühisasutuse korraldatakse otsustusprotsess; 

2. ühisasutuse organite liikmete või ühisasutuse koosolekutel valdu esindavate isikute arv ja 

hääleõiguse põhimõtted; 

3. ühisasutuse võimaliku koosoleku ülesanded ja pädevus; 
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4. selles, missugune ühisasutuse organ kaitseb ühisasutuse huve, esindab ühisasutust ja 

sõlmib selle nimel lepinguid ning selles, kuidas otsustatakse valdade ühisasutuse nimel 

allkirjaõiguse üle ; 

5. liikmete/liikmesvaldade panus ühisasutuse varadesse ja vastutus ühisasutuse võlgade eest 

ning muud ühisasutuse rahandust puudutavad küsimused; 

6. ühisasutusest väljaastuva liikme ja tegevust jätkavate liikmete seisund; 

7. ühisasutuse juhtimise ja rahanduse revideerimises; ning 

8. kuidas ühisasutus lõpetatakse ja lõppdokumendid vormistatakse. 
 

Põhilepingus võib kokku leppida ka selles, et lepingus loetletud asjus otsuse langetamiseks on vajalik 

koosseisu poolthäälte enamus. 

 

Valdade ühisasutuse moodustamisest ja lõpetamisest teatatakse sellele läänivalitsusele, kus asub 

ühisasutus. Moodustamisteatele tuleb lisada põhilepingu ärakiri ja volikogude lepingut heakskiitvate 

otsuste ärakirjad. 

 

§ 79 Põhilepingu muutmine 

 

Põhilepingut võib muuta liikmesvaldade volikogude ühesuguste otsustega. 

(15.11.1996/844) Kui vald peab seaduse kohaselt olema valdade ühisasutuse liige mingis 

tegevusvaldkonnas ja kindlaksmääratud alal/territooriumil, võib valdade ühisasutuse põhilepingut muuta, 

kui vähemalt kaks kolmandikku liikmetest seda toetab ja nende elanike arv on vähemalt pool 

liikmesvaldade kogu elanike arvust. Ühisasutuse liiget ei tohi siiski ilma tema nõusolekuta kohustada 

osalema uute vabatahtlike ülesannete täitmises ja neist tulenevate kulude katmises. 

 

§ 80 Valdade ühisasutuse õiguslik teovõime 

 

Valdade ühisasutus võib omandada õigusi ja sõlmida lepinguid ning kasutada sõnaõigust kohtus ja 

muudes avaliku võimu institutsioonides/muude avaliku võimu institutsioonide juures. 

 

§ 81 Valdade ühisasutuse organid 

 

Ühisasutuse otsustamisõigust rakendavad liikmed ühisasutuse koosolekul, või otsustamisõigust kasutab 

liikmete valitav põhilepinguga kindlaksmääratud organ. 

 

Ühisasutusel võib olla ka teisi põhilepinguga kooskõlas olevaid organeid. 

 

Ühisasutuse koosolek peetakse vähemalt kaks korda aastas. Ühisasutuse koosolekule valib esindaja 

vallavalitsus või volikogu määratud valla muu avaliku võimu institutsioon. Peale esimeses lõigus 

nimetatud teiste organite/organite, peab organite/teiste organite koosseis olema niisugune, mis vastab 

liikmesvaldade volikogudes esindatud eri rühmade/fraktsioonide poolt kohalikel valimistel saavutatud 

häälte arvule/proportsioonile ühisasutuse territooriumil vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogude 

valimise seaduses sätestatud proportsionaalsuse põhimõttele. 

 

§ 82 Valimissobilikkus/-kõlblikkus valdade ühisasutuse organitesse 

 

Valimissobilik/-kõlblik valdade ühisasutuse organisse on isik, kes § 33 kohaselt on valimiskõlblik 

valdade ühisasutuse liikme usaldusametisse. Valimissobilik/-kõlblik ei ole siiski § 34 lõike 1 punktis 1 

nimetatud isik ega sama ühisasutusega alalistes teenistussuhetes olev isik. 
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Valimissobilik/-kõlblik mõne teise organi liikmeks, peale § 81 lõikes 1 nimetatud organi, ei ole ka isik, 

kes on valitsuse/juhatuse või sellega võrdsustatud institutsiooni liige, või juhtival ja vastutaval või sellega 

võrdsustatud kohal äriühingus, kui kõne all on ettevõte, millele (ühisasutuse) organis tavaliselt 

käsitletavaid asju puudutavad otsused toovad olulist kasu või kahju. 

 

Põhilepingus võidakse kokku leppida, et valdade ühisasutuse teiste organite liikmed ja asendusliikmed, 

peale ühisasutuse koosoleku liikmete ja asendusliikmete, peavad olema liikmesvaldade volikogude 

liikmed. 

 

§ 83 Valdade ühisasutuse finantseerimine 

 

Valdade ühisasutuse niisugused kulud, mida ei ole võimalik muul viisil katta, katavad liikmed vastavalt 

sellele, kuidas valdade vastutuse jagunemine on põhilepingus sätestatud. 

 

§ 84 Valdade ühisasutusest väljaastumine 

 

Liikmesvald võib valdade ühisasutusest välja astuda. Kui põhileping ei sätesta teisiti, toimub 

väljaastumine volikogu liikmete volituste perioodi lõppedes, eeldusel, et liikmesvald teatab 

väljaastumisest volituste lõppemisele eelneva kalendriaasta lõpuks. 

 

§ 85 Protokolliga (avaliku) tutvumise võimaldamine valdade ühisasutuses 

 

Valdade ühisasutuse § 81 1 loigus nimetatud organi protokoll, koos juurde lisatud 

edasikaebamisjuhendiga tuleb kontrollimise järel avalikuks tutvumiseks välja panna. Enne protokolli 

avalikuks tutvumiseks väljapanekut tuleb iga liikmesvalla valitsusele saata selle ärakiri. Ühisasutuse 

liikmesvallad ja nende valdade liikmed (elanikud - toim.) loetakse protokollis nimetatud otsustest 

informeerituks sel päeval, mil protokoll pannakse välja avalikuks tutvumiseks. 

 

Valdade ühisasutuse muu organi/ametivõimu protokoll tuleb avalikuks tutvumiseks välja panna juhul, kui 

§ 81 esimeses lõigus nimetatud organ nii otsustab või kui kõnealune organ/ametivõim seda vajalikuks 

peab. 

 

§ 86 Valdu puudutavate sätete rakendamine valdade ühisasutuses 

 

Valdade ühisasutuse puhul rakendatakse võimaluse korral analoogiliselt seda, mida sätestatakse valdade 

kohta  §-des  2,  3, 8, 12-18, § 19 esimeses lõigus, § 20-23, 27-29, 32, 33, 37-43 ja 6.-9. peatükis. § 8 teist 

lõiku ei rakendata § 76  lõikes 4 nimetatud valdade ühisasutuse suhtes. 

 

Valdade ühisasutuse koosoleku avalikkuse kohta kehtib § 57 esimeses lõigus volikogu istungi avalikkuse 

kohta sätestatu. Valdade ühisasutuse koosolekul liikmesvalda esindava (isiku) takistatuse kohta kehtib § 

52 esimeses lõigus volikogu liikme takistatuse kohta sätestatu. 

 

Kui valdade ühisasutusel on ainult üks organ, valivad liikmesvallad revisjonikomisjoni ja revidendid ning 

otsustavad vastutusest vabastamise vastavalt põhilepingus sätestatule. 

 

Eespool § 76 neljandas lõigus nimetatud valdade ühisasutuse juhtiva teenistuja töölepingu lõpetamise või 

tema teisele ametikohale üleviimise kohta kehtib võimaluse korral analoogiliselt § 25 vallavanema kohta 

sätestatu. Otsuse langetamiseks on vajalik, et seda pooldaks kaks kolmandikku põhilepingule vastavast 

kõikide liikmesvaldade häälte koguarvust.  

 

Tõlge: prof Sulev Mäeltsemees, Mikk Lõhmus/Tallinna Tehnikaülikool 
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LISA 4 Soome PARAS reformi alusseadus 
 

”Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007/169” 

 

Seadus valdade ja nende teenuste struktuuri ümberkorralduse kohta 9.2.2007/169 
 

1. peatükk 

Seaduse eesmärk ja rakendusala 

 

§ 1 Seaduse eesmärk 

 
Seaduse eesmärk on luua eeldused valdade ja nende teenuste struktuuri ümberkorraldamisele. 

Ümberkorralduse eesmärk on kohaliku demokraatia huvides tugevdada valla ja teenuste struktuuri, 

arendada teenuste pakkumisviise ja korraldust, korraldada ümber valdade rahastamise ja riiklike toetuste 

süsteem ning täpsustada valdade ja riigi vahelist tegevuse jaotust nii, et valdade vastutusalasse kuuluvate 

teenuste korraldamisel ja pakkumisel ning valdade arendamisel oleks tugev struktuurne ja majanduslik 

alus.  

 

Eesmärgiks on parandada tootlikkust ja piirata valdade kulude kasvu ning luua eeltingimused valdade 

korraldatavate teenuste juhtimise arendamisele. 

 

Seaduse eesmärk on elujõuline ja toimiv ning terviklik vallastruktuur. Lisaks sellele püütakse seadusega 

tagada kvaliteetsed ja elanikele kättesaadavad teenused kogu riigis. Teenuste struktuur peab olema 

kõikehõlmav ja majanduslikult tasuv ning seda peab võimaldama ressursside tõhus kasutamine. 

 

Käesoleva seaduse kohast süsteemi kavandades ja teostades tuleb võtta arvesse: 

1) teenuste kättesaadavust, kvaliteeti ja rahastamist riigi kõikides osades; 

2) põhiõigusi ja võrdsust teenuste saamisel; 

3) valla elanike omavalitsuse tegevuse tingimusi; 

4) valla elanike osalemis- ja mõjutamisvõimalusi; 

5) soome- ja rootsikeelse elanikkonna õigusi kasutada oma keelt ja saada teenuseid selles keeles, 

ja 

6) saamide keelelisi õigusi ja saamide õigust põlisrahvana hoida ja arendada oma keelt ja kultuuri 

ning saami keele- ja kultuuriautonoomiat nende elupiirkonnas. 

 

§ 2 Rakendusala 
 

Seadus rakendatakse riigi kõikides valdades. Kainuu maakonna valitsemise seaduse (343/2003) 

kohaldamisalasse kuuluvates valdades rakendatakse ainult käesoleva seaduse §§ 8, 9 ja 11–13. 

 

§ 3 Seos territoriaalse jaotusega 
 

Vallad võivad käesoleva seadusega sätestatud aruannete ja kavade jaoks kehtestada eriravi seaduse 

(1062/1989) § 7 kohasest ravipiirkondade jaotusest ja Vabariigi Valitsus on  kehtestatud arengupuudega 

inimeste erihooldusseaduse (519/1977) § 6 alusel määratud erihoolduspiirkondade jaotusest erineva 

jaotuse. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070169#a169-2007
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070169#a169-2007
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030343
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070169#a169-2007
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
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Vallad võivad käesoleva seadusega sätestatud aruannete ja kavade jaoks kehtestada Vabariigi Valitsuse 

maakonnaseaduse (1159/1997) § 1 lõike 2 alusel määratud maakonnajaotusest erineva jaotuse. 

 

2. peatükk 

Ümberkorralduse elluviimise vahendid 

 

§ 4 Vahendid 
 

Vallastruktuuri tugevdatakse valdade ühendamise ja valdade osade teiste valdadega liitmise teel. 

Vallapiiride muutused tehakse ja nende tegemist toetatakse vallapiiride seaduses (1196/1997) ettenähtud 

viisil. 

 

Teenuste struktuuri tugevdatakse valla elanikkonnast suuremat rahvastikupõhja eeldavate teenuste 

koondamise ja valdade koostöö suurendamise teel. 

 

Tegevuse tootlikkust tõstetakse ka valdade teenuste korraldamise ja pakkumise tõhustamise ning 

pealinnaregiooni ja teiste sotsiaalsete probleemidega linnapiirkondade tegevuse tingimuste toetamise teel. 

 

Vallapiiride seadus 1196/1997 on tunnistatud kehtetuks vallapiiride seadusega 1698/2009. 

 

§ 5 (29.04.11/384) Valla ja koostööpiirkonna moodustamine 
 

Vald moodustatakse töölkäimispiirkonnast või muust sellele sarnasest tegevuslikust tervikust, millel on 

majanduslikud ja rahvastikuressurssidel rajanevad eeldused vastutata teenuste korraldamise ja 

rahastamise eest. 

 

Valdade koostöö tugevdamiseks võivad vallad luua tegevuslikust tervikust moodustuva lõikes 3–5 

nimetatud koostööpiirkonna.  

 

Vallad võivad leppida kokku, et koostööpiirkonna ülesannete täitmise eest vastutab Vallaseaduse 

(365/1995) § 76 lõike 2 kohaselt üks vald, millisel juhul moodustatakse ülesannete täitmiseks 

vallaseaduse § 77 nimetatud piirkonna valdade ühine organ, või et koostööpiirkonna ülesannete täitmise 

eest vastutab valdade liit. (võib tõlkida ka kui  „valdade ühisasutus“ „kuntayhtymä“) 

 

Vallas või koostööpiirkonnas, mis vastutab põhiliste tervishoiuteenuste ja sotsiaalhoolekande eest, peab 

olema vähemalt 20 000 elanikku. Koostööpiirkonnale võib anda ka muid ülesandeid. 

 

Vaatamata eespool lõikes 3 sätestatule võib koostööpiirkonda kuuluv vald tegeleda laste päevahoiu 

seaduses (36/1973) ning laste koduhoiu ja eralastehoiu toetamise seaduses (1128/1996) sätestatud 

ülesannetega. 

 

Kutsehariduse seaduse (630/1998) kohast kutsealase põhiõppe korraldamise luba omava valla või 

koostööpiirkonna elanike arv peab olema vähemalt 50 000. 

 

Valla ja koostööpiirkonna moodustamisele lõikes 3 ja 5 kehtestatud rahvaarvu alastest nõuetest võib 

loobuda, kui: 

1) tegevusliku terviku moodustamine ei ole saarestikulise ülesehituse või pikkade vahemaade 

tõttu lõikes 1 ja 2 sätestatud viisil võimalik; 

2) see on vajalik soome- või rootsikeelsete elanike keeleliste õiguste kaitseks; 

3) see on vajalik saami keelt ja kultuuri puudutavate õiguste kaitsmiseks, või 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971159
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070169#a169-2007
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971196
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971196
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091698
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070169#a29.4.2011-384
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630
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4) Vabariigi Valitsus annab valdadele õiguse teha erand lõikes 3 sätestatud rahvaarvu nõuetest, 

sest tegevusliku terviku moodustava valla või koostööpiirkonna moodustamiseks on piirkondlikke 

olusid arvestades tehtud valdades piisavad otsused. 

