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Lühiülevaade
Käesolev magistritöö on kirjutatud teemal “Kohalike omavalitsuste koostööliitude roll
kohalikus ja piirkondlikus valitsemises. Eesti, Soome ja Saksamaa võrdlev juhtumiuuring”.
Dünaamiline

väliskeskkond

soodustab

omavalitsuste

toimimist

koostööl,

mitte

konkurentsil. Seega peaks Eesti sarnaselt teistele Euroopa riikidele panema senisest enam
rõhku omavalitsustevahelise koostöö arendamisele, mis tõstaks omavalitsuste võimekust.
Magistritöö peamine eesmärk oli uurida omavalitsustevahelist koostööd läbi koostööliitude,
analüüsides selleks omavalitsustevahelise koostöö eeldusi, toimimist ning rolli kohaliku ja
piirkondliku tasandi valitsemises võrdlevalt Eesti, Soome ja Saksamaa praktikate põhjal.
Selleks koostas autor analüütilise raamistiku, mis lähtus koostööliitude toimimismudelist,
haldusinstitutsionaalsetest funktsioonidest ja välisteguritest. Need omakorda toimijatest
nagu riigi haldussüsteem, õiguslikud alused (sh staatus), liikmelisus (sh territoriaalsus),
esindatus, struktuur (sh tugistruktuur), finantsid, ülesanded ja Euroopa Liidu mõju. Töö
eesmärk ei olnud kanda ühtegi koostöövormi üle Eesti konteksti, vaid uurida nende
erinevusi ja võtta see kokku võrdlevas perspektiivis.
Omavalitsustevahelise koostöö analüüs põhines kvalitatiivsel uurimisviisil, täpsemalt
juhtumiuuringul. Andmete kogumiseks kasutas autor dokumendianalüüsi, tuvastades
faktiandmed vastavalt analüütilisele raamistikule. Autor analüüsis sekundaarandmeid, mis
pärinesid ennekõike koostööinstitutsioonide, kohalike omavalitsuste ja ministeeriumite
veebilehekülgedelt. Peamiselt oli tegemist kehtivate strateegiliste dokumentide ja
õigusaktidega.
Analüüsi käigus selgus, et omavalitsustevaheline koostöö sõltub teatud kohalike
omavalitsuste tunnustest, nende probleemajendite mustrist ja vajadusest suurendada
võimekust. Eesti, Soome ja Saksamaa koostööliitude toimimine on suures plaanis erinev,
kuid leidub mitmeid sarnasusi. Autor leidis, et kuna piirkondlik tasand hoomab kogu
piirkonna

kohalike

omavalitsuste

tugevusi

ja

nõrkusi,

sobivad

koostööliidud

omavalitsustevaheliste erinevuste neutraliseerimiseks.
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Koostöövormide tugevuste ja nõrkuste analüüsimisel jõudis autor järeldusele, et
jätkusuutliku ja perspektiivika omavalitsustevahelise koostöö kujunemisel tuleb lähtuda
ennekõike lähimuse põhimõttest. See tähendab, et kohalikud omavalitsused peaksid pigem
tegelema kodanikele vahetute tegevuste ja teenuste osutamisega ning piirkondlik tasand
omavalitsuste üleste tegevustega. Piirkondlikule tasandile delegeerimise arvelt tõuseb
kohalike omavalitsuste suutlikkus tegeleda nende vastutusalasse jäävate ülesannetega,
teisalt on tagatud autonoomia säilimine läbi pideva protsessis osalemise.
Magistritöö tulemused annavad osalise pildi omavalitsustevahelistest koostöövormidest,
nende kujunemisest, toimimisest ning kohalike ja piirkondlike funktsioonide täitmise rollist.
Laialdasemate järelduste tegemiseks pakub autor uurimisvõimalusena teiste riikide
omavalitsustevaheliste koostöövormide detailse uurimise. Erinevaid omavalitsustevahelisi
koostöövorme võrreldes ja üldistades saab parimate praktikate põhjal välja töötada Eesti
kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmiseks kõige optimaalsema koostöövormi. Hästi
toimiv omavalitsustevaheline koostöö parandab omavalitsuste valitsemist, hoides sealjuures
nende autonoomsust.
Teele Okas
teeleokas@gmail.com
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Summary
The topic of this Master’s Thesis is “The Role of Cooperative Associations of Local
Governments in Local and Regional Governance. Comparative Case Study Based on
Estonia, Finland and Germany”.
Today’s dynamic environment favours the cooperation of local governments over
competition. For this reason Estonia should, similarly to other European countries, make a
greater effort to develop inter-municipal cooperation and thereby increase local
government’s administrative capability.
The main objective of the Master’s Thesis was to study inter-municipal cooperation within
cooperative associations of local governments. The analysis focuses on the presumptions,
functioning and nature of cooperation of between local governments in the governance of
local and regional levels comparatively, based on the practice of Estonia, Finland and
Germany. For this purpose, an analytical framework was constructed, based on the
functional model, functions of administrative institutions and external factors of cooperative
associations. These inputs of the framework are further influenced by each country’s
administrative system, legislation (incl. status), membership (incl. territoriality),
representation, structure (incl. support structure), finances, tasks and the effects of the
European Union. The objective of the Thesis was not to apply any of the analysed
cooperation formats in Estonia, rather study and compare the differences and results of each
format.
The analysis of the inter-municipal cooperation was based on qualitative research, namely
on the case study format. Factual data used in the thesis was collected by analysing the
relevant documentation, pursuant to the analytical framework. In addition, secondary data,
originating primarily from the websites of cooperation institutions, local governments and
ministries was studied. These sources predominantly included strategic documents and
legislation.
During the course of analysis, it became evident that inter-municipal cooperation is
dependent on certain traits of local governments – the pattern of their problem stimuli and
the efforts to increase capabilities. Although the functioning of cooperative associations in
5

Estonia, Finland and Germany are different in principal, there are several similarities. The
weaknesses of one local government can be balanced by the strengths of another through
the cooperation between local governments. Therefore, associations between local
governments can be effectively utilised to boost growth on a regional level.
While analyzing the strengths and weaknesses of different cooperation formats, the author
concluded that sustainable and increasingly effective inter-municipal cooperation must be
guided by the subsidiarity principle. This means that local governments should engage in
the provision of immediate services to citizens while the regional level should be concerned
with activities exceeding the relative level of local governments. Consecutively, this will
enforce the ability of local governments to engage in its primary activities, while preserving
full-autonomy through continuous involvement in the regional processes.
The results of the Master’s Thesis provide a partial understanding of inter-municipal
cooperation formats, their development, functionality and role in the process of performing
local and regional functions. In order to draw broader conclusions, further study of different
cooperation formats between local governments is required. It is possible to develop the
optimal format of cooperation to achieve improved capability of local governments in
Estonia, by comparing the best practises of different inter-municipal cooperation formats. It
has been shown in the thesis that a well-functioning inter-municipal cooperation improves
the governance of local governments while maintaining their autonomy.
Teele Okas
teeleokas@gmail.com
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Sissejuhatus
Kohalike omavalitsuste koostöö vajalikkuse teema on üles kerkinud viimase viiekümne
aasta jooksul, mil enamik Euroopa riikide omavalitsusi on kokku puutunud arengutega,
mis avaldavad survet nende tegevusele. Eriti puudutab see väikseid omavalitsusi, kel
puudub suutlikkus selle kõigega toimetulemiseks. Arengutega toimetulemise üheks
võimaluseks on omavalitsustevaheline koostöö. Euroopas on omavalitsustevaheline
koostöö kasutusel juba 19. sajandist, eesmärgiga tagada valitsemise subsidiaarsus ja
ratsionaalsus. Koostöö aitab omavalitsustel tulla toime välismõjudega, et takistada
ressursside liigset kulu ja tugevdada üha dünaamilisemas keskkonnas omavalitsuste
haldussuutlikkust ja võimekust. (Hulst & Van Montfort, 2007a)
Eestis pärineb kohalike omavalitsuste süsteem 1990-ndate aastate algusest, eesmärgiga
arendada kohalikku demokraatiat. Aja möödudes on tõusnud päevakorda süsteemi
efektiivsuse

aspekt,

mis

on

otseselt

seotud

omavalitsuste

toimetulemisega.

(Siseministeerium, 2001) Võrreldes ajaga, mil Eestis kohalike omavalitsuste süsteem
kujundati, on toimunud suured muutused, milledega sammu pidamiseks vajavad
omavalitsused ülesannete täitmiseks ja teenuste osutamiseks suuremat võimekust.
Välja on töötatud mitmeid reformikavasid, kuid ükski neist ei ole rakendunud. Kuigi
omavalitsuste valitsemise parandamise kõige tõhusamaks viisiks peetakse omavalitsuste
ühendamist, ei ole omavalitsuste suuruse ja jätkusuutlikkuse vahel leitud süstemaatilisi
seoseid (Dollery, Byrnes & Crase, 2007; Tavares & Camões, 2010). Avaliku halduse
reform ei tohiks olla prioriteet omaette, vaid orienteeritud lahendusele (OECD, 2011).
Alternatiivina võiks Eesti sarnaselt teistele Euroopa riikidele panna senisest enam rõhku
omavalitsustevahelise

koostöö

arendamisele

ja

osatähtsuse

suurendamisele

läbi

koostööliitude. Tegemist on strateegilise protsessiga, mis toimib nii eraldiseisvana kui ka
mõne muu täiendusena.
Euroopas kasutatakse omavalitsustevahelist koostööd laialdaselt, kuid selle kohta
puuduvad süsteemsed võrdlevad uurimused. Puudub ülevaade koostöö tiheduse,
tegevusvaldkondade ja erinevate institutsioonide korraldustest. (Hulst & Van Montfort,
2011)
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Järgnevalt keskendub autor omavalitsustevahelise koostöö uurimisele, analüüsides selleks
koostööliitude kujunemise eeldusi, toimimist ning rolli kohaliku ja piirkondliku tasandi
valitsemises võrdlevalt kolme juhtumi põhjal. Autor analüüsib juhtumeid hetkel kehtivate
õiguslike regulatsioonide alusel ega käsitle nende muutmist. Töö eesmärgi täitmiseks on
püstitatud järgmised uurimisküsimused:
1. Missugustel eeldustel toimub omavalitsustevaheline koostöö piirkondlikul tasandil?
2. Milline on omavalitsustevahelise koostöövormi toimimine?
3. Milline on omavalitsustevahelise koostöövormi roll kohalike ja piirkondlike
funktsioonide täitmises?
Magistritöö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast. Töö teoreetilises osas on välja
toodud kohalike omavalitsuste koostöömudelid ja komponendid, milledest need
koosnevad. Autor tugineb peamiselt autoritele nagu R. Hulst, A. Van Montfort, P.
Swianiewicz ning Euroopa Nõukogu aruannetele. Teoreetilise käsitluse põhjal koostas
autor empiirilise osa analüüsimiseks analüütilise raamistiku. Töö empiirilises osas
analüüsib autor Eesti, Soome ja Saksamaa koostööliite. Järgneb analüüs, kus autor
integreerib

töö

teoreetilise

ja

empiirilise

osa,

saades

vastused

püstitatud

uurimisküsimustele. Töö eesmärk ei ole kanda ühtegi koostöövormi üle Eesti konteksti.
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1 Valitsemise eri tasandid ja omavalitsustevahelise koostöö kujunemine
Riigi toimimine sõltub selle valitsemisest. Selleks delegeerib keskvalitsus avalikku võimu
üldjuhul

kolmele

tasandile:

regioonidele,

piirkondadele

ja

munitsipaaltasandile.

Keskvalitsusest on aste madalamal regionaaltasand, mille roll seisneb unitaarriigis võimu
koondumises keskvõimu ja parlamendi kätte ning föderaalriikides keskvõimu ja regioonide
(osariigid, liidumaad) kätte. Regionaaltasandist on aste madalamal piirkondlik tasand ehk
maakonnad, millede puhul on tegemist omavalitsuste piirkondlike üksustega (piirkondlikul
tasandil kohaliku omavalitsuse asutus või munitsipaaltasandil omavalitsuste liidud) ja riigi
esindusega. Võimu delegeerimine seisneb vastavalt kõrget professionaalsust nõudvate või
omavalitsuste piire ületavate teenuste osutamises ning omavalitsuste tegevuse järelevalves
ja piirkonnas tegutsevate avalike asutuste tegevuste koordineerimises, saavutamaks
piirkonna

tasakaalustatud

areng.

Piirkondlikust

tasandist

on

aste

madalamal

munitsiplaatasand ehk kohalikud omavalitsused, milledele delegeeritakse võimu lähimuse
põhimõttel. See võimaldab igapäevateenuste lähedust ja kättesaadavust. (Sootla, 2011,
518-523)
Kohalikud omavalitsused võivad olla väga erinevad, sest nende kujunemine on seotud riigi
administratiivsüsteemiga. Vaatamata eelpool nimetatud valitsemistasanditele on kohalikus
valitsemises keskne roll kohalikel omavalitsustel, ühtlasid peetakse neid Euroopa
halduskorralduse vanimaks ja püsivamaks osaks. (Bouckaert, Dooren, Verschuere, Voets
& Wayenberg, 2002) Valitsemistasandite võimuvertikaali kujunemises eristatakse
administratiivsüsteeme, mis on riigiga tugevalt seotud või vastupidi, eraldunud. Esimesel
juhul on riigil oluline osa kohaliku poliitika kujundamises, vahendite jagamises ja teenuste
osutamis, teisel juhul on omavalitsused nendes küsimustes suhteliselt vabad. (Montin,
2000)
Kohalike omavalitsuste valitsemine on seotud autonoomia ulatusega, teisisõnu kohaliku
elu korraldamise otsuste vabaduse ja sõltumatusega (Kalev, 2008). Seega võivad
kohalikele

omavalitsustele

määratud

ülesanded

riigiti

erineda.

Lisaks

sõltuvad

omavalitsuste ülesanded parameetritest nagu rahvaarv, territoriaalsus, rahvastiku tihedus,
demograafilised ja sotsiaal-majanduslikud näitajad. Nagu eespool öeldud, peaks kohalikul
tasandil ülesannete täitmine olema seotud lähimuse põhimõttega, tagades nii nende
efektiivne täitmine. Vastupidisel juhul võib osade ülesannetega tegelemine olla kohalikul
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tasandil ebatõhus. (Mäeltsemees, Lõhmus ja Ratas, 2013) Euroopa kohaliku omavalitsuse
harta järgi säilib omavalitsustevahelises koostöös nii territoriaalne kui ka õiguslik kohalike
omavalitsuste autonoomia, kuigi koostöö institutsionaliseerimise tasemest tulenevalt võib
see olla reguleeritud või isegi piiratud (CDLR, 2007).
Valitsemise roll muutub ajas ühiskonnas toimuvate pidevate muutuste tõttu. Osapoolte,
protsesside ja struktuuride muutumisest on mõjutatud ka kohalike omavalitsuste
toimimine. Kui Teise maailmasõja eelset valitsemist iseloomustas hierarhilisus (Bouckaert
et. al., 2002), siis sõjajärgne aeg tõi mitmeid ümberkorraldusi. Üha enam kerkis esile
horisontaalne koordineerimine, mis põhines riigi ja ühiskonna koostööl (Knill, 2004).
Valitsustevaheline paradigma muutus oli tingitud heaoluühiskonna kujunemisest, mis tõi
kaasa kohalike omavalitsuste poolt osutatavate avalike teenuste hulga suurenemise ja
kõrgemad standardid. Omavalitsuste majanduslikud ja tehnoloogilised võimalused aga ei
vastanud avalikkuse ootustele. Kohalike omavalitsuste tähtsuse suurenemine avalike
teenuste osutamisel avaldas survet nende tegevusele, eriti väikestel omavalitsustel, sest
puudus suutlikkust selle kõigega toimetulemiseks. Olukorra tegi keerulisemaks ühiskonnas
toimuvad muutused, inimesed hakkasid üha enam koonduma maapiirkondadest linnadesse
ja nende ümbrustesse, alguse sai omavalitsustevaheline konkurents. (Hulst & Van
Montfort, 2011)
Hierarhiline juhtimine seati kahtluse alla, sest üha keerulisemad ühiskonnaprobleemid ja
nende mõistmine tingis osapoolte vastastikust sõltuvust. Veel, konkureeriv valitsemine
põhjustas avaliku halduse killustumist, seega oli tarvidus mehhanismide järgi, mis
ulatuksid hierarhilisest kontrollist ja turupõhisusest kaugemale. Viidati riigi ja teiste
osapoolte ametlike ja mitteametlike suhete institutsionaliseeritud võrgustikele, mis
võimaldasid paindlikumat omavalitsuste koordineerimist ja järelevalve teostamist.
(Löfgren

&

Ringholm,

2009)

Valitsemisparadigma

muutus

tõi

kaasa

uusi

koostöömudeleid. Tulemaks toime dünaamilise väliskeskkonna ja selle ohtudega, eeldab
kohaliku tasandi probleemide lahendamine suurt avatust väliste toimijate suhtes.
Omavalitsustevaheline koostöö annab olulisi lisaressursse, teadmisi ja spetsiifilisi oskusi.
See on võimalus kasutada maksimaalselt oma tugevusi ning kompenseerida nõrkused
partnerite arvelt. (Sootla ja Kattai, 2013)
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2 Koostöö võimalused kohalikul tasandil
Omavalitsustevaheline

koosöö

peegeldab

osapoolte

huvide

ja

kompromisside

realiseerimist, mistõttu võib öelda, et koostöö kujunemisel on tegemist veendumuste,
stiimulite ja õiguslike aluste kokkulangemisega (Norton, 1994 via Hulst & Van Montfort,
2007a). Teatud mustrite alusel toimivaid koostöödmudeleid on palju, kuid nende lähemal
uurimisel selgub, et need korduvad, erinedes teineteisest teatud nüansside võrra. Nendeks
nüanssideks on komponendid, milledest koostöömudelid kujunevad. Kuna koostöömudelid
kujunevad teatud komponentide koondumise kombinatsioonil, annab autor esmalt ülevaate
omavalitsustevaheliste

koostöömudelite

komponentidest

ning

seejärel

peamistest

koostöömudelitest.

