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Regionaalsed käärid



Kinnisvara tehinguväärtused



Kohaliku omavalitsuse arengusuunad
• Kasvatame omavalitsuste rahastamist ning

suurendame regionaalprogrammide mahte.

• Valitsuse soov on suurendada omavalitsuste rolli ja 
otsustamist ühiskonnaelu korraldamisel. 

• KOV eelarvelise iseseisvuse suurendamine tõstes 
sihtotstarbelised toetused omavalitsuste tulubaasi 
(tulumaks ja tasandusfond). 

• Ettepanekud kohalike maksude seaduse muutmiseks.

• Ettevõtluskeskkonna arendamise ülesande 
seadmine. 



Kohaliku omavalitsuse arengusuunad

• Analüüs ja ettepanekud detsentraliseerimise 
toetamiseks ja täiendavate ülesannete 
üleandmiseks. 

• Omavalitsuste koostöö soodustamine ühiseks 
ülesannete täitmiseks.

• Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmine ja 
ühinemistoetuse taastamine.



Riik toetab järgmisel aastal Eesti erinevate 
piirkondade arengut 17 miljoni euroga, 

millele kavandatakse lisaks ligi 43 miljoni 
euro eest rahastusotsusi välisvahendite

toetustest ning 10 miljonit CO2 
kvoodituludest.



KOVide tulud 2020 
• KOV-ide eelarvete tulud kasvavad ca 4%, ulatudes 

2020.a üle 2,3 miljardi euroni s.o ca 2 korda rohkem 
kui 2010. aastal.

• Tulumaksu laekumine on 2020.a ca 1,3 miljardit eurot 
ehk üle 2,2 korda suurem võrreldes 2010. a-ga. 

• KOV-ide tulumaksu ja tasandusfondi laekumisi 
suurendatakse 2018–2021 kokku 185 mln euro 
võrra ilma selleks KOV-idele lisaülesandeid 
panemata, sh 2020.a ca 55 mln eurot.

• Toetusfondis suureneb asendushooldusteenuse 
toetus 17,8 mln eurolt 18,4 mln eurole.



KOVidel on tugev finantsseis
• KOV-idel on võimekus suurendada jooksvaid kulusid. 

Rahaliselt jääb KOVidel jooksvast tegevusest üle ca 280 
mln eurot aastas, mille arvelt saab teha investeeringuid.

• KOV-idel on kogunenud arvestatav kogus likviidseid 
vahendeid, ulatudes 2018.a lõpuks ca 190 mln euroni 
(2017.a 167 mln eurot).

• KOV-ide netovõlakoormus on vähenenud 2018. a lõpuks 
ca 28%-ni põhitegevuse tuludest ning jääb samale tasemele 
ka 2020.a. Võrdluseks 2009.a oli vastav näitaja 45%.

• KOV-ide ja nende allüksuste investeeringute maht on 
prognooside kohaselt perioodil 2020–2023 kokku üle 2 
miljardi euro. 



Struktuuritoetuse meetmed 2014-2020 
kokku 260,7 mln € (2020.a 48,9 mln €)

• Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud - 137,0 
mln (2020.a 24,4 mln)

• Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine - 9,5 mln 
(2020.a 1,4 mln)

• Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse arendamiseks - 11,1 
mln (2020.a 1,6 mln)

• Linnapiirkondade jätkusuutlik areng - 64,8 mln (2020.a 10,0 mln)
• Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng - 29,0 mln (2020.a 8,6 

mln)
• Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - 3,1 mln (2020.a 0,6 mln)
• Ida-Viru programm – 6,2 mln (2020.a. 2,3 mln)



Siseriiklikud regionaalprogrammid (14,4 
mln €)
• Ida-Viru programm – 2,8 mln
• Kagu-Eesti programm – 0,8 mln
• Maakonna arengustrateegiate elluviimise toetus – 5,8 mln
• Hajaasustuse programm – 2,2 mln
• Kohaliku omaalgatuse programm – 1,3 mln
• Väikesaarte programm – 0,64 mln
• VF viisalõivu kompenseerimise toetusskeem – 0,12 mln
• Maakondlike arenduskeskuste toetus – 0,21 mln
• Setomaa arengu programm – 0,26 mln
• Peipsiveere programm – 0,26 mln
• Vana-Võromaa ja Mulgimaa tegevustoetus – 0,05 mln



Heaks on kiidetud riigireformi 

tegevuskava 2019-2023.

Seda täiendatakse detsember 2019. 

Tegevuskava on kättesaadav internetis.



Riigireformi tegevuskava fookuses

• Strateegiline planeerimine ja eesmärgistamine 
(tegevuspõhine eelarvestamine)

• Riigiasutuste valdkondlikud ümberkorraldused, 
tugitegevuste konsolideerimine (arvutitöökoha ja 
seotud IT teenuste analüüs ja ettepanekud)

• Bürokraatia vähendamine (sündmusteenuste 
projekt)

• Regionaalpoliitika (riigimajade loomine 
maakonnakeskustesse, üle-eestiline regioonidesse 
värbamine)



Regionaalsed töökohad
• Haldusterritoriaalne reform ja maavalitsuste 

kaotamine vähendasid regionaalseid 
töökohti.

• 2017-2019. a eesmärgiks seadsime 
Tallinnast välja viia tuhat töökohta.

• Kokku on pealinnast välja viidud 1037,5 
ametikohta (sisaldab Kaitseministeeriumi
valitsemisala töökohti, mis ei ole avalik info).



Arvuliselt on kõige enam töökohti välja 
viidud:
• Tartumaale (253 töökohta)

• Ida-Virumaale (129,5 töökohta)

• Pärnumaale (117 töökohta)
Arvuliselt kõige vähem töökohti on välja viidud 
Saaremaale, Hiiumaale ja Kagu-Eesti kolme maakonda. 
Probleem tööjõu leidmisega.
Saaremaale on toodud august 2019 seisuga 15 töökohta.



Aitäh!
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