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Sissejuhatus ja taustsüsteem 
 

Ekspertarvamuse peamine eesmärk on esitada ettepanekud täiendavate otsedemokraatia 

instrumentide KOVis rakendamise ja KOKSis (või mujal seaduse) reguleerimise võimaluste 

kohta koos põhjendustega ning ohtude ja rakenduslike võimaluste analüüsiga. Peamised 

teemad, mida ekspertarvamuses käsitletakse:  

 Rahvaalgatuse ja rahvahääletuse instrumentide sisu – nende roll ja vajadus kohalikus 

valitsemises, sh millised on kindlad piirid ja ulatus (s.t. välistatud teemad ja 

rahvaalgatuse esitajate miinimumarv, rahvahääletuse tulemuste siduvuse eeldus 

(poolthäälte enamus), menetluse läbiviimise kord), mis võimaldaksid täiendada ja 

tasakaalustada esindusdemokraatia mehhanisme elanike suurema reaalse osalusega 

kohaliku elu asjade üle otsustamisel ja samas ei lõhestaks kogukonda. 

 Esindusdemokraatia ja konsultatiivsete kogude rakendamine ja reguleerimine (nt noorte 

volikogu, osavalla- ja linnaosakogu, eakate nõukogud, ettevõtjate nõukogud, nn 

kogukonnakogud, sh erinevate vanuse jm sihtrühmade põhiste osalusvormide vajadus 

ja võimalus, sh puuetega inimeste kaasamine ). 

 Muud võimalikud teistes riikides levinud otsedemokraatia instrumendid (vallavanema 

ja linnapea otsevalimine, vallavanema ja linnapea ennetähtaegne ametist 

tagasikutsumine kohaliku rahvaalgatuse korras) või praktikad (kaasav eelarve, 

aastaaruannete avalikud kuulamised jms). 

Eksperdiarvamuses esitatakse ka ettepanekud ja soovitused e-osaluse võimaluste seaduses 

sõnastamise osas ja kirjeldatakse võimalikud ohud (volikogu, valitsuse, kogud jt mehhanismid). 

Tänase KOV dilemmad Euroopas ja USAs on  

(a) tagada tugev ja isikustatud kohalik täitevvõim;  

(b) tagada tugev ja strateegiline volikogu ja selle poliitiline eestvedamine;  

(c) tagada tugev tavainimese hääl kohaliku elu valitsemises.  

Ideaalis peaks need aspektid kõik olema tugevad. Kuid sellist mudelit ei ole välja mõeldud ja 

kõik nad on kuhugi kaldu. Eestis on tugev esimene ja teine aspekt, kuid võrdlevalt kõige vähem 

arenenud kolmas aspekt (Sootla, Küngas 2007)1. Seetõttu meie arvates võib rahvahääletus 

tasakaalustada Eestis hästi institutsionaliseerunud esindusdemokraatia mudelit. S.t. Eesti KOV 

on täna kaldu tugeva ja isikustatud täitevvõimu suunas.  

Tänase Eesti poliitneutraalset valitsemist (pigem haldust) saaks ilma kogukonna või volikogu 

olulise politiseerimiseta tasakaalustada rahvahääletustega, millele jääb siiski poliitilise 

teadlikkuse s.t. oma suveräänse võimu tunde „lahti-raputamise“ funktsioon. Siis võivad tekkida 

ka hästi teised organiseeritud ja kanaliseeritud alt-üles poliitikategemise viisid, s.h. aktiivsed 

kogukonnakogud. Nt. KOKSis on vaid 3 korda kasutatud sõnatüve “demokr..”; pole kaugeltki 

selge, kuidas Eesti KOVis on disainitud demokraatlik-poliitiline sisend kui poliitika 

alusväärtuste tasakaalustamine. Seni on poliitikal kohalikul tasandil pigem negatiivne tähendus, 

kuna poliitikategemine on täna pigem (ja Eesti KOV konfiguratsioonist nagu uurimistöö näitas) 

                                                           
1 Sootla, G. Küngas K. (2007) Effects of Institutionalisation of local policymaking. The study of Central-Eastern 
European experience. - In: Franzke, J, Boogers, M, Schaap, Linze (Eds) Tension Between Local Governance and 
Local democracy. Reed Elseiver (Business). The Hague 
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kohaliku eliidi nn. poliitilised mängud, isiklike või erakondlike suhete klaarimine avaliku sfääri 

kaudu, mille taga tõelist avalikku poliitikat on vähe. Seega testiks rahvahääletus ka kogukonna 

reaalset huvi tõsiste poliitiliste valikute suhtes.  

Otsedemokraatia oleks selles kontekstis ehe ja tundlik viis mõjutada nii poliitikasisendeid 

(kodanike osalus suurte otsuste tegemisel) valimistevahelise ajal, kui ka poliitikaväljundit – 

tagasiside, hinnang valla töö tulemustele. (Viimast kasutatakse samuti vähe ja meie poolt ette 

valmistatav volikogukeskse KOV mudel püüab seda aspekti eriti korrigeerida.) 

Tänastes suurtes kohaliku omavalitsuse üksustes jõuab kodanike sisend (k.a. oma piirkonna 

huvide arvestamiseks osavalla või kogukonnakogude kaudu) menetlusse tavaliselt volikogu 

tasandil, mil otsused on juba tehtud, mistõttu see on pigem tagasiside ja siit ka leige suhtumine 

sellesse võimalusse.  S.t. eriti pärast ühinemisi eriti suurtes KOV üksustes ei ole reaalset 

mehhanismi, mis tagaks mõjusad sisendid KOV piirkondadest ja ka võimaldaks seal kuidagi 

piirkonna arvamusi koondada väga spetsiifilistel oma teemadel. Kuid nendest ei ole mõtet 

oodata  sisendid  strateegilistele teemadele.   