2.1 Koostöömudelite komponendid
Kirjanduse põhjal kujunevad peamisteks koostöömudelite komponentideks nende
vabatahtlikkus ja kohustuslikkus, osapooled, ülesannete iseloom, ülesannete ja tegevuste
ulatus, institutsionaliseerimise tase, võimu delegeerimise ulatus ja demokraatia legitiimsus.

2.1.1 Koostöö vabatahtlikkus ja kohustuslikkus
Esimene komponent on seotud koostöö vabatahtlikkuse ja kohustuslikkusega. Eristatakse
vabatahtlikku- ja sundkoostööd. Vabatahtlik koostöö peaks kujunema vabatahtlikult alt
üles protsessina, mis eeldab osapooltevahelisi pidevaid kompromisse ja see omakorda
individuaalsete eesmärkide mõjutamist. Üldjuhul on vabatahtlik koostöö ajendatud teatud
siseriiklikest või välistest stiimulitest, kuid olenevalt nende jõulisusest tekib küsimus, kui
vabatahtliku koostööga on siiski tegemist. (Swianiewicz, 2010) Sundkoostöö kujunemine
on seotud eesmärgiga tagada omavalitsuste ülesannete (sh teenuste) minimaalsed nõuded
ja ühtne juurdepääs, mis on kantud riigi poliitilistest perspektiividest ja üldsuse huvidest
juhul, kui olemasolev süsteem seda ei võimalda. Sundkoostöö vajadus ei pruugi tuleneda
omavalitsuste vähesest suutlikkusest, vaid hoopis ülesannete iseloomust, näiteks on teatud
ülesanded pigem piirkondlikud kui kohalikud või nõuavad spetsiifilisi ekspertteadmisi.
Eristatakse kolme sundkoostöö võimalust: lähtutakse konkreetsetest funktsioonidest (sh
potentsiaalsetest tarbijatest), koostööpiirkond nähakse ette seadusega ning koostööpiirkond
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määratakse kindlate territoriaalsete tunnuste alusel. Sundkoostöö ohustab kohaliku
omavalitsuse autonoomiat, sest pärsib omavalitsuste õigust võtta vastu otsuseid ja juhtida
kohaliku elu küsimusi iseseisvalt. Teisalt on leitud, et kohaliku autonoomia prinsiibid
muutuvad vastuoluliseks alles siis, kui koostöö institutsioonile on antud valdav osa
omavalitsuse vastutusest. (Mäeltsemees jt., 2013)

2.1.2 Koostöö osapooled
Teine komponent on seotud koostööd tegevate osapooltega. Koostöö osapoolteks võivad
olla omavalitsususte institutsioonid, teised avaliku sektori institutsioonid või erasektori
organisatsioonid

(sihtasutused,

äriühingud).

Seega

saame

eristada

omavalitsuste

institutsioonidevahelist koostööd ning kombineeritud kujul sektoritevahelist koostööd.
Euroopas on levinud nii omavalitsuste institutsioonidevaheline koostöö piirkondlikult
vajalike ulatuslike teenuste osutamiseks ja külgnevate omavalitsuste poliitikate
kooskõlastamiseks kui ka paindlikkust tagav kombineeritud koostöö. Kombineeritud
koostöö toetamiseks puuduvad aga üldjuhul avalik-erasektori organisatsiooni olemusest
tulenevad seadused, mille alusel saaksid omavalitsused ühiselt eraettevõtetega avalikkusele
või kohalikele omavalitsustele endile osutada regulaarselt teenuseid. (Hulst & Van
Montfort, 2007b; CDLR, 2007) Erinevaid osapooli kaasava koostöö puhul kardetakse
ebaselget vastutuse jaotumist ja võimalikke huvide konflikte. Teisalt on arvukalt näiteid,
kus seesugune koostöö korraldus edendab riigi sotsiaal-majanduslikku arengut.
(Airaksinen & Åström, 2009)

2.1.3 Koostöö ülesannete iseloom
Kolmas komponent on seotud koostöö ülesannete iseloomuga. Eristatakse ühist teenuste
osutamist ning koordineerimist ja planeerimist. Ühine avalike teenuste osutamine toimub
üldjuhul olukorras, kus püütakse toime tulla väikse ulatusega teenuste osutamisel tekkivate
piirangute ja ebaefektiivsustega. Teenuste osutamiseks leitakse parim võimalik lahendus,
mistõttu ei pruugi teenust osutada teenuse osutamist korraldav avalik üksus. Ühine
koordineerimine ja planeerimine on seotud omavalitsuste üleste poliitiliste otsustega, mis
mõjutavad iga omavalitsuse regulatsioone ja üldist ressursside jaotumist. (Hulst & Van
Montfort, 2007b; Oakerson, 1999 via Mäeltsemees jt., 2013)
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2.1.4 Koostöö ulatus
Neljas komponent on seotud koostööstruktuuride ülesannete ja tegevuste ulatusega.
Eristatakse ühe- ja mitmefunktsioonilisi omavalitsuste ühendusi. Ühefunktsioonilised
omavalitsuste ühendused tegelevad üldjuhul konkreetse eesmärgi nimel, osutades ühte,
äärmisel juhul kahte, avalikku teenust. (Hulst & Van Montfort, 2007b; CDLR, 2007)
Ühefunktsiooniliste ühenduste probleemideks peetakse nende loomiseks sobiliku
õigusraamistiku puudumist, otsustusprotsesside aeglust ja läbipaistmatust (Swianiewicz,
2010). Sellele vastanduvad mitmefunktsioonilised ühendused, mis saavad alguse üldjuhul
lühikese aja jooksul suhteliselt kiiresti kasvaval omavalitsustevahelisel koostööl.
Mitmefunktsioonilistel ühendustel on aga strateegiliseks koostööks selged eelised:
ühisasutuse loomine on ühekordne tegevus, kuhu on võimalik pidevalt integreerida uusi
ülesandeid. See säästab omavalitsusi keeruliste protseduuridega tegelemisest, samuti ei ole
vaja luua poliitika kujundamiseks ja juhtimiseks mitut volikogu ja juhatust.
Mitmefunktsioonilised ühendused on hea võimalus omavalitsustevahelise integratsiooni
stimuleerimiseks, saavutades ühine eesmärgipärasus ja eeldused nende ühinemiseks.
Pikemas perspektiivis jäävad üldjuhul ellu kahte tüüpi mitmefunktsioonilised ühendused:
need, mis on tihedalt seotud avalike teenuste osutamisega või need, mis on strateegiliste
otsuste tegemisel valdkonniti vastastikuses sõltuvuses. (Hulst & Van Montfort, 2007b;
CDLR, 2007)

2.1.5 Koostöö institutsionaliseerimise tase
Viies komponent on seotud koostöö institutsionaliseerimise tasemega. Eristatakse kolme
institutsionaliseerimise

taset:

võrgustikud,

ametlikud

kokkulepped

ning

alalised

organisatsioonid. Koostöö institutsionaliseerimise tase sõltub koostöömudelist, mis on
üldjuhul mõjutatud õiguslikest regulatsioonidest ja täitmist vajavatest ülesannetest.
Osapoolte regulaarse suhtluse puhul on tegemist madala institutsionaliseerimise taseme
koostööga. Võrgustikke eelistatakse, sest omavalitsused ei taha autonoomia huvides
loobuda vabatahtlikult kohaliku poliitika koordineerimisest. Ametilikke kokkuleppeid
kasutatakse üldjuhul kohalike poliitikate koordineerimiseks või teenuste ühiseks
hankimiseks. Seega on tegemist juba rohkem institutsionaliseeritud koostööga, sest otsuste
tegemiseks võidakse luua protseduure ning partneritevahelist teenuste osutamist reguleerib
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hankedokument. Kõige institutsionaliseeritumad on alalised organisatsioonid. Alalisi
organisatsioone juhtiakse ühiselt kindlate protseduuride alusel ning see eeldab
omavalitsustelt eelnevalt vajalike ülesannete integreerimist. Alalisi organisatsioone
kasutatakse üldjuhul teenuste osutamiseks, sageli on selleks põhiteenused nagu vesi,
jäätmekäitlus, tuletõrje, rahvatervis ja keskkonnakaitse. (Hulst & Van Montfort, 2007b;
CDLR, 2007)
Ametlike kokkulepete ja alaliste organisatsioonide erinevus seisneb peamiselt tehtavates
kulutustes ja koostöö paindlikkuses. Esiteks, mõlema koostöö puhul on eemärgiks luua
tänu ühisele haldamisel mastaabisääst. Kui alalised organisatsioonid toovad üldjuhul
omavalitsustele kaasa kulutusi seoses uue organisatsiooni loomisega, siis ametlike
kokkulepete kaudu võidakse luua sama mastaabisääst, kuid madalamate halduskuludega.
Teiseks, alaliste organisatsioonide protseduurilisus hõlmab kõiki osapooli, nii omavalitsusi
kui ka võimalikke partnereid, mis teeb otsustusprotsessi mõnevõrra kohmakaks ja
aeganõudvaks.

(Hulst

&

Van

Montfort,

2007b;

Swianiewicz,

2011)

Mida

institutsionaliseeritum on koostöö, seda suurem on võimalus huvide konflikti
kaasnemiseks, sest omavalitsuste valikud võivad olla piiratud ning ressurssid jaotuda
ebaühtlaselt (Hulst & Van Montfort, 2011).

2.1.6 Võimu delegeerimise ulatus
Kuues komponent on seotud omavalitsuste võimu delegeerimise ulatusega. Komponent
eeldab alalise koostööinstitutsiooni olemasolu. Eristatakse ühisinstitutsioone, mis
esindavad omavalitsusi ja mis tegutsevad omavalitsuste asemel. Omavalitsuste
esindajateks peetakse ühisinstitutsioone, mis teenindavad omavalitsusi vastavalt nende
nõudlusele. Institutsioonid võivad omada nõukogu, kuid neil puudub otsustusõigus.
Omavalitsustel säilib täielikult nende pädevus. Omavalitsuste asemel tegutsevad
ühisinstitutsioonid otsustavad omavalitsuste asemel, omades selleks otsustusõiguslikku
nõukogu. (Hulst &Van Montfort, 2007b; CDLR, 2008) Üldjuhul on omavalitsused oma
iseseisvuses üsna kinni ning ilma kaalukate argumentideta oma võimu ei delegeeri. Kui
koostöö on seotud avalike teenuste osutamisega, mõjutab delegeerimise otsust teenuse
iseloom. Delegeerima ei kiputa teenuseid, mis on tehniliselt või poliitiliselt omavalitsusega
seotud, sest nende osutamine peab toimuma kindlaid strateegiaid järgides, arvestades
15

sealjuures nende pikaajalist mõju ühiskonnale. Delegeeritakse pigem mittepoliitilisi
teenuseid, sest nende osutamises nähakse alternatiivina teenuste osutamist erasektori poolt.
(Hulst &Van Montfort, 2007b)

2.1.7 Koostöö demokraatia legitiimsus
Seitsmes komponent eristab koostööinstitutsiooni liikmete poliitilist esindatust ja nende
aruandekohustust. Komponent eeldab samuti alalise koostööinstitutsiooni olemasolu.
Üldjuhul on omavalitsuste esindajate arv seotud omavalitsuse suurusega ja koosneb
proportsionaalselt erinevatest kohalikest poliitilistest jõududest. Eristatakse osapoolte
esindajate delegeerimist omavalitsuste poolt ja otsevalimisi. Kui osapoolte esindajad
delegeeritakse

omavalitsuste

poolt,

esindavad

omavalitsuste

esindajad

koostööinstitutsioonis omavalitsust ning on oluliseks lüliks kohaliku omavalitsuse ja
koostööinstitutsiooni vahelise teabe vahendamisel. Üldjuhul toimb see vastavatele
protseduuridele. Kodanikega vajaliku suhtluse ja teabe edastamise eest vastutab kohaliku
omavalitsuse volikogu. Kui osapoolte esindajad valitakse otsevalimistel rahva poolt,
esindab omavalitsuse esindaja koostööinstitutsioonis oma poliitilist erakonda ning ei oma
kohaliku omavalitsuse ja koostööinstitutsiooni vahelise teabe vahendamisel olulist rolli.
Oluliseks miinuseks ongi, et puudub süsteem, kuidas koostööinstitutsiooni nõukogu
edastaks kohalikule volikogule olulist teavet. Kodanikega vajaliku suhtluse ja teabe
edastamise eest vastutab esindaja. Mida võimsam ja autonoomsem on piirkondlik
koostööinstitutsioon, seda rohkem tehakse kohalikke kogukondi ja nende elanikke
mõjutavaid otsuseid ning seda tugevamalt nõutakse volikogu liikmete valimist
otsevalimiste teel. Otsevalimisi ei soosita, sest koosööinstitutsioon võib muutuda
omavalitsuste üleseks või piirkondlikuks, mis võib seada aga ohtu mõlemad tasandi
autonoomsuse. (Hulst &Van Montfort, 2007b; CDLR, 2007)

2.2 Koostöömudelid
Omavalitsustevahelist koostööd võib uurida nii läbi komponentide, nagu seda on teinud
Swianiewicz (2010) ja Euroopa Nõukogu raport (CDLR, 2008). Teisalt, kuna teatud
komponentide koondumisel kujunevad mustrid, võib neid ka mudeldada, nagu seda on
hästi ja kompaktselt teinud Hulst & Van Montfort (2007b). Autor eristab kirjanduse põhjal
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viite peamist omavalitsustevahelist koostöömudelit: foorum-tüüpi koostööstruktuurid,
pool-regionaalsed

omavalitsused,

lepingupõhised

koostöö

kokkulepped,

ühisorganisatsioonid ja ühisasutused,- organid. Võrreldes erinevate innovaatiliste
lahendustega nagu ad hoc ressursside jagamine ja omavalitsuste tegutsemist läbi
virtuaalkeskkonna (Dollery & Johnson, 2005), on tegemist konkreetsete ja reaalsete
koostöövõimalustega, mistõttu tugineb autor omavalitsustevahelise koostöö uurimisel just
neile mudelitele.

2.2.1 Foorum-tüüpi koostööstruktuurid
Foorum-tüüpi koostööstruktuurid (planning forums) on võrgustikupõhised, koosnedes
omavalitsuste, teiste avalike ja/või erasektori osalejatest. Need on loodud eesmärgiga
tegeleda neile vastavate poliitikate või tegevuste koordineerimise ja planeerimisega, samuti
nende välismõjude kooskõlastamisega. Institutsioonidevaheline integratsioon on madal,
toimub regulaarne suhtlus ning säilivad stabiilsed suhted. Iga osaleja vastutab ise oma
tegevuste ja otsuste eest. Puuduvad ametliku otsustusõigusega alalised organisatsioonid,
kuigi võidakse omada kindlat personali. Ühel või teisel kujul on foorum-tüüpi koostöö
esindatud paljudes Euroopa riikides. Koostöömudel on atraktiivne tegelemaks ruumilise
planeerimise, sotsiaal-majandusliku arengu, elamispindade ja keskkonna valdkondades.
(Hulst &Van Montfort, 2007b; Hulst &Van Montfort, 2011; Dollery & Johnson, 2005)
Eristatakse kolme tüüpi võrgustikke. Esiteks võrgustikud, mis koosnevad ühel
territooriumil asuvatest omavalitsustest, eesmärgiga täita samu ülesandeid sarnaselt poolregionaalsete omavalitsustega. Koostöö kujunemine on üldjuhul seotud asjaolude
kokkulangemisega, kus üks võimekatest omavalitsustest tegeleb ülesannetega, mis
tekitavad ka olulist välismõju nagu elamispinnad, tarnsport ja infrastruktuur, sotsiaalmajanduslik areng ning keskkonnapoliitika. Teiseks võrgustikud, mis on seotud mõne
konkreetse piirkonnaga ja hõlmavad lisaks avalikule sektorile ka teisi haldustasandeid
(näiteks ettevõtjad, kodanikuühendused), eesmärgiga jagada parimaid praktikaid.
Võrgustikel puudub vahepealne administratiivtasand, mis oleks pädev kooskõlastama
kohalike omavalitsuste poliitikaid. Kolmandaks võrgustikud, mis ületavad maakonna või
isegi riigi piire, eesmärgiga integreerida avaliku ja erasektori funktsionaalsusi. Võrgustike
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loomine on üldjuhul seatud keskvalitsuse strateegiatega edendada pool-regionaalseid
omavalitsusi. (Hulst &Van Montfort, 2007b)
Foorum-tüüpi koostöömudeleid iseloomustab paindlikkus ja konsensuslik otsustusprotsess,
mis hoiab kohaliku autonoomia puutumata. Veel ka ühiste strateegiate loomine, mis
soodustab traditsioonilise konkurentsi vähenemist. Arvatakse, et koostöö edu tagab
osapoolte vastastikune sõltuvus, mis on otseselt seotud ka koostöövormi tõhususega. (ibid.)
Koostöömudeli kriitikas võib pidada demokraatliku legitiimsuse puudumist, osalejate ja
teemade valiku piiramist.