Valla või koostööpiirkonna rahvaarv peab vastama lõike 3 nõuetele hiljemalt 1. jaanuaril 2013. 

 

§ 5 a (29.4.11/384) Vabariigi Valitsuse volitused valdade ühinema kohustamisel 

 
Kui vald ei täida § 3 lõikes 3 sätestatud rahvaarvu nõudeid kas iseseisvalt või koostööpiirkonda kuuludes, 

võib Vabariigi Valitsus otsustada, et vald liidetakse juba moodustatud koostööpiirkonnaga või et vald 

moodustab koos teiste valdadega täielikult uue koostööpiirkonna. Kui moodustatud koostööpiirkonnale ei 

ole antud § 5 lõikes 3 sätestatud ülesandeid, võib Vabariigi Valitsus valdade eest otsustada, et nimetatud 

ülesanded lähevad üle koostööpiirkonnale. 

 

Vabariigi Valitsus võib otsustada: 

1) millised vallad kuuluvad koostööpiirkonda; 

2) koostööpiirkonna õigusliku vormi üle vastavalt § 5 lõikele 2; 

3) koostööpiirkonna otsuste tegemise eest vastutavate organite ja nende moodustamise ning 

nendes hääleõiguse jagunemise üle; 

4) valdade liidu asutamislepingusse või koostööpiirkonna moodustamist käsitlevasse lepingusse 

kuuluvate asjade üle; 

5) koostööpiirkonnale üle antavate sotsiaaltöö ja tervishoiu ülesannete üle vastavalt § 5 lõikele 3 

ja 4 ning ülesannete üleandmise tähtaja üle; 

6) viisi üle, kuidas vallad on kohustatud rahastama koostööpiirkonnale üle antud ülesandeid; 

7) töötajate võimaliku üleviimise üle koostööpiirkonna teenistusse, ja 

8) muude võimalike koostööpiirkonna moodustamiseks vajalike küsimuste üle. 

 

Kui piirkonnas ei suudeta kohalikke olusid arvestades muul viisil moodustada tegevuslikku tervikut, võib 

Vabariigi Valitsus valdu koostööle kohustades otsustada, et koostööpiirkonda kuulub ka § 5 lõike 6 

punktis 1 nimetatud vald või vald, mis vastab § 5 lõikes 3 sätestatud rahvaarvunõudele. 

 

Käesolevas paragrahvis kirjeldatud Vabariigi Valitsus otsus kehtib kuni vallad koostöökohustust täites 

teistmoodi otsustavad. 

 

§ 5 b (29.4.11/384) Valdade koostööle kohustamise menetlus 

 
Vabariigi Valitsus võib algatada § 5a sätestatud menetluse, kui vald ei ole 2011. aasta augusti lõpuks 

teinud siduvat otsust § 5 lõikes 3 nimetatud teenuste korraldamise kohta sätestatud kohustuste täitmiseks. 

Vabariigi Valitsus peab § 5a sätestatud otsuse tegema 2012. aasta augusti lõpuks. Otsus tehakse 

rahandusministeeriumi ettepanekul ja valmistatakse ette koostöös sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumiga. 

 

Vabariigi Valitsus peab enne § 5a sätestatud otsuse tegemist ära kuulama varem moodustatud 

koostööpiirkondadesse kuuluvad ja nendega liidetavad vallad ning Vabariigi Valitsus otsusega 

moodustatavasse uude koostööpiirkonda liidetavad vallad.  

 

Kui Vabariigi Valitsus otsustab liita valla varem moodustatud koostööpiirkonnaga, kohaldatakse liidetava 

valla suhtes § 5a lõike 2 punktides 2–8 nimetatud küsimustes koostööpiirkonda kuuluvate valdade vahel 

koostööpiirkonna alases koostöölepingus kokku lepitut. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070169#a29.4.2011-384
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070169#a29.4.2011-384
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Vallad või koostööpiirkonnad peavad esitama rahandusministeeriumile § 5 teenuste osutamiseks 

sätestatud kohustuste täitmise hindamiseks vajalikud andmed, nii nagu see rahandusministeeriumi 

määrusega täpsemalt sätestatakse. 

 

§ 6 Suuremat rahvaarvu eeldavad teenused 

 
Suurt elanike arvu eeldavate teenuste tagamiseks jagatakse riik eriravi seaduse § 7 loetletud valdade 

liitudeks. Vald peab kuuluma ühte valdade liitu. Hääleõiguse kohta valdade liidus kehtib eriravi seaduse 

§ 17 sätestatu, kui vallad ei lepi kokku teistmoodi. 

 

Valdade liit peab: 

1) valla määratud ulatuses vastutada teenuste eest, mis on sätestatud eriravi seaduses ja arengupuudega 

inimeste erihoolduse seaduses; 

2) edendada piirkonnas tegelemist tervise, teovõime ja sotsiaalse turvalisuse küsimustega, ja 

3) tegeleda muude nimetatud seadustes sätestatud küsimustega. 

Vald võib anda valdade liidule ka muid ülesandeid. 

 

Kakskeelsed ja ükskeelsed rootsikeelsed vallad on lisaks selliste valdade liitude liikmed, mille ülesandeks 

on tagada oma liikmesvaldades rootsikeelsete teenuste osutamine eraldi kokkulepitud tööjaotuse kohaselt. 

 

Osa eriravi alla kuuluvatest tegevustest ja hoiust koondatakse riiklikult mõnesse erivastutusalasse. 

Eduskunnale esitamiseks valmistatakse ette valitsuse ettepanek eriravi seaduse muutmise kohta nii, et 

Vabariigi Valitsus määrusega sätestataks, millised uuringud, tegevused ja hoid kuuluvad eriravi alla ning 

millised neist riiklikult kokku koondatakse. 

 

§ 7 Planeerimiskohustus mõnedes linnaregioonides 

 
Espoo, Helsingi, Kauniaise ja Vantaa linn (pealinnaregioon, pääkaupunkiseutu) peavad hiljemalt 

31. augustiks 2007 koostama kava selle kohta, kuidas parendada piirkonnas kohalike omavalitsuste 

piiride üleselt maakasutuse, elamise ja liikluse kokkusobitamist ning teenuste kasutamist, arvestades juba 

toimivaid koostöö arendamise hankeid. 

 

Turu, Porvoo, Pori, Hämeenlinna, Tampere, Lahti, Kotka, Lappeenrantaa, Mikkeli, Kuopio, Joensuu, 

Jyväskylä, Seinäjoki, Vaasa, Kokkola ja Oulu linn peavad koos allpool lõikes 3 nimetatud valdadega 

hiljemalt 31. augustiks 2007 koostama kava selle kohta, kuidas parendada piirkonnas kohalike 

omavalitsuste piiride üleselt lõikes 3 nimetatud piirkondades maakasutuse, elamise ja liikluse 

kokkusobitamist ning teenuste kasutamist, kui asjasse puutuvad vallad ise ei tunnista üksmeelselt kava 

koostamist mittevajalikuks. 

 

Eespool, lõikes 2 kirjeldatud kava tuleb koostada koos järgmiste valdadega: 

 

1) Turu linn koos Aura, Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko ja Vahtoga; 

2) Porvoo linn koos Askola, Myrskylä ja Pernajaga; 

3) Pori linn koos Luvia, Merikarvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Siikaineni ja Ulvilaga; 

4) Hämeenlinna linn koos Hattula, Hauho, Janakkala, Kalvola, Lammi, Rengo ja Tuulosega; 

5) Tampere linn koos Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärviga; 

6) Lahti linn koos Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola ja Orimattilaga; 

7) Kotka linn koos Hamina, Pyhtää ja Ruotsinpyhtääga; 

8) Lappeenrantaa linn koos Joutseno, Lemi ja Taipalsaariga; 

9) Mikkeli linn koos Hirvensalmi ja Ristiinaga; 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070169#a169-2007
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10) Kuopio linn koos Karttula, Maaninka ja Siilinjärviga; 

11) Joensuu linn koos Kontiolahti, Liperi ja Pyhäselkäga; 

12) Jyväskylä linn koos Jyväskylä valla, Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi ja Toivakkaga; 

13) Seinäjoki linn koos Ilmajoki, Lapua, Nurmo ja Ylistaroga; 

14) Vaasa linn koos Isonkyrö, Korsnäsi, Laihia, Maalahti, Maksamaa, Mustasaari, Oravaise, Vähäkyrö ja 

Vöyriga; 

15) Kokkola linn koos Kruunupyy ja Kälviäga, ja 

16) Oulu linn koos Hailuoto, Haukipudase, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhose, Oulunsalo, 

Tyrnävä ja Ylikiiminkiga. 

 

§ 8 Valdadelt riigile üleantavad kohustused 

 
Riigi korraldatavaks ja rahastatavaks muudetakse ülesanded, mis on vallale määratud: 

1) seaduses tarbijate nõustamise korraldamise kohta valdades (72/1992); 

2) lapse elatise tagamise seaduses (671/1998), kuid mitte toimingud ülalpidamiskohustuse tagamiseks, ja 

3) eestkostetoimingutes huvide esindamise teenuse korraldamise seaduses (443/1999). 

 

Riigi rahastatavaks määratakse kulutused, mis tekkivad vallale rahvatervise seaduses (66/1972), eriravi 

seaduses või vaimse tervise seaduses (1116/1990) määratud tegevuste osana: 

 

1) seoses nende isikute tervishoiu ja raviga, kelle tervishoiu tagamise või selle kulude katmise eest 

vastutab Soome riik Euroopa Liidu seaduste või Soome sõlmitud rahvusvaheliste lepingute alusel; 

2) seoses laste seksuaalset ärakasutamist puudutava uurimisega, ja 

3) seoses kohtupsühhiaatrilise uurimisega. 

 

Eespool nimetatud tegevuste korraldamine ja rahastamine muudetakse riigi ülesandeks hiljemalt 

1. jaanuarist 2009. 

 

Seadus tarbijate nõustamise korraldamise kohta valdades 72/1992 on tunnistatud kehtetuks tarbijate 

nõustamise seadusega 800/2008, lapse elatise tagamise seadus 671/1998 on tunnistatud kehtetuks 

lapsetoetusseadusega 580/2008 ja eestkostetoimingutes huvide esindamise teenuse korraldamise seadus 

443/1999 on tunnistatud kehtetuks eestkostetoimingutes huvide esindamise teenuse korraldamise 

seadusega 575/2008. 

 

9 § (30.12.10/1406) § 9 muudetud kehtetuks seadusega 30.12.10/1406. 

 

3. peatükk 

Erisätted 

 

§ 10 Valla aruanne ja ümberkorralduste kava 
 

Vald peab hiljemalt 31. augustil 2007 esitama Vabariigi Valitsusele aruande vallas § 5 ja § 6 alusel 

tehtavatest toimingutest ja ümberkorralduste elluviimise kava (rakenduskava). Aruande ja rakenduskava 

otsustab vallavolikogu. 

 

Eespool lõikes 1 mainitud rakenduskava peab sisaldama: 

1) rahvastiku ja teenuste vajaduse analüüsi aastateks 2015 ja 2025; 

2) vallaseaduse § 65 lõike 1 kohast valla majanduskava ja, kui eelarvedefitsiiti ei suudeta majanduskava 

kestuse ajal katta, vallaseaduse § 65 lõike 3 kohane tegevuskava; 

3) kava selle kohta, kuidas vald kavatseb kasutada § 4 nimetatud vahendeid; 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070169#a169-2007
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920072
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080800
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980671
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080580
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990443
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080575
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4) teenustevõrgu katvuse aruannet, ja  

5) valla kesksete ülesannete täitmise korraldamise ja personaliressursside piisavuse ja arendamise kava. 

 

Kui vald otsustab teha vallapiiride muudatused 2009. aasta algusest, peab vald esitama vallapiiride 

muutmist käsitleva ettepaneku ja lõikes 1 mainitud aruande teenuste korraldamise kohta Vabariigi 

Valitsusele 2007. aasta lõpuks. Kui rahandusministeerium on otsustanud teha vallapiiride seaduse § 8 

kirjeldatud erianalüüsi või teostada nimetatud seaduse § 9 kohased tegevused, tuleb vallapiiride muutmist 

puudutav ettepanek siiski esitada 30. märtsiks 2008. (09.11.07/1002)  

 

§ 11 Riigi poliitika valdade suhtes ja riiklike toetuste süsteemi ümberkorraldamine 
 

Valdade ülesandeid ja nende rahastamist käsitlevat põhiteenuste programmi arendatakse edasi ja see 

muudetakse seadusel põhineva riigi ja valdade teavitamismenetluse püsivaks osaks. Põhiteenuste 

programmi kohased majanduslikud juhtimisvahendid muudetakse senisest tõhusamaks. 

 

Valdade rahastamise ja riiklike toetuste süsteem korraldatakse ümber, et luua lihtne ja läbipaistev kord. 

Ümberkorralduse eesmärk on kindlustada valdade maksutulu aluseid, muutes maksusoodustused riigi 

kohustuseks ning kõrvaldades valdade rahastamise korraldusega seotud valdade liitumise ja koostöö 

takistused. Eesmärgiks on ametkondlike riiklike toetuste ühendamine. 

 

Riiklike toetuste süsteemis arvestatakse valdade eritingimuste ja teenuste vajadusega. Maksutuludel 

põhinev riiklike toetuste ühtlustamise süsteem peab olema riigi ja valdade majanduslike suhete 

seisukohalt neutraalne. 

 

Käesolevas seaduses käsitletav ümberkorraldamine ei puuduta riigi ja valdade vahelist kulutuste jaotust. 

 

§ 12 Infosüsteemide ja ühisteenuste arendamine 

 
Riik ja vallad koostavad ühised standardid infosüsteemide koostoimimise tagamiseks ja edendavad koos 

uute teabehaldussüsteemide ja tegevusviiside ning elektrooniliste teenuste kasutuselevõtmist. 

Riik ja vallad võtavad kasutusele infotehnoloogilisi lahendusi toetava, organisatsioonide ja haldusalade 

vahelised piirid ületava ühise teenuste osutamise mudeli. 

 

§ 13 Töötajate olukord 

 
Käesoleva seaduse kohased ümberkorraldused ning seaduses sätestatud aruannete ja kavade koostamine 

toimuvad koostöös valdade töötajate esindajatega. 

 

Käesolevas seaduses mainitud ümberkorraldused, mis toovad kaasa töötajate tööandja muutumise, 

loetakse ettevõtte üleminekuks. 