Rahvahääletuse vajadus ja võimalik roll: 

 Esimeseks üld-poliitiliseks rolliks oleks suunata inimesed poliitikasse natukene madalama 

taseme (kohalike), kuid siiski nähtava tähtsusega otsuste tegemisel, et kodanikud tajuksid 

oma rolli ja häält. See oleks oluline ka populistlike trendide tõttu keskvalitsuse poliitikas 

(maitse on juba suus), mis viivad tähelepanu ära sellistelt teemadelt, kus kodanikud saaks 

reaalselt ka otsustada. Seega on siis otsene makro-poliitiline mõte taga.  

 Teiseks. Eestis domineeriv volikogu-valitsuse mudel on hästi institutsionaliseeritud ja 

tagab suhteliselt hea täitevvõimu ja teenuste osutamise. Kuid selle mudeli nõrgim koht on 

kohalike elanike hääle jõudmine valitsuse päevakorra kujundamisse regulaarsete kanalite 

kaudu. Olemasolevad individuaalse osaluse ja üksikalgatuse võimalused ei kompenseeri 

süsteemi enda suunatust. Väga hea võimalus oli haldusreformis tugevate osavalla ja 

kogukonnakogude kujundamisega, kuid seda ei kasutatud hästi ära. Üldine valitsuskeskne 

ja teenusosutamise fookusega valitsemismudel ei suudaks ka seda häält volikogusse 

suutnud kanaliseerida, sest reaalsed otsused kujundatakse enne, kui osavallakogu saaks oma 

sisendit anda. S.t. referendumid aitaksid tõsta päevakorda mõned olulised kohaliku 

kogukonna teemad ja selle pinnal elavdada kohalikku poliitikat. 

 Kolmandaks, poliitika ja kohaliku elus osalemise elavdamine. Referendumite siht pole  

ainult mingi otsus vaid selleni jõudmise protsess, mis pigem tekitab alguses segadust. 

Rahvaalgatuse  - hääletuse võimaldamine oleks selline elavdamise mehhanism, mis ei 

tähendaks samas kohaliku elu lõhestumist (poliitiliselt, piirkondlikult) vaid oleks 

temaatilised ülesvõtmised. Täna on palju kogukonnapõhiseid osaluskogusid (osavalla 

kogud, hoolekogud jne.), kuid need kipuvad jääma rutiiniks ja need on de-politiseeritud 

strateegiliste võtmeotsuste mõttes, mis on ka laias laastus õige.  

 KOV arengu teemade teravdatud tähelepanu, võib panna alguse nn. teemade ülekandele 

ja teadvustamisele teistes üksustest ja Eestis. Täna on poliitikakogemuste sihistatud levik 

takistatud, võiks öelda, kohalik poliitika on liiga institutsionaliseeritud oma üksusesse. Üks 

suundumus võiks olla aktiivsemalt juurutada maakonna strateegias lubatud asjadele. 

Muuseas maakonna strateegiatest peaksid tulema ka laiemad piirkondlikud teemad, mida 

üksikud KOVid ei taha liigutada. S.t. referendumid laiematel piirkondlikel teemadel, mis 

eeldab mitme KOV koostööd (või siis mõnes KOVis – pealesunnitud rahvahääletust), kas 
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see ei võiks olla üks mehhanism, mis sunniks KOVd ka koostööle, eriti kui tänases seisus 

mõned KOVid seda eriti vajavad, teised aga mitte eriti; 

 Võimaldab vastutustundlikult volikogul või valitsusel (visavis volikogu) pehmendada 

poliitilist vastutust teemadel, kus valikud on nn. holistlikud (jah või ei), nt. suured 

tööstusettevõtted, suurde objektid. Sellega saaks ka poliitilised teemad ikka arutlusse  võtta 

ja anda ka ebapopulaarsed otsused (nt. koolide sulgemine) elanike endi otsustada. 

 Peamine: Rahvahääletused on muutumas demokraatlikes riikides parempopulismi üheks 

instrumendiks oma poliitiliste positsioonide ja stiili pealesurumiseks demokraatlikule 

poliitikale. Praktika on näidanud, et rahvahääletused on sisulise poliitika vahendina 

äärmiselt ettearvamatu ning riigi esindusdemokraatia sujuva toimimise puhul võib 

põhjustada suuri ühiskondlike pingeid ja segadusi. Täna me oleme selle tunnistajaks Eestis. 

Samas ei suuda ilmselt esindusdemokraatia pakkuda piisavalt veenvaid argumente vähemalt 

osale kodanikest enda töökindlusest ja võimalustest.  Seetõttu tuleks rahvahääletuse 

juurutamist KOV tasandil käsitleda ka kui konkreetsete kogemuste omandamist kodanike 

poolt siduvate rahvahääletuste tugevustest ja nõrkustest ning vähendada surveid suvalisel 

teemal neid algatada riigi tasandil. 

 

Rahvaküsitluste ja – hääletuste sihid poliitika tasakaalustamise vaates (mõned mõtted) 

(a) Alt-üles nii rahvaküsitluse kui rahvahääletuse taotlus, mis võiks olla kinni-jooksnud 

kohaliku elu lahti-sulatamine, võibolla ka väliste toimijate (nt. KOV liitude) soovitusel 

teada kesksetes kohaliku elu asjades üldist arvamust.  