2.2.2 Pool-regionaalne omavalitsus
Pool-regionaalsed omavalitsused (semi-regional governments) on koostööstruktuurid, mis
on

omavalitsuste

organisatsioonid,

poolt
millede

loodud

või

eesmärk

reguleeritud
on

alalised

koordineerida

mitmefunktsioonilised

tsentraliseeritult

kohalike

omavalitsuste poliitikaid ja/või kooskõlastada omavalitsuste ülest planeerimist ühes või
rohkemas valdkonnas. Organisatsioon toimib mastaabisäästu eesmärgil ning võib olla
seotud nii omavalitsuste ülesannetega kui ka teenuste osutamisega. Üldjuhul on
valdkondadeks ruumiline planeerimine ja sotsiaal-majanduslik areng ning teenused nagu
päästeteenistus, veevarustus ja jäätmekäitlus. Koostööstöövormi iseloomustab tugev
institutsionaliseeritus, mille struktuuri moodustavad ametnikud, iseseisev otsustusorgan,
volikogu ja juhatus, mis koosneb kohalike omavalitsuste esindajatest. Otsustusorgani
tegutsemiseks on usaldatud ametlikult vajalik otsustusõigus ja ressursid. (Hulst &Van
Montfort, 2007b; Dollery & Johnson, 2005)
Pool-regionaalseid omavalitsusi luuakse peamiselt kolme asjaolu kokkulangemisel.
Esiteks, piirkonnad on tugevad ja sotsiaal-majanduslikult iseseisvad, kuid vajavad
omavalitsuste ülest poliitikate kujundamist. Üldjuhul on seesugune sõltuvus vajalik kõrge
asustustihedusega piirkondades. Teiseks, riik on föderaalse iseloomuga: riigi ja kohaliku
omavalitsuse tasand on üksteisest kaugel või puudub tugev piirkondlik tasand.
Kolmandaks, kesk- või kõrgema valitsustasandi väljapakutud stiimulid (õiguslikud,
finantsilised) soodustavad pool-regionaalse omavalitsuse loomist. (Hulst &Van Montfort,
2007b)
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Pool-regionaalsete omavalitsuste toimimise tagab omavalitsustevaheline vastastikune
sõltuvus. Poliitilise sünergia tekkimine annab võimaluse piirkondlike perspektiivide
domineerimisele, vastupidiseks peetakse omavalitsustevahelise konkurentsi tekkimist.
Koostöömudelit peetakse efektiivseks, kui selle toimimine suudab tasakaalustada
kohalikke ja piirkondlikke perspektiive vastavalt organisatsiooni eesmärgile. Kohalike
perspektiivide domineerimine võib kahjustada organisatsiooni legitiimsust. Koostöövormi
efektiivsusel nähakse seoseid kohalike omavalitsuste esindatusega, positiivseks mõjuks
peetakse ka volikogu liikmete delegeerimist kohalike omavalitsuste volikogude poolt
proportsionaalselt poliitilise osakaaluga. Koostöömudeli miinuseks peetakse selle
hübriidsust. Organisatsioon peaks toimima hierarhiliselt omavalitsuste üleselt autonoomse
avalik-õigusliku asutusena, kuid on tänu otsustusorgani liikmetele tihedalt omavalitsustega
seotud. See nõuab koostöö tingimuste, otsustusõiguse ulatuse ja rahaliste vahendite
jaotumise

kindlat

reglementeerimist.

(ibid.)

Veel,

kuna

omavalitsussüsteemi

ümberkorraldamisega kaasnevad suured kulud, arutletakse selle tasuvuse ja alternatiivsete
võimaluste üle (Dollery & Johnson, 2005).

2.2.3 Lepingupõhised koostöö kokkulepped
Lepingupõhiseid koostöö kokkuleppeid (service delivery agreements) sõlmitakse
ametlikult ilma ühise alalise organisatsioonita. Üldjuhul põhineb lepinguline koostöö ühel
teenusel. Lepingupõhist teenuste osutamist võidakse kasutada mitmel viisil, nii
vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Horisontaalse koostöö puhul on lepingud üldjuhul
omavalitsuste vahelised, mis tähendab, et üks partneritest, enamjaolt suurem omavalitsus,
osutab ja müüb teenuseid teistele omavalitsustele või kasutatakse võimalust hankida
teenust ühiselt eraettevõtetelt. Vertikaalse koostöö eesmärk on kaasata keskvalitsuse
resursse, tagamaks omavalitsuste teenuste mitmekesisus. (Hulst &Van Montfort, 2007b)
Koostööstruktuur aitab toime tulla omavalitsuste väiksusest tulenevate piirangutega.
Kokkuleppeid kasutatakse, et omavalitsused saaksid vältida kulusid, mis on seotud ühise
organisatsiooni loomise, juhtimise ja haldamisega. Väiksemate kogukondade kasu seisneb
ka selles, et neil on võimalus omandada teadmisi ja kogemusi suurematelt naabritelt või
eraettevõtetelt. Lepingud on ka paindlikud, mis teeb võimalikuks ajutised uued teenused,
ülesanded või projektid ning teenused, mis tuleb integreerida dünaamilisse keskkonda.
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Koostöömudeli miinuseks võib tuua kindla juhtimisstuktuuri puudumise ning on kaheldav,
kas lepingupõhine teenuste osutamine aitab suurendada teenuste kvaliteeti või
mastaabisäästu. (Hulst &Van Montfort, 2007b; Wollmann, 2010)

2.2.4 Ühisorganisatsioon teenuste osutamiseks
Ühisorganisatsioone (service delivery organizations) kasutatakse peamiselt ühe või mitme
teenuse

kulutõhusaks

osutamiseks

ning

need

võivad

olla

nii

ühe-

kui

mitmefunktsioonilised. Selleks võidakse luua uus alaline organisatsioon või anda teenuste
osutamine

üle

mõnele

olemasolevale

piirdkondlikule

haldusorganile.

Ühisorganisatsioonide puhul on tegemist mitmekesiste koostööstruktuuridega, mis
erinevad teineteisest peamiselt staatuse, liikmete ja ülesannete poolest. Organisatsiooni
staatus tuleneb üldjuhul teenuse iseloomust, sektorite tugevustest ja poliitilisest mõjust,
eristatakse erasektori (AS, OÜ) ja mittetulunduslikke (SA, MTÜ) organisatsioone.
Koostöömudelit kasutatakse piirkondades, kus teenuse osutamine on mitmel väiksel
omavalitsusel piiratud või see nõuab suuremat elanikkonda kui ühes väikses omavalitsuses.
(Hulst &Van Montfort, 2007b)
Tegemist on hästi toimiva koostöömudeliga, sest omatakse vajalikke finantsilisi ressursse,
kvalifitseeritud personali ja haldussuutlikkust. Teisalt on koostöömudelil mitmeid
miinuseid. Näiteks luuakse viimastel aastatel pigem ühefunktsioonilisi organisatsioone kui
mitmefunktsioonilisi, sest neid on lihtsam hallata. Veel, kuna ühisorganisatsioonide
volikogud koosnevad kohalike omavalitsuste esindajatest, teeb konsensuse alusel
otsustamine protsessi aeglaseks ja ebatõhusaks. Samuti peab kohalike huvide ebapiisavuse
ja üksteisest kaugenemise tõttu toimuma kohalike omavalitsuste ja ühisorganisatsiooni
vahel pidev informatsiooni vahetus. (ibid.) Puudustena võib välja tuua ka omavalitsusest
kompetentsuse kadumise ja demokraatliku kontrolli vähenemise.

2.2.5 Ühisasutus, -organ teenuste osutamiseks
Ühisasutuste, -organite (service delivery associations) puhul on tegemist alaliste,
õiguslikult iseseisvate institutsioonidega. Ühisasutused omavad otsustusõiguslikku
nõukogu ja on ülesannete ulatuselt üldjuhul mitmefunktsioonilised. Kuigi omavalitsus
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delegeerib ühisasutuse nõukogusse ka oma esindajad, vastutab teenuse osutamisel
kodanike ees täielikult ühisasutus. Koostööstruktuur luuakse üldjuhul avalike teenuste
osutamiseks, mis nõuavad suuri investeeringuid. Investeeritud kapital kuulub üldjuhul
omavalitsustele. Koostöömudeli eelisteks on spetsialiseerunud töötajad, head tehnilised
võimalused, investeerimisvõimalused ja organisatsioonidest madalam tundlikkus. Teisalt
kaasnevad seetõttu ühisasutuste ülalpidamisega suured kulud, lisaks omavalitsusel tuleb
muuta teenuste osutamise korda. (Tavares & Camões, 2010)
Kohalike omavalitsuste koostöömudelid kujunevad teineteisest erinevaks tulenevalt teatud
komponentide kombinatsioonist (vt Joonis 1). Mudelite analüüsimisel selgub, et need
jagunevad olemuselt kaheks. Esiteks koostöömudelid, mis luuakse pigem koordineerival
eesmärgil omavalitsuste üleste teemavaldkondade strateegiate kujundamiseks (foorumtüüpi koostööstruktuurid ja pool-regionaalsed omavalitsused) ning teiseks koostöömudelid,
mis on seotud pigem konkreetsete tegevuste täitmisega (lepingupõhised koostöö
kokkulepped, ühisorganisatsioon ja ühisasutus, -organ teenuste osutamiseks). Kuna
koostöö kujunemine on tihedalt seotud koostöö eesmärkide ja koostöömudeli
efektiivsusega, võib üks koostöömudel olla ka teise mudeli kujunemise eelduseks.
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Joonis 1. Omavalitsustevaheliste koostöömudelite kujunemine.

Allikas: Autori koostatud.

2.3 Kohalike omavalitsuste koostöö eelised ja puudused
Koostöömudelite ja nende komponentide analüüsimisel joonistus kohalike omavalitsuste
koostöö peamisteks eelisteks mastaabisääst, haldussuutlikkuse tõus ja sõltumatus
administratiivpiiridest. Peamiste puudustena võib välja tuua aeglase koordineerimise,
kohaliku autonoomia riive, demokraatia legitiimsuse vähenemise ja teatud kulude
dubleerimise.
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Mastaabisääst viitab ühe tooteühiku kohta tehtavast keskmisest kulust, mis optimaalse
suurusega omavalitsuste puhul teatud tooteühiku hulga kohta väheneb. Majanduslikud
eelised tulenevad organisatsiooni mitmekülgsusest- mitme ülesande või teenuse osutamine
ühe organisatsiooni poolt on soodsam, kui samade ülesannete ja teenuste osutamine mitme
organisatsiooni poolt. Veel kujuneb mastaabisääst üldiste kulude kokkuhoiust. Seega, mida
rohkematele elanikele teenust osutatakse, seda väiksemad on ühe elaniku kohta tehtud
kulutused. Haldussuutlikkuse tõusuga seostatakse omavalitsuste suuremat teadmust
mitmesuguste funktsioonide täitmiseks, mis tuleneb spetsialistide eriteadmistest. Üldjuhul
väiksed omavalitsused seesuguseid spetsialiste ei oma. Osapoolte teadmiste jagamine aitab
täita rohkem ja keerulisemaid ülesandeid tõhusamalt. Sõltumatus administratiivpiiridest
tuleneb sellest, et omavalitsustevaheline koostöö ei pea sõltuma omavalitsuste füüsilistest
piiridest. See võimaldab koostööd, mis on tingitud kodanike huvist, veel ka ajaloolistest ja
kultuurilistest pärinemistest. (Swianiewicz, 2011; Dollery et. al., 2007)
Koordineerimisprobleemid viitavad aeglasele otsustusprotsessile, mis tuleneb pidevast
osapooltevahelisest konsulteerimisest ja otsuste läbirääkimisest. Kohaliku omavalitsuse
autonoomia riivet nähakse Euroopa kohaliku omavalitsuse harta, riikide põhiseaduste ja
koostöö olemuse vahelises vastuolus, sest omavalitsustel on õigus korraldada ja juhtide
kohalike elanike huvides kohalikku elu. Eriti tehakse seda sundkoostöö korral, aga ka
vabatahtliku koostöö puhul, mis põhineb omavalitsuste jaoks riigi poolt pakutud
atraktiivsetel stiimulitel. Demokraatia legitiimsus väheneb, sest üldjuhul ei valita
omavalitsuste esindajaid koostööinstitutsiooni demokraatlikult otsevalimistel, vaid
delegeeritakse omavalitsuste poolt. Kui koostöö ühe peamise eelisena nähakse
mastaabisäästu saavutamist, siis omavalitsuste pidev protsessis osalemine võib teatuid
üldiseid kulusid dubleerida. Seetõttu on oluline, et osapoolte rollid oleks selgelt ja
läbimõeldult jaotud. (Swianiewicz, 2011)
Nimetatuid tegureid ei saa võtta üks-ühele, neid tuleb analüüsida konkreetses kontekstis,
sest lisaks koostöö eesmärgile on need seotud ka koostööinstitutsioonide vormi ja sisemiste
regulatsioonidega. Koostöö eelised nagu mastaabisääst ja haldussuutlikkuse tõus
soodustavad tugevalt omavalitsuste ülest koostööd, peamised puudused viitavad aga
osapooltevaheliste suhete ebausaldusväärsusele.
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3 Uurimistöö metoodika
Kohalike omavalitsuste koostöö vajalikkuse teema on üles kerkinud viimase viiekümne
aasta jooksul, mil enamik Euroopa riikide omavalitsusi on kokku puutunud arengutega,
mis avaldavad survet nende tegevusele. Eriti puudutab see väikseid omavalitsusi, kel
puudub suutlikkus selle kõigega toimetulemiseks. (Hulst & Van Montfort, 2007a) Eestis
pärineb kohalike omavalitsuste süsteem 1990-ndate algusest, mistõttu on esile kerkinud
selle efektiivsuse aspekt (Siseministeerium, 2001). Kuna dünaamiline väliskeskkond
soodustab omavalitsuste toimimist koostööl (Sootla ja Kattai, 2013), peaks Eesti sarnaselt
teistele Euroopa riikidele panema senisest enam rõhku omavalitsustevahelise koostöö
arendamisele, mis tõstaks omavalitsuste võimekust. Euroopas on omavalitsustevaheline
koostöö kasutusel juba 19. sajandist, kuid selle kohta puuduvad süsteemsed võrdlevad
uurimused. Puudub ülevaade koostöö kujunemisest, toimimisest ning kohalike ja
piirkondlike funktsioonide täitmise rollist. (Hulst & Van Montfort, 2011) Uurimistöö
eesmärk on analüüsida omavalitsustevahelist koostööd läbi koostööliitude ja võtta see
kokku võrdlevas perspektiivis.
Töö eesmärgi täitmiseks püstitas autor järgmised uurimisküsimused:
1. Missugustel eeldustel toimub omavalitsustevaheline koostöö piirkondlikul tasandil?
2. Milline on omavalitsustevahelise koostöövormi toimimine?
3. Milline on omavalitsustevahelise koostöövormi roll kohalike ja piirkondlike
funktsioonide täitmises?
Magistritöö põhineb kolme riigi omavalitsustevahelise koostöö kvalitatiivsel uurimisel,
täpsemalt juhtumiuuringul. Selleks kujundas autor kohandatud analüütilise raamistiku, mis
võimaldas analüüsida empiirilist materjali süsteemselt ja võrdlevalt. Analüütilise
raamistiku lähtekohad avab autor peatükis 3.1.
Tulenevalt töö eesmärgist kasutas autor omavalitsustevahelise koostöö võrdlevaks
analüüsimiseks sihiteadlikku valimit. Valimit tehes lähtus autor isiklikust huvist ja erinevat
tüüpi koostöövormidest Euroopas. Vastavalt valimi kriteeriumitele analüüsis autor
omavalitsustevahelisi koostöövorme Eesti, Soome ja Saksamaa juhtumite põhjal. Kuna
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riikide administratiivsüsteemid on erinevad, ei ole töö eesmärk kanda koostöövorme üle
Eesti konteksti.
Andmete kogumiseks kasutas autor dokumendianalüüsi, tuvastades faktiandmed vastavalt
analüütilisele raamistikule. Autor analüüsis sekundaarandmeid, mis pärinesid ennekõike
koostööliitude, kohalike omavalitsuste ja ministeeriumite veebilehekülgedelt. Peamiselt oli
tegemist kehtivate õiguslike regulatsioonide (põhiseadused, kohalikke omavalitsusi ja
nende tegevust reguleerivad seadused jms, kokku 12) ja strateegiliste dokumentidega
(põhikirjad, eelarved jms, kokku 8). Andmed koguti 2015. aasta esimesel poolaastal.
Dokumendianalüüs võimaldas analüüsida juhtumeid põhjalikult ja süvitsi, soodustades
lisaks objektide kirjeldamisele ka nende selgitamist. Juhtumiuuring omakorda konkreetseid
praktikaid, näidates kuidas erinevad komponendid mõjutavad omavalitsustevahelise
koostöö kujunemist, toimimist ning rolli kohalike ja piirkondlike ülesannete täitmises.
Valitud metoodika sobis omavalitsustevahelise koostöö analüüsimiseks, võttes selle kokku
võrdlevas perspektiivis ning leides seeläbi vastused uurimisküsimustele. Juhtumiuuringu
eeliseks oli selle komplekssus, mis seisnes andmeallikate mitmekesisuses ja seeläbi
hulgaliste andmete analüüsis. Teisalt oli uuringu valim väike, mis ei võimalda tulemuste
üldistamist kogu sihtrühmale. Sellegi poolest olnuks autori arvates valitud metoodika veel
sobivam, kui dokumendianalüüsi täiendanuks ekspertintervjuud, mis võimaldanuks
paindlikult

andmeid

täpsustada

ja

konkretiseerida.