 

Käesoleva seaduse § 5 ja § 6 kirjeldatud tegevuse ümberkorraldamise alusel ei ole tööandjal õigust 

lõpetada teenistussuhet töölepinguseaduse (55/2001) 7. peatüki  3 või vallaametniku seaduse (304/2003) 

§ 37 käsitletud majanduslikel või tootmisega seotud koondamise põhjustel. Töötaja või ametniku võib 

siiski koondada, kui ta keeldub vastu võtmast tööandja poolt talle pakutud töölepinguseaduse 7. peatüki 

§ 4 või vallaametniku seaduse § 37 kohast uut tööülesannet või ametit. Nimetatud keeld kehtib viis aastat 

pärast töötajate üleminekut uue tööandja teenistusse. Keeld puudutab eespool mainitud ümberkorralduste 

sihtmärgiks olevate teenuste osutamisel uue ja vana tööandja teenistuses olevaid töötajaid tervikuna. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070169#a9.11.2007-1002
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§ 14 Korraldused teabe esitamise kohta 

 
Vabariigi Valitsus määrusega sätestatakse üksikasjalikumalt § 7 kohaste kavade ja § 10 kohaste aruannete 

ja tegevuskavade ülesehitus ja see, millisel viisil kavad ja aruanded Vabariigi Valitsusele esitatakse. 

Lisaks kehtestatakse Vabariigi Valitsus määrusega, milliseid teenuseid § 10 lõike 2 punktis 4 mainitud 

aruanne teenustevõrgu katvuse ja § 10 lõike 2 punktis 5 mainitud valla kesksete teenuste korraldamise 

kava käsitlevad. 

 

4. peatükk 

Jõustumissätted 

 

§ 15 (29.04.11/384) Jõustumine 

 
Käesolev seadus jõustub 23. veebruaril 2007 ja kehtib 2012. aasta lõpuni. 

 

Vaatamata lõikes 1 sätestatule rakendatakse § 5 ja Vabariigi Valitsus § 5a alusel sätestatud koostöö 

kohustused on jõus 2014. aasta lõpuni. Lisaks sellele võib Vabariigi Valitsus 2014. aasta lõpuni muuta 

oma kehtestatud koostöökohustusi ja kohustada valda koostööle vastavalt § 5, 5a ja 5b sätestatule. 

Vabariigi Valitsus võib siiski kohustada valda tegema koostööd ainult siis, kui vald on otsustanud § 5 

lõikes 3 mainitud ülesanded täita teistmoodi, kui ta on teatanud Vabariigi Valitsusele § 5 lõike 4 põhjal ja 

valla otsus ei vasta § 5 sätestatule ülesannete täitmise kohta. 

 

Käesoleva seaduse § 5 lõikes  3 sotsiaalhoolekande kohta valdades ja koostööpiirkondades sätestatut 

rakendatakse sotsiaalhoolekandetegevuses alates 2015. aasta alguses. Vald võib taotleda Vabariigi 

Valitsuselt sotsiaalhoolekandetegevuse üleandmise kohustusest erandit vastavalt 

sotsiaalhoolekandeseaduse (710/1982) § 2a sätestatule. 

 

Kui § 5 ja § 6 sätestatud korraldused tehakse enne 2012. aasta lõppu, kohaldatakse § 13 lõikes 3 

sätestatud töösuhte lõpetamise kaitset ka pärast 2012. aastat ümberkorralduste alla kuulunud töötajate 

suhtes. Kui koostööpiirkonnale antakse pärast 2012. aastat üle § 5 lõike 3 kohaselt 

sotsiaalhoolekandetegevusi, kohaldatakse § 13 lõikes 3 sätestatud töösuhte lõpetamise kaitset valdades ja 

koostööpiirkondades üleantavates tegevusvaldkondades töötavate töötajate suhtes 2017. aasta lõpuni. 

 

Valitsuse ettepanek HE 155/2006, halduskomisjoni arvamus 31/2006, Eduskunna vastus 

259/2006  

 

 

Tõlge: Mikk Lõhmus/Tallinna Tehnikaülikool 
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LISA 5 Soome pealinnapiirkonna kohaliku omavalitsuse üksuste 
jäätmehoolduse ja ühistranspordi koostöö seadus 
 
”Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta 

yhteistoiminnasta 6.11.2009/829” 

 

 

§ 1 Seaduse reguleerimisala 

 

Espoo, Helsingi, Kauniaise ja Vantaa linnade (edaspidi pealinnapiirkonna kohaliku omavalitsuse 

üksused) § 2 ja § 3 nimetatud ülesanded tuleb lahendada käesolevas seaduses sätestatud ulatuses 

üksuste koostöös . 

 

§ 2 Jäätmekäitlus 

 

Pealinnapiirkonna kohaliku omavalitsuse üksused lahendavad koostöös Jäätmeseaduses 

(646/2011) sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesanded, välja arvatud keskkonnakaitse alased 

ülesanded. 

 

Lõikes 1 nimetatud ülesannete eest vastutab omavalitsuste ühisasutus (omavalitsusliit) 

Ühisasutuse kohta kohaldatakse Kohaliku omavalitsuse seaduse 10. Peatükis sätestatut. 

 

§ 3 Ühistransport 

 

Pealinnapiirkonna kohaliku omavalitsuse üksused lahendavad koostöös järgmised ülesanded: 

 1) liikluse  ja ühistranspordi planeerimine; 

 2) avaliku liinivõrgu kujundamine ja vastavate riigihangete korraldamine; 

 3) ühistranspordi tariifide väljatöötamine ja piletisüsteemi kujundamine 

 

Lõikes 1 nimetatud ülesannete eest vastutab omavalitsuste ühisasutus (omavalitsusliit). 

Ühisasutuse kohta kohaldatakse Kohaliku omavalitsuse seaduse 10. Peatükis sätestatut. 

 

Ühisasutus lähtub oma tegevuses veevarustuse-, energeetika-, transpordi, - ja postiteenuse 

hankijatele riigihangete seadusega (349/2007) ettenähtust. 

 

Ühisasutus võib oma tegevuspiirkonnas anda trammi- ja metrooteenuse pakkujale kuni 15 

aastaks ainuõiguse. 

 

Ühisasutus võib halduslepingu alusel võtta endale Ühistranspordi järelevalve seaduses 

(469/1979) § 4 sätestatud kohustused. 

 

§ 4 Muud ülesanded 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070169#a169-2007
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Ühisasutuste põhilepinguga võib kokku leppida, et ühisasutus võtab endale ka teisi siin 

nimetamata ülesandeid. 

 

§ 5 Teiste kohaliku omavalitsuse üksuste osalemine ühisasutuses 

 

Ühisasutuse liikmeks võivad olla ka teised kohaliku omavalitsuse üksused 

 

§ 6 Jõustumine 

 

Käesolev seadus jõustub 15. novembril 2009. 

 

 

Tõlge: Mikk Lõhmus/Tallinna Tehnikaülikool 
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LISA 6 Soome Tampere piirkonna ühise jäätmehoolduse 
piirkonna alusdokumendid  
 

(avalikud ülesanded delegeeritud teisele kohaliku omavalitsuse üksusele) 
 

6.1 Koostööleping ühise jäätmehoolduse institutsiooni kohta. Seletuskiri 
 
”Uus 1.5.2012 jõustuv jäätmeseadus kohustab § 23

48
 alusel jäätmehoolduse ametiülesandeid täitval 

institutsioonil rajada ühine institutsioon, juhul kui kohalikud omavalitsused on vastavalt § 43
49

 

delegeerinud valla jäätmehoolduse korraldamisega seotud teenuste osutamise valla omandusse kuuluva 

äriühingu ülesandeks. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on selline mitme valla poolt loodud äriühing/firma 

täitmaks piirkonna jäätmehoolduse teenuseid. 

 

Kohalikud omavalitsused on delegeerinud või delegeerivad Pirkanmaan Jätehuolto Oy:le Jäätmeseaduse § 

43 alusel jäätmeseaduses sätestatud jäätmete vastuvõtu, transpordi ja sorteerimise, jäätmeseaduse § 82 

alusel määratud jäätmemaksude arveldamise ja § 93 lõikes 1 nimetatud jäätmenõustamise ning nendega 

otseselt seotud administratiivsed ülesanded, mis ei hõlma avaliku võimu teostamist. 

 

Varem pidi iga kohalik omavalitsus ise korraldama oma jäätmehoolduse ametiülesanded ehk avaliku 

võimu teostamise. Uus seadus kohustab kohalikke omavalitsusi rajama ühise institutsiooni, mis tegutseb 

kohalike omavalitsuste/valdade ühise jäätmehooldusinstitutsioonina. 

 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy-d omavad kohalikud omavalitsused on pidanud ühise institutsiooni loomise 

kohta läbirääkimisi. Läbirääkimistel on jõutud tulemusele, mille kohaselt moodustatakse jäätmehoolduse 

koostööpiirkond, kus Tampere linn toimib koostööpiirkonna peremeesomavalitsusena. Omavalitsuste 

ühise jäätmehoolduse institutsioonina tegutseb Tampere linna poolt asutatav uus jäätmehoolduskomisjon, 

                                                 
48

 § 43 Kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse ülesannete üleandmine  kohaliku omavalitsuse üksuste 

omanduses olevale äriühingule.  
Vald võib otsusega talle seadusega pandud ülesanded nagu jäätmete vastuvõtu, -veo, - töötluse, samuti sama seaduse 

§ 82-s järgi määratud jäätmemaksude arveldamise ja §-s 93 lg 1 määratud jäätmenõustamine ning nendega 

vältimatult seotud haldusülesanded, milles ei sisaldu avaliku võimu kasutamist üle anda selleks loodud äriühingule, 

mis on loodud valla poolt koos teiste valdadega. Vald vastutab, et üle antud teenindustegevused saavad korraldatud 

selle seaduse ja selle seaduse rakendusaktide kohaselt. Valdade omanduses oleva äriühingu personal peab vastama 

esmajärjekorras avaliku halduse kriminaalõiguse ametivastutust puudutavatele sätetele. Äriühing peab täitma avalik-

õiguslikule organisatsioonile kehtivaid nõudeid (seadus 621/1999), seadust elektroonilise asjaajamise kohta 

ametiasutustes (13/2003), haldusõigusseadust ja keeleseadust (423/2003). Kahju hüvitamise vastutust käsitletakse 

kahjuhüvitamise seaduse alusel (412/1974). Teenuste hankeid teostatakse riigihankeseaduse alusel. 
49

 § 23 Kohaliku omavalitsuse jäätmehooldusinstitutsioon 

Vallale  kuuluvate käesoleva seaduse kohaste jäätmehoolduse ametiülesannete eest vastutab valla poolt  kohaliku 

omavalitsuse seaduses (365/1995) määratud institutsioon (valla jäätmehooldusinstitutsioon) Kui vald on vastavalt § 

43 delegeerinud jäätmehoolduse korraldamisega seotud teenuse lahendamise valla omandisse kuuluvale äriühingule, 

siis valla jäätmehooldusinstitutsioonina toimib koostööpiirkonna kohalike omavalitsuste ühine institutsioon või 

nende poolt asutatud kohalike omavalitsuste liit vastavalt kohaliku omavalitsuse seadusele. 

Kohaliku omavalitsuse jäätmehooldusinstitutsioon võib delegeerida enda käesolevas seaduses sätestatud volitusi 

ametiisikule/ametikandjale  vastavalt sellele, kuidas kohalikus omavalitsuse seaduses on ette nähtud. 

Ametiisiku/ametikandja(„viranhaltija“) suhtes kohaldatakse täpsemalt, milliseid ametniku/ameti(„viranomainen“) 

täidetavaid ülesandeid  ja edasikaebamisi  talle edasi saadetakse. 
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kuhu kuulub kokku 12 liiget ja neil kõigil oma isiklikud asendusliikmed. Tampere linn kui 

peremeesomavalitsus valib 7 liiget, Tampere linna regiooni omavalitsused valivad kokku 2 liiget ning 

muud kohalikud omavalitsused kokku 3 liiget. Tampere linna regiooni kohalikud omavalitsused ja muud 

omavalitsused lepivad omakeskis kokku, millisel rotatsioonipõhimõttel nende liikmed ja asendusliikmed 

valitakse.  

 

Jäätmehoolduskomisjoni pädevusvaldkonda kuuluvate küsimuste ettevalmistamise ja rakendamise eest 

kannab hoolt Tampere linn.  

 

Jäätmehoolduskomisjoni ülesanne on langetada otsused Jäätmeseaduses sätestatud ametiülesannete kohta, 

milleks on muuhulgas otsused jäätmekäitlusmääruste, jäätmeveo korraldamise, jäätmemaksu tariifi 

heakskiidu, jäätmemaksude sissenõude, jäätmemaksu kohta tehtud meeldetuletuste ning jäätmemaksude 

soodustuste tegemise kohta. Nendesse seaduslikesse ametiülesannetesse ei saa rakendada kohaliku 

omavalitsuse seaduse kohast tõstatamisõigust (”otto-oikeus”). Vastu võetud otsused võib edasi kaevata 

halduskohtusse. 

 

Ühise jäätmekäitlusinstitutsiooni ehk Tampere linna jäätmehoolduskomisjoni ja selle otsuste koostajate 

kulud kaetakse vastavalt jäätmeseadusele jäätmehoolduse klientide poolt makstavast jäätmemaksust. 

 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy asutaja-omavalitsused on omal ajal sõlminud osanike lepingu firma 

juhtimiseks ja piirkonna jäätmehoolduse korraldamiseks. Osanikest kohalikud omavalitsused peavad 

läbirääkimisi Pirkanmaan Jätehuolto Oy osanike lepingu ja põhikirja muutmise kohta jäätmeseaduse ja 

käesoleva koostöölepingu nõuetele vastavateks. Vajadusel sõlmivad kohalikud omavalitsused firmaga 

teenuslepingu. 

 

Koostööleping tuleb vastu võtta kõikide lepingu kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudes enne 

1.5.2012. Peale selle tuleb valida liige või asendusliige jäätmehoolduskomisjoni. Liige või asendusliige 

valitakse selle kohaliku omavalitsuse üksuse poolt, kelle kätte on vastav kokkuleppeline järjekord 

jõudnud. 

 

Tampere Linnavolikogu kiidab heaks jäätmekäitluskoja loomiseks nõutud Tampere linna komisjonide 

põhimääruse muudatused. Põhimääruse eelnõu on koostöölepingu lisa. " 
 

6.2 Koostööleping Tampere piirkonna jäätmehooldusinstitutsiooni toimimise 
kohta 
 

1. Lepingu osapooled 

 

Käesoleva lepingu kokkuleppivateks osapoolteks on järgmised Pirkanmaan Jätehuolto Oy 

asutanud kohalikud omavalitsused: 

 
1. Tampereen kaupunki (Tampere linn) 

2. Hämeenkyrön kunta (Hämeenkyrö vald) 

3. Ikaalisten kaupunki (Ikaalinen linn) 

4. Juupajoen kunta (Juupajoki vald) 

5. Kangasalan kunta (Kangasala vald) 

6. Lempäälän kunta (Lempäälä vald) 

7. Mänttä-Vilppulan kaupunki (Mänttä-Vilppula linn) 

8. Nokian kaupunki (Nokia linn) 
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9. Oriveden kaupunki (Orivesi linn) 

10. Parkanon kaupunki (Parkano linn) 

11. Pirkkalan kunta (Pirkkala vald) 

12. Pälkäneen kunta (Pelkäne vald) 

13. Ruoveden kunta (Ruovesi vald) 

14. Sastamalan kaupunki (Sastamala linn) 

15. Vesilahden kunta (Vesilahti vald) 

16. Virtain kaupunki (Virrat linn) 

17. Ylöjärven kaupunki (Ylöjärvi linn) 

 

Märgitakse, et lepinguosalistele kohalikele omavalitsustele (”sopijakunnat) kuulub Pirkanmaan 

Jätehuolto Oy, mis loodi tegevuspiirkonna jäätmehoolduse korraldamise, arendamise ja 

säilitamise eesmärgil. 