(b) Osavallakogude jt. kollegiaalkogude ühised algatused (nt. hariduse valdkonna koostöö)  

(c) Koalitsiooni poolt algatatud ja põhjalikult diskuteeritud teemad, sisuliselt 

legitiimsusreferendumid teatud küsimustes; 

(d) Rahvahääletused laiemas piikonnas nt. maakondlike arengukavade teemade 

„elustamiseks“, mis kipuvad jääma paberile 
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1. Otsese demokraatia määratlus, liigitus ja piiritlemine 

(esindusdemokraatia, kodanikuosalus) ning põhiinstrumendid 
 

Arvestades terminoloogilist mitmekesisust demokraatia küsimusi käsitlevas kirjanduses on 

esmalt vajalik teatud selgus mõistetes. 

 

1.1 Üldmõiste 
 

Otsese ehk vahetu demokraatiana käsitame rahva selliseid osalusvorme avaliku võimu 

teostamisel, kus rahvas saab kindlaks määratud menetluse  (hääletamine, millele võib eelneda 

toetusallkirjade andmine) kaudu teha õiguslikult siduva otsustuse avaliku elu küsimuses.2  

Valla või linna tasandil: 

 saab otsese demokraatia vormis teostada  KOV-i,  

 otsest demokraatiat rakendav subjekt („rahvas“) on valla või linna hääleõiguslikud elanikud 

(lühiduse huvides edaspidi: kogukond).  

 avaliku elu küsimus on kohaliku elu küsimus (Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) § 154 lg 1); 

välistada ei saa ka kohalikku rahvaalgatust ja –hääletust KOV pädevuses olevas riigielu 

küsimuses (PS § 154 lg 2), kuid selle eelduseks on KOV-l kaalutlusõiguse olemasolu 

vastavas küsimuses (diskretsiooni raamesse tuleb KOV-l jääda – seaduslikkuse põhimõte – 

PS § 3 lg 1 ls 1; § 154 lg 1) või näeb seadusandja seaduses ette kohaliku rahvahääletuse 

läbiviimise vastavas riigielu küsimuses (PS § 154 lg 2);  

 otsese demokraatia raamid seab PS ja seadus. 

 

2.2. Otsustamise objekti kaudu määratlemine 
 

Selle alusel, millist küsimust lahendatakse („vahetu“ otsustamise objekt e. ese), on tegu 

otsustamisega: 

 personaalküsimuses (vallavanema või linnapea otsevalimine ja  

 ametist tagasikutsumine);  

 „sisu“küsimuses (rahvahääletus e. referendum); 

 menetlusküsimuses (rahvaalgatus).  

 

2.3. Otsese ja esindus esindusdemokraatia erisus 
 

                                                           
2 KOKS § 32 alusel esitatud elanike algatus ei ole õiguslikult siduv volikogule ega valitsusele, samuti mitte elanike 
küsitluse tulemus (KOKS § 15 lg 2), mis tuleb läbi viia nt territooriumiosa üleandmisel, haldusterritoriaalse 
korralduse muutmisel. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
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Esindusdemokraatias teostab rahvas avalikku võimu kaudselt, s.t  regulaarselt korduvatel  ja 

demokraatliku valimisõiguse põhimõtetel rajanevatel valimistel esinduskogusse valitud 

saadikute kaudu. Praktikas kombineerib valdav enamik Euroopa riike kohaliku omavalitsuse 

tasandil esindusdemokraatiat suuremal või vähemal määral kodanikuosaluse (mõnel juhul ka 

vahetu demokraatia) elementidega. 

Otsest demokraatiat võib käsitada osana laiemast kodanikuosalusest. Nii nt on rahvahääletus ja 

rahvaküsitlus menetluslikult väga sarnased (mida on mõistlik arvestada ka õiguslikul 

reguleerimisel).  

Samas võib otsest demokraatiat piiritleda neist kodanikuosaluse vormidest, mille puhul: 

-  „lõpp“otsusel puudub õiguslik siduvus (rahvaküsitlus) või; 

- õigus ei võimalda kodanikuosalusel realiseeruda rahvahääletusena 3 

- puudub konkreetne otsustus (mitteformaalne infovahetus).  

 

2.4. Otsese demokraatia põhiinstrumendid 
 

Seega võib otsese demokraatia instrumentidena käsitada: 

- kohalikku rahvaalgatust (mis viib esitatud eelnõu või kohaliku elu küsimuse 

tagasilükkamise korral kohaliku rahvahääletuseni) ; 

- kohalikku rahvahääletust; 

- vallavanema või linnapea otsevalimist; 

- vallavanema või linnapea tagasikutsumist (ingl k recall). 

 

3. Kohaliku omavalitsuse otsese demokraatia vormis teostamise 

põhiseaduslikud raamid. Harta ja otsene demokraatia 
 

3.1. KOV põhiseaduslikud raamid  
 

KOV-i põhiseaduslikud raamid sätestab eeskätt PS 14. ptk ja sellega koostoimes tuleb järgida 

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta (Harta4) ja Harta lisaprotokolli nõudeid.  

KOV-i teostamisel otsese demokraatia vormis peavad jääma kehtima kõik PS-i ja Harta nõuded. 

Siinkohal tõstame esile demokraatia (PS § 1 lg 1; § 156) ja seaduslikkuse (PS § 3 lg 1 ls 1; § 

154 lg 1) põhimõtteid.  

PS § 156 näeb ette KOV-i esindusdemokraatliku mudeli.  

Sellest tulenevad KOV suhtes mitmed õiguslikud järelmid.  

 Volikogu kui KOV üksuse (KOVü) esinduskogu olemasolu on kohustuslik (vt ka Harta art 

3 lg 2 ls 1).  