Antud

juhul

jäi

analüüs

sekundaarandmete tasemele, mis ei võimaldanud tuua sisse selgitusi ja arvamusi
koostöövormide toimimistest.

3.1 Analüütilise raamistiku lähtekohad
Analüütilise raamistiku idee kujundamisel lähtus autor peamiselt J. R. Hulsti ja A. Van
Montfort (2011, 125) omavalitsustevahelise koostöö konseptuaalsest mudelist, kuid
kohandas seda oluliselt kirjanduse põhjal kujunenud peamiste mõõtmetega (vt Hulst &
Van Montfort, 2007b; Swianiewicz, 2011; CDLR, 2007). Raamistik (vt Joonis 2) lähtub
koostööliitude

toimimismudelist,

haldusinstitutsionaalsetest

funktsioonidest

ja

välisteguritest. Need omakorda toimijatest nagu riigi haldussüsteem, õiguslikud alused (sh
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staatus), liikmelisus (sh territoriaalsus), esindatus, struktuur (sh tugistruktuur), finantsid,
ülesanded ja Euroopa Liidu mõju, mis on omavahelises vastastikuses sõltuvuses.
Järgenevalt avab autor analüütilise raamistiku.
Omavalitsustevaheline koostöö sõltub peamiselt nende toimimismudelist, mis põhineb
teataval organisatsioonilisel integratsioonil. Arvatakse, et avaliku haldusega seotud
normatiivsete elementide järgi kujunenud haldussüsteem on peamiseks osapooltevaheliste
suhete aluseks. (Hulst &Van Montfort, 2011) Selle tulemusel võivad olla kujunenud
mustrid, mis mõjutavad osapoolte koostöövõimaluste varieeruvust. Autor analüüsis
uuritavate riikide omavalitsussüsteeme, nende problemaatikat ning koostöö vajalikkust
peamiselt ministeeriumite, maakondade ja koostööliitude veebilehekülgedelt ning teiste
autorit artikklitest. Koostöö võimalikkus sõltub aga peamiselt õiguslikest alustest, mis
määratlevad koostöö võimalused ja piirangud, sh institutsioonilise korralduse (staatuse) ja
sellest tulenevad võimalused ja piirangud (Hulst & Van Montfort, 2011). Uuritavate riikide
koostöö aluste analüüsimiseks toetus autor õiguslikele regulatsioonidele. Sõltuvalt
koostööd tegevate osapoolte liikmelisusest (sh territoriaalsus) on omavalitsustel võimalus
lahendada probleeme piiride üleselt ja tõsta seeläbi suutlikkust neile peale pandud
ülesannete

täidmisel

(Hulst

&Van

Montfort,

2007b;

Swianiewicz,

2011).

Koostööinstitutsiooni kuulumise aluseid analüüsis autor õiguslike regulatsioonide,
koostööliitude

põhikirjade

ja

veebilehekülgede

põhjal.

Omavalitsuste

esindatus

koostööinstitutsioonis on seotud demokraatia aspektiga. Olenevalt koostöövormist võib
varieeruda esindajate valimisprotsess, arv ja nende poliitiline esindatus. (CDLR, 2007)
Esindajate valimisprotsessi, arvu ja poliitilise esindatuse kujunemist analüüsis autor
koostööliitude veebilehekülgede, põhikirjade ja õiguslike regulatsioonide põhjal.
Efektiivse koostöö saavutamiseks kujundatatakse koostöö toimimiseks vajalik struktuur
(sh tugistruktuur), mis mõjutab ka koostöö tulemuslikkust (Dollery et. al., 2007).
Struktuuri ja tugistruktuuri analüüsimisel lähtus autor koostööliitude veebilehekülgedest,
põhikirjadest ja eelarvetest. Toimimismudeli oluliseks lüliks on veel ka finantsid, mis on
vajalikud koostöö majanduslikuks sõltumatuseks (Swianiewicz, 2011). Selleks analüüsis
autor koostööinstitutsioonide eelarveid, nende tulusid ja kulusid.
Omavalitsustevahelise koostöö haldusinstitutsionaalsed funktsioonid tulenevad koostööd
hõlmavatest ülesannetest. Eristatakse konkreetsete teenuste osutamist ning ühist
koordineerimist ja planeerimist, mis on üldjuhul seotud omavalitsuste nappide ressursside
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jaotamisega kaugemas perspektiivis (Hulst & Van Montfort, 2011; Oakerson, 1999 via
Mäeltsemees jt., 2013). Tulenevalt ülesannete iseloomust, võib kohalike omavalitsuste
ülesannetega tegelemine olla kohalikul tasandil nii tõhus kui ka ebatõhus (CDLR, 2007).
Koostööliitude ülesannete analüüsimisel lähtus autor liitude põhikirjadest ja õiguslikest
regulatsioonidest.
Mitmed välistegurid on survestanud Euroopa kohalikke omavalitsusi osutama paremaid ja
kvaliteetsemaid avalikke teenuseid, sõltumata nende keerukusest või kohalikust poliitikast.
Teenuste osutamise mahu suurenemist tingivad tehnoloogia areng ja kodanike kasvavad
nõudmised. (Hulst &Van Montfort, 2007a) Rahvusvaheline konkurents nõuab võimekat
sotsiaal-majanduslikku ja territoriaalset poliitikat. Euroopa Liidu (edaspidi EL) toetused
võivad eeldada piirkondlikke ühendusi või mõjutada piirkondi neid looma. (Hulst &Van
Montfort, 2011; Loughline, Hendrikson & Lindström, 2012) EL-i struktuurfondide mõju
uurimiseks analüüsis autor teiste autorite artikkleid ja koostööliitude põhikirju.
Joonis 2. Omavalitsustevahelise koostöö analüütiline raamistik.
Toimimismudel
• haldussüsteem
• õiguslikud alused
• liikmelisus (sh territoriaalsus)
• esindatus
• struktuur (sh tugistruktuur)
• finantsid

Haldusinstitutsionaalsed funktsioonid
• ülesanded

Välistegurid
• Euroopa Liidu mõju

Allikas: Hulst & Van Montfort, 2011, 125, autori täiendustega.
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4 Omavalitsustevahelise koostöö parkatikad: Eesti, Soome ja Saksamaa põhjal

4.1 Toimimismudelid

4.1.1 Haldussüsteem
4.1.1.1 Omavalitsussüsteemi kirjeldus
Eesti haldusjaotus koosneb maakondadest ja omavalitsustest. Kohaliku omavalitsuse
üksusena tegutsevad vallad ja linnad, mis on oma õigusliku seisundi poolest võrdsed.
Eestis on 15 maakonda ja 213 kohaliku omavalitsuse üksust. Kohalikud omavalitsused
otsustavad ja korraldavad kõiki kohaliku elu küsimusi, tegutsedes selleks seaduse alusel
iseseisvalt. Eestis on ühetasandiline omavalitsussüsteem. Omavalitsused peavad suurusest
olenemata täitma kõikjal Eestis samu ülesandeid ja suutma pakkuda ühesuguseid
teenuseid. (Siseministeerium, 2015)
Soomes on kolm haldustasandit: kesk-, piirkondlik ja kohalik (Kunta). Kuna piirkondlik
tasand ei ole iseseisev, on omavalitsussüsteem samuti ühetasandiline ning juhitud tugevalt
keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste poolt. Kohalikke omavalitsusi iseloomustab suur
autonoomia ja kohalikul valitsemisel põhinemine, mida kaitseb ka põhiseadus. (Havieri &
Airaksinen, 2007) Soomes on 19 regiooni ja 315 kohalikku omavalitsust (Suomen
Kuntaliitto, 2015). Kohalikel omavalitsustel on laialdaselt kohustusi, mida reguleerivad
erinevad seadused (Ministry of Finance, 2015).
Saksamaa koosneb 16 liidumaast (Länder). Liidumaad on iseseisvad, erinedes üksteisest
põhiseaduste ja muu seadusandluse poolest. (Heinz, 2007) Saksamaal on kahetasandiline
omavalitsussüsteem, mis koosneb maakondadest (Kreise) ja omavalitsustest (Gemeinden)
(Wollmann, 2004). Kohalikud omavalitsused vastutavad kogukondade kõigi siseasjade
eest, põhiseadus annab selleks vastavad kompetentsid ja autonoomia (Benz & Zimmer,
2012). Saksamaa kohalike omavalitsuste süsteemi peetakse tänu nende poliitilisusele ja
funktsionaalsusele Euroopas üheks tugevaimaks (Wollmann, 2004, 651). Saksamaal on
kokku üle 12 000 kohaliku omavalitsuse, Alam-Saksi jaguneb 37 maakonnaks ja 1002
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kohalikuks

omavalitsuseks

(Niedersächsischen

Landesregierung,

2015).

Kohalike

omavalitsuste ülesaded tulenevad föderaal- ja liidumaa seadustest, mistõttu võivad need
liidumaati erineda. Kohalike omavalitsuste süsteem on multifunktsionaalne ning
ebatavaline oma ulatuslike ülesannete poolest. (Lövgren, 2012)
4.1.1.2 Omavalitsussüsteemi problemaatika
Eestis on omavalitsused suhteliselt suured, ulatusliku territooriumi ja võrreldes üldise
Mandri-Euroopa mustriga keskmise elanike arvuga. See-eest maapiirkonnad on enamasti
territoriaalsed ja üsna hõreda asustusega. (Sootla ja Kattai, 2012) Üldjuhul elab
maapiirkondade omavalitsustes vähem kui 2000 inimest, kõige väiksemas ligi 100 inimest,
mis teeb kokku kolmandiku kogu elanikest. Teise kolmandiku moodustavad inimesed, kes
elavad linnapiirkondades, kusjuures vaid 17 omavalitsust ületab 10 000 elaniku piiri.
Viimase kolmandiku, rohkem kui 400 000 inimest, moodustavad pealinlased. Seega on
elanike poolest suurima ja väikseima omavalitsuse vahe lausa 4000 korda. Eestis hõlmab
liidu piirkond riigi territooriumist 2 979,7 km2. Piirkonnas elab 34 990 inimest. Võrreldes
üldise rahvastiku tihedusega on see uuritavas piirkonnas ligikaugu poole väiksem.
(Raplamaa, 2015; Eurostat, 2015).
Soomes on sarnaselt Eestile piirkonnad pindalalt suured, kuid paljud omavalitsused asuvad
maapiirkondades ja on väiksed. Ligikaudu pooltes omavalitsustes elab vähem kui 6000
elanikku, väikseimas omavalitsuses vähem kui 200 elanikku ning suurimas rohkem kui
pool miljonit elanikku. Soome regionaalseks probleemiks on riigi geograafiline asetus
(pikad vahemaad) ja hajaasustus. Hoolimata omavalitsuste väiksusest, puuduvad
ulatuslikud ühinemisreformid, kuigi neid on aja jooksul arvukalt toimunud. Viimasteks
vabatahtlike ühinemiste põhjusteks võib tuua valitsuse projekti kvaliteetsete omavalitsuste
teenuste süsteemi loomiseks. (Sjöblom, 2012) Soomes hõlmab liidu piirkond riigi
territooriumist 9 097 km2 ning seal elab 1,6 miljonit inimest. Piirkonna rahvastiku tihedus
ületab riigi üldist rahvastiku tihedust üle kümne korra võrra. Piirkonna suurimas
omavalitsuses elab üle poole miljoni elaniku ning väikseimas ligi 2 000 elanikku.
(Uudenmaan liito, 2015; Eurostat, 2015)
Saksamaal elab ligikaudu 20% omavalitsustes vähem kui 500 elanikku. Suurusjärgult sama
hulga moodustavad omavalitsused, kus elab kuni 1000 elanikku. Kõige rohkem on
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omavalitsusi, ligikaudu 40%, kus elab kuni 5000 elanikku. Kuni 10 000 elanikuga
omavalitsusi on ligikaudu 10%, samasuguse suurusjärgu moodustavad ka omavalitsused,
kus elab kuni 50 000 elanikku. Omavalitsused, kus elab kuni 100 000, 500 000 ja rohkem
kui 500 000 elanikku, moodustavad alla 2% kõigist omavalitsustest. Vaatamata
ulatuslikele territoriaalreformi lainetele (aastatel 1960-1970, 1990) on Lääne-Saksamaa ja
Ida-Saksamaa haldussüsteemid endiselt mõnevõrra erinevad. Lääne-Saksamaal on hulk
suurlinnu, kuhu on koondunud arvukalt inimesi. Reformide ajendiks oli peamiselt maa- ja
linnapiirkondade suured erinevused, millede käigus on omavalitsuste arv märkimisväärselt
vähenenud ning keskmise suurusega omavalitsuste arv kasvanud. See-eest Ida-Saksamaal
on palju väikseid omavalitsusi, millede asustustihedus on maapiirkondades hõre.
Omavalitsused ei ole ka piisavalt võimekad, et täita neile peale pandud kohustusi ning
omada vajalikku personali. (Walter-Rogg, 2007) Saksamaal hõlmab omavalitsuste
ühenduse piirkond 210,4 km2. Ühingu piirkonnas elab 10 812 inimest. (Oldenburg, 2015)
Piirkonna rahvastiku tihedus on võrreldes riigi üldise rahvastiku tihedusega oluliselt
madalam (Oldenburg, 2015; Eurostat, 2015).
Haldussüsteemide paremaks võrdlemiseks on esitatud andmed võrreldavatel alustel Tabelis
2.
Tabel 2. Eesti, Soome ja Saksamaa haldussüsteemi võrdlus.
Rahvaarv
Rahvastiku Rahvastiku
Omavalitsuskogu riigi
tihedus
tihedus
süsteem
elanikkonnast piirkonnas
riigis
2
(%)
(in/ km )
(in/ km2)
Eesti
ühetasandiline
6,9
2,7
12
30.5
Soome
ühetasandiline
3
29
175.9
17.8
Saksamaa kahetasandiline
0,06
0,01
51.4
229.4
Allikas: Autori koostatud Siseministeerium, 2015; Havieri & Airaksinen, 2007; Wollmann,
2004; Raplamaa, 2015; Uudenmaan liito, 2015; Oldenburg, 2015; Eurostat, 2015 põhjal.
Pindala kogu
riigi pindalast
(%)

4.1.1.3 Koostöö vajalikkus
Eesti kohaliku omavalitsuse süsteemi iseloomustab omavalitsuste erinev suurus, killustatus
ning väiksemate üksuste madal võimekus osutada avalikke teenuseid (Mäeltsemees jt.,
2013). Kuna Eesti on väikeriik, ei saa ta endale killustatust lubada. Avalik haldus nõuab
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ühtset lähenemist, mis võib osutuda võtmeteguriks ka omariikluse küpsemisel. (OECD,
2011) Lisaks kohalike omavalitsuste suuruste erinevusele on viimase aastakümne jooksul
toimunud

märkimisväärne

siseränne,

mille

tulemuseks

on

üha

ebavõrdsemad

omavalitsused (Mäeltsemees jt., 2013). Väiksematel omavalitsustel on võrreldes suuremate
omavalitsustega

vähem

võimalusi

konkurentsi

arendamiseks,

mis

põhjustab

teenusepakkujaga läbirääkimistel ebavõrdseid positsioone ja see omakorda teenuste kõrget
hinda (Sootla ja Kattai, 2012).
Eestis

on

valitsemistasandite

puudumine

soodustanud

võrgustikstruktuure

nagu

kokkulepped, ühisteenused ja delegeerimine äri- või mittetulundussektorile, mis
mõningatel juhtudel ületavad ka maakonna piire. Peamisteks poliitilisteks omavalitsuste
koostööinstitutsioonideks on piirkondlikud omavalitsusliidud. (Kalev, 2008) Piirkondliku
liidu eesmärk on kaasa aidata maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule,
säilitada ja edendada kultuuritraditsioone, veel ka esindada ja kaitsta oma liikmete huvisid,
arendada omavalitsusüksuste koostööd ning luua võimalusi seadusega ettenähtud
ülesannete

paremaks

täitmiseks

(KOLS).