 

Märgitakse, et Sastamala linn omab Pirkanmaan Jätehuolto Oy osakuid praegusel hetkel ainult 

Muohijärvi ja Suodenniemi piirkondade osas, mis kuuluvad firma tegevuspiirkonda. 

 

Kohaliku omavalitsuse üksus mis peale antud lepingu allkirjastamist omab Pirkanmaan 

Jätehuolto Oy osakuid ja mis on delegeerinud firmale Jäätmeseaduse § 43 alusel valla 

jäätmehoolduse korraldamisega seotud ülesande, saab samuti käesoleva lepingu osapooleks ning 

nõustub järgima käesolevas lepingus kehtestatut. 

 

2. Lepingu eesmärk 

 

Selle lepingu eesmärgiks on kokku leppida lepingus osalevate kohalikele omavalitsustele 

(”sopijakunnat”) kuuluva alates 1.5.2012 jõustuva jäätmeseaduse (646/2011) kohase 

jäätmehoolduse ametiülesannete korraldamise kohta Jäätmeseaduse § 23 järgselt nii, et Tampere 

linn toimib „Vallaseaduse“ („Kuntalaki“) järgsena jäätmehoolduse koostööpiirkonna 

peremeesomavalitsusena/. 

 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy-d asutades on kohalikud omavalitsused otsustanud, et piirkonnas 

töötab jäätmeseaduse poolt ettenähtud kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud jäätmevedu, ning 

et äriühingu tegevus ja majandus põhinevad käesolevale otsusele.  

 

Lepingu sõlminud kohalikud omavalitsused kohustuvad oma tegevuses järgima Pirkanmaan 

Jätehuolto Oy osanike lepingus (”osakassopimus”) kinnitatud eesmärke. 

 

3. Juhtimine ja otsuste tegemine 

 

Jäätmehoolduse alased avaliku võimu teostamise ülesanded antakse edasi Tampere linnale, kus 

Tampere linn toimib koostööpiirkonna peremeesomavalitsusena. 

 

Jäätmehoolduse koostööpiirkonna Kohaliku omavalitsuse seaduse § 77 alusel tegutseb kohalike 

omavalitsuste ühise jäätmehoolduse institutsioonina Tampere linna jäätmehoolduskomisjon, 

millesse kuulub kokku 12 liiget. 
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Tampere linnavolikogu valib 7 liiget ja neile isiklikud asendusliikmed, Tampere linna regiooni 

kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud valivad kokku 2 liiget ja neile isiklikud asendusliikmed 

ja teised kohaliku omavalitsuse üksused valivad kokku 3 liiget ja neile isiklikud asendusliikmed. 

Liikmed ja asendusliikmed valitakse Tampere linnaregiooni kohalike omavalitsuste vahel ja 

teiste kohalike omavalitsuste vahel kordamööda ühiselt kokkulepitavate põhimõtete kohaselt. 

 

Liikmed ja asendusliikmed peavad olema volikogu liikmed või asendusliikmed. 

 

Tampere linnavolikogu valib jäätmehoolduskomisjoni esimehe ja aseesimehe. 

 

Jäätmehoolduse juhtiva ametina ja raportöörina toimib Tampere linna keskkonnaarendamise 

amet või tema poolt ametisse nimetatud tellijarühma ametnik. 

 

Lisaks komisjoni liikmetele esitatavatele päevakorrapunktidele esitab raportöör 

koostööpiirkonda puudutavad päevakorrapunktid ja protokolli ka kõikidele lepingus osalevate 

kohalike omavalitsuste (”sopijakunnat) poolt määratud ametnikele. 

 

Juhtimises ja otsuste tegemisel järgitakse Tampere linna eeskirju ja juhiseid. 

 

Tampere linna komisjonide põhimääruse § 3-ga muudetakse käesolevale lepingule vastavaks. 

Komisjonide põhimääruse § 11-le Komisjoni eriülesandeid ja otsustusõigust käsitlevasse osasse  

lisatakse sätted jäätmehoolduskomisjoni ja selle ülesannete kohta. Põhimääruse eelnõu on lisatud 

käesoleva koostöölepingu juurde. 

 

Kui Tampere linna komisjonide põhimäärust muudetakse jäätmehoolduse ametiülesannete 

korraldamise osas, siis konsulteerib Tampere linn lepingus osalevate kohalike 

omavalitsustega(”sopijakunnat”) enne muutuste tegemist. 

 

4. Jäätmehoolduskomisjoni ametiaeg 

 

Jäätmehoolduskomisjoni ametiaeg on sama kui Tampere linna komisjonidel. Tampere 

linnavolikogu kehtiva otsuse kohaselt on komisjoni ametiaeg kaks aastat. 

 

5. Jäätmehoolduskomisjoni ülesanded 

 

Jäätmehoolduskomisjoni ülesandeks on toimida Jäätmeseaduse järgselt kohalike omavalitsuste 

jäätmehooldusinstitutsioonina, mille kohustuseks on Jäätmeseaduses määratud ametiülesannete 

otsustamine/määramine. 

 

Seaduslikud ametiülesanded sisaldavad otsuste tegemist järgmistes valdkondades: 

 

 jäätmekäitlusnormid/määrused; 

 korraldatud jäätmeveo korraldamine; 

 jäätmemaksu määrade kehtestamine; 

 jäätmemaksude sissenõudmine; 

 Jäätmemaksu kohta tehtavad meeldetuletused 
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 Jäätmemaksu soodustuste määramine. 

 

6. Tõstatamisõigus (”otto-oikeus”) 

 

Tampere linnavalitsusel ei ole tõstatamisõigust otsuste suhtes, mis käsitlevad eespool nimetatud 

Jäätmeseaduses sätestatud ametiülesandeid. Tampere Linnavalitsusel on Kohaliku omavalitsuse 

seadusele vastavalt tõstatamisõigus jäätmekäitluskoja poolt tehtud võimalike Kohaliku 

omavalitsuse seaduse järgsete otsuste suhtes. 

 

7. Koostöökohustus 

 

Jäätmehoolduskomisjon peab tegema koostööd kohalike omavalitsustega, 

keskkonnakaitseametiga ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy-ga. Jäätmehoolduskomisjon on peab 

tegevuspiirkonna kohalikele omavalitsustele ning nende keskkonna- ja 

tervisekaitseametnikele/ametitele ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy-le andma võimaluse esitada oma 

nägemus enne, kui tehakse lõplik otsus jäätmehooldusküsimuse kohta. 

 

Jäätmehoolduskomisjon peab oma tegevuspiirkonna kohaliku omavalitsuse, 

keskkonnakaitseametniku või Pirkanmaan Jätehuolto Oy poolt algatatud küsimuse, mis kuulub 

komisjoni pädevusvaldkonda, võtma arutlusele. 

 

8. Personal 

 

Jäätmehoolduskomisjoni pädevusvaldkonda kuuluvate küsimuste ettevalmistamise ja 

rakendamise eest kannab hoolt Tampere linn. 

 

9. Majandus ja finants/eelarve juhtimine 

 

Tampere linna elukeskkonnakomisjon kannab enda Tampere linnavolikogule esitatavasse 

eelarvesse rahalised vahendid jäätmehoolduse ametiülesannete korraldamiseks. 

 

Aastaeelarve ja -plaani koostamisel tuleb lepingus olevatele kohalikele omavalitsustele anda 

võimalus teha ettepanek koostöö eesmärkide, kavandatavate meetmete ja rahastamise kohta. 

Seetõttu tuleb järgmise kalendriaasta algne koostööeelarve ja majandusplaan toimetada lepingus 

osalevatele kohalikele omavalitsustele hiljemalt 31.8 ning vastu võetud/heaks kiidetud 

aastaeelarve ja majandusplaan hiljemalt 31.12. Aastaeelarve ja aastaplaan tuleb koostada nii, et 

tingimused koostöös läbiviidavate ülesannete täitmiseks on tagatud. 

 

10. Ühise jäätmehooldusinstitutsiooni tegevuse rahastamine 

 

Ühise jäätmekäitlusinstitutsiooni tegevuse rahastamine toimub lepingus osalevate kohalike 

omavalitsuste jäätmehoolduse klientidelt kogutava jäätmemaksu (sisaldub selles maksus). 

Tampere linn esitab Pirkanmaan Jätehuolto Oy-le arve jäätmekäitluskomisjoni kulude ning ühise 

jäätmehoolduse korraldamise kulude kohta kalendriaasta lõpuks. 
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Eelmise aasta raamatupidamise aastaaruande valmides esitab Pirkanmaan Jätehuolto Oy 

peremeesomavalitsusele tegelike kulude ja makstud arve vahe. Juhul kui tegelikke kulusid on 

rohkem, siis saadab peremeesomavalitsus arvelduse vahe Pirkanmaan Jätehuolto Oy-le 

maksmiseks. 

 

11. Koostöölepingu muutmine 

 

Käesolevasse koostöölepingusse tehakse muudatusi lepingus osalevate kohalike omavalitsuste 

volikogude ühisel otsusel. 

 

Juhul kui mõne kohaliku omavalitsuse/valla piirid muutuvad või Pirkanmaan Jätehuolto Oy 

tegevusala vallas muutub, kohustuvad kohalikud omavalitsused selles osas läbirääkimisi pidama 

käesolevase lepingusse vajalike muudatuste sisse viimise kohta. 

 

12. Teised lepingud 

 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy osanikena peavad kohalikud omavalitsused läbirääkimisi Pirkanmaan 

Jätehuolto Oy osanike lepingu ja põhikirja muutmise kohta jäätmeseadusele ja käesolevale 

lepingule vastaval viisil. 

 

13. Kahjuhüvituse vastutus 

 

Tekkinud kahju- ja tegevuskindlustuskulud kantakse jäätmekäitlusameti kuludesse, mis kaetakse 

10. punkti kohaselt. 

 

14. Erimeelsuste/vaidluste lahendamine 

 

Käesolevast lepingust tulenevad erimeelsused/vaidlused püütakse lahendada kohalike 

omavalitsuste vahelistel nõupidamistel. Vajaduse korral palutakse läbirääkimiste aluseks Soome 

omavalitsusliidu eksperdiaruanne. 

 

Kui kokkuleppele ei jõuta, siis lahendatakse küsimus haldusvaidlusena Hämeenlinna 

halduskohtus. 

 

15. Lepingu kehtivus ja ülesütlemine 

 

Käesolev leping jõustub 1.5.2012 ja kehtib tähtajatuna. Kui lepingus osalev kohalik 

omavalitsus(”sopijakunta”) loovutab Pirkanmaan Jätehuolto Oy aktsiad, lõpeb ka käesolev 

leping kõnealuse kohaliku omavalitsuse/valla osas. 
 

 

6.3 Tampere linna komisjonide põhimäärus 
 

”TAMPEREEN KAUPUNGIN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ” 
 

§ 1 Komisjonid ja allkomisjonid  
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Komisjonid on laste- ja noorteteenuste komisjon, eakate teenuste komisjon, tervist ja töövõimekust 

edendavate teenuste komisjon, kutseoskuste ja ettevõtluse komisjon, kultuuri- ja elukvaliteediteenuste 

komisjon ning elukeskkonnakomisjon. 

 

Komisjonide kohta kehtib seaduses ja teistes põhimäärustes sätestatule lisaks käesoleva põhimääruse 

sätted. 

 

Keskvalimiskomisjoni, valimiskomisjoni ja -toimkonna kohta sätestatakse kohalike omavalitsuse 

seadustes ja valimisseaduses. 

 

Revisjonikomisjoni tegevuse põhimõtted on sätestatud revisjonikomisjoni põhimääruses/põhikirjas. 

 

Lisaks nendele komisjonidele, mis, käesoleva põhimäärusega on ette nähtud, võib moodustada ka teise 

komisjoni ja allkomisjone. Otsustades moodustada komisjoni, määrab volikogu sellele ülesanded, 

otsustusõigused ning liikmete arvu. 

 

Tampere regiooni ühistranspordikomisjon sätestatakse selle komisjoni põhimääruses/põhikirjas. 

 

§ 2 Ametiaeg 

Komisjoni ametiaeg on sama kui linnavalitsuse ametiaeg, kui volikogu teisiti ei otsusta. 

 

§ 3 Koosseis 

Komisjoni kuulub lisaks abilinnapeale kümme (10) volikogu poolt valitud liiget ja igaühel neist on oma 

isiklik asendusliige. 

 

Liige ja asendusliige peab olema kas volitatud või saadiku asetäitja. 

 

Volikogu valib liikmete hulgast aseesimehe. 

   

Selles põhimääruses mainitud allkomisjonidesse valib komisjon selle ametiajaks viis (5) liiget ja igale 

liikmele isikliku asendusliikme, kui määruses pole teisiti ette nähtud/määratud. 

 

Komisjon määrab allkomisjoni koosseisu valitud komisjoniliikmete hulgast esimehe ja aseesimehe, kui 

määruses pole teisiti ette nähtud /määratud. 

  

Jäätmehoolduskomisjon 

 

Jäätmehoolduse koostööpiirkonna kohalike omavalitsuste ühise jäätmekäitlusinstitutsioonina töötab 

Tampere linna jäätmehoolduskomisjon, kuhu kuulub kokku kaksteist (12) liiget, kellele omakorda 

määratud asendusliikmed. Jäätmehoolduskomisjon on Tampere linna elukeskkonnakomisjoni 

allkomisjon. 

 

Tampere volikogu valib seitse (7) liiget ja määrab igaühele neist isikliku asendusliikme. Tampere linna 

regiooni vallad (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) valivad kokku kaks 

(2) liiget ja neile määravad isiklikud asendusliikmed ning teised koostööpiirkonna vallad (Hämeenkyrö, 

Ikaalinen, Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Virrat) kokku kolm (3) 

liiget ja neile isiklikud asendusliikmed. 

 

Liikmed ja asendusliikmed peavad olema volikogu liikmed või asendusliikmed. Liige või asendusliige ei 

pea olema volikogu elukeskkonna komisjoni liige või asendusliige, välja arvatud esimees. 
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Tampere linnavolikogu valib esimehe ja aseesimehe. 

 

§ 4 Komisjonide üldkohustused ja mõjuvõim 

. 

Komisjon vastutab volikogu ja linnavalitsuse poolt talle püstitatud strateegiliste, funktsionaalsete ja 

majanduslike eesmärkide täide viimise ning määruste/sätete/korralduste täitmise eest alluva tegevuse 

osas. 