                                                           
3 „lõpp“otsustusõigus on KOV organil: praegune „kohalik rahvaalgatus“ KOKS §-s 32; märgukiri märgukirjale ja 
selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduses 
4 Harta ja harta lisaprotokolli selgitav aruanne on eesti keeles kättesaadavad: https://rm.coe.int/the-congress-

booklet-european-charter-of-local-self-government-estonia/168098bbaa.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/13104622
https://www.riigiteataja.ee/akt/208032011002
https://rm.coe.int/the-congress-booklet-european-charter-of-local-self-government-estonia/168098bbaa
https://rm.coe.int/the-congress-booklet-european-charter-of-local-self-government-estonia/168098bbaa
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 Volikogul on õigus seaduse piires ja kohalike elanike huvides otsustada KOV pädevuses 

olev küsimus, kui see pole seaduse alusel antud KOV täitevorgani pädevusse (RKHKm-d 

07.11.1997, 3-3-1-30-97; 09.10.1998, 3-3-1-27-98); 

 Volikogu peab oma (sise- ja välis)tegevuses järgima demokraatia põhimõtet; 

 

PS ei keela KOV-i teostamisel täiendada („rikastada“) esindamisprintsiipi otsese demokraatia 

instrumentidega. Nende sätestamine on omavalitsuskorraldusõiguslik küsimus, mille suhtes 

kehtib seadusereservatsioon (PS § 160; Harta art 3 lg 2) ja Riigikogu kaalutlusõigus.  

Parlamendireservatsiooni ehk olulisuse põhimõttest kui seaduslikkuse põhimõtte (PS § 3 lg 1 

ls 1; § 154 lg 1) elemendist ja unitaarriigi põhimõttest (PS § 2 lg 2) ning KOV kui kogukondliku 

territoriaalhalduse põhiseaduslikust staatusest tuleneb, et otsese demokraatia instrumentide 

põhielemendid (sh olulisemad erisused – neid käsitletakse tagapool) peavad olema sätestatud 

seadusega ja KOV õigus kehtestada mingeid erisusi peab samuti tulenema seadusest.  

Selles küsimuses on asjakohane ja kuulub järgimisele Riigikohtu järgmine sedastus. Volikogu 

valimiseks vajalikke õiguslikke raame ei saa Eestis luua KOVü iseseisvalt ja riigist sõltumatult. 

Kui igal KOVü-l  oleks võimalus ise otsustada, milliste reeglite kohaselt toimub selles üksuses 

esinduskogu valimine, siis võiks kujuneda olukord, kus erinevates KOVü-des toimib 

esindusdemokraatia väga erinevalt. Selline olukord tähendaks sisuliselt riigi kõrvale riigist 

sõltumatute üksuste moodustumist. Niisugused üksused sarnaneksid pigem föderatsiooni 

subjektile, mitte riigist alamal seisvale, samas inimestele võimalikult lähedal asetsevale 

avalikke ülesandeid täitvale KOVü-le. Selline lahendus ei oleks kooskõlas unitaarriigi 

põhimõttega, mis tuleneb PS § 2 lg-st 1. KOVü-d eksisteerivad küll avaliku võimu 

detsentraliseerimise ning riigivõimu piiramise ja tasakaalustamise huvides (RKÜKo 

19.04.2005, 3-4-1-1-05, p 17), kuid nad ei ole PS kohaselt mõeldud olema "riigid riigis", kellel 

on võimalik ise kehtestada oma võimuorganite moodustamise aluseid (RKPJKo 09.06.2009, 3-

4-1-2-09, p 33).  

Tuleb ka märkida, et KOV enesekorraldusõiguse ulatus on kohaliku rahvahääletuse ja  

rahvaküsitluse puhul märkimisväärselt erinev (küsitluse puhul tunduvalt laiem). Seda põhjusel, 

et rahvaküsitluse tulemus, erinevalt rahvahääletuse tulemusest, ei ole riigi- või KOV organile 

kohustuslik ja seisneb üksnes rahvaküsitlusest osavõtu õigust omavate isikute arvamuse 

väljaselgitamises (RKPJKo-d 11.08.1993, III-/A-2;  06.09.1993, III-/A-3).  

 KOV-i teostamine peab PS § 156 kohaselt olema reegel-erand vahekorras, seega volikogu 

põhiseaduslikku staatust KOVü esinduskoguna ei tohi ka edaspidi kahtluse alla seada. See, kui 

otsese demokraatia vormis toimuv tahtekujundus volikogu tahtekujundusega üksikjuh(t)u(de)l 

põrkub, seda korrigeerib või täiendab, veel riigiõiguslikult problemaatiline ei ole.  

KOV-i esindusdemokraatliku süsteemi prioriteetsus tähendab ka seda, et otsese demokraatia 

instrumentide rakendamise teel tehtavad otsustused (rakendatavad meetmed) ei ole volikogu 

ekvivalentsetest meetmetest kõrgema õigusjõuga. See asjaolu mõjutab kohaliku rahvahääletuse 

mitmeid aspekte (neid käsitletakse tagapool).  

Esindusdemokraatia põhimõttest tulenevalt kehtib volikogu liikme suhtes vaba mandaadi 

põhimõte (Harta art 7 lg 1; KOKS § 17 lg 2).  