Koostöövormi

toimimismudeli,

haldusinstitutsionaalsete funktsioonide ja välistegurite detailsemaks uurimiseks analüüsib
autor omavalitsusliitu Raplamaa Omavalitsuste Liit (edaspidi ROL).
Ka Soomes on paljud omavalitsused liiga väiksed seismaks silmitsi kõigi neile peale
pandud ülesannetega, sest vastavalt kehtivale seadusandlusele on kõikidel omavalitsustel
samad kohustused ja ülesanded. Selle lahenduseks on juba ligi 100 aastat täidetud
ülesandeid läbi omavalitsustevahelise koostöö. (Havieri & Airaksinen, 2007) Kõige
olulisemaks omavalitsuste probleemiks peetakse üha kasvavat rahalist survet. Kui
omavalitsuste ülesannete maht on aja jooksul märgatavalt suurenenud, siis samal ajal on
riigi toetused ülesannetega toimetulemiseks vähenenud. Selle tagajärjel on toiumunud
olulised muutused omavalitsuste toimimistes ja koostööga seotud tegevustes. (Havieri &
Airaksinen, 2007; Sjöblom, 2012) Koostööd nähakse kui vahendit kohaliku võimu
tugevdamiseks, tagamaks võimekust pakkuda teenuseid vajalikul tasemel ja teostada
aktiivset kohaliku majanduse arendamise poliitikat. Seetõttu nähakse vajadust ka koostöö
laiendamiseks ja süvendamiseks majanduslikust (olemasolevad ressursid), poliitilisest
(reformid) ja sotsiaal-demograafilisest (rahvastiku vananemine, ränne ja linnastumine)
perspektiivist. Kohalike omavalitsuste senine koostöö seisneb erinevates tegevustes ja
ülesannetes,

mis

ulatuvad

kohaliku

majanduse

arenguprogrammidest

ja
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regionaalstrateegiatest kuni ühistranspordi, hariduse, tervishoiu, regionaalse e-valitsuse ja
kultuurini. (Havieri & Airaksinen, 2007)
Soomes on omavalitsustevaheline ulatuslik koostöö saanud omavalitsussüsteemi
lahutamatuks osaks, peamiselt tehakse seda läbi ühefunktsiooniliste omavalitsuskoondiste
(joint authority), soome keeles kuntayhtymä. Kõige olulisemad ühisasutused on seotud
haiglapiirkondadega,

esmatasandi

tervishoiuteenustega,

puuetega

inimeste

eest

hoolitsemisega, kutsehariduse ja piirkondliku tasandiga. Ühisasutusse kuulumine on
vabatahtlik, välja arvatud mõningaste eranditega, näiteks on omavalitsused seadusega
kohustatud kuuluma haiglapiirkonda. (Moisio, Loikkanen & Oulasvirta, 2010) Kõigil
omavalitsustel on aga kohustuslik kuuluda maakondlikku liitu, soome keeles
maakuntaliitto (Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista).
Koostöövormi toimimismudeli, haldusinstitutsionaalsete funktsioonide ja välistegurite
detailsemaks ülevaateks analüüsib autor maakondliku liitu Uusimaa Liit (Uudenmaan
liitto).
Saksamaal elab ligi kolmandik rahvastikust linnades, mis ongi üheks suurimaks põhjuseks,
miks linnade ja nende ümbruste struktuurist ja infrasturktuurist tulenevad probleemid
vajavad koordineerimist. See on tekitanud killustunud administratiivse struktuuri,
majandusliku ebavõrdsuse ja ebavõrdse positsioon läbirääkimistel. Sarnaselt Soomega on
ajalooliselt

nende

probleemide

lahendamiseks

välja

kujunenud

samuti

omavalitsustevaheline koostöö. Lisandunud on ka uue aja mõjud nagu globaliseerumisest
ja euroopastumisest tulenev konkurents ning Euroopa Liidu poolne riikide ülene
piirkondlike liitude rahastamine. Seega tuleneb vajadus omavalitsustevaheliseks koostööks
nii mitmesugustest probleemidest ja sobivate lahendusteni jõudmisest kui ka osapoolte
kaasamisest ja kompromisside leidmisest. Arvatakse, et omavalitsustevahelise koostöö
peamiseks põhjuseks on omavalitsuste kitsas rahaline seis. Tänu koostööinstitutsioonidele
koondatakse olemasolevad ressurssid ning tagatakse personali ja vahendite efektiivsus, mis
lubab elanikele osutada teenuseid nõutud tasemel. Kõige levinumaks peetakse koostööd,
mis on orienteeritud kindlale funktsioonile või eesmärgile. (Heinz, 2007)
Saksamaal on kasutusel mitmeid erinevaid koostöövorme (vt Heinz, 2007). Väikestel
kogukondadel on aga lubatud võimekuse saavutamiseks moodustada omavalitsuste
ühendusi (municipal association) nagu Verwaltungsgemeinschaft, Verwaltungsverband,
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Samtgemeinde, Amtsgemeinde (nimed erinevad liidumaati), kaotamata sealjuures
iseseisvust. Tegemist on mitmefunktsiooniliste organisatsioonidega, mis tegelevad
omavalitsuste tuumikülesannetega. (Bönisch, Haug, Illy & Schreier, 2011) Koostöövormi
toimimismudeli, haldusinstitutsionaalsete funktsioonide ja välistegurite detailsemaks
ülevaateks analüüsib autor ühist omavalitsust Harpstedt (Samtgemeinde Harpstedt, kus
Samt (joint) tähendab ühist ja Gemeinde (municipality) omavalitsust.).

4.1.2 Õiguslikud alused
Euroopa kohaliku omavalitsuse harta järgi tuleb kõigil EL-i liikmesriikidel tunnustada
kohalike võimuorganite õigust teha oma volituste täitmiseks koostööd (sh teiste riikide
vastavate võimuorganitega) ning moodustada ühiseid eesmärke kandvate ülesannete
täitmiseks seadusega lubatud piires ühendusi teiste kohalike võimuorganitega (European
Charter of Local Self-Government, 1985).
Eestis on kohalikel omavalitsusel õigus moodustada teiste kohalike omavalitsustega liite ja
ühisasutusi (PS). Erinevate omavalitsusüksuste koostöövormidena võivad vallad ja linnad
ühiste huvide väljendamise esitamiseks ja kaitsmiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks:
tegutseda ühiselt, anda sellekohased volitused mõnele vallale või linnale ning moodustada
kohaliku omavalitsuse üksuste liite ja muid ühendusi. Koostöö korral võivad vallad ja
linnad

ette

näha

lepinguga

ühisasutuste

moodustamist.

(KOLS)

ROL

toimib

mittetulundusühinguna, arvestades sealjuures Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude
seaduses ettenähtud erisustega (Raplamaa Omavalitsuste Liidu põhikiri, 2013).
Soomes täidavad kohalikud omavalitsused seaduses sätestatud ülesandeid üksi või
koostöös teiste kohalike omavalitsustega. Ühistegevuse vorme on kolm: omavalitsused
võivad lepingu alusel täita oma ülesandeid koos, veel võivad omavalitsused kokku leppida,
et üks või mitu valda annavad ülesande täitmiseks teisele vallale või omavalitsuste
ühisasutusele ning omavalitsused võivad kokku leppida, et seaduse alusel vallale või selle
institutsioonile antud ülesande täitmine, mille puhul võib volitusi delegeerida teenistujale,
antakse ametialane vastutus üle teise valla teenistujale (Kuntalaki). See tähendab, et
omavalitsused suudavad osutada seadusest tulenevaid teenuseid ise, koostöös mõne teise
omavalitsusega või osta teenuseid mõnelt omavalitsuselt, omavalitsuse ühisasutuselt või
avaliku sektori organisatsioonilt. Lisaks võidakse teenuse osutamiseks moodustada
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äriühing, olla mõne erasektori organisatsiooni liikmeks ja osanikuks või osta mõnelt
erasektori organisatsioonilt teenust. (Havieri & Airaksinen, 2007)
Soomes näevad erinevad seadused ette ka sundkoostööd. Regionaalarengu seaduse
eesmärk on luua ühiste eesmärkidega erinevatest osapooltest koostoimiv süsteem, mis loob
tingimused piirkonna säästvale arengule ja innovatsioonile, samuti ka heaolule ja
sotsiaalsele terviklikkusele. Piirkondliku arengu eest vastutavad nii riik kui ka kohalikud
omavalitsused, omavalitsuste piirkondlikke ülesandeid täidavad maakondlikud liidud.
Maakondlikud liidud on oma staatuselt avalik-õiguslikud. (Laki alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista) Omavalitsustevahelist koostööd on mõjutanud
ka 2005. aastal käivitatud haldusreform PARAS, mille eesmärk oli tugevdada kohalikke
omavalitsusi ja osutatavate teenuste struktuuri. Eesmärgi saavutamise vahenditena nähti
omavalitsuste ühinemist või omavalitsustevahelise koostöö suurenemist, mille läbi
osutatakse omavalitsuste teenuseid efektiivsemalt. (Meklin & Pekola-Sjöblom, 2013)
Omavalitsused võisid koostöö tugevdamiseks moodustada kindlate tunnuste põhjal
koostööpiirkonna, mille ülesannete täitmise eest vastutas maakondlik liit. Kui
omavalitsused ei suutnud koostööpiirkonda moodustada, läks selle otsustamise õigus üle
Vabariigi Valitsusele. (Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)
Saksamaal

ei

võeta

maapiirkondade

omavalitsuste

elujõulisust

ja

tomimist

enesestmõistetavana, välja on töötatud strateegiad piirkondliku koostöö edendamiseks ning
loodud on uued adminstratiivtasandid (Walter-Rogg, 2007). Liidumaa põhiseadus
võimaldab üldsuse huvides kohalikke omavalitsusi ja haldusüksuseid liita, lahutada või
kombineerida. Osalisi piirkondi saavad kohalikud omavalitsused või haldusüksused ümber
korraldada liidumaa nõusolekul. (The constitution of Lower Saxony) Omavalitsuste
ühendus on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis omab omavalitsuste üle õigusi. Ühenduse
liikmed võtavad omakorda üle kõik ühise võimuorganiga kaasnevad õigused ja
kohustused. See tähendab, et ülesannete üleandmisel teisele omavalitsusele antakse üle ka
omavalitsuse õigused ja kohustused, mis on ennekõike seotud maksusissetulekutega. Kui
omavalitsus on juba ülesannet täitmas, aga soovib anda selle tagasi liidumaa korraldada,
saab liidumaa endale õigused ja vallasasjad, mida on ülesande täitimiseks kasutatud ning
ka täitmata jäänud kohustused. (Samtgemeinde Harpstedt ortsrecht, 2015)
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4.1.3 Liikmelisus (sh territoriaalsus)
Eestis kuulutakse liitu vabatahtlikkuse alusel ning liit ei või keelduda kohaliku
omavalitsuse üksuse vastuvõtmisest liidu liikmeks (Raplamaa Omavalitsuste Liidu
põhikiri, 2013). Maakondliku liidu võivad ühiselt asutada üle poole ühe maakonna
kohalike omavalitsuste üksustest. Kohalik omavalitsus võib samal ajal kuuluda ühte
maakondlikku liitu. (KOKS) Eestis kuuluvad analüüsitavasse liitu kõik Raplamaa 10
omavalitsust: Juuru vald, Järvakandi vald, Kaiu vald, Kehtna vald, Kohila vald, Käru vald,
Märjamaa vald, Raikküla vald, Rapla vald ja Vigala vald (ROL, 2015).
Soomes on kõigil omavalitsustel kohustuslik olla mõne piirkondliku liidu liige (Laki
alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista). Seega on tegemist
samuti maakonnapõhise liiduga. Analüüsitava liidu liikmeteks on kõik Uusimaa maakonna
26 kohalikku omavalitsust: Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää,
Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä,
Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula,
Vantaa ja Vihti (Uudenmaan liiton perussopimus, 2013; Uudenmaan liito, 2015).
Saksamaal on analüüsitavad koostööinstitutsioonid kogukondlikud organisatsioonid.
Omavalitsuste ühenduse võivad maakonnas moodustada omavalitsused, kus on vähemalt
400 elanikku, ühenduses peab olema kokku vähemalt 7000 elanikku. Kuna omavalitsuste
ühendus moodustatakse samuti maakonna põhiselt, ühtib liikmete territoriaalne
paiknemine

ühenduse

piirkonnaga.

(NKomVG)

Maakonnas

on

kokku

viisteist

omavalitsust, milledest kaheksa on koondunud analüüsitavasse omavalitsuste ühendusse
Harpstedt: Beckeln, Colnrade, Dünsen, Groß Ippener, Flecken Harpstedt, Kirchseelte,
Prinzhöfte ja Winkelsett. (Samtgemeinde Harpstedt, 2015)

4.1.4 Esindatus
Eestis on liidu liikmed esindatud liidus oma esindajate kaudu. Kohaliku omavalitsuse
esindajad delegeeritakse volikogu poolt vastavalt tema volituste tähtajaks. Kokku esindab
igat liidu liiget kaks esindajat, üks volikogust (volikogu esimees) ja teine valitsusest
(vallavanem). Igale esindajale määratakse ka asendusliige. Liidu liikme volikogu võib
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olenemata põhjusest oma esindajaid ja nende asendajaid tagasi kutsuda ning nende asemel
uusi nimetada. (Raplamaa Omavalitsuste Liidu põhikiri, 2013)
Soomes delegeeritakse samuti liidu liikmete esindajad ja nende asetäitjad kohaliku
omavalitsuse volikogu poolt. Esindajate valimisel tuleb omavalitsuste volikogudel lähtuda
poliitilise esindatuse proportsionaalsusest. Liidu liikme esindajate arv on seotud
omavalitsuse rahvaarvuga, esindajat omatakse iga 25 000 elaniku kohta. Kuna liidu liikme
esindatus on otseses seoses ka häälte osakaaluga, peab liidu liikmete esindatus olema
tasakaalus nii piirkondlikult kui ka keeleliselt. Seetõttu võib omavalitsustel, kus elab
vähem kui 100 000 inimest, olla esindajad topelt. (Uudenmaan liiton perussopimus, 2013)
Saksamaal delegeerib kohalik omavalitsus ühisasutusse nii volikogu liikmeid kui ka
ametnikke. Sarnaselt Soomega lähtutakse ka Saksamaal volikogu poliitilise esindatuse
proportsionaalsusest ja esindajate arv on seotud omavalitsuse elanike arvuga.
(Samtgemeinde Harpstedt, 2015; NKomVG) Esindajate arv kasvab järgmiselt: iga 500
elaniku kohta omatakse 6 esindajat, 501-1000 elaniku kohta 8 esindajat, 1001-2000 elaniku
kohta 10 esindajat [---] ning rohkem kui 600 000 elaniku kohta 66 esindajat (NKomVG).

