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Mis on toimunud? 

Majandussurutise tingimustes, kus riigi ja omavalitsuste tulud langesid, kuigi ajalise nihkega, tegi keskvalitsus ja 
seadusandja omavalitsuse olukorra veel raskemaks. Vähendas administratiivselt tulu (600 miljonit) läbi üksikisiku 
tulumaksu ja tasandusfondi vähenemise. Samal ajal vähendas ka riiklikke eraldisi üle miljardi krooni. 

Tõstes riiklikke makse suurenesid omavalitsuste jaoks ka kulud. 

Maagaasi aktsiis kasvas 127,4% - suurenesid küttekulud omavalitsustes kus köetakse gaasiga. 

Elektri aktsiis kasvas 40% - suurenesid kulud kõigil omavalitsustel. Bensiini aktsiis suurenes 17,7% ja diiselkütuse aktsiis 
19,0% - kasvasid kulud kõigil omavalitsustel. 

Kasvas käibemaks 11,1% - suurenesid kulud kõigis omavalitsustes. 

Samal ajal maksude tõus leevendas riigieelarve tulude langust. 

 

Viimaste aastate retoorika. 

Kohalikud omavalitsused ei ole haldussuutlikud! 

Kohalikud omavalitsused ei tule toime neile pandud ülesannete täitmisega! 

Kohalikud omavalitsused ei toeta ettevõtluse loomist! 

Kohalikud omavalitsused ei saa hakkama jäätmekäitluse ja teede hooldamisega! 

 

Kohe on vaja läbi viia haldusreform, siis tuleb õnn meie õuele! Saame rikkaks ja ilusaks oskame ja saame kõigega hakkama! 
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Meie analüüs näitab  
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Küsitlus oligi ajendatud nendest põhustest. 

 Küsisime 18 küsimust olude ja muudatuste vajaduste kohta, kusjuures pakkusime vastuste juures variante, mis välistaksid 
vastajate suunamise meile sobiva vastuse märkimiseks. Küsisime ka hinnanguid toimiva süsteemi kohta. 

Iga küsimuse järel andsime võimaluse vastata ka vabas vormis kui vastajale ei sobinud vastusevariandid, või palusime 
lihtsalt oma arvamust avaldada. 

Kõige lõpus palusime reastada küsimustest tulenevad tähtsamad meetmed, et tekiks pingerida, milliseid ettepanekuid 
millises järjekorras keskvalitsusele esitada ja püüda ellu viia. 

Küsimused olid: 

1. Kas Sinu vald/linn tuleb praeguses majandussituatsioonis ja vähendatud tulubaasi tingimustes toime kõigi 
ülesannete täitmisega piisavas mahus ja kvaliteedis? 

2. Kas te olete rahul sellega, et omavalitsus saab ise otsustada oma tuludest vaid kohalike maksude, maamaksu 
suuruse ja teenuste hinna üle?   

3. Kas omavalitsustele pandud ülesannete täitmiseks eraldatavate sihtotstarbeliste eraldiste asemel peaks tulubaasi 
täiendama eraldistega riiklikest maksudest või lisama kohalikke makse ja suurendama eelarvete tasandusfondi? 

4. Kas omavalitsuse tulude stabiilsemaks ja paremini planeeritavaks muutmiseks oleks riikliku üksikisiku tulumaksu 
jaotamine kohalikuks ja riiklikuks tulumaksuks vastuvõetav?  

5. Mis sa arvad, kas kohalikes omavalitsustes vajaduse tekkimisel tulumaksu määra ka tõstetakse kui riiklik tulumaks 
jaotataks kohalikuks ja riiklikuks maksuks ja kohalikele omavalitsustele antakse maksumäära muutmise võimalus?  

6. On levinud arvamus, et kohalike maksude kehtestamisega ja nende lisandumisel peate hakkama ise makse koguma 
ja see võib osutuda ülejõukäivaks. Kas Te arvate samuti? 

7. Kas teehoiuks riigieelarvest eraldatavate vahendite asemel peaks need olema kohalike omavalitsuste tulubaasis, 
või peaks selleks ka edaspidi vahendid tulema sihtotstarbeliste eraldistena riigieelarvest? 

8. Kas praegune eelarvete tasandussüsteem on õiglane ja sobiv? 
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9. Kas Te olete hinnanud oma sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri olemi sellisel tasemel, et taastamisväärtus katab 
selle uuesti kasutuselevõtu? 

10. Kuna sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri korrashoiuks ei ole omavalitsuste tulubaasis vahendeid, kas siis peaks 
tasandusfondi kõrval olema eraldi riiklik eraldis kapitalikulude katmiseks? 

11. Kuna eeldatavalt ükski eelarvete tasandamissüsteem eraldi ei ole võimeline kindlustama kõigile omavalitsustele 
piisavaid vahendeid kõigi oma ülesannete täitmiseks piisavas mahus ja kvaliteedis, kas siis peaks olema mitu 
tasandamissüsteemi või süsteem peaks jaotuma mitmeks osaks? 

12. Kas omavalitsuse ülesanne võiks olla ka ettevõtluse toetamine, selle alustamisele ja arengule kaasaaitamine? 
Ettevõtjad kurdavad sageli, et omavalitsus ei ole huvitatud ettevõtluse arendamisest oma vallas või linnas ja 
kohati tehakse selleks isegi takistusi. 

13. Kas ettevõtja sidumiseks omavalitsusega, ettevõtluse toetamiseks, uue ettevõtluse alustamiseks ja arendamiseks 
peaks omavalitsustele laekuma ka mingi osa ettevõtluse tulust?  