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-30-97
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-27-98
https://rikos.rik.ee/?asjaNr=3-4-1-1-05
https://www.riigikohus.ee/lahendid?asjaNr=3-4-1-2-09
https://www.riigikohus.ee/lahendid?asjaNr=3-4-1-2-09
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=III-4/1-2/93
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=III-4/1-3/93
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Kohaliku rahvahääletuse (seega ka selleni viiva kohaliku rahvaalgatuse) puhul on 

konstitutsiooniõiguslikust aspektist väga oluline silmas pidada seda, et 2009. aastal on 

õiguskantsler avaldanud Riigikogu põhiseaduskomisjonile arvamuse kohaliku rahvahääletuse 

seaduse eelnõu kohta. Selle mahuka dokumendi sisu (mille argumente pole vaja siin üle korrata, 

kuna need on  kättesaadavad) sisu võtab lühidalt kokku nimetatud arvamuse p 31: „Siinkohal 

võib kahelda, kas põhiseaduse teksti autorid tahtsid tõepoolest jätta demokraatliku 

riigikorralduse seisukohalt sedavõrd olulised otsused (liht)seadusega Riigikogu otsustada. 

Sellest võiks ka põhimõtteliselt järeldada, et põhiseaduse (koostamisel ja) vastuvõtmisel ei ole 

kohaliku rahvahääletuse võimalust ette nähtud ning need küsimused tuleks seega lahendada 

põhiseaduse muutmise teel.“ 

Seega on kohaliku rahvahääletuse (seega ka selleni viiva kohaliku rahvaalgatuse) 

põhiseadusliku raamistiku osas olemas eriarvamused õigusteadlaste vahel. Seda asjaolu tuleb 

kindlasti arvestada.  

3.2. Esindusvalitsuse ja esindusdemokraatia üldpõhimõtteid KOV Hartas  
 

KOV Harta rakendab esindusvalitsuse ja esindusdemokraatia üldpõhimõtteid kohalikul 

tasandil. Art 7 lg 1 sätestab kohalike esindajate vaba mandaadi põhimõtte („Valitud kohalike 

esindajate töötingimused peavad võimaldama neil vabalt oma funktsioone täita.“). Art 7 lg 3 

täiendab: „Funktsioonid ja tegevus, mida peetakse kokkusobimatuks valitava kohaliku asutuse 

tööga, määratakse kindlaks seadusandluse või põhiliste õigusprintsiipidega.“ Harta vaikib 

kokkusobimatuse potentsiaalsete põhjuste kohta, jättes riigi seadusandja ülesandeks tõmmata 

need piirid ja määratleda need tingimused seadusandlusega ja põhiliste õigusprintsiipidega.  

Selgitav raport sedastab: „See lõige näeb ette, et kohalikult valitavalt ametikohalt tagandamine 

[disqualification] peab rajanema üksnes objektiivsetel õiguslikel kriteeriumidel ja mitte ad hoc 

otsustel. Tavaliselt tähendab see, et kokkusobimatuse juhud määrab kindlaks seadus. Siiski on 

täheldatud kindlalt juurdunud mittekirjalike printsiipide juhtumeid, mis paistavad ette nägevat 

adekvaatsed tagatised.“ 

Harta art 3 lg 2 kinnitab veelkord kohalikul tasandil esindusdemokraatia primaarsust kõigi 

sellest tulenevate tagajärgedega: KOV-i teostavad  „otsestel, ühetaolistel ja üldistel valimistel 

salajase hääletuse teel vabalt valitud nõukogu või esinduskogu liikmed. Antud nõukogul või 

esinduskogul võivad olla talle aruandvad täitevorganid. See tingimus ei tohi mingil moel 

mõjutada kodanike võimalust pöörduda esinduskogu poole, kasutada referendumeid ja teisi 

otseseid kodanikuosaluse vorme, kui need on seadusega lubatud.“ Seega tunnustab Harta 

erinevate otsese osaluse vormide (k.a rahvahääletuste) olulisust kohaliku valitsemise täiendava 

komponendina.  

Seega ei ole Harta kohaselt kohaliku valitsemise representatiivne süsteem, mis rajaneb 

kohalikest valitud esindajatest moodustatud kohalikel organitel, ja vahetu osaluse instrumendid, 

teineteist vastastikku välistavad. Selgitav raport sedastab, et omavalitsusõiguse all „on arvesse 

võetud otsese demokraatia võimalust, kus see on ette nähtud seadusega“. See selgitus paistab 

avavat ukse otsese demokraatia praktikatele, välistamata sõnaselgelt valitava mandaadi 

ennetähtaegset lõpetamist seal, kus see on lubatud riigi õiguslike ja poliitiliste traditsioonidega. 

Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste kongress5 oma soovituses 113 (2002)6 Harta 

art 3 lg 2 rakendamise kohta rõhutab kodanike vahetu osaluse tähtsust, iseäranis seoses otse 

                                                           
5 https://www.coe.int/en/web/congress/home.  
6 https://search.coe.int/congress/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807191c1.  

https://www.coe.int/en/web/congress/home
https://search.coe.int/congress/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807191c1
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valitavate kohalike võimuorganitega, kuid ka valitsemise stabiilsuseks hädavajalike tagatiste 

tähtsust: „Seal, kus avaliku võimu eest vastutajad valib rahvas otse, peab rahvas heaks kiitma 

igasuguse vallandamise. Need menetlused peavad aga samal ajal kandma kõiki stabiilseks 

kohalikuks omavalitsuseks hädavajalikke tagatisi […]“.  

Harta lisaprotokolli kohaselt (art 1 lg 2) tähendab õigus osaleda KOVü tegevuses õigust 

määrata või mõjutada selle volituste ja kohustuste täitmist. Art 2, mis nõuab meetmete 

rakendamist, tagamaks õigus osaleda KOVü tegevuses, viitab menetlusele, mis võib sisaldada 

nõupidamisi, kohalikke referendumeid ja taotlusi (lg 2 p II alap a), ega nimeta ametist 

tagasikutsumist. 