4.1.5 Struktuur (sh tugistuktuur)
Eestis on liidu kõrgeim organ üldkoosolek ehk Täiskogu. Täiskogu määrab juhatuse
esimehe ja kinnitab juhatuse koosseisu, mis peab olema vähemalt kolmeliikmeline. Juhatus
on liidu juht- ja esindusorgan, kes juhib ja esindab liitu, korraldades liidu tegevust
põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Juhatus määrab ametisse liidu tegevjuhi, kes oma
tööülesannetest tulenevalt juhib ja korraldab liidu bürood. Büroo ülesanne on korraldada
organisatsiooni asjaajamist ja tehnilist tööd. (Raplamaa Omavalitsuste Liidu põhikiri,
2013) Lisaks tegevdirektorile töötab büroos ka sekretär (ROL, 2015). Seega on liidu töö
korraldamiseks loodud kaks palgalist ametikohta. Liidul puuduvad muud hallatavad
asutused. (Raplamaa Omavalitsuste Liidu 2014. aasta eelarve eelnõu, 2014)
Soomes on ühisasutuse kõrgeim otsustuskogu Maavolikogu. Maavolikogu valib liidu
juhatuse liikmed ja nende asetäitjad ning liidu presidendi, esimese ja teise asepresidendi.
Lisaks tavapärastele volikogu positsioonidele tuleb Maavolikogul luua ning valida liikmed
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ja nende asendusliikmed ka lingvistiliste teenuste arendamise komiteesse, sest tegemist on
kakskeelse omavalitsusasutusega. Liidu ülesandeid täidab büroo, mille eesotsas on
juhataja. (Uudenmaan liiton perussopimus, 2013) Büroo toimib maatriksorganisatsioonina
(Hallintosaanto, 2014). Liit annab tööd 87 eksperdile, kellest umbes 20% töötab
tähtajaliselt. Büroo töös saab eristada viite teemavaldkonda, millede vahel töötajad
jagunevad: planeerimine, rahvusvahelised suhted, arendus ning haldus-ja finants. Liidu töö
korraldamiseks loodud hulgaliselt erinevaid palgalisi ametikohti, varieerudes nii sise- kui
ka välisriigi sisutöötajatest assistentideni ja hankekoordinaatorist raamatupidajani, mis
aitavad saavutada organisatsiooni eesmärke ja täita ülesandeid. (Uudenmaan liito, 2015)
Liidul puuduvad muud hallatavad asutused (Uudenmaan liiton talousarvio 2015 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017, 2014).
Saksamaal on omavalitsuste ühenduse kõrgeim organ Nõukogu. Nõukogusse kuulub
ühenduse juht ja ühenduse liikmete esindajad. Juhi ülesanne on esindada ühendust, samuti
omab ta nõuandvat rolli. Nõukogu valib ühenduse juhile kaks võrdset esindajat. Ühenduse
liikmetel on samuti nõuandev roll ning nad osalevad ühenduse koosolekutel kuulajatena.
Nõukogu koosolekud on avalikud, vahendades elanikele ühenduse head tahet ja kohustusi.
(Samtgemeinde Harpstedt ortsrecht, 2015) Ühenduse juhatus koosneb omavalitsuse
ametnikest, hääleõigusega liikmetest ja nõuandva pädevusega liikmetest (NKomVG).
Omavalitsuse ühenduses töötavad juht, tema esindajad, ametnikud ja hallatavate asutuste
töötajad, kokku on ligikaudu 70 alalist töökohta. Koostööstruktuuri eripäraks on, et
töötajate hulka kuuluvad ka omavalitsuste ühenduse liikmed, kes täidavad vastavalt oma
tegevusvaldkonnale teatuid ülesandeid. Töötajad jagunevad haldus- ja finantsvaldkonda
(personal, raamatupidamine, kinnisvarahaldus, turism ja sisekorraldusega seonduv),
turvalisus- ja sotsiaalvaldkonda (tsiviilkaitse, tuletõrje, sotsiaalkindlustus, sotsiaalkaitse,
perekonnaseisuamet), ehitus- ja planeerimisvaldkonda (planeerimine, ehitus, haljastus),
veel kuuluvad koosseisu võrdõiguslikkuse ametnik ja büroo, mis tegeleb avalike suhete ja
majandusarenguga. Omavalitsuse hallata on lasteaiad, päevahoiud, koolid, raamatukogu,
noortekeskus, spordirajatised, välibassein ja vabatahtlike tuletõrjujate komando, veel ka
tegevusvaldkondadest tulenevad bürood. (NKomVG; Samtgemeinde Harpstedt, 2015;
Samtgemeinde Harpstedt Haushaltsplan und Haushaltssatzung, 2015)
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4.1.6 Finantsid
Eestis rahastatakse liidu ülesannete täitmist liikmemaksudest, toetustest ja annetustest,
liidu põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust, seaduses või seaduse alusel ettenähtud
juhtudel riigieelarvelistest eraldistest ja muudest tuludest (KOLS). See tähendab, et liidul
puudub õigus kehtestada makse. Liidu liikme liikmemaks koosneb kõigile liikmetele
võrdsest summast liidu majanduskulude 50%-liseks katteks ning muutuvast summast
kokkulepitud arvutusmudeli järgi- 10% püsiosa, 80% elanike arv ja 10% pindala.
(Raplamaa Omavalitsuste Liidu seletuskiri 2014. aasta eelarve juurde, 2014). Liidu finantsja majandustegevusega seotud kulud ja tulud planeeritakse liidu eelarvega (Raplamaa
Omavalitsuste Liidu põhikiri, 2013). 2014. aasta eelarve järgi katsid liidu planeeritud tulud
planeeritud kulud. Peamisteks planeeritud tuluallikateks olid omavalitsuste liikmemaksud
(59 505 eurot) ja riiklik sihtfinantseerimine (49 285 eurot). Peamised planeeritud
kuluallikad jagunevad kolm kategooriasse: projektide finantseerimine (49 285 eurot),
tegevuskulude sihtfinantseerimine (47 270 eurot) ja tööjõukulud (29 777 eurot). (Raplamaa
Omavalitsuste Liidu 2014. aasta eelarve eelnõu, 2014)
Soomes ei ole maakondlikel liitudel samuti õigus kehtestada makse (Havieri & Airaksinen,
2007). Kulud, mida ei ole võimalik muul viisil katta, kaetakse ühisasutuse liikmete poolt
vastavalt põhikirjas sätestatud valdade vastutuse jagunemisele (Kuntalaki). Tulud, mis on
vajalikud

kulude

katmiseks,

kogutakse

majandusaasta

jooksul,

mistõttu

tuleb

omavalitsustel tehtavad sissemaksed otsustada ja tasuda samuti majandusaasta jooksul.
Liidu liikmemaks on seotud rahvaarvuga. Liidu liikmed jagavad ühisasutuse ressursse.
Vabatahtlike ülesannete kaasrahastamine sõltub osalevatele ühisasutuse liikmetele
konkreetsetest lepingutest ja kokkulepetest. Liidu põhikapitali moodustavad liidu liikmete
investeeringud. Liidu liikme väljaastumisel tuleb teistel liikmetel lahkuva liikme
omakapital lunastada või vähendatakse põhikapitali, mis asendatakse liikmetele võrdsete
osamaksetega. (Uudenmaan liiton perussopimus, 2013) 2014. aasta eelarve järgi ületasid
ühisasutuse planeeritud kulud planeeritud tulusid. Liidu peamised tuluallikad moodustasid
omavalitsuste sissemaksed (7 875 000 eurot) ja äritulud (208 000 eurot). Peamised
kuluallikad moodustasid tööjõukulud (5 165 135 eurot), teenuste sisseostmisega seonduvad
kulud (2 523 965 eurot) ja muud tegevuskulud (440 000 eurot). (Uudenmaan liiton
talousarvio 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017, 2014)
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Erinevalt Eesti ja Soome koostöövormidest on Saksamaal omavalitsuste ühendusel õigus
koguda makse (NKomVG). Ühenduse liikmetele on kehtestatud ka maksukohustus, mis on
seotud kindla maksumäära ja omavalitsuse elanike arvuga (Samtgemeinde Harpstedt
ortsrecht, 2015). Liikmemaksu kindel maksumäär sõltub eelarve kujunemisest. 2015. aasta
eelarve järgi ületavad planeeritud kulud planeeritud tulusid. Eelarve tasakaalustamiseks
planeeritakse puudujääk katta eelnevate aastate jääkidest. Eelarveaasta järgi on peamisteks
tuluallikateks liikmemaksud (4 500 000 eurot), eraldised (1 614 200 eurot) ja tagasimaksed
(1 192 500 eurot). Peamisteks kuluallikateks on personal (5 004 800 eurot), kaubad ja
teenused (1 437 600 eurot), eriotstarbelised kulud (780 000 eurot) ning muud tavapärased
kulutused (631 900 eurot). (Samtgemeinde Harpstedt Haushaltsplan und Haushaltssatzung,
2015)
Finantside võrdlemiseks (vt Tabel 3) vaatas autor peamiste tulu- ja kuluallikate osakaalu
kogu tuludest ja kuludest protsentuaalselt. Lisaks võrdleb autor ka ühe elaniku kohta
tehtavaid kulusid. Soomes ja Saksamaal erineb koostöövormide eelarve võrreldes Eestiga
suuresti oma mahult. Kui Soomes on koostööinstitutsioonide peamisteks tuluallikateks
liikmemaksud, siis Eestis ja Saksamaal lisandub liikmemaksudele oluline osa ka
sihtfinantseeringutest. Ning kui Soomes ja Saksamaal on peamisteks kuluallikateks
tööjõukulud ning seejärel koostööinstitutsiooni ülesannate täitmisega seonduvad kulud, siis
Eestis on see vastupidi. Seega on eelarve jaotumine võrreldes Eestiga sarnane pigem
Soomes ja Saksamaal. Teisalt, kui võrrelda ühe elaniku kohta tehtavaid kulusid, on eelarve
jaotumine suurusjärgult sama hoopiski Eestis ja Soomes, erinedes olulisel määral
Saksamaast.
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Tabel 3. Eesti, Soome ja Saksamaa koostööinstitutsioonide peamiste finantside võrdlus.
Eesti
Soome
Saksamaa
Tulud kokku
137 963 eurot
8 114 000 eurot
7 885 600 eurot
Liikmemaksud
43 %
97 %
57 %
Sihtfinantseering
36 %
20 %
Äritulud
3%
Kulud kokku
137 963 eurot
8 351 700 eurot
8 290 400 eurot
Ülesanded
70 %
30 %
17 %
Tööjõukulud
22 %
62 %
60 %
Elaniku kohta
3,87 eurot
5,07 eurot
729,34 eurot
Allikas: Autori koostatud Raplamaa Omavalitsuste Liidu 2014. aasta eelarve eelnõu,
2014; Uudenmaan liiton talousarvio 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017,
2014 ja Samtgemeinde Harpstedt Haushaltsplan und Haushaltssatzung, 2015 põhjal.

4.2 Haldusinstitutsionaalsed funktsioonid

4.2.1 Ülesanded
Eestis on liidu ülesanneteks liikmete ühishuvide esindamine ja kaitsmine; omavalitsusliku
haldussüsteemi arengule kaasaaitamine demokraatia ja võimu detsentraliseerimise
põhimõtete alusel, lähtudes kodanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades
kohaliku omavalitsuse üksuste erisusi; kohaliku omavalitsuse üksuste majandus- ja
kultuurialase tegevuse arendamine; väliskoostöö ja –sõprussidemete arendamine;
liikmetevahelise koostöö korraldamine; omavalitsusametnike nõustamine ja nende
teadmiste ja ametioskuste täiendamine. Liit võib täita ka kohaliku omavalitsuse üksuste
ülesandeid, millede täitmine on Täiskogu poolt ühiselt otsustatud. Ühtlasi võib Täiskogu
otsustada ülesande lepingu alusel teiselt liidult täitmiseks võtmise. Veel täidab liit kohaliku
omavalitsuse üksuste eest neid kohaliku omavalitsuse ülesandeid, mille volikogu on
otsustanud anda liidu kaudu ühiseks täitmiseks. Avaliku võimu volituse rakendamist
eeldava ülesande võib anda liidule täitmiseks ainult seaduses sisalduva sellekohase
volituse olemasolul. Seadusega või selle alusel kohaliku omavalitsuse üksusele pandud
ülesande võib anda liidule täitmiseks ainult seaduses sisalduva sellekohase volituse
olemasolul. Veel võib liit täita riiklikke ülesandeid, mis on talle pandud seadusega või
seaduse alusel. Juhul, kui ükski liitu kuuluv omavalitsuse üksus ei ole vastu, võib liit
sõlmida valitsusasutusega lepingu riikliku ülesande täitmiseks. Seesuguste ülesannete
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täitmisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest. (Raplamaa Omavalitsuste Liidu põhikiri,
2013)
Soomes on ühisasutuse ülesanneteks: maakasutuse- ja ehitusmääruste rakendamine
vastavalt maakonna planeerimisele ja piiridele; vastutada ja seista hea piirkonna arengu
eest vastavalt regionaalarengu seadusele; täita muid seadusest tulenevaid omavalitsusliidu
ülesandeid (Uudenmaan liiton perussopimus, 2013). Regionaalarengu seaduse kohaselt
tuleb ühisasutustel vastutada piirkonna üldise arengu eest koostöös ülikoolide,
ametiasutuste ja teiste asjaosalistega; arendada piirkonna majanduselu, võttes arvesse
piirkonna vajadusi; arvestades regionaalarengu eesmärke osaleda majandusarengu,
transpordi, keskkonna ja piirdkondlike ametiasutuste strateegilises juhtimises; vastutada
piirkondliku erihariduse koordineerimise ja arengukava ettevalmistamise eest; vastutada
piirkondlike kultuuriprogrammide rakendamise eest; vastutada transpordisüsteemide
planeerimise eest; vastutada suuremahuliste loodusvarade ja keskkonnaalaste kavade
käivitamise kooordineerimise eest; koostada omavalitsustele ja hariduse pakkujatele nelja
aasta rahastamiskavaks projektitaotlusi, v.a. sport; luua piirkondlik spordinõukogu;
edendada ühiste avalike teenuste osutamist; koordineerida, hinnata ja jälgida piirkonna
arengut ja selle tõhusust; edendada rahvusvaheliste ülesannete täitmiseks omavalitsuste ja
maakonna koostööd; täita muid seadusjärgseid ülesandeid (Laki alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista). Pealinnapiirkonna omavalitsused juhinduvad ka
pealinnapiirkonna kohalike omavalitsusüksuste jäätmehoolduse ja ühistranspordi koostöö
seadusest, mille kohaselt tuleb kohalike omavalitsuse ülesanded jäätmehoolduse ja
ühistranspordi teenuste korraldamisel tagada üksuste koostöös, läbi maakondlike liitude
(Laki

pääkaupunkiseudun

kuntien

jätehuoltoa

ja

joukkoliikennettä

koskevasta

yhteistoiminnasta). Lisaks võib liit kokkuleppel liikmetega vastu võtta teisi omavalitsuste
ühiseid ülesandeid. Ülesanded võivad olla seotud ka ainult osade ühisasutuse liikmetega.
Kokkuleppel võib ühisasutus koguda kompensatsiooni ühisasutuse tegevusalade täitmiseks
ka teistest allikatest kui ühisasutuse liikmetelt. (Uudenmaan liiton perussopimus, 2013)
Saksamaal on omavalitsused delegeerinud enamuse ülesannetest omavalitsuste ühendusle
(NkomVG). Omavalitsuste ühenduse ülesanneteks on luua laste- ja noorteabi seaduse
kohaselt lasteaedu, lasteaia rühmi ja kohalikke noortekeskuseid; rajada ja hooldada
spordirajatisi, mis teenindavad mitut ühenduse liikme kogukonda; rajada ja hooldada
eakate raviasutusi, mis teenindavad mitut ühenduse liikme kogukonda; tagada sotsiaalabi
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ja -kindlustust; edendada turismi; korraldada vabatahtlike tuletõrjeorganisatsioonide tööd;
korraldada kogukonna teede hooldust ja ehitust; osutada veevarustuse ja kanalisatsiooni
teenust; tagada avalikku korda ja turvalisust; aidata omavalitsusi haldusküsimustes; täita
omavalitsustes Alam-Saksi seadusest tulenevaid vahekohtu ülesandeid. (Samtgemeinde
Harpstedt ortsrecht, 2015; NKomVG). Vajadusel võib ühing kehtestada teatud ülesannete
täitmiseks seaduseid ja määruseid (NkomVG).

4.3 Välistegurid

4.3.1 Euroopa Liidu mõju
Paljud riigid tunnistavad, et EL mõjutab omavalitsustevahelist koostööd, kuid ei lasku
detailidesse, sest puuduvad kindlad mõõdikud. Kõige otsesemaks mõjuks peetakse EL-i
struktuurfonde. On riike, kus struktuurfondide rahastamine on peamine põhjus koostöö
tegemiseks, kuid on ka riike, kus rahastused tekitavad tehnilisi probleeme, mõjutades
omavahelist

koostööd

pigem

negatiivselt.

(CDLR,

2007)

EL-i

mõju

omavalitsustevahelisele koostööle on seotud regionaalpoliitikaga, mille eesmärk on
edendada osalusdemokraatiat, soodustades selleks kodanike osalemist kohalikul tasandil
ning avaliku ja erasektori partnerlust. Kohaliku omavalitsuse seisukohast survestab see
majanduslikku konkurentsi ning loob vajaduse avaliku ja erasektori organisatsioonide
strateegiliseks partnerluseks. (Benz & Zimmer, 2012)
Eestile pakub EL erinevaid väljakutseid, nagu ka olulisi võimalusi kohalike omavalitsuste
arenguks. Pärast EL-ga ühinemist tekkis kohalikel omavalitsustel õigus EL-i
struktuurfondidele.