14. Kas ettevõtja sidumiseks omavalitsusega, ettevõtluse toetamiseks, uue ettevõtluse alustamiseks ja arendamiseks 
peaks omavalitsustel olema õigus saada tasuta reformimata või riigi omanduses olevat maad, või muuta 
olemasoleva maa sihtotstarvet? 

15. Kas erakonda kuulumine, võib mõjutada omavalitsusjuhti seismast omavalitsustele sobiva finantssüsteemi eest ja 
tegemast selleks avalikult ettepanekuid mis teadaolevalt ei sobi erakonna juhtorganitele? 

16. Mis sa arvad sellisest väitest? Riik ei kaotaks midagi kui kõik praegused eraldised ja sihtotstarbelised toetused 
kohalikele eelarvetele tühistataks ja selle asemel täiendataks omavalitsuste tulubaasi maksude ja tasandusfondi 
suurendamise teel, andes omavalitsustele ka maksu suuruse üle otsustamise õiguse. Omavalitsustel muutuks 
lihtsamaks finantspoliitiliste otsuste tegemine, laenuvahendeid poleks vaja nii palju kaasata ja riik ei peaks eelarves 
ette nägema vahendeid omavalitsuste puudujäägi katteks et hoida riigieelarve tervikuna tasakaalus. 

17. Kas osa KOV ülesannetest võiks olla kohustuslikud täitmiseks koostöös naabritega, sealhulgas maakondliku liidu 
kaudu? 

18. Kas sul on muid ettepanekuid omavalitsuste finantsautonoomia kindlustamiseks, finantseerimissüsteemi 
muutmiseks?  
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Milliseid allpoolkirjeldatud meetmeid peaks rakendama esmajärjekorras?  

1. Seadustes KOV ülesannete täitmise täpsustamine, sh kohustuslike, koos naabrite või maakondliku liidu kaudu 
teostatavate ülesannete määratlemine. 
 

2. Riiklike maksude (tulumaksu osa 11,9% ja maamaksu) muutmine kohalikeks maksudeks. 
 
 

3. Seniste riigieelarvest antavate sihtotstarbeliste eraldiste ja toetuste lisamine tulubaasi maksude ja tasandusfondi 
suurendamisega. 
 

4. Tasandusfondi mudeli muutmine ja jaotamine eri osadeks.  
 
 

5. Senini riigieelarvest teehoiuks eraldatava toetuse asemel tulubaasi täiendamine kas maksude ja tasandusfondi 
suurendamisega või tasandusfondi eri osa sisseseadmisega. 
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 Arvestuslik järjestus I III II V  IV Kokku vastas 

I 

Seadustes KOV ülesannete täitmise 
täpsustamine, sh kohustuslike, koos 
naabrite või maakondliku liidu kaudu 
teostatavate ülesannete määratlemine.                                      
19-1 

80 22 22 26 20 170 

III 

Riiklike maksude (tulumaksu osa 11,9% ja 
maamaksu) muutmine kohalikeks 
maksudeks.                                                     
19-2 

51 41 21 21 37 171 

II 

Seniste riigieelarvest antavate 
sihtotstarbeliste eraldiste ja toetuste 
lisamine tulubaasi maksude ja 
tasandusfondi suurendamisega.                                                    
19-3 

33 64 39 25 12 173 

V 

Tasandusfondi mudeli muutmine ja 
jaotamine eri osadeks.                                                                   
19-4 

22 42 40 40 28 172 

IV 

Senini riigieelarvest teehoiuks eraldatava 
toetuse asemel tulubaasi täiendamine kas 
maksude ja tasandusfondi suurendamisega 
või tasandusfondi eri osa sisseseadmisega.                
19-5 

24 18 44 34 51 171 
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Vastajad 

 

KOV arv 
Osakaal 
maakonnas 

Volikogu 
liige 

Valitsuse 
liige 

Finants-
ametnik 

Ametnik Kokku 
Vastamata 
KOV arv 

Harjumaa 11 45,8% 3 7 2 0 12 13 

Hiiumaa 0 0,0% 0 0 0 0 0 5 

Ida-Virumaa 14 63,6% 5 11 1 4 21 8 

Jõgevamaa 7 53,8% 0 7 1 0 8 6 

Järvamaa 9 75,0% 5 4 1 0 10 3 

Läänemaa 9 75,0% 3 6 0 0 9 3 

Lääne-Virumaa 6 40,0% 3 4 1 0 8 9 

Põlvamaa 7 50,0% 6 3 0 0 9 7 

Pärnumaa 13 65,0% 5 9 0 3 17 7 

Raplamaa 6 60,0% 6 5 0 0 11 4 

Saaremaa 6 37,5% 1 5 0 0 6 10 

Tartumaa 18 81,8% 6 13 1 5 25 5 

Valgamaa 8 61,5% 6 6 0 1 13 5 

Viljandimaa 12 80,0% 8 9 1 2 20 2 

Võrumaa 8 61,5% 4 5 1 1 11 5 

Riigis kokku 134 59,3% 61 94 9 16 180 92 
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Infoks: 

Omavalitsussüsteemi alguses laekus tulumaks 100% esmatasandi omavalitsuse eelarvesse. 

Lisaks sellele osa ettevõtte tulumaksust jne.  

Alates 1994 aastast süsteemi muudeti ja KOV eelarvesse hakkas laekuma 52% üksikisiku tulumaksust kogutavast maksust. 

Juba 1996 aastal tegid omavalitsusliidud esimest korda ettepaneku: Muuta üksikisiku tulumaks kaheks maksuks, 
riiklikuks ja kohalikuks tulumaksuks ning maamaks täielikult kohalikuks maksuks. 

 

 

TÄNU TÄHELEPANU EEST! 