 

Komisjoni kohustuseks oma tegevusvaldkonna osas on: 

 

1. Vastutada/(kooskõlastada) asutuste tegevus, kui mujal pole teisiti määratud. 

2. Vastutada/(kooskõlastada) teenuste korraldamise ja arendamise eest.  

3. Vastutada/(kooskõlastada) vallaelanike ja muude klientide teenusevajaduse välja selgitamise eest. 

4. Linnavalitsuse poolt vastu võetud juhiste ja tegevusplaanide alusel välja selgitada alternatiivsed 

teenuste pakkumise võimalused ning valida nende hulgast linna seisukohalt eesmärgikohaseimad. 

5. Teenusepakkujate valimine otsustatud piirides. 

6. Teenuselepingute ja teiste oluliste lepingute vastu võtmine ning nende järgimine. 

7. Teenusestrateegia/teenindusstrateegia vastu võtmine. 

8. Tellija aastaplaani ettepaneku vastu võtmine. 

9. Tellija aastaplaani vastuvõtmine ja selle täitmise kontrollimine. 

10. Püstitatud eesmärkide ja üldise säästlikkuse täitmise eest vastutamine/(kooskõlastamine). 

11. Lepingukontrolli, tellija tootekategooriate, kvaliteedikontrolli ja hindamise eest 

vastutamine/(kooskõlastamine). 

12. Tellija aastaaruannete ja juhistele vastavate kontsernihalduse vaheraportite vastu võtmine ning 

tellija muu aruandluse/raportite eest vastutamine. 

13. Üldise sotsiaalpoliitilise arengu jälgimine, vajalike aruannete tegemine ja vajadusel ekspertide 

kuulamine ning koostöö nendega ülesandes nõutud ulatuses. 

14. Teha omapoolne otsus regionaalkoostöö kohta volikogu ja linnavalitsuse poolt paika pandud 

põhimõtetest ja juhistest lähtudes. 

15. Vallaelanike osalemis- ja mõjutamisvõimaluste eest vastutamine ning kliendihalduse arendamine 

teenuste korraldamises. 

16. Klienditeeninduse eest vastutamine/(kooskõlastamine). 

17. Tegevusega seotud kommunikatsiooni eest vastutamine/(kooskõlastamine). 

18. Hea juhtimis- ja haldustava, riskijuhtimise ja sisekontrolliga seonduvate tegevuste vastu võtmine 

19. Otsustamine abirahade ja toetuste andmise, välja arvatud teenuselepingutes nimetatud 

tootmistoetuste, kohta. 

20. Teenuste ja toodete eest tasu määramine, kui mujal ei ole teisiti määratud. 

21. Hüvitiste andmise kohta otsustamine ettenähtud piirides. 

22. Otsuse tegemine varade raamatupidamisest eemaldamise ja (sisse)nõuetest loobumise kohta. 

23. Otsustamine kaebuse esitamise õiguse kasutamise võimaluste kohta. 

24. Vajadusel muude volikogu ja linnavalitsuse menetleda tulnud küsimuste ettevalmistamine. 

25. Otsustama pädevuse piires käesolevas põhimääruses nimetatud küsimuse lahendamise edastamise 

kohta ametiasutusele, mis selle otsuse tegemise osas toimib komisjoni järelvalve all, ning 24) 

punkti puhul ka esimehe lahendada. 

 

§ 5 Komisjonide eriotsustusõigus 

 

Eriotsustusõigust kohaldatakse lisaks vastavalt § 4 sätetele: 

  

§ 6 Laste- ja noorteteenuste komisjoni eriülesanded ja otsustusõigus 
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Laste- ja noorteteenuste komisjoni(alaealiste komisjon) ülesandeks on tellijana korraldada laste ja noorte 

(alla 21. aastased) kasvamist toetavate teenustena: päevahoid, mis sisaldab koduhoidu ja erahoiu toetust; 

põhiharidus, mis sisaldab eelkooli haridust ning hommiku- ja pärastlõunategevust; sotsiaalhoolekande- 

või samaväärses seaduses nimetatud sotsiaalteenused, välja arvatud tervist ja töövõimekust edendavate 

teenuste komisjonile kuuluvad ülesanded; nõuandla teenused; koolitervishoid; põhitervishoiu avatud 

teenustest psühholoogiteenused, kõneteraapia ja toitumisplaneerimine/-kasvatus; noorte 

psühhiaatriateenused; ning laste ja noorte kultuuri- ja huvialateenused, välja arvatud raamatukogu-, 

kehakultuuri-, muusikakasvatus- ja muuseumiteenused ning vabatahtliku haridustöö teenused, kui 

järgnevalt (all pool) teisiti ei märgita. 

 

Komisjoni ülesanne on korraldada tellijana ka laste ja noorte ”Taidekaari-tegevust”(Kunstikaar-

huvialategevus/ring), igas vanuses inimeste sotsiaalvalvet, noortekeskuse teenuseid, koolitervishoidu, 

suutervishoiuteenused/hambaarstiteenused alla 18. aastastele ning noorsooteenuseid alla 29. aastastele.  

 

Komisjon toimib eespool nimetatud valdkondades õiguse mõistes mitmeliikmelise institutsioonina ja 

kasutab sellele organile seadustes ettenähtud otsustusõigust. 

 

Komisjon kiidab heaks haridusasutusega ühiselt koostatud valla õppekava ja eelkooliealiste kasvatuskava. 

 

Komisjoni alluvusse kuuluva sotsiaalhoolekande osas tegutseb juhtiva ametiisikuna laste- ja 

noorteteenuste tellimise juht. 

 

§ 7 Eakate teenuste komisjoni eriülesanded ja otsustusõigus 

 

Eakate teenuste komisjoni ülesanne on tellijana korraldada eakate (alates 65. aastased) tervist ja heaolu 

ülalpidavate teenustena: koduteenus ja teised kodus elamist toetavaid teenused, kui käesolevas 

põhimääruses ei ole teisiti määratud; ning perehoolekanne, eakate kultuuritegevused, gerontoloogiline 

sotsiaaltöö ja kodu- ja elukohateenused. 

 

Lisaks eelnevale on komisjoni kohustuseks tellijana korraldada igas vanuses inimeste põetamist nii 

hoolekandeasutustes kui ka kodus, üle 21. aastaste pereliikmete hooldustoetus ning üle 74. aastaste 

suutervishoid. 

 

Komisjon toimib eespool nimetatud valdkondades õiguse mõistes mitmeliikmelise institutsioonina ja 

kasutab sellele organile seadustes ettenähtud otsustusõigust. 

 

Komisjoni alluvusse kuuluva sotsiaalhoolekande osas tegutseb juhtiva ametiisikuna eakate teenuste 

plaanimise projektijuht. 

 

§ 8 Tervist ja töö(tegevus)võimekust edendavate teenuste komisjoni eriülesanded ja otsustusõigus 

 

Tervist ja töö(tegevus)võimekust edendavate teenuste komisjoni ülesanne on tellijana korraldada igas 

vanuses inimestele põhitervishoiu avatud teenuseid, välja arvatud laste- ja noorteteenuste ning eakate 

teenuste komisjonidele kuuluvate ülesannete hulgas olevate teenuste korraldamist; eriarstiabi, 

invateenused, vaimsete puuetega inimeste eriravi, toimetulekutoetus, rehabiliteeriv töötegevus, uimastite 

ennetustöö, uimastite võõrutusraviteenused, välja arvatud noortekeskuse teenused; psühhiaatriateenused, 

välja arvatud noortele mõeldud psühhiaatriateenused; teenused sisserändajatele ning 18-74. aastaste 

suutervishoid. 
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Komisjoni ülesandeks on ka tellijana korraldada tööealistele inimestele (21-64. aastased) töövõimet ja 

tervist edendavatevate/ülal pidavate teenustena täisealiste sotsiaaltööd ning elamumajandusteenuseid. 

 

Komisjon toimib eespool nimetatud valdkondades õiguse mõistes mitmeliikmelise institutsioonina ja 

kasutab sellele organile seadustes ettenähtud otsustusõigust. 

 

Komisjon toimib ka muudes kui käesolevas põhimääruses mainitud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkondades 

vastavale organile määratud ülesannetes õiguse mõistes mitmeliikmelise institutsioonina ja kasutab sellele 

organile seadustes ettenähtud otsustusõigust 

 

Komisjon on tarbekaupade ja tarbijateenuste turvalisuse seaduses nimetatud vastutavaks 

ametiasutuseks/organiks ning kemikaalide järelvalveasutuseks.  

 

Tervist ja töö(tegevus)võimekust edendavate teenuste komisjon toimib tervisekaitseseaduses nimetatud 

tervisekaitseorganina/ametina, millele ravimiseaduse alusel kuulub nikotiinitoodete loa- ja 

järelvalvemenetlusega seotud otsustusõigus ja suitsetamise vähendamisega seotud seaduses sätestatud 

otsustusõigus. 

 

Komisjoni tegevuspiiresse jääb ka keskkonnatervishoid sisaldades ka toiduainete järelvalvet ning 

veterinaarteenuseid. 

 

Komisjoni alla kuulub allkomisjon, mille ülesandeks on komitee nimel vastu võtta komiteele läbi 

vaatamiseks edasi saadetud sotsiaal- ja tervishoiu liikmemaksude kohta kehtestatud seaduse ja 

sotsiaalhoolekandeseaduse toel parandustaotlusega asjad. Allkomisjon otsustab arengupuude seaduse 

kohasele erihoolekande juhtkonnale määratud ülesannete kohta. 

 

Komisjoni alla kuuluva sotsiaalhoolekande osas on puuetega inimeste teenuste puhul juhtivaks 

ametikandjaks puuetega inimeste teenuste planeerimise juht ning sotsiaaltöö ja sellega seonduvate 

uimastivastaste teenuste ja vaimse tervise teenuste osas on juhtivaks ametikandjaks sotsiaaltöö 

planeerimise juht. 

 

§ 9 Kutseõppe ja ettevõtluse komisjoni eriülesanded ja otsustusõigus 

 

Kutseõppe ja ettevõtluse komisjoni ülesanne on tellijana korraldada kutseõppe ja ettevõtluse edendamise 

teenuseid. Nendeks teenusteks on teise astme õpe ehk keskharidus ja kutseharidus*(*Soome 

haridussüsteem jaguneb põhikooliõppeks, teise astme õppeks, kõrgharidustaseme õppeks ja täiskasvanute 

õppeks), täiskasvanute kutseharidus ning oskuste, ettevõtluse ning tööhõive edendamine. 

 

Komisjon vastutab linna hariduspoliitika(koolituspoliitika) suuniste määratlemise eest ning 

koolituspoliitilise juhtimise eest, põhiharidust arvesse võtmata. 

 

Komisjon vastutab maapiirkondade halduse kohalike ametiasutuste ülesannete täitmise eest. 

 

Komisjon võtab vastu ettevõtjatega koostöös koostatud kohaliku omavalitsuse tasemelise õppekava. 

 

Komisjonil on õigus määrata ametisse kutseõppe nõuandekomiteed. 

 

§ 10 Kultuuri- ja elukvaliteediteenuste komisjoni eriülesanded ja otsustusõigus 

 

Kultuuri- ja elukvaliteediteenuste komisjoni ülesandeks on tellijana korraldada kultuuri ja elukvaliteeti 

edendavaid teenuseid, kui käesolevas  põhimääruses pole teisiti määratud. Nendeks teenusteks on 
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raamatukogu-, muuseumi-, kultuuri- ja kehakultuuriteenused, kunsti põhiõpetus ja vaba haridustöö 

teenused. 

 

Komisjon otsustab volikogu poolt kinnitatud tingimustel toetuse andmise kohta kunstnikele ja 

linnaorkestri muusikutele. 

 

§ 11 Elukeskkonnakomisjoni eriülesanded ja otsustusõigus 

 

Elukeskkonnakomisjoni ülesanne on tellijana korraldada linna maaomandi arendamist, üld- ja 

detailplaneeringuid ning linnaruumi projekteerimist, ehitust ja hooldust puudutavaid teenuseid. Komisjoni 

ülesannete piiresse kuuluvad liikluskorraldus, välja arvatud keskkonna- ja ehituse allkomisjonile ning 

Tampere linnaregiooni ühistranspordikomisjonile kuuluvad ülesanded ning üldise vee- ja 

kanalisatsioonijaamade tegevusvaldkonna määramine. 

 

Komisjon toimib eespool nimetatud valdkondades õigusjärgse organina/ametiasutusena.  

 

Komisjon võtab vastu ainult detailplaneeringud, mis ei ole oma mõjult märkimisväärse tähtsusega. 

Detailplaneering on oma mõjult alati märkimisväärne, kui tegemist on piirkonna esimese 

detailplaneeringuga või detailplaneeringus kehtestatud kaitsemäärus tühistatakse või muudetakse või 

tehakse muul viisil erand detailplaneeringus sisalduva ehitatud keskkonna kaitsepõhimõtetes. Muidu 

planeeringu märkimisväärsus kaalutakse iga juhtumi puhul eraldi. 

 

Komisjonis töötab keskkonna- ja ehitusallkomisjon 

 

Keskkonna- ja ehitusallkomisjon toimib valla keskkonnakaitse-, looduskaitse-, ehitusjärelvalve- ja 

laagri/kämpinguametina, tänavate ja üldkasutavate alade korrashoiu ja puhastuse eest vastutava 

seadusjärgsena loa- ja järelvalveametina, pinnaseseaduses määratud loa- ja järelvalveametina ning 

ruumiandmete infrastruktuuri seaduse alusel ruumiandmeid haldava ametina. 

 

Keskkonna- ja ehitusallkomisjon toimib ametiasutusena nendes küsimustes, mis puudutavad iseseisva 

krundi vastuvõtmist, kinnisvara moodustamist ning muid mõõtmistöid. 

 

Keskkonna- ja ehitusallkomisjon toimib ametiasutusena küsimustes, mis puudutavad liiklusvahendite 

siirdamist/vedu. Keskkonna- ja ehituskomisjoni ülesandeks on korraldada ka parkimise järelvalvega 

seotud töid/tegevusi. 

 

Keskkonna- ja ehitusallkomisjon kasutab eratee seaduses teedekomisjonile kuuluvat otsustusõigust ja 

otsustab erateedele hooldus- ja remonditugede eraldamise kohta. 

 

Keskkonna- ja ehituskomisjon võib otsustada oma pädevusse kuuluva küsimuse edasi suunamise kohta 

sellele asutusele lahendada, mis selle otsuse tegemise puhul toimib komisjoni alluvuses. 

 

Komisjonis töötab jäätmehoolduskomisjon (allkomisjonina) 

 

Jäätmehoolduskomisjoni ülesandeks on tegutseda jäätmeseadusele vastava koostööpiirkonna kohalike 

omavalitsuste jäätmehoolduse ametina, mille ülesandeks on otsustada jäätmeseaduses sätestatud 

ametiülesannete kohta. 