Stukruurfondide

projektide

rahastamise

mehhanismid

ja

omafinantseeringu piirmäärad eeldasid suurt rahalist suutlikkust ja asjatundlikkust, mida
enamik omavalitsustel ei olnud. See sundis omavalitsusi edendama piirkondlikku koostööd
ja isegi ühinema, samuti andis see tõuke kohalike omavalitsuste arendamiseks tipptasemel
organisatsioonideks. Ühtlasi kasvas kõigis tasandites läbirääkimiste suutlikkus, alustades
kohalikest kodanikuühiskonna organisatsioonidest kuni keskvalitsuseni välja. (Sootla ja
Kattai, 2012)
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Oluline põhjus, mis mõjutab Soomes omavalitsustevahelist koostööd, tuleneb 1994.
aastast, kui EL-i nõuete kohaselt loodi tööturu piirkonnad. Tööturu piirkonnad olid
sunnitud planeerima regionaalstrateegiat koos omavalitsustega ning rakendama ulatuslikult
tööturu piirkondade parandamiseks vajalikku poliitikat ja eesmärke. (Sjöblom, 2012) See
soodustas osapooltevahelist koostöö arengut, kohalikud omavalitsused õppisid koostöö
põhitõdesid ehk kuidas teha asju koos (Havieri & Airaksinen, 2007). Täna on piirkondlike
institutsioonide

(liitude)

roll

vastutada

EL-i

struktuurfonidide

poolt

rahastatud

programmide ettevalmistamise ja koordineerimise eest ning otsustada vahendite
kasutamise, lõpetamise ja tagastamise üle (Hallintosaanto, 2014). Omavalitsuste
piirkondliku ja majandusliku arengu suurendamiseks on üha tähtsamal kohal ka
rahvusvaheline koostöö (Sjöblom, 2012).
Saksamaa ühiskonna integreerumist EL-i regionaalpoliitikaga on toetanud nende
majanduslik edu, pluralistliku ühiskonna rahumeelne areng, liberaalsete-demokraatlike
põhimõtete stabiliseerumine ja kodanikuõigused. EL-i regionaalpoliitika loob küll
koostööläbirääkimistel poliitiliste otsuste tegemisel uusi mustreid, kuid vähendab kohalikul
tasandil valimise ja kodanike osaluse osatähtsust. Sellegi poolest võib öelda, et toimetulek
Euroopa

integratsioonist

ja

globaliseerumisest

tingitud

väljakutsetega

on

omavalitsustevahelist koostööd pigem tugevdanud, oma roll on selles samuti
struktuurfondidel. (Benz & Zimmer, 2012)
Empiirilise osa põhjal toob autor analüütilisest raamistikust lähtuvalt välja kokkuvõtva
tabeli (vt Tabel 4) kõige olulisemate nüanssidega Eesti, Soome ja Saksamaa
omavalitsustevahelistest koostöövormidest.
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Tabel 4. Eesti, Soome ja Saksamaa omavalitsustevahelised koostöövormid.

Haldussüsteem

EESTI
• riigist eraldunud
ühetasandiline
omavalitsussüsteem
• kõik omavalitsused
täidavad samu
ülesandeid

•

•

•

Õiguslikud
alused

• õigus moodustada
ühendusi ja teha
koostööd
• õigus moodustada
liite ja ühisasutusi

•

•
•

Staatus

Liikmelisus
Toimimismudel
Territoriaalsus
Esindatus

SOOME
riigist eraldunud
ühetasandiline
omavalitsussüsteem
kõik omavalitsused
täidavad samu
ülesandeid
omavalitsustevahelisel
koostööl on oluline
osa
omavalitsussüsteemis
õigus moodustada
ühendusi ja teha
koostööd
õigus moodustada
ühisasutusi
kohustus kuuluda
piirkondlikku liitu
avalik-õiguslik
juriidiline isik
ühisasutus tegutseb
KOV-ide asemel
kohustuslik
piirkonnapõhine

• eraõiguslik juriidiline
isik
• ühisasutus kui KOV
esindaja
• vabatahtlik
• piirkonnapõhine
• vähemalt pooled
piirkondlikud KOVid

•

• kõik piirkondlikud
omavalitsused
• KOV delegeerib
• 2 esindajat

• kõik piirkondlikud
omavalitsused
• KOV delegeerib
• esindajate arv on
seotud elanike arvuga
• Maavolikogu
• juhatus
• büroo

• Täiskogu
• juhatus
• büroo

•
•
•

Struktuur

• tegevdirektor,
sekretär (kokku 2
töötajat)
Tugistruktuur

• planeerimis-,
rahvusvaheliste
suhete-, arendus-,
haldus- ja
finantsvaldkonna
eksperdid (kokku 87
töötajat)

SAKSAMAA
• riigist eraldunud
kahetasandiline
omavalitsussüsteem
• kõik omavalitsused
täidavad samu
ülesandeid
• omavalitsustevahelisel
koostööl on oluline osa
omavalitsussüsteemis
• ühendusi ja teha
koostööd
• õigus KOV-e liita,
lahutada ja
kombineerida

• avalik-õiguslik
juriidiline isik
• ühisasutus tegutseb
KOV-ide asemel
• vabatahtlik
• piirkonnapõhine
• KOV-is vähemalt 400
elanikku, ühenduses
kokku vähemalt 7000
elanikku
• osa piirkondlikest
omavalitsustest
• KOV delegeerib
• esindajate arv on
seotud elanike arvuga
• Nõukogu
• juhatus
• ühine
omavalitsusasutus
• ühise
omavalitsusasutuse
hallatavad asutused ja
bürood
• omavalitsuste poolt
delegeeritud
ametnikud
• haldus-, finants-,
turvalisus- ja sotsiaal-,
ehitus- ja planeerimis-,
majandusvaldkonna
ning võrdõiguslikkuse
ja avalike suhetega
tegelevad ametnikud
• hallatavate asutuste
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Finantsid

Haldusinstitutsionaalsed
funktsioonid

Ülesanded

Välistegurid

Euroopa Liidu
mõju

• puudub õigus
kehtestada makse
• peamised tuluallikad:
liikmemaksud, riiklik
sihtfinantseerin
• peamised kuluallikad:
ülesannetega
seonduvad kulud,
tööjõukulud

• puudub õigus
kehtestada makse
• peamised tuluallikad:
liikmemaksud,
äritulud
• peamised kuluallikad:
tööjõukulud,
ülesannetega
seonduvad kulud

Ühine koordineerimine
ja planeerimine
• liikmete ühishuvide
esindamine ja
katsmine
• KOV-ide
haldussüsteemi
arengule
kaasaaitamine
• KOV-ide majanduseja kultuuri
arendamine
• väliskoostöö
arendamine
• liikmetevahelise
koostöö korraldamine
• KOV ametnike
nõustamine ja
koolitamine

Ühine koordineerimine
ja planeerimine
• piirkonna üldise
arengu eest
vastutamine
• majandusarengu,
transpordi, keskkonna
ja piirkondlike
ametiasutuste
strateegiline juhtimine
• suuremahuliste
loodusvarade ja
keskkonnaalaste
kavade planeerimine
• KOV-ide ja koolide
projektitaotluste
koostamine
• piirkondliku
spordinõukogu
loomine
• ühiste avalike teenuste
edendamine
• rahvusvaheliste
ülesannete täitmisel
KOV-ide ja piirkonna
koostöö edendamine
Teenuste osutamine
• jäätmehooldus
ühistransport
• liidud vastutavad EL-i
struktuurfondide poolt
rahastatud projektide
ettevalmistamise ja
koordineerimise eest

personal (kokku 70
töötajat)
• õigus koguda makse
• peamised tuluallikad:
liikmemaksud,
eraldised
• peamised kuluallikad:
tööjõukulud,
ülesannetega
seonduvad kulud

Ühine koordineerimine
ja planeerimine
• turismi edendamine
• spordirajatiste
rajamine ja
hooldamine
• eakate raviasutuste
rajamine ja
hooldamine
• KOV-ide nõustamine
haldusküsimustes
Teenuste osutamine
• sotsiaalabi ja kindlustus
• teede hooldus ja ehitus
• veevarustus ja
kanalisatsioon
• vabatahtlik tuletõrje
• avalik kord ja
turvalisus
• täidab vahekohtu
ülesandeid

Allikas: Autori koostatud.
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5 Analüüs
Omavalitsustevahelise koostöö juhtumite analüüsimisel selgus, et antud juhul on tegemist
haldussüsteemidega, mis on riigist pigem eraldunud ning omavalitsused on seetõttu
kohaliku elu korraldamises suhteliselt autonoomsed. See annab omavalitsustele vabaduse
leida toimiseks kõige efektiivsem viis.
Eesti, Soome ja Saksamaa haldussüsteeme iseloomustab omavalitsuste erinev suurus,
nende killustatus ja ebavõrdne positsioon, mis tingib, eriti väikestel omavalitsustel, vähest
võimekust tulla toime vajalike ülesannetega. Tegemist on kõige sagedamaste
probleemidega, mis tõukavad omavalitsusi tegema omavahelist koostööd (vt Hulst & Van
Montfort, 2011; Swianiewicz, 2011). Eestis on probleemide lahendamine soodustanud
pigem sektoritevahelist võrgustikstruktuuride tekkimist (Kalev, 2008), sest peamised
piirkondlikud koostööinstitutsioonid, omavalitsusliidud, on jäänud olemuselt aega, mil
need loodi. Soomes on aga probleemide lahendamisel saanud haldussüsteemi lahutamatuks
osaks omavalitsustevaheline koostöö (Havieri & Airaksinen, 2007), mis tegeleb nii
piirkonnaülese koordineermise kui ka teatud piirkonnaüleste teenuste osutamisega. Selleks
kuulutakse

kohustuslikult

omavalitsuskoondistesse.

ühte

maakondlikku

Sarnaselt

Soomele

liitu
on

ja
ka

vabatahtlikult
Saksamaal

muudesse

omavalitsuste

ebavõrdsustega toimetulekuks pikk ajalugu omavalitsustevahelisel koostööl, kuid olenevalt
probleemist on väljakujunenud rohkesti erinevaid koostöövorme (vt Heinz, 2007).
Analüüsitud juhtumite põhjal selgub, et omavalitsustevaheline koostöö ei sõltu niivõrd riigi
haldussüsteemist,

kuivõrd

teatud

kohalike

omavalitsuste

tunnustest

ja

nende

probleemajendite mustrist.
Omavalitsustevahelisest koostööst oodatakse kõige enam võimekuse suurenemist, seda nii
mastaabisäästust kui ka spetsiifiliste eriteadmistega personali omamisest. Kuna nimetatud
tegurid on ka peamisteks omavalitsustevahelise koostöö eelisteks (vt Swianiewicz, 2011;
Dollery et. al., 2007), võib neid pidada samuti mõjuvateks ajenditeks.
Euroopa kohaliku omavalitsuse harta toetab osapooltevahelise koostöö ja ühiste
eesmärkide kujunemist (European Charter of Local Self-Government, 1985). Kui
siseriiklikud õigusaktid annavad samuti võimaluse mitmesuguse koostöö korraldamiseks,
peavad omavalitsused leidma koostöömudeli, mis vastab kõige paremini just kohalikele
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eelistustele (Hulst, Van Montfort, Haveri, Airaksinen & Kelly, 2009). Kuigi
omavalitsustevahelise koostööga käib kaasas ka kohalike omavalitsuste autonoomia
piiramise aspekt (Swianiewicz, 2011), sest kohalike omavalitsuste juhtimine on mõjutatud
kolmandatest osapooltest, nähakse omavalitsuste ülesannete delegeerimisel seost osapoolte
vastutuse osakaaluga (Mäeltsemees jt., 2013).
Õiguslike regulatsioonide järgi on piirkondlik omavalitsustevaheline koostöö Eestis ja
Saksamaal vabatahtlik võimalus, Soomes aga kohustuslik. Omavalitsustevahelised
koostöövormid erinevad ka õigusliku staatuse poolest, tegutsedes Eestis eraõiguslikena,
Soomes ja Saksamaal avalik-õiguslikena. Koostöövormide staatusest ja alalisusest sõltub
kohalike omavalitsuste võimu delegeerimise ulatus (Hulst &Van Montfort, 2007b). Eestis
on koostööliidul pigem esindusfunktsioon, Soomes ja Saksamaal tegutsevad need
vastavates valdkondades omavalitsuste asemel.
Koostööinstitutsioonide

loomise

alused

on

erinevad.

Eestis

peab

maakondliku

koostööinsitutusiooni loomiseks koonduma üle poole ühe maakonna omavalitsusüksustest,
Soomes moodustub institutsioon sundkoostööna piirkonna põhiselt. Saksamaal on
omavalitsuste ühenduse loomine lisaks maakonna põhisusele seotud elanike arvuga. Eestis
ja Soomes hõlmab koostööliit kogu maakonda, st liitu kuuluvad kõik antud piirkonna
omavalitsused, Saksamaa koostööüksus koosneb rohkem kui pooltest maakonna
omavalitsustest. Kuna kõigi juhtumite puhul peab omavalitsustevaheline koostöö jääma
ühe maakonna piiridesse ning nende moodustamine on seotud teatud suuruse (ulatus või
inimeste arv) saavutamisega, puudub omavalitsustel paindlikkus kuuluda institutsiooni
vastavalt juba väljakujunenud koostööpiirkonnale. Seega ei toeta analüüs teoorias välja
toodud administratiivpiiride sõltumatust kui ühte omavalitsustevahelise koostöö peamist
eelist (vt Swianiewicz, 2011; Dollery et. al., 2007). Vastupidi, tegemist on olulise
puudusega, mis pärsib omavalitsustevahelise koostöö võimalikku paindlikkust.
Kõigis analüüsitud riikides esindavad koostööliidus omavalitsusi omavalitsuste poolt
delegeeritud esindajad. Eestis on esindajaid iga omavalitsuse kohta konstantselt kaks,
Soomes ja Saksamaal on aga nende arv seotud elanike arvuga. Kui Saksamaal ja Soomes
lähtutakse

sealjuures

poliitilise

esindatuse

proportsionaalsusest,

siis

Eestis

on

omavalitsuste esindajad seotud kohalike valimiste võitjaerakondadega. Täiendavalt on
Saksamaa eripäraks see, et koos omavalitsuste esindajatega delegeeritakse omavalitsuste
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ühendusse ka ametnikke, kes moodustavad osa personalist. Omavalitsuste esindajate
delegeerimine on seotud demokraatia legitiimsuse vähenemisega. Teisalt, omavalitsuste
esindajad esindavad kohalike omavalitsuste huve, mitte erakondade ning otsevalimised
võivad kaasa tuua tasanditevahelise ebaselguse ja autonoomia vähenemise. (Hulst &Van
Montfort, 2007b; CDLR, 2007) Seega peab autor esindajate valimise viisist olulisemaks
esindaja rolli, mis seisneb osapooltevahelises informatsiooni vahetamises, sisendi
andmises ja väljundi tagasisidestamises.
Koostöövormide eesmärgist tulenevalt omatakse lisaks volikogule ka muud personali, mis
põhineb institutsiooni struktuuril ja tugistruktuuril. Soome koostööliidu puhul joonistub
välja, et mida struktureeritum on institutsioon, seda efektiivsemalt on võimalik
delegeeritud

ülesannetega

tegelda.

