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Regionaalarengu võtmekohaks on 

keskuste areng ja piirkondlike erisuste 

parem kasutamine. 

Eesti regionaalpoliitika keskmes on suured 

piirkondlikud erinevused, rahvaarvu 

vähenemise taustal toimuv elanikkonna ja 

majandustegevuse koondumine 

suurematesse linnadesse, teise tasandi 

keskuste nõrgenemine ning 

maapiirkondade arengut pärssivad suured 

aegruumilised vahemaad.



Et olla kursis oma piirkonna tugevuste ja 
vajaka jäämistega soovitan külastada 
lehte https://minuomavalitsus.fin.ee/



Koalitsioonileppes regionaalhaldusest

- Toetame kohalike omavalitsuste ühistegevuse võimekuse 

tugevdamist maakonna ulatusega ülesannete ühiseks täitmiseks ja 

arengu kavandamiseks.

- Seame eesmärgiks viia nelja aastaga 1000 täiendavat töökohta 

Tallinnast välja.

Siht on tugevdada iga maakonna arengut ja kõiki 

maakonnakeskusi. Koalitsioon ei ole seni kavandanud 

muuta maakondade/regioonide arvu ja ülesandeid.



Regionaalhalduse tulevik arutamisel

• Riigikogus on arutlusel riigireformi eelnõu (181 OE), 

mille raames tulevad kõne all ka erinevad ettepanekud 

regionaalhalduse tuleviku teemal.

• HOLi eestvõttel valminud „Eesti regionaaltasandi 

arengu analüüsi“ esitatud regionaalhalduse alased 

ettepanekud väärivad tõsist arutelu. Neid on tutvustatud 

ja arutatud nt KOKSi revisjoni eksperdikomisjonis. Ka 

täna on need eraldi ettekandes tutvustamisel. 

• Jälgime huviga, kuidas liigute edasi Lõuna-Eesti 

koostööleppega viie maakonna vahel.



Eesmärk - regionaalselt tasakaalus riik 
(väljavõtteid Riigikogus arutusel olevast riigireformi eelnõust)

• 23. Regionaalpoliitika seatakse strateegiliseks prioriteediks. 

Koordineeritakse ametkondade tegevust piirkondlike 

tegevuskavade abil ning jätkatakse sihistatud 

regionaalprogrammide elluviimist.

• 24. Detsentraliseeritakse avalike ülesannete täitmist, andes 

kohalikele omavalitsusele keskvõimu tasandilt üle sobivad 

ülesanded koos nende täitmiseks vajaliku rahastusega. 

• 25. Toetatakse kohalike omavalitsuste vabatahtlikke ühinemisi 

ning nende organisatsioonilise, juhtimise ja personali võimekuse 

järjepidevat arendamist. Suurendatakse kohalike omavalitsuste 

finantsautonoomiat. 



Regionaalselt tasakaalus riik II

• 26. Toetatakse kohalike omavalitsuste ühistegevusi ja koostööd 

piirkondliku ulatusega ülesannete täitmisel. Toetatakse kohalike 

omavalitsuste üleriigilist liitu kohalike omavalitsuste üleste, kuid 

omavalitsuslike kompetentside arendamisel/…/.

• 27. /…/Tagatakse inimestele kvaliteetne elukeskkond ja 

riigiteenuste kättesaadavus igas maakonnakeskuses.

• 29. Poliitikate kujundamisel ja õigusaktide koostamisel või 

muutmisel analüüsitakse selle mõju regionaalsele arengule, sh 

piirkondlikule elu- ja ettevõtluskeskkonnale, tuues seejuures välja 

mõju ka maapiirkonnale ning keskustest kaugemal olevatele 

piirkondadele. 
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Riigimajade valmimine
Kavas on ka ühtlustada riigiasutuste regionaalse esindatuse kirjut pilti

Valmis:

• Viljandi, Vabaduse plats 2

• Jõhvi, Pargi 15

• Rakvere, Kreutzwaldi 5

Töös:

• Jõgeva, Suur 3

• Rapla, Tallinna mnt 14

• Valga, Kesk 12

• Pärnu, Roheline 64

• Pärnu, Akadeemia 2

Eeltööd:

• Põlva

• Paide, Tallinna tn 18

• Viljandi, Vabaduse plats 4

Ootel:

• Võru, Jüri 12

• Kärdla, Hiiu 1a

• Haapsalu

• Jõhvi, Keskväljak 1

• Kuressaare

• Pärnu, Pikk 18
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Riigi erinevaid toetusmeetmeid 
piirkondade arendamiseks 
- toetus piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringutele;

- toetus piirkondlikele algatustele tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks; 

- toetus regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks; 

- väikesaarte programm; 

- Ida-Virumaa programm; 

- Kagu-Eesti programm; 

- toetus maakonna arengustrateegia tegevuskava elluviimiseks; 

- hajaasustuse programm; 

- Setomaa ja Peipsiveere programmid, Vana-Võromaa ja Mulgimaa arengutoetused; 

- toetus linnapiirkondade jätkusuutliku arengu toetamiseks; 

- kohaliku omaalgatuse programm; 

- toetused KOV hoonete energiasäästu edendamiseks (kvootide müügi vahendid). 



Aitäh!