 

Jäätmehoolduskomisjon võib otsustada oma pädevusse kuuluva küsimuse edasi suunamise kohta sellele 

asutusele lahendada, mis selle otsuse tegemise puhul toimib komisjoni alluvuses. 

 



 

 

70 

Jäätmehoolduskomisjon peab tegema koostööd kohalike omavalitsustega, keskkonnakaitseametiga ja 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy-ga. Jäätmehoolduskomisjon peab andma võimaluse tegevuspiirkonna 

kohalikele omavalitsustele ning nende keskkonna- ja tervisekaitseametitele ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy-

le esitada oma nägemus, enne kui võetakse vastu lõplik otsus jäätmete käitlemise määruste kohta. 

 

Jäätmehoolduskomisjon peab võtma tegevuspiirkonna kohaliku omavalitsuse, keskkonnakaitseameti või 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy algatusel tehtud jäätmehoolduskomisjoni pädevusse kuuluva küsimuse 

menetlusse. 

 

§ 12 Ettekandekomisjonis esitleb asjad tellija poolne juht või tema poolt volitatud ametnik. Abilinnapea 

võib teha ettekande. 

 

Allkomisjonides teeb ettekanded tellija poolne juht või tema poolt volitatud ametnik. 

 

§ 13 Abilinnapea tegevusvaldkonnad 

 

Abilinnapea tegevusvaldkonnad on: 

 

1. laste- ja noorteteenused 

2. oskus- ja ettevõtlusteenused ning kultuuri- ja elukvaliteediteenused 

3. tervist ja tegevus-/töövõimekust edendavad teenused ning eakate teenused 

4. linnaregiooni arendamisega seotud teenused. 

 

§ 14 Abilinnapea ülesanded ja otsustusõigus 

 

Lisaks linnavalitsuse põhimäärusega määratule on abilinnapea ülesandeks veel oma tegevuspiirkonnas 

edendada vallademokraatiat ja vallaelanike mõjuvõimu, tuues välja vallaelanike nägemusi otsuste 

tegemisel ning tegevusvaldkondades 

 

1. toimida komisjoni esimehena 

2. juhtida küsimuste menetlust komisjonide koosolekutel ja otsustada, millised küsimused mis 

järjekorras läbi võetakse 

3. määrata komisjoni ees esitatavate küsimuste ettevalmistamise suunistest tellija poolsele juhile 

4. esitada arvamusavaldusi, teha ettepanekuid ja kasutada komisjoni kõneõigust 

5. juhtida eelarvemenetlusprotsessi tegelikke teenuste lepinguläbirääkimisi ning jälgida lepingute 

rakendamist koostöös tellija poolse juhiga 

6. juhtida aastaaruande ja hankeplaani koostamist 

7. vastutada linna huvide esindamise eest, linna esindamise eest, rahvusvaheliste suhete ja eri 

sidusrühmadega konsulteerimise eest 

8. oma tegevusvaldkonna kommunikatsiooni juhtimine 

9. jälgida komisjoni alla kuuluvate ametiasutuste/ametnike otsuste seadusele vastavust ja 

asjakohasust ning vajadusel otsustada ”küsimuse avamise õiguse”(otto-oikeus) kasutamise kohta 

10. otsustab enda pädevusvaldkonda kuuluva küsimuse suunamise kohta ametikandja lahendada. 

 

§ 15 Tellija poolse juhi ülesanded ja otsustusõigus  

 

Tellija poolse juhi ülesanded on 

1. juhtida ettevalmistusi põhiprotsessis 

2. otsustada edasikaebamistega seotud avalduste vastu võtmise kohta 

3. vastutada teenuste tellimist puudutavate ja teiste komisjoni menetleda tulevate küsimuste 

ettevalmistamise eest 
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4. pidada teenuste lepinguläbirääkimised ja kontrollida lepingute täitmist 

5. otsustama hüvitistaotluse ja teiste taotluste algatamise kohta 

6. otsustama kaupade ja teenuste ostmise kohta ning otsustama komisjoni tegevusvaldkonna väliste 

lepingute vastu võtmise eest komisjoni poolt heaks kiidetud põhimõtete kohaselt, kui mujal ei ole 

määratud  või otsustatud teisiti. 

7. otsustab enda pädevusvaldkonda kuuluva küsimuse suunamise kohta ametikandja lahendada. 

 

§ 16 Dokumentide allkirjastamine 

 

Abilinnapea või tellija poolne juht või tema poolt nimetatud ametiisik allkirjastab tegevusvaldkonna 

dokumendid. 

 

§ 17 Eelarvevahendite käsutajad 

 

Tellija poolne juht või tema poolt nimetatud ametiisik kinnitab tegevusvaldkonna kulud ja 

tulud(eelarvevahendid). 

 
 

Tõlge: Mikk Lõhmus/Tallinna Tehnikaülikool 

Kristin Lepikson/Tallinna Tehnikaülikool 
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LISA 7 „Taani Kohalike omavalitsuste kohustusliku koostöö 
seadus“ 
 
 

”Lov om forpligtende kommunale samarbejder ” 
 

 

MEIE, MARGRETHE TEINE, Jumala armust Taani Kuninganna, kuulutame käesolevaga: Taani 

parlament Folketing on vastu võtnud ning Meie teadmisel ja nõusolekul kinnitanud järgmise seaduse: 

 

§ 1. § 2 lõike 1 alusel moodustatud omavalitsusrühmade volikogud teevad alates 1. jaanuarist 2007 

koostööd vastavalt käesoleva seaduse sätetele. 

Lõige 2. Koostöö hõlmab: 

 

1) tööhõivevaldkonda ulatuses, mis kuulub kohaliku omavalitsuse volikogu ülesannete hulka vastavalt 

a) aktiivse tööhõivepanuse alase vastutuse ja selle juhtimise seaduse § 13 lõigetele 2–5 ning selle 

alusel kehtestatud eeskirjadele ja 

b) sotsiaalvaldkonna õiguskindluse ja haldamise seaduse §-le 16 ulatuses, milles sätet kohaldatakse 

kohaliku omavalitsuse volikogu ülesannetel vastavalt punktile a, 

2) taastusravivaldkonda ulatuses, mis kuulub kohaliku omavalitsuse volikogu ülesannete hulka vastavalt 

a) tervishoiuseaduse §-le 140, 

b) sotsiaalteenuste seaduse §-le 44 vastavalt § 86 lõikele 2 ja §-dele 85 ja 86 ja 

c) sotsiaalvaldkonna õiguskindluse ja haldamise seaduse §-le 16 ulatuses, mis kuulub kohaliku 

omavalitsuse volikogu ülesannete hulka vastavalt punktile b, 

3) loodus- ja keskkonnakaitse valdkonda ulatuses, mis kuulub kohaliku omavalitsuse ülesannete hulka 

vastavalt 

a) keskkonnakaitseseadusele ja selle alusel kehtestatud eeskirjadele, 

b) veevarustusseadusele jm ja selle alusel kehtestatud eeskirjadele, 

c) saastunud pinnase seadusele ja selle alusel kehtestatud eeskirjadele, 

d) merekeskkonnakaitseseadusele ja selle alusel kehtestatud eeskirjadele, 

e) keemiliste ainete ja toodete seadusele ja selle alusel kehtestatud eeskirjadele, 

f) heitveerajatiste jm maksustamiseeskirjade seadusele ja selle alusel kehtestatud eeskirjadele, 

g) hermeetiliselt suletud kaadmiumnikkelakude (suletud kaadmiumnikkelpatareide) kogumise 

hüvitamise seadusele ja selle alusel kehtestatud eeskirjadele, 

h) tooraineseadusele ja selle alusel kehtestatud eeskirjadele, 

i) värvimullaseadusele ja selle alusel kehtestatud eeskirjadele, 

j) veekogude ja rahvusvaheliste looduskaitsealade keskkonnaeesmärkide jm seadusele 

(keskkonnaeesmärkide seadus) ja selle alusel kehtestatud eeskirjadele, 

k) looduskaitseseadusele, v.a selle § 35 lõige 11 ja § 49 lõige 3, ning selle alusel kehtestatud 

eeskirjadele, 

l) vooluveekogude seadusele ja selle alusel kehtestatud eeskirjadele, 

m) suvilate ja telkimise jm seaduse alusel kehtestatud eeskirjadele, 

n) planeerimisseaduse § 11 a punktile 7, § 11 e, lõikele 3, §-le 11 g ning peatükile 6 ja §-le 51 ja selle 

alusel kehtestatud eeskirjadele ulatuses, mis kehtib seaduse §-s 11 g käsitletud rajatise kohta, 

o) maapiirkondade arengu toetamise seaduse § 2 lõike 1 punkti 5 alapunktile a vastavalt § 18 lõikele 3 

ja 
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p) Sejerø saarel ja teistel väikesaartel ja hajusa asustusega piirkondades heitvee eraviisilise 

teisaldamise seadusele ja selle alusel kehtestatud eeskirjadele, 

4) sotsiaalvaldkonda ulatuses, mis kuulub kohaliku omavalitsuse volikogu ülesannete hulka vastavalt 

a) sotsiaalteenuste seaduse § 10 lõikele 4, § 11 lõikele 3, §-dele 12, 32, 36, 41, 42, 45, 97, 98, 100–

104, 107–110, 112–114, 116, 124–136 ja 141, § 142 lõikele 5, §-le 144 ja §-le 149 ja 

b) sotsiaalvaldkonna õiguskindluse ja haldamise seaduse §-le 16 ulatuses, mis kuulub kohaliku 

omavalitsuse volikogu ülesannete hulka vastavalt punktile a ja 

5) eriõpetusvaldkonda ulatuses, mis kuulub kohaliku omavalitsuse volikogu ülesannete hulka vastavalt 

a) põhikooliseaduse § 3 lõikele 2, §-le 4, § 20 lõigetele 2 ja 5, § 21 lõigetele 1 ja 2 vastavalt § 20 

lõikele 3, § 22 lõikele 1, vastavalt § 20 lõikele 2 ja § 22 lõikele 2, vastavalt § 20 lõikele 3 ja selle 

alusel kehtestatud eeskirjadele ulatuses, mis kehtib erikoolides ja eriklassides õpetamise kohta, ja 

põhikooliseaduse § 12 lõikele 2 ja selle alusel kehtestatud eeskirjadele ulatuses, mis kehtib 

pedagoogilis-psühholoogilise nõustamise kohta, ja 

b) täiskasvanute eriõpetusseadusele ja selle alusel kehtestatud eeskirjadele. 

 

§ 2. Sise- ja tervishoiuminister moodustab omavalitsusrühmad, mille volikogud peavad käesoleva 

seaduse kohaselt koostööd tegema. Samuti määrab ta, millised kohaliku omavalitsuse volikogud igas 

määratud rühmas on volitatud kõigi rühmaliikmete nimel täitma § 1 lõike 2 punktides 1–5 nimetatud 

valdkondade ülesandeid. Ülesandeid ei tohi täita delegeerivad volikogud. 

Lõige 2. Sise- ja tervishoiuminister koostab hiljemalt 1. juuliks 2005 nimekirja lõikes 1 nimetatud 

omavalitsusrühmadest ja lõikes 1 nimetatud volitatud volikogudest 

Lõige 3. Lõike 1 kohasel omavalitsusrühmade moodustamisel tuleb püüda tagada, et rahvastiku- ja 

geograafilised tegurid looksid sobiva aluse koostööga hõlmatavate omavalitsuse ülesannete täitmiseks 

vastavalt § 1 lõikele 2. 

Lõige 4. Lõike 1 kohasel omavalitsusrühmade moodustamisel ja lõikes 1 nimetatud volitatud 

volikogude määramisel tuleb võtta arvesse volikogude soove teha käesolevast seadusest tulenevat 

kohustuslikku koostööd ja soove volituste sisu alal. 

Lõige 5. Lõike 1 kohasel omavalitsusrühmade moodustamisel tuleb pöörata erilist tähelepanu ühte saart 

hõlmavate omavalitsusüksuste volikogude soovile osaleda käesolevast seadusest tulenevas koostöös. 

Peale selle tuleb erilist tähelepanu pöörata nende ühel saarel asuvate omavalitsusüksuste volikogude, kes 

soovivad osaleda ainult antud saarel asuvate kohalike omavalitsusüksuste liitmisel, soovile osaleda 

käesolevast seadusest tulenevas koostöös. 

 

§ 3. Kui § 1 lõike 2 sätete kohased otsused tuleb seadusest tulenevalt langetada kohaliku omavalitsuse 

volikogu koosolekul, tuleb otsused langetada delegeeriva volikogu koosolekul. 

 

§ 4. Delegeerivad volikogud katavad volitatud volikogude volitusega hõlmatud ülesannete täitmisega 

kaasnevad kulud. 

Lõige 2. Sise- ja tervishoiuminister võib kehtestada lõike 1 kohaste kulude arvestamiseks ja tasumiseks 

täpsemad eeskirjad. 

 

Kaebused 

§ 5. § 2 lõike 1 kohaste volituste alusel langetatud otsuseid ei saa kaevata delegeerivale volikogule. 

Lõige 2. § 2 lõike 1 kohaste volituste alusel langetatud otsuste kohta võib esitada kaebuse delegeeriva 

volikogu kaebuste esitamise instantsiks olevale võimuorganile. 

 

Otsuse muutmine 

§ 6. Delegeeriv volikogu võib § 2 lõike 1 kohaste volituste alusel langetatud otsuseid koosoleku 

otsusega muuta ulatuses, milles volikogul on seaduse kohaselt õigus otsust muuta, kui selle on langetanud 

delegeeriva volikogu üks komisjonidest või haldusüksus. Kui volikogu ei tohi seaduse kohaselt antus 
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asjas otsust langetada, võib vastavatel tingimustel otsust muuta delegeeriva volikogu organ, kes tohib 

seaduse kohaselt volikogu asemel antud asjas otsust langetada. 

Andmete jm vahetamine 

§ 7. § 2 lõike 1 kohaste volitustega volikogu võib volitusega hõlmatud ülesannete täitmisel nõuda 

delegeerivalt volikogult ülesande täitmiseks vajalikke andmeid. 

Lõige 2. Delegeeriv volikogu võib oma ülesannete elluviimiseks vajalikus ulatuses nõuda volitatud 

volikogult andmeid, mida too on volitustega saanud. 

Lõige 3. Taotluste esitamisega kaasnevates menetlustes võib volitatud volikogu ja delegeeriv volikogu 

lõigete 1 ja 2 kohaselt ilma taotleja nõusolekuta vahetada taotleja eraandmeid, kui volitatud volikogu ei 

peaks neid andmeid juhul, kui ta peaks täitma kõiki delegeeriva volikogu ülesandeid, hankima volitatud 

volikogu mõnest teisest haldusalast. 