Ülesannetega

tegelemist

mõjutab

omakorda

tugistruktuuri olemasolu. Eestis on koostööinsitutsiooni tegevuse toetamiseks nähtud
vajadust kaheks ametikohaks, Soomes ja Saksamaal koosneb tugistruktuur omaala
spetsialistidest ning ulatub mitmekümne töötajani. Soome koostöövorm eristub siinkohal
veel ka oma paindlikkusega, mis võimaldab tegeleda operatiivselt tekkivate ülesannetega
(tähtajalised töötajad).
Koostööinstitutsioonide

finantsid

ja

eelarve

jagunemine

sõltuvad

koostöövormi

iseloomust. Kui institutsioonide peamised tuluallikad moodustuvad omavalitsuste
liikmemaksudest, siis kuluallikad sõltuvad koostöövormi struktuurist (sh tugistruktuurist)
ja ülesannetest. Kuigi Soome ja Saksamaa ühisasutuste eelarved on võrreldes Eestiga
mahult ja jagunemiselt sarnased, erinevad need oluliselt ühe elaniku kohta tehtavate kulude
poolest. Finantside jagunemiselt ühe elaniku kohta illustreerib Soome (5,07 eurot)
koostöövorm

omavalitsustevahelise

koostöö

eeliseid

nagu

mastaabisääst

ja

haldussuutlikkuse tõus (Swianiewicz, 2011; Dollery et. al., 2007). Eestis (3,87 eurot/el) on
see seotud pigem koostööliidu ülesannate iseloomuga ja Saksmaal (729,34 eurot/el)
koostööliidu ülesannete paljususe ja teatud kulude dubleerimisega (Swianiewicz, 2011).
Liikmemaksude moodustamiseks on välja töötatud kindel skeem. Eestis ja Saksamaal
koosneb liikmemaks konstantsest ja muutuvatest summadest (vastavalt 10% püsiosa, 80%
elanike arv, 10% pindala ning elanike arv), Soomes on see seotud ainult rahvaarvuga.
Autori arvates peaks omavalitsuste jaoks olema koostööliidu liikmemaks tasakaalus
koostööga kaasnevast kasust. Seega, arvestades omavalitsussüsteemidest ja nende
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problemaatikatest tulenevaid eripärasid, peaks liikmemaksu muutuvsumma koosnema
erinevatest komponentidest vastavalt nende olulisusele.
Kohaliku tasandi toimimiseks delegeerib keskvalitsus võimu eelkõige piirkondlikule ja
munitsipaaltasandile. See on vajalik, et tagada nii igapäevateenuste kättesaadavus kui ka
ühtne koordineerimine piirkonna tasakaalustatud arengu saavutamiseks. (Sootla, 2011)
Kuigi koostööinstitutsioonid on olemuselt mitmefunktsioonilised, joonistuvad ülesannete
täitmises erinevad mustrid. Eestis on liidu ülesanded koordineerivad ja planeerivad,
eesmärgiga arendada piirkondlikku ja väliskoostööd. Liidu ülesanne on olla ennekõike
kohalikele omavalitsusele toeks. Soomes on liidu ülesanded samuti koordineerivad ja
planeerivad, kuid omavalitsustele ei pakuta neis küsimustes ainult tuge, vaid nendega
tegeletakse piirkonna üleselt omavalitsuste asemel. Tegemist on ennekõike piirkondlike
strateegiate kujundamisega, kuid erinevalt Eesti koostööliidust vastutatakse ka teatud
piirkonnaüleste teenuste osutamise eest. Saksamaa omavalitsuste ühendusele delegeeritud
ülesannetest moodustavad ülekaaluka osa just teenuste osutamine, kuid on ka
koordineerimist ja planeerimist nõudvaid ülesandeid. Teenuste osutamine on seotud nii
üldiste kui ka kogukondlike teenustega, koordineerivad ja planeerivad ülesanded aga
piirkonna arendamise ja omavalitsuste nõustamisega. Seega on autori arvates arvestatud
Eestis kohalike omavalitsuste ülesannete delegeerimisel piirkondlikule tasandile
konsulteerimise võimalusest, Soomes lähimuse põhimõttest ja Saksamaal üldisest
haldussuutlikkuse tõstmisest. Kuna analüüsitud koostööinstitutsioonide ülesannetes
puudub teatud korrapärasus, leiab autor, et need on kujunenud vajaduspõhiselt.
Piirkondlike ja kohalike funktsioonide täitmist mõjutab ka Euroopa Liit, täpsemalt
struktuurfondid (vt CDLR, 2007). Kuna projektide rahastamine struktuurfondidest nõuab
omavalitsuste asjatundlikkust ning rahalist suutlikkust, mida paljudel väikestel
omavalitsustel ei ole, on see ennekõike Eestis ja Saksamaal tõuganud omavalitsusi
ressursside jagamiseks tegema koostööd (Sootla ja Kattai, 2012; Benz & Zimmer, 2012).
Soomes on antud küsimuses omavalitsuste suutlikkuse tõstmiseks delegeerinud
struktuurfondi rahadega seotud projektid piirkondlikule tasandile (Hallintosaanto, 2014).
Välisprojektidega seotud tegevuste delegeerimisel piirkondlikule tasandile vähenevad tänu
ekspertidele protsessiga kaasnevad tehnilised probleemid, sealjuures on kohalik tasand
pidevalt kaasatud. Teisalt on välja toodud, et EL-i sekkumine kohaliku elu kujundamisse
võib vähendada kohaliku tasandi osatähtsust (Benz & Zimmer, 2012).
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Kõiki analüüsitud koostöövorme iseloomustab mitmefunktsioonilisus, piirkonna põhisus ja
ühisasutusse omavalitsuste esindajate delegeerimine. Eestis ja Saksamaal toimivad
koostööinstitutsioonid vabatahtlikkuse alusel, Soomes aga sundkoostööna. Teisalt on
Soomes ja Saksamaal ühiasutus tugevalt institutsionaliseeritud alaliste organisatsioonide
näol, Eestis on institutsioonidevaheline integratsioon madal- võrgustikupõhine. Kui Eestis
koostööliidud ainult esindavad omavalitsusi, siis Soomes ja Saksamaal on neile
delegeeritud piisavalt võimu, et tegutseda omavalitsuste asemel. Kuigi kõik ühisasutused
tegelevad omavalitsuste üleste koordineerivate ja planeerivate ülesannetega, osutavad need
Soomes ja Saksamaal täiendavalt ka teatuid teenuseid. Arvestades omavalitsustevaheliste
koostöövormide komponente ja viie peamise koostöömudeli tunnuseid, sarnaneb koostöö
enim Eestis foorum-tüüpi koostööle, Soomes ühisasutusele, -organile ning Saksamaal
pool-regionaalsele omavalitsusele.
Eelneva

analüüsi

põhjal

võtab

autor

kokku

Eesti,

Soome

ja

Saksamaa

omavalitsustevahelise koostöövormide peamised tugevused ja nõrkused (vt Tabel 5).
Tabel 5. Eesti, Soome ja Saksamaa omavalitsustevaheliste koostöövormide peamised
tugevused ja nõrkused.
EESTI
Koostöömudel

SOOME

SAKSAMAA

•

foorum-tüüpi

•

ühisasutus, -organ

•

•
•

vabatahtlik
liikmemaks koosneb
mitmetest
komponentidest
ühisasutus tegeleb
piirkonna üleste
ülesannetega
kohaliku
omavalitsuse
autonoomia
säilimine
KOV esindaja
esindab KOV-i huve
(mitte erakonna)

•

avalik-õiguslik
juriidiline isik
KOV esindajate arv
on seotud elanike
arvuga
KOV esindaja
esindab KOV-i huve
(mitte erakonna)
ühisasutust toetab
büroo, kus töötavad
omaala eksperdid
ühisasutus tegutseb
KOV-ide asemel
ühisasutus tegeleb
piirkonna üleste
ülesannetega
ühisasutus tegeleb
teatud ülesannetega

•

•

•
Koostöövormi
tugevused
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

pool-regionaalne
omavalitsus
avalik-õiguslik
juriidiline isik
vabatahtlik
KOV esindajate arv
on seotud elanike
arvuga
KOV esindaja
esindab KOV-i huve
(mitte erakonna)
ühisasutust toetab
büroo, kus töötavad
omaala eksperdid
ühisasutus tegutseb
KOV-ide asemel
liikmemaks koosneb
mitmest
komponendist
ühisasutus tegeleb
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•

•
•
•

•
•
Koostöövormi
nõrkused

•
•

•

eraõiguslik
juriidiline isik
piirkonnapõhine
(mitte kogukonna)
ühisasutuse loomine
kindlalt
reglementeeritud
KOV esindajate arv
on konstantne
ühisasutust ei toeta
omaala ekspertidega
büroo
ühisasutus esindab
KOV-e
ühisasutuse
ülesanded on seotud
KOV-ide
toetamisega
ühisasutus ei ole
seotud EL-i
struktuurfondide
poolt rahastatud
projektide eest
vastutamisega

•
•
•

•

KOV-ide asemel
ühisasutus vastutab
EL-i
struktuurfondide
poolt rahastatud
projektide eest
sundkoostöö
piirkonnapõhine
(mitte kogukonna)
liikmemaks põhineb
ainult ühel
komponendil
kohalike
omavalitsuse
autonoomia on
piiratud

teatud ülesannetega
KOV-ide asemel

•
•

•

•

•

piirkonnapõhine
(mitte kogukonna)
ühisasutuse loomine
kindlalt
reglementeeritud
ühisasutus tegeleb
lisaks piirkonnaülestele ülesannetele
ka kogukondlike
ülesannetega
ühisasutus ei ole
seotud EL-i
struktuurfondide
poolt rahastatud
projektide eest
vastutamisega
kohaliku
omavalitsuse
autonoomia on
piiratud

Allikas: Autori koostatud.
Analüüsides Eesti, Soome ja Saksamaa omavalitsustevahelise koostöö praktikaid selgub, et
koostöö kujunemine on seotud omavalitsuste vajadustega ning võib vähemal või rohkemal
määral toimida omavalitsuste jaoks efektiivselt mitmel viisil. Autor leiab, et kuna
piirkondlik tasand hoomab kogu piirkonna kohalike omavalitsuste tugevusi ja nõrkusi,
sobivad koostööliidud omavalitsustevaheliste erinevuste neutraliseerimiseks. Seetõttu tuleb
jätkusuutliku ja perspektiivika omavalitsustevahelise koostöö kujunemisel tuleb lähtuda
ennekõike lähimuse põhimõttest. See tähendab, et kohalikud omavalitsused peaksid pigem
tegelema kodanikele vahetute tegevuste ja teenuste osutamisega ning piirkondlik tasand
omavalitsuste üleste tegevustega. Piirkondlikule tasandile delegeerimise arvelt tõuseb
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kohalike omavalitsuste võimekus tegeleda nende vastutusalasse jäävate ülesannetega,
samuti on tagatud omavalitsuste autonoomia säilimine läbi pideva protsessis osalemise.
Veel selgub, et struktureeritud ja vajalikku tugistruktuuri omavad koostööinstitutsioonid on
suutlikumad konkreetsete ülesannetega tegelemiseks. Ülesannete efektiivne täitmine
tuleneb ennekõike kvalifitseeritud tööjõust. Piirkonnaüleste ülesannete delegeerimine
piirkondlikule tasandile suurendab kohalike omavalitsuste töötajate spetsialiseeritust, sest
ametnikud saavad keskenduda sisulisele tööle oma tegevusvaldkonnas. Seesugune jaotus
võimaldab omavalitsustel täita ülesandeid kuluefektiivselt. Finantsilised vahendid peavad
lähtuma

ülesannete

jaotusest

ning

kujunema

piirkondliku

arengu

perspektiivis

mitmekülgselt. See tähendab liikmemaksu koosnemist erinevatest komponentidest nii, et
see oleks erinevate omavalitsuste jaoks tasuv.
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Kokkuvõte
Aja jooksul on kohalike omavalitsuste roll valitsemises muutunud. Kuna dünaamiline
väliskeskkond soodustab omavalitsuste toimimist koostööl, mitte konkurentsil, peaks Eesti
sarnaselt teistele Euroopa riikidele panema senisest enam rõhku omavalitsustevahelise
koostöö arendamisele, mis tõstaks omavalitsuste võimekust.
Kuigi komponentide kombinatsioonid moodustavad rohkesti erinevaid koostöömudeleid,
joonistuvad nende analüüsimisel välja põhimudelid, mis varieeruvad üksteisest teatud
nüansside poolest. Peamisteks koostöömudelite komponentideks on nende vabatahtlikkus
ja kohustuslikkus, osapooled, ülesannete iseloom, ülesannete ja tegevuste ulatus,
institutsionaliseerimise tase, võimu delegeerimise ulatus ja demokraatia legitiimsus.
Komponentide koondumisest on välja kujunenud peamised koostöömudelid nagu foorumtüüpi koostööstruktuurid, pool-regionaalsed omavalitsused, lepingupõhised koostöö
kokkulepped, ühisorganisatsioonid ja ühisasutused, -organid.
Töö eesmärk oli uurida omavalitsustevahelist koostööd, analüüsides selleks koostööliitude
toimimist ning rolli kohaliku ja piirkondliku tasandi valitsemises võrdlevalt Eesti, Soome
ja Saksamaa juhtumite põhjal. Selleks koostas autor analüütilise raamistiku, mis lähtus
koostööliitude

toimimismudelist,

haldusinstitutsionaalsetest

funktsioonidest

ja

välisteguritest. Need omakorda toimijatest nagu riigi haldussüsteem, õiguslikud alused (sh
staatus), liikmelisus (sh territoriaalsus), esindatus, struktuur (sh tugistruktuur), finantsid,
ülesanded ja Euroopa Liidu mõju.
Analüüsi käigus selgus, et omavalitsustevaheline koostöö ei sõltu niivõrd riigi
haldussüsteemist,

kuivõrd

teatud

kohalike

omavalitsuste

tunnustest

ja

nende

probleemajendite mustrist. Veel ka vajadusest suurendada võimekust läbi mastaabisäästu
ja spetsiifiliste eriteadmistega personali.
Eesti, Soome ja Saksamaa koostööliitude toimimine on suures plaanis erinev, kuid leidub
mitmeid sarnasusi. Kõiki analüüsitud koostöövorme iseloomustab mitmefunktsioonilisus,
piirkonna põhisus ja ühisasutusse omavalitsuste esindajate delegeerimine. Eestis ja
Saksamaal

toimivad

koostööinstitutsioonid

vabatahtlikkuse

alusel,

Soomes

aga
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sundkoostööna. Teisalt on Soomes ja Saksamaal ühisasutus tugevalt institutsionaliseeritud
alaliste organisatsioonide näol, Eestis on institutsioonidevaheline integratsioon madalvõrgustikupõhine. Kui Eestis ühisasutused ainult esindavad omavalitsusi, siis Soomes ja
Saksamaal on neile delegeeritud piisavalt võimu, et tegutseda omavalitsuste asemel. Kuigi
kõik ühisasutused tegelevad omavalitsuste üleste koordineerivate ja planeerivate
ülesannetega, osutavad need Soomes ja Saksamaal täiendavalt teatuid teenuseid.
Arvestades

omavalitsustevaheliste

koostöövormide

komponente

ja

viie

peamise

koostöömudeli tunnuseid, sarnaneb koostöö enim Eestis foorum-tüüpi koostööle, Soomes
ühisasutusele, -organile ning Saksamaal pool-regionaalsele omavalitsusele.
Autor leidis, et kuna piirkondlik tasand hoomab kogu piirkonna kohalike omavalitsuste
tugevusi

ja

nõrkusi,

sobivad

koostööliidud

omavalitsustevaheliste

erinevuste

neutraliseerimiseks. Eriti on seda näha Soome omavalitsustevahelise koostöövormi
praktikast, kus koostööinstitutsioon tegeleb omavalitsuste asemel lisaks konkreetsetele
piirkonnaülestele ülesannetele ka EL-i struktruurfondide poolt rahastatavate projektide
koordineerimisega. Saksamaa koostöövorm tegeleb samuti omavalitsuste asemel
piirkonnaüleste ülesannetega, kuid ka tegevustega, milledega tegelemine peaks lähimuse
põhimõttest lähtuvalt jääma kohaliku tasandi kanda. Eestis hoomab koostööinstitutsioon
samuti kogu piirkonda, kuid koostöövormi iseloomust tulenevalt jääb selle roll kõigest
omavalitsusi toetavaks.
Koostöövormide tugevuste ja nõrkuste analüüsimisel jõudis autor järeldusele, et
jätkusuutliku ja perspektiivika omavalitsustevahelise koostöö kujunemisel tuleb lähtuda
ennekõike lähimuse põhimõttest. See tähendab, et kohalikud omavalitsused peaksid pigem
tegelema kodanikele vahetute tegevuste ja teenuste osutamisega ning piirkondlik tasand
omavalitsuste üleste ülesannetega. Piirkondlikule tasandile delegeerimise arvelt tõuseb
kohalike omavalitsuste suutlikkus tegeleda nende vastutusalasse jäävate ülesannetega,
teisalt on tagatud omavalitsuste autonoomia säilimine läbi pideva protsessis osalemise.
Omavalitsustevahelise koostöö analüüs põhines kvalitatiivsel uurimisviisil, täpsemalt
juhtumiuuringul. Andmete kogumiseks kasutas autor dokumendianalüüsi, tuvastades
faktiandmed vastavalt analüütilisele raamistikule. Autor analüüsis sekundaarandmeid, mis
pärinesid

ennekõike

koostööliitude,

kohalike

omavalitsuste

ja

ministeeriumite
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veebilehekülgedelt. Peamiselt oli tegemist kehtivate strateegiliste dokumentide ja
õigusaktidega.
Magistritöö tulemused annavad osalise pildi omavalitsustevahelistest koostöövormidest,
nende kujunemisest, toimimisest ning kohalike ja piirkondlike funktsioonide täitmise
rollist. Laialdasemate järelduste tegemiseks pakub autor uurimisvõimalusena välja teiste
riikide

omavalitsustevahelise

koostöövormide

detailse

uurimise.

Erinevaid

omavalitsustevahelisi koostöövorme võrreldes ja üldistades saab parimate praktikate põhjal
välja töötada Eesti kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmiseks kõige optimaalsema
koostöövormi. Hästi toimiv omavalitsustevaheline koostöö parandab omavalitsuste
valitsemist, hoides sealjuures nende autonoomsust.
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