Vahekokkuvõttena võib öelda, et otsene demokraatia on esindusdemokraatliku mudeliga 

ühildatav vähemalt sel määral, mil otsene demokraatia piirdub korrigeeriva funktsiooniga, s.t 

avardab esindusdemokraatlikku mudelit ega sea tervikuna kahtluse alla esindamisprintsiipi.  

 

4. Kohalik rahvaalgatus 

4.1. Rahvaalgatuse mõiste ja piirid 
 

Praegu nimetab KOKS § 2 lg 2 p 2 kohalikku rahvaalgatust KOV teostamise ühe vormina 

kohaliku elu küsimustes. KOKS § 32 reguleerib õigusaktide algatamise õigust. Sõltuvalt 

küsimuse kuuluvusest volikogu või valitsuse pädevusse, otsustab vastav KOV organ algatuse 

üle (teeb „lõpp“otsuse). Algatajatel on õigus oma algatuse nõuetekohasele menetlemisele 

volikogus või valitsuses (heale haldusele - PS § 14), kuid KOV organis algatuse 

tagasilükkamisega on menetlus lõppenud ja kohalikku rahvahääletust ei ole seaduses ette 

nähtud. Seega praegune kohalik rahvaalgatus on sisult valla- või linnaelanike kollektiivne 

pöördumine (petitsioon). 

Kohaliku rahvaalgatusena võib käsitada menetlust, mida rakendades, s.t algatajate poolt 

esitatud nõuet (panna nende ettepanek kohalikule rahvahääletusele) toetades, on hääleõiguslikel 

valla- ja linnaelanikel seadusega kehtestatud kvoorumi saavutamise ja ettepaneku 

õiguspärasuse korral võimalik otsustada kohaliku elu küsimus kohaliku rahvahääletuse teel. 

Rõhuasetuse võib rahvahääletuse korraldamise nõudelt nihutada ka õigusakti andmisele, 

tühistamisele, muutmisele, kehtetuks tunnistamisele või muu kohaliku elu küsimuse 

otsustamisele.  

Kohaliku rahvaalgatuse definitsioon seaduses ei ole vajalik, sisuelemendid vajavad aga täpset 

õiguslikku reguleerimist. Kataloog küsimustest, mida ei saa panna kohalikule rahvahääletusele, 

peab kokku langema küsimuste kataloogiga, mida ei saa panna kohalikule rahvaalgatusele. 

 

4.2. Rahvaalgatuse ja hääletuse menetlus 
 

Tavaliselt on kohaliku rahvaalgatuse ja -hääletuse puhul tegu kaheastmelise menetlusega: 

edukas rahvaalgatus viib –hääletuseni. Kohalik rahvaalgatus ilma -hääletuseta leiab aset juhul, 

kui: 

a) algatus nurjub, s.t ei suudeta saavutada nõutavat arvu toetusallkirju või 
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b) volikogu nõustub sisuliselt algatuse korras esitatud ettepanekuga e. toimib vastavalt sellele, 

mistõttu rahvahääletus muutub üleliigseks. Rahvaalgatuse korras esitatud ettepaneku 

aktsepteerimise korral annab volikogu kas määruse või võtab vastu otsuse (KOKS § 7 lg-d 1 ja 

2).  

Rahvahääletus ilma rahvaalgatuseta leiab aset juhul, kui rahvahääletus algatatakse ja selle 

korraldamine otsustatakse volikogus.  

Kohalik rahvahääletus korraldatakse samas kohaliku elu küsimuses, millele oli suunatud 

kohalik rahvaalgatus.  

Võimalik on ka selline konstruktsioon, kus rahvahääletus korraldatakse sõltumata ettepaneku 

suhtes tehtavast KOV organi positiivsest või negatiivsest otsusest  (elanike initsiatiiv ilma KOV 

organi poolse seisukoha kujundamiseta algatuse suhtes).   

 

kohalik rahvaalgatus       rahvahääletuse algatamine volikogus 

 

ebaedukas    edukas 

 

        volikogu toetab rahvaalgatuse  volikogu ei toeta  

        korras esitatud ettepanekut       rahvaalgatuse korras 

           esitatud ettepanekut 

 

kohalik 

rahvahääletus 

 

Kohaliku rahvaalgatuse tagajärjed 

 

4.3. Rahvaalgatuse liigitus 
 

Esitatava ettepaneku vormi alusel jagunevad rahvaalgatused formuleeritud ettepanekuga 

algatusteks (esitatakse õigusakti eelnõu) ja formuleerimata ettepanekuga algatusteks (KOV 

organilt nõutakse õigusakti eelnõu väljatöötamist vastavalt rahvaalgatuse korras esitatavale 

lahendusettepanekule). 

Eristatakse vahetuid ja kaudseid rahvaalgatusi. Vahetu algatuse korral pannakse teatud arvu 

elanike ettepanek rahvahääletusele, ilma et KOV volikogul oleks mingit võimalust ettepanekut 

muuta. Järgnev rahvahääletus lõpeb (algatuse edukuse korral) õigusakti kehtestamisega 

vastavalt algsele ettepanekule. Kaudne rahvaalgatus seevastu annab esinduskogule võimaluse 

vastavaid meetmeid arutada ja muuta algatuse korras esitatud nõude algset sõnastust.  