Lõige 4. § 2 lõike 1 kohaste volitustega volikogu võib volitusega hõlmatud ülesande elluviimisel 

hankida muudest ametiasututest ja eraisikutelt andmeid, mida delegeeriv volikogu võiks seaduse kohaselt 

hankida juhul, kui ta ise ülesannet täidaks. 

Lõige 5. Kui lõigete 1–3 kohaselt väljastatakse töödokumente, mis on avaliku halduse seaduse ja 

haldusseaduse kohaselt mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks, ei kaota dokumendid väljastamise tõttu 

asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud iseloomu. Sama kehtib keskkonnaandmetele juurdepääsu 

seadusega hõlmatud asutusesiseste keskkonnaandmete kohta. 

 

Personal 

§ 8. § 1 lõike 2 punktides 1–5 nimetatud § 2 lõike 1 kohaste ülesannete täitmiseks volitatud volikogu 

võtab 1. jaanuaril 2007 üle täielikult või valdavalt vastavates ülesandevaldkondades töötavad töötajad. 

Lõige 2. Kõik delegeerivad volikogud või pärast 1. jaanuari 2007 loodavad delegeerivate volikogude 

liitumiskomisjonid ning volitatud volikogud ja pärast 1. jaanuari 2007 loodavad volitatud volikogude 

liitumiskomisjonid peavad delegeeriva volikogu või liitumiskomisjoni koostatud lepingu eelnõu alusel 

korraldama läbirääkimised, et võimalikult kiiresti ja enne 15. juulit 2006 sõlmida leping lõike 1 kohaselt 

üleviidavate töötajate kohta. Kui nimetatud lepingut 15. juuliks 2006 ei sõlmita või kui delegeeriv või 

volitatud volikogu või nende liitumiskomisjon teatab, et läbirääkimised lõppesid tulemusteta, langetab 

asjakohane jaotusnõukogu vastavalt kohaliku omavalitsuse reformi teatud protseduurieeskirjade seaduse 

peatükile 4 enne 15. augustit 2006 otsuse, millised töötajad tuleb lõike 1 kohaselt üle viia. Lepingu eelnõu 

ja leping või punktide 1 ja 2 kohane jaotusnõukogu otsus peab lisaks hõlmama riigiteenistujate ja teiste 

§ 10 lõikega 2 hõlmatud töötajate pensionikohustuse jaotust. 

Lõige 3. Lõike 2 kohaste töötajate ning riigiteenistujate ja teiste § 10 lõikega 2 hõlmatud töötajate 

pensionikohustuse jaotuse puhul kohaldatakse samuti kohaliku omavalitsuse reformi teatud 

protseduurieeskirjade seaduse § 8 lõike 3, § 9 lõike 2, § 10 lõike 3, § 13 lõigete 4 ja 5, §-de 14, 15 ja 16 ja 

peatüki 4 sätteid. Lõike 2 kohase töötajate ning riigiteenistujate ja teiste § 10, lõikega 2 hõlmatud 

töötajate pensionikohustuse jaotuse puhul kohaldatakse vastavalt ka kohaliku omavalitsuse reformi teatud 

protseduurieeskirjade seaduse peatüki 4 sätteid, kui sise- ja tervishoiuminister ei näe ette teisiti. 

Lõige 4. Sise- ja tervishoiuminister võib pärast läbirääkimisi rahandusministriga kehtestada 

riigiteenistujate ja teiste § 10 lõikega 2 hõlmatud töötajate pensionikohustuse lõigete 1 ja 2 kohase jaotuse 

kohta täpsemad eeskirjad. 

 

§ 9. Ülevõetavate ettevõtete palgatöötajate õigusseisundi seadusest lähtuvaid kohustusi ja õigusi 

kohaldatakse samamoodi tööturu kokkulepete, riigivõimuorganite määratletud palga- ja töötingimuste või 

individuaallepingute alusel töötava personali suhtes, kes § 2 lõike 1 kohase volituse põhjal viiakse üle 

volitatud kohaliku omavalitsuse alla ja keda ülevõetavate ettevõtete palgatöötajate õigusseisundi seadus ei 

hõlma. 

 

§ 10. § 2 lõike 1 kohase volituse põhjal volitatud kohaliku omavalitsuse alla üleviidavad riigiteenistujad 

võetakse uue võimuorgani all tööle tingimustel, mis muus osas vastavad senistele tingimustele. 
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Lõige 2. Lõike 1 sätetega hõlmatud riigiteenistujatele maksab pensionile jäädes kogu riigiteenistuja 

pensioni välja töötaja üle võtnud võimuorgan. Sama kehtib töötajate puhul, kes § 2 lõike 1 kohase 

volituse alusel viiakse üle volitatud kohaliku omavalitsuse alla ning kelle pensionikorraldus annab 

enamjaolt samad õigused kui riigiteenistuja pensionikorraldus. 

 

Eritingimused  

§ 11. Sise- ja tervishoiuminister võib § 2 lõike 1 kohaselt moodustatud omavalitsusrühmade puhul 

erijuhtudel lubada käesolevast seadusest kõrvalekaldumist. 

Lõige 2. Sise- ja tervishoiuminister võib § 2 lõike 1 kohaselt moodustatud omavalitsusrühmade puhul 

erijuhtudel lubada vastava ministriga läbirääkimiste põhjal muudest, § 1 lõikes 2 nimetatud 

ülesandevaldkondi puudutavatest seaduste sätetest kõrvalekaldumist. 

 

§ 12. Aktiivse tööhõivepanuse juhtimise vastutuse seaduse § 14 lõige 1, § 15 lõige 1 ja § 44 ei kehti 

volikogude suhtes, kelle nimel teine volitatud volikogu § 2 lõike 1 alusel § 1 lõike 2 punkti 1 kohaseid 

ülesandeid täidab. 

Lõige 2. § 2 lõike 1 kohaselt moodustatud omavalitsusrühma nimel § 2 lõike 1 punkti 1 kohaste 

ülesannete elluviimiseks volitatud volikogu poolt aktiivse tööhõivepanuse juhtimise vastutuse seaduse 

§ 44 alusel tööle määratud kohalik tööhõivenõukogu koosneb järgmistest, volitatud volikogu poolt 

ametisse määratud liikmetest: 

1) 1 volitatud volikogu liige ja 1 liige kõikidest § 2 lõike 1 kohaselt moodustatud omavalitsusrühma 

volikogudest vastavalt volikogude otsusele, 

2) kuni 3 Taani Tööandjate Liidu poolt määratud liiget, 

3) kuni 3 Taani Kohalike Omavalitsuste Liidu poolt määratud liiget, 

4) 1 Funktsionääride ja Riigiteenistujate Ühisnõukogu poolt määratud liige, 

5) 1 Akadeemikute Keskorganisatsiooni poolt määratud liige, 

6) kuni 2 Puuetega Inimeste Koostööorganisatsiooni poolt määratud liiget, 

7) 1 Praktiseerivate Arstide Organisatsiooni poolt määratud liige, kes esindab praktiseerivate arstide 

ametivaldkonda, 

8) 1 kohaliku integratsiooninõukogu poolt määratud liige, kui selline organisatsioon on loodud, kelle 

esitavad § 2 lõike 1 kohaselt moodustatud omavalitsusrühma volikogud koos, ja 

9) kuni 2 liiget asjakohastest kohalikest ühingutest vastavalt nõukogu ülejäänud liikmete ühisotsusele. 

Lõige 3. § 2 lõike 1 kohaselt moodustatud omavalitsusrühma nimel § 2 lõike 1 punkti 1kohaste 

ülesannete elluviimiseks volitatud volikogu korraldab koos riigiga lõikes 2 nimetatud kohaliku 

tööhõivekomisjoni toetamiseks sekretariaadi ja langetab aktiivse tööhõivepanuse juhtimise vastutuse 

seaduse § 50 lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsuse liikmete tasustamise kohta. 

Lõige 4. § 2 lõike 1 kohaselt moodustatud omavalitsusrühma volikogud katavad lõikes 2 nimetatud 

kohaliku tööhõivekomisjoni tegevuse kulud, v.a lõike 3 kohased riigi kulud sekretariaadile. 

Omavalitsuskulud jaotatakse kohalike omavalitsuste vahel vastavalt sise- ja tervishoiuministri 

väljakuulutatud kohalike omavalitsuste 2006. aasta maksubaasile vastavalt kohaliku omavalitsuse 

tulumaksuseaduse §-le 7. 

 

§ 13. Integratsiooniseaduse § 5 lõige 2 ei kehti § 1 lõike 2 punktis 1 nimetatud ülesannete kohta 

kohaliku omavalitsuse puhul, mis on § 2 lõike 1 kohaselt volitatud ühte omavalitsusrühma kuuluvate 

volikogude nimel viima ellu § 1 lõike 2 punkti 1 kohaseid ülesandeid. 

 

§ 14. Käesoleva seaduse järgne koostöö ei hõlma § 1 lõike 2 punkti 3 alapunktidest a–c tulenevaid 

kohaliku omavalitsuse ülesandeid ulatuses, milles § 2 lõike 1 kohaselt moodustatud omavalitsusrühma 

kuuluvad volikogud osalevad kohalike omavalitsuste ühistöös vastavalt kohalike omavalitsuste juhtimise 

seaduse §-le 60. 
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Jõustumine jm 

§ 15. Seadus jõustub päeval pärast selle teatavakstegemist Taani Ametlikus Teatajas (Lovtidende), kuid 

§ 1 lõige 2 jõustub 1. jaanuaril 2007. 

Lõige 2. § 1 lõike 2 kohaste kohaliku omavalitsuste ülesannete menetlused, mis on 1. jaanuari 2007. 

aasta seisuga töös, antakse §-des 2 ja 3 sätestatud ulatuses edasiseks menetlemiseks üle volikogule, mis 

on § 2 lõike 1 kohaselt volitatud antud ülesandeid täitma. 

 

§ 16. Seadus ei kehti Fääri saartel ja Gröönimaal. 

 

Amalienborg, 24. juuni 2005 

 

Meie Kuningliku Käe ja Pitsatiga 

 

MARGRETHE R. 
 

 

 

 

Tõlge: Mikk Lõhmus/Tallinna Tehnikaülikool 

Kristin Lepikson/Tallinna Tehnikaülikool 
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LISA 8 „Taani Ühistranspordikeskuste seadus“ 
 
(väljavõte) 
 
 

”Lov om trafikselskaber” 
 

MEIE, MARGRETHE TEINE, Jumala armust Taani Kuninganna, kuulutame käesolevaga: Taani 

parlament Folketing on vastu võtnud ning Meie teadmisel ja nõusolekul kinnitanud järgmise seaduse: 

 

 

Peatükk 1 

Ühistranspordikeskuse asutamine, organisatsioon ja finantseerimine 

 

§ 1 Ühistranspordikeskuse asutamine 

 

1. Iga regiooni volikogu asutab ühe või mitu Ühistranspordikeskust vt lõik 2. Kõik regiooni kohaliku 

omavalitsuse üksused osalevad Ühistranspordikeskuse moodustamisel. Ühistranspordikeskusesse 

tegevuspiirkonda võib kuuluda mitme regiooni kohaliku omavalitsuse üksused, eeldusel, et need 

piirnevad üksteisega. Ühistranspordi alane koostöö on kaetud Kohaliku omavalitsuse seaduse § 60 

mõjualaga. 

 

2. Själlandi regioon ja Pealinnaregioon asutavad kahe peale ühise Ühistranspordikeskuse. Antud 

Ühistranspordikeskuse tegevuspiirkonda ei kuulu Bornholmi kommuun. 

 

3. Ühistranspordikeskuse tegevuspiirkonna muutmise või uue Ühistranspordikeskuse asutamise otsustab 

regiooni volikogu ja Ühistranspordikeskuse juhatuse ja nõukogu ühise ettepaneku alusel 

transpordiminister kuulates eelnevalt ära sise- ja tervishoiuministri arvamuse.
50

 

 

§ 2 Ühistranspordikeskuse juhtimine 

 

1. Ühistranspordikeskuse juhtimiseks moodustatakse kuni 9 liikmeline juhatus. 2 juhatuse liiget nimetab 

regiooni  volikogu (lõige 2) ja teised nõukogu liikmed nimetatakse kohaliku omavalitsuse üksuste 

volikogude poolt (lõige 3) Transpordiministri nõusolekul võib juhatusse kuuluda rohkem kui 9 liiget 

eeldusel, et nõukogusse kuulub paaritu arv liikmeid. 

 

2. Regiooni volikogu nimetab oma liikmete hulgast 2 juhatuse liiget. Själlandi regiooni ja 

Pealinnaregiooni ühises Ühistranspordikeskuses nimetab kumbki regiooni volikogu 1 juhatuse liikme. 

Ühistranspordikeskustes, mille tegevuspiirkonda kuuluvad erinevates regioonides asuvad kohaliku 

omavalitsuse üksused, nimetavad mõlema regiooni volikogud ühe juhatuse liikme. Transpordiminister 

võib mõjuvatel põhjustel suurendada regiooni volikogude poolt nimetatavate juhatuse liikmete arvu 

eeldusel, et regioonide volikogude poolt nimetatud liikmed moodustavad alla poole juhatuse kooseisust. 

 

3.Kohaliku omavalitsuse üksuste esindajad Ühistranspordikeskuse juhatusse nimetab Nõukogu, kuhu iga 

osalev kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu nimetab ühe liikme. Kohaliku omavalitsuse üksus, kes 

aasta arvestuses rahastab transpordikompaniid kõige rohkem, saab ühe juhatuse liikme koha. Ülejäänud 

                                                 
50

 Indenrigs- og sundhedsministeren 
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juhatuse liikmed nimetatakse teiste tegevuspiirkonnas asuvate kohaliku omavalitsuse üksuste vahel 

lähtudes proportsionaalse esindatuse põhimõttest ja lähtudes Kohaliku omavalitsuse seaduse § 24 lõige 3 

sätestatust. 

4. Ühistranspordikeskuse tegutseb põhikirja alusel, mis on vastu võetud lõikes 3 nimetatud Nõukogu 

poolt, heaks kiidetud vastava regiooni volikogu poolt ja kinnitatud transpordiministri ja sise- ja 

tervishoiuministri poolt. 

 

5. Transpordiminister võib kooskõlastatult sise- ja tervishoiuministriga kehtestada eeskirju 

Ühistranspordikeskuse tegevuse korralduse kohta. 

 

§ 3 Ühistranspordikeskuse rahastamine 

 

1. Ühistranspordikeskust rahastatakse erinevate piletitoodete müügist ning 

Ühistranspordikeskuse tegevuspiirkonnas asuvate regioonide ja kohaliku omavalitsuse üksuste 
poolt makstavatest subsiidiumitest. 

 

2. Ühistranspordikeskusele makstavate subsiidiumite jaotuse ettepanku teeb Ühistranspordikeskuse 

juhatus, kiidab heaks Nõukogu ja asjaomase regiooni volikogu . Ükski kohaliku omavalitsuse üksust ei 

tohi kohustada maksma rohkem kui tema proportsionaalne osa ühistranspordi kasutajatest (sh soodustuste 

osas) ja ühegi regiooni volikogu ei tohi kohustada maksma rohkem kui regiooni tähtsusega 

raudteetranspordi ja bussiliinide kulude proportsionaalne osatähtsus. Antud säte ei kehti Själlandi 

Regiooni ja Pealinnaregiooni kohta. 

 

3. Själlandis piirkonna subsiidiumid kaetakse Själlandi regiooni ja Pealinnaregiooni ning kõigi piirkonna 

kohaliku omavalitsuse üksuste poolt. Mõlemad regiooni tasuvad võrdselt Ühistranspordikeskuse 

ülevalpidamiskulud ning regionaalse tähtsusega raudteetranspordi- ja bussiliinide kulud. Kohaliku 

omavalitsuse üksused tasuvad võrdselt kohalike bussiliinide kulud ja oma elanikele tehtavate soodustuste 

kulud. Ainult ühe kohaliku omavalitsuse üksuses sõitvate bussiliinide kulud tasub vastava kohaliku 

omavalitsuse üksus. Teise kohaliku tähtsusega teenuste eest maksavad asjaomased kohaliku omavalitsuse 

üksused.  

 

4. Sjallandi piirkonna kohaliku omavalitsuse üksused ja Själlandi ja Pealinnaregioon võivad 

vajadusel kokku leppida erandeid lõikest 3 sätestatust. 

 

§ 4 Transpordiminister võib kehtestada reeglid pealinnapiirkonna piletitulu jagamise kohta 

Själlandi Ühistranspordikeskuse, raudteetranspordi ja Metroselskabet I/S vahel. 

 

Pealinnapiirkond hõlmab Pealinnaregiooni välja arvatud Bornholmi kommuun ning Själlandi 

regiooni Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød ja Stevnsi kommuuni. 

 

Peatükk 2 

Ühistranspordikeskuse ülesanded 

 

§ 5 Ühistranspordikeskuse täidab oma tegevuspiirkonnas järgmisi ülesandeid: 

 

/…./ 

 
§ 16. Seadus ei kehti Fääri saartel ja Gröönimaal. 
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Amalienborg, 24. juuni 2005 

 

Meie Kuningliku Käe ja Pitsatiga 

 

MARGRETHE R. 

 

 
 

Tõlge: Mikk Lõhmus/Tallinna Tehnikaülikool 

Kristin Lepikson/Tallinna Tehnikaülikool 
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LISA 9 „Ühistegevuse õiguslik regulatsioon „Norra vallaseaduses“ 
 

„Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)“ 

 
Kokkuvõte seadusest, peatükid 5, 5A, 5B 
 

 

1. Ühisasutus 

 

Kaks või enam KOVi, kaks või enam piirkondlikku omavalitsust või üks või enam KOV ja üks 

või enam piirkondlik omavalitsus võivad moodustada ühisasutuse teenuste osutamiseks. 

Ühisasutuse moodustamine otsustatakse kohaliku omavalitsuse volikogus või piirkonna 

omavalitsuse volikogus. 

 

Ühisasutuse põhikiri peab sisaldama:  

a) Ühisasutuse moodustamist ja struktuuri; 

b) Ülesannete loetelu; 

c) Kas ja kuidas osalevad omavalitsused peavad ühisaustuse tegevusse ressursiliselt 

panustama; 

d) Küsimus, kas ühisasutusel on õigus liikmete eest finantsilisi kohustusi võtta; 

e) Põhimõtted, kuidas liikmestaatusest loobuda. 

 

2. Vertskommune (ülesande delegeerimine teisele kohaliku omavalitsuse üksusele) 

 

Üldsätted: 

 Kohalik omavalitsus võib sõlmida lepingu teise kohaliku omavalitsusega 

(juhtomavalitsusega), et osutada teenuseid ja vastu võtta otsuseid ühiselt üksikküsimustes 

osas või küsimustes, mis ei ole põhimõttelise tähtsusega.  

 Kohaliku omavalitsuse volikogu või maakonna kohaliku omavalitsuse volikogu annab 

oma administratsioonile juhised anda otsustuspädevus üle juhtomavalitsuse täidesaatva 

võimu juhile, tegevdirektorile (norra k. administrasjonssjefen) Osalevad kohaliku 

omavalitsused võivad anda juhatusele (norra k. nemnda) pädevuse fundamentaalse 

tähtsusega küsimuste üle otsustamiseks. Juhatus võib delegeerida juhtomavalitsuse 

administratsioonile otsuste vastvõtmise üksikjuhtumite osas või küsimustes, mis ei ole 

fundamentaalse tähtsusega.  

  Juhatusse valib iga  osaleja kaks või enam esindajat . Juhatus valib ise esimene ja 

aseesimehe. Juhi positsioon vahetub osalejate vahel rotatsiooni korras. Juhatuse liikmete 

arv on paika pandud seadusega. Juhul, kui võimalik juhatuse liikmete arv ületab 

seadusega lubatud maksimumi, vähendatakse juhatuse liikmete arvu. 

 

Juhtomavalitsusega sõlmitakse haldusleping, milles sätestatakse: 

a) Osalejad ja millised neist on nö juhtomavalitsused; 

b) Ülesanded ja juhtomavalitsuse otsustuspädevus; 

c) Otsuste vastuvõtmise pädevuse ja kohustuste juhtomavalitsusele ülemineku kuupäev; 

d) Liikmete teavitamine juhtomavalitsuse poolt vastu võetud otsustest; 

e) Finantsküsimused osalevate omavalitsuste ja juhtomavalitsuse vahel;  
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f) Väljaastumise tingimused ; 

g) Muud seadusejärgsed kokkulepped. 

 

Kohaliku omavalitsuse üksuste vahelise koostöö moodustamisest tuleb informeerida 

maavanemat (norra k. fylkesmannen)
51

. Kui maakondlikud omavalitsused hakkavad tegema 

koostööd, tuleb sellest informeerida vastavat ministeeriumit. 

 

Iga liige on esindatud Apellatsioonikomitees. Komitee (norra k. Klagenemnda) valib oma 

esimehe ja aseesimehe. Liikmeid on kuni 5. Juhul, kui koostöös osalevate kohalike omavalitsuse 

üksuste arv on suurem, siis loosi teel vähendatakse komitee arvu. Kui mõni osalev omavalitsus 

apellatsiooni kogust välja jääb, siis nimetatakse üks täiendav liige, kes asendatakse 

olemasolevaga. 

 

Iga liige võib aastase etteteatamisajaga koostööst loobuda.  

 

2. Samkommune (eristaatusega ühisasutus) 

 

Üldsätted 

 Kaks või enam kohaliku omavalitsuse üksust või kaks või enam maakonda võivad 

avalike ülesannete täitmiseks moodustada ühisasutuse.  

 Otsuse ühisasutuses osaleda võtab vastu volikogu.  

 Ühisasutus on iseseisev juriidiline isik.  

 Üks kohalik omavalitsus või piirkondlik omavalitsus ei tohi olla rohkem kui ühe 

ühisasutuse liige.  

 Ühisasutusele delegeeritud ülesanded peavad kõigil osalevatel liikmetel olema samad.  

 

Haldusleping 

Ühisasutuse moodustatakse osalevate omavalitsuste poolt halduslepinguga. Halduslepingu kiidab 

heaks volikogu. Muudatused lepingusse teeb ühisasutuse juhatus, kui sellega on nõus kaks 

kolmandikku hääletanutest. Leping peab sätestama: 

 Ühisasutuse nime, ära peab olema märgitud sõna „ühisasutus“; 

  Osalevad omavalitsused ja esindajate arv ühisasutuse juhatuses iga omavalitsuse kohta; 

 Aadress, kuhu ühisasutus on registreeritud; 

 Ühisasutuse ülesanded ja otsustuspädevus; 

 Kuupäev, millal nimetatud ülesanded ja otsustuspädevus ühisasutusele üle lähevad; 

 Osalevate omavalitsuste kohustused ühisasutuse ees sealjuures finantseerimiskohustused; 

 Ühisasutuse võetud kohustuste katmise alused; 

 Ühisasutuse finantsjuhtimise alused; 

 Osalevate omavalitsuse teavitamine ühisasutuse otsustest; 

 Ühisasutusest väljaastumise tingimused ja ühisasutuse lõpetamise alused; 

 Muud seadusega sätestatud tingimused. 

 

                                                 
51

 NB Antud juhul mõeldakse maavanema all riigi regionaalset esindajat piirkonnas, mitte omavalitsusliku teise 

tasandi (maakonna) esindajaid. 
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Ühisasutus ei saa olla osaline mõnes teises ühenduses. Ühisasutus võib hallata aktsiaid, kui see 

on finantsiliselt kasulik.  

 

Juhtimine 

 Ühenduse juhatus (norra k. Samkommunestyret) on ühisasutuse kõrgeim organ. Juhatus 

koosneb vähemalt kolmest liikmest, esindatud on kõik omavalitsused. Esindajad valivad 

omavalitsuste volikogud. Esindajad valitakse neljaks aastaks. Ühisasutuse juhatus valib 

enda liikmete hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe. Seaduse sätted, mis kohalduvad 

linnapeale ja abilinnapeale, kehtivad ka ühisasutuse juhatuse esimehe ja aseesimehe 

kohta. Osalevad omavalitsused võivad juhatuse esimehe ja aseesimehe ametiaja osas 

muud kokku leppida, kui on nõutud § 9. 

 Kohalike omavalitsuste linnapead/vallavanemad ja administratiivjuhid võivad osaleda ja 

sõna võtta ühisasutuse koosolekutel.  

 Ühisasutusel on tegevjuht, kes määratakse ühisasutuse juhatuse poolt. Tegevjuhi 

ametikoht vahetub rotatsiooni korras osalevate omavalitsuste täidesaatvate juhtide vahel. 

 

Finantsjuhtimise alused 

 Iga osalev kohaliku omavalitsuse üksus on vastutav osa ühisasutuse kohustuste eest. 

Koos moodustatakse kogum kõikidest ühisasutuse ülesannetest. Ühisasutuse 

võlausaldajad peavad oma nõude esitama ühisasutuse vastu. Juhul, kui nõuet ei täideta 14 

päeva jooksul, võib võlausaldaja nõuda igalt ühisasutuses osalevalt omavalitsuselt oma 

osa katmist võlast. Kui kohaliku omavalitsuse üksus on oma osa võlausaldajale tasunud 

täielikult või osaliselt, saab ta selle ühisasutuselt tagasi. 

 Ühisasutus peab ise katma oma eelarvekulud. Osalevad kohalikud omavalitsused peavad 

selleks andma vajalikke toetusi. Ministeerium võib kohustada määruse alusel 

ühisasutuses osalevaid kohaliku omavalitsuse üksusi katma ühisasutuse kulud. 

 Ühisasutus võib võtta laenu, kui see on asutamislepingus kokku lepitud. Kui ühisasutus 

võib võtta laenu, peab olema lepingus määratud ühisasutuse lubatud laenukoormus. Kui 

ühe osaleva kohaliku omavalitsuse üksusekohta kohaldatakse käesoleva seaduse § 60, 

võib ministeerium kinnitada ühisasutuse otsuse tõsta laenukoormust, et pikaajaliselt 

üürida hooneid, rajatisi või põhivara, mille kulutused ületaksid nelja järgneva aasta 

eelarves ettenähtut. Ühisasutus ei saa määrata kautsjoni või muud rahalist tagatist 

muudele osapooltele kui ainult endale. 

 Kui ühisasutus ei suuda oma kohustusi täita, peavad ühisasutuse tegevjuhid sellest kohe 

ühisasutuse juhatust ja liikmeid teavitama. Juhul, kui ühisasutuse juhatus ei esita 

jätkamise kava, mille kohaselt võlausaldajad saavad tagatise ja osalevad kohaliku 

omavalitsuse üksused sellega nõustuvad, on ühisasutus kohustatud laiali minema. Kui 

nimetatud teavitusest on möödunud kuus kuud ning seda ei saa läbi viia või sundida , on 

ühisasutusel kohustus müüa oma varad. 

 Revisjonikomisjoni liikmed valitakse osalevate omavalitsuste volikogude liikmete 

hulgast. Komisjonis peab osalema vähemalt üks liige igast osalevast omavalitsusest. 

 

 

Järelevalve 

Kui ühisasutuse juhatus teeb otsuse, mida võib edasi kaevata vastavalt avaliku halduse seaduse § 

28 esimesele osale, on apelleerimise õigus ministeeriumil.  Pädev valitsusasutus võib edasi 
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kaevata, kui seda nõuab seadus või ühisasutuse otsus on tehtud vastavalt valitsusorgani 

delegeeritud pädevusele.  

 

Seaduslikkus: Kolm või enam ühisasutuse juhatuse liiget või kolm või enam ühisasutuses 

osalevat omavalitsust võivad anda ühisasutuse juhatuse otsused Ministeeriumile seaduslikkuse 

kontrollimiseks vastavalt avaliku halduse seaduse § 59.  

 

Riiklik järelevalve: Kui osalev kohaliku omavalitsuse üksus on delegeerinud täitmiseks 

kohustuslikud ülesanded ühisasutusele siis riiklikud järelevalveasutused esitavad nõuded või 

sanktsioonid ühisasutuse vastu. Ühisasutus on vastutav, et nõudmised ja sanktsioonid oleksid 

täidetud.  

 

Pädev riiklikku järelevalvet teostav asutus: Kui ühisasutus geograafiliselt jääb mitme erineva 

riigiasutuse haldusalasse, määrab ühisasutuse registreeritud aadress, milline keskvalitsuse 

järelevalveorgan omab pädevust järelevalvet teostada. 

.  

Välja astumine 

 Iga osalev omavalitsus võib kirjaliku avaldusega teatada oma soovist ühisasutusest välja 

astuda  ning paluda end liikmete hulgast välja arvata.  

 Etteteatamisaeg on üks aasta ja seda hakatakse arvestama alates päevast, mil kirjalik 

avaldus esitatakse.  

 Juhul, kui osaleva kohaliku omavalitsuse õigusi on olulisel määral rikutud, võib liige 

ühisasutusest välja astuda 6-kuulise etteteatamisajaga.  

 Iga osalev omavalitsus võib ühisasutusest lahkumise küsimuse esitada vastutavasse 

ministeeriumisse ühe kuu jooksul peale avalduse esitamist ühisasutusele ja teistele 

ühisasutuses osalevatele kohaliku omavalitsuste üksustele. Ministeerium võib nõuda 

koostöö jätkamist  teatud perioodiks, kui see on ühe või enama omavalitsuse huvides. 

Teatud juhtudel võib ministeerium ühisasutusest väljaastumise lubada koheselt. 

  

Ühisasutus lõpetatakse osalevate kohaliku omavalitsuste üksuste ühise otsusega.  Otsuse teeb iga 

kohaliku omavalitsuse või maakondliku omavalitsuse volikogu iseseisvalt. 
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