Kohalikke rahvaalgatusi võib liigitada ka positiivseteks  (initsieerivateks) algatusteks, mis on 

suunatud KOV õigusakti kehtestamisele (tahetakse saavutada midagi, millega volikogu pole 

veel tegelenud), ja negatiivseteks (kasseerivad e. korrektuur-) algatusteks, mis on suunatud 

juba vastuvõetud otsustuse tagasilükkamisele või tühistamisele.  Kasseerivate algatustega 
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tahetakse siiski teostada seda, mille volikogu on juba tagasi lükanud (kohustavad algatused), 

või takistada midagi, mida volikogu on juba otsustanud (tühistamisalgatused).  

Soovitus: võimaldada nii positiivseid kui negatiivseid rahvaalgatusi, kusjuures volikogu 

määruste ja otsuste, samuti valitsuse määruste ja üldkorralduste (haldusmenetluse seaduse § 51 

lg 2) suhtes, samuti muudes kohaliku elu küsimustes (mis ei nõua õigusakti kehtestamist).  

 

4.4. Rahvaalgatuse tingimused   

4.4.1. Rahvaalgatuse tähtajad  

 

on seadusega kindlaksmääratud tähtaeg (tuleneb õigusrahu, halduse efektiivsuse ja säästlikkuse 

põhimõtetest), mille jooksul ei tohi korraldada kohalikku rahvaalgatust selles kohaliku elu 

küsimuses, milles on toimunud kohalik rahvahääletus.  

„Pehmema“ variandi korral võib kohalik rahvaalgatus seadusega kindlaksmääratud tähtaja 

jooksul aset leida juhul, kui samas küsimuses toimunud kohalik rahvahääletus algatati ja selle 

korraldamine otsustati volikogus. Seega eeldab see variant nn volikogu algatuse võimaluse 

seadustamist. 

Võimalikke tähtaegu (avatud): a) kaks aastat; b) neli aastat.  

Probleem: kas lubada keelutähtaja jooksul uut rahvaalgatust, kui varem kohalikul 

rahvahääletusel vastuvõetud otsustuse aluseks olnud õiguslik või faktiline olustik on oluliselt 

muutunud? 

4.4.2. Allkirjade kogumise (allkirjakvoorumi saavutamise) tähtaeg 

 

See on tähtaeg, mille jooksul tuleb koguda nõutav arv toetusallkirju.  

Kohaliku rahvaalgatuse korraldamise tähtajad võivad olla seatud sõltuvusse sellest, kas tegu on 

initsieeriva või kasseeriva rahvaalgatusega. Initsieeriva rahvaalgatuse puhul ei pruugi sellist 

tähtaega kehtestada või on see suhteliselt pikk7. Kasseeriva rahvaalgatuse puhul tuleks 

kehtestada selline tähtaeg, mis ei oleks liiga lühike (muudab kvoorumi saavutamise võimatuks) 

ega liiga pikk (ähvardab pikaks ajaks pidurdada jooksvat haldustegevust). Tähtaja kulgemise 

algus tuleks siduda KOV õigusakti avalikustamisega/teatavakstegemisega.  

Võimalikud alternatiivid:  

1) positiivseid ja negatiivseid rahvaalgatusi mitte eristada ja allutada kõik kohalikud 

rahvaalgatused allkirjade kogumise ühtsele tähtajale; 

2) allkirjade kogumise tähtaega mitte kehtestada (võib pärssida tõhusat haldust).  

Võimalik tähtaeg (avatud): kaks kuud. 

                                                           
7 Nt Alam-Saksimaa kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (Niedersächsisches Kommunalverfassunggesetz) 
§ 32 lg 5 kohaselt tuleb teadaanne algatuse kohta esitada vallale ja seejärel 6 kuu jooksul koguda nõutav arv 
allkirju.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019055
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KomVerfG+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-KomVerfGNDV15P32
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4.4.3. Rahvaalgatuse korras esitatud nõude kohaliku omavalitsuse organites menetlemise 

tähtaeg 

 

Toetusallkirjade kogumise etapile järgneb rahvaalgatuse korras esitatud nõude menetlemine 

KOV organites.  

Esimene etapp on valla- või linnavalitsuse poolt kohaliku rahvaalgatuse korras esitatud nõude 

õiguspärasuse üle otsustamist.  

Võimalik tähtaeg (avatud): 2 nädalat (võimalik ka nt 4 nädalat, tegemist on töömahuka tööga) 

Kui valla- või linnavalitsus tunnistab kohaliku rahvaalgatuse korras esitatud nõude 

õiguspäraseks, järgneb selle menetlemine (vastavalt nõude sisule) volikogus või valitsuses.  

Võimalik tähtaeg (avatud): 30 päeva arvates õiguspärasuse kontrolliks ettenähtud tähtaja 

möödumisest. 

 

4.4.4. Tähtaja kulgemise peatumine.  

 

Erakorralise või sõjaseisukorra ajal ning eriolukorra piirkonnas peatub rahvaalgatusmenetluse 

kulgemise tähtaeg. Tähtaja kulgemine jätkub pärast erakorralise või sõjaseisukorra või 

eriolukorra lõppemist. Ilmselt võib peatumise aluseks olla ka kohtumenetlus, haldus- või 

riikliku järelevalve läbiviimine. 

 

4.5. Rahvaalgatuse edasilükkav (suspendeeriv) toime? 
 

Vastata tuleb küsimusele, kas kohalik rahvaalgatus takistab KOV-l ka allkirjade kogumise ajal 

rakendada ehk võtta tarvitusele see abinõu, mille takistamisele on rahvaalgatus suunatud.  

Jaatava vastusega kaasneb eeldatavalt halduse operatiivsuse langus ja põhimõttelist tähtsust 

omavate otsuste blokeerimiseks esitatakse algatusi, millel tegelikult puudub edulootus. Kui 

vastata eitavalt, siis saab KOV seada kasseeriva algatuse toetajad n-ö sündinud tõsiasjade ette 

(nt sõlmides pikaajalise rendilepingu maja osas, mille suhtes on teistsuguse kasutusotstarbe 

eesmärgil alustatud kohaliku rahvaalgatusega). Kummagi variandi puhul on ka võimalik 

õiguskaitse erinev.  

Kohaliku rahvaalgatuse tõkestava mõju õiguspärasus on kaheldav: eeldatavalt rikuks 

esindusdemokraatia prioriteeti KOV-s (PS § 156), sest blokeerib teatud tähtaja jooksul KOV-i 

organi(te) tegevuse.  

4.6. Allkirjakvoorum (algatuskvoorum) 
 

Kohalikus rahvaalgatuses toetusallkirja andmise õigust omavate KOVü hääleõiguslike isikute 

ring ei saa olla kitsam võrreldes kohalikul rahvahääletusel hääleõigust omavate isikute ringiga. 

Rahvaalgatuse korras esitatava nõude oma allkirjaga toetamise õigus peaks olema valla- või 
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linnaelanikul, kellel on allakirjutamise päevaks hääletamisõigus vastavalt kohaliku 

omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 5.  

Allkirjakvoorum on esimene takistus, mille kohalik rahvaalgatus peab ületama. Kvoorumi 

eesmärk on tagada, et väikesed vähemused KOVü-s ei omandaks selle otsese demokraatia 

instrumendi kasutamisega otsustavat tähtsust kohalike huvide mõjutamisel ning ei nõrgestaks 

sel teel KOV organite staatust. Kvoorumi teine eesmärk on vältida kohaliku rahvahääletuse 

korraldamisega kaasnevaid suhteliselt suuri kulusid olukorras, kus üldsuse huvi algatuse 

toetamise suhtes on nõrk ja algatajate ettepanek ei omaks rahvahääletusel mingit 

eduperspektiivi. Kolmandaks ei ole kvoorum osa õigusteadlaste arvates kohalikus 

rahvaalgatuses mitte üksnes „tegutsemisreegel“, vaid sisaldab peale selle ka otsustust algatuse 

kui kollektiivse õiguse kasuks.  

Lugemaks kohalikku rahvaalgatust edukaks, tuleb algatajatel seadusega ettenähtud tähtaja 

jooksul saavutada allkirjakvoorum, s.t kehtestatud protsent KOVü hääleõiguslike elanike 

allkirju. Allkirjakvoorumi puhul lähtutakse KOVü hääleõiguslike elanike arvust ehk 

rahvaalgatuse poolt saaks oma toetust avaldada iga vähemalt 16-aastane KOV 

rahvastikuregistri järgne elanik.  

Nõutav allkirjade protsendimäär võib – kui on kaalukas põhjus – olla seadusega seatud 

sõltuvusse KOVü elanike arvust. Põhjendatud diferentseerimine ei ole iseenesest vastuolus 

hääletamise ühetaolisuse põhimõttega. Allkirjakvoorumina kehtestatav määr on eelkõige 

poliitilise otsustuse küsimus. See ei tohiks olla liiga kõrge, mis välistaks kohalike 

rahvaalgatuste eduvõimalused. Teiselt poolt ei tohiks see olla ka liiga madal, mis võimaldaks 

väikestel gruppidel selle pingutusteta ületada ning pidurdada valla või linna 

omavalitsusorganite tööd. Arvestada tuleb ka asjaolu, et teatud protsent allkirju osutub 

hilisemal kontrollimisel kehtetuks.  

Kohalike rahvaalgatuste jaoks toimib praegu ka veebiplatvorm Rahvaalgatus.ee. 

Võimalik kvoorum (avatud): 10% hääleõiguslike valla- või linnaelanike arvust. Arutelu 

nõuaks see, kas siin võiks sõltuvat KOV elanike arvust teha erisusi. 

 

4.7. Kulude katmine  

 

Kulude katmise ettepaneku mõte on hoida hääletajaskonnal silme ees tema enese vastutust (vrd 

KOKS § 38).   

Üks võimalik nõue rahvaalgatuse korras esitatava kulusid tekitava ettepaneku suhtes võib olla 

algatajate kohustus näidata allkirjalehel ära ka kulude katmise finantsallikas. Siin on 

võimalikud mitmesugused variandid (eelarves määratud kulude ümberjaotamine (nt ühe 

projekti asemel realiseeritakse teine), projektist loobumine; tulude suurendamine (nt kohaliku 

maksumäära tõstmine, munitsipaalvara võõrandamine jne). Kuna üldjuhul ei ole algatajad 

rahandusspetsialistid, võiks eeldatavaid kulusid ja ligikaudset prognoosi pidada piisavaks. 

Samas peaks kulude katmise ettepaneku sisu olema loogiline ja sisaldama konkreetseid arve.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103012020010
https://www.riigiteataja.ee/akt/103012020010
https://rahvaalgatus.ee/
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5. Kohalik rahvahääletus 
 

5.1. Rahvahääletuse mõiste ja piirid 
 

Kohaliku rahvahääletuse all mõistame KOVü hääleõiguslike elanike salajast hääletamist KOV 

pädevusse kuuluvas olemuslikult kohaliku elu küsimuses, mille tulemus on KOV organitele 

õiguslikult kohustuslik e. siduv. Ka Riigikohus on sedastanud: „Analoogia alusel mõistab kohus 

kohaliku rahvahääletuse all otsuse vastuvõtmist küsimuses, mis kuulub kohaliku omavalitsuse 

pädevusse.“ (RKPJKo 11.08.1993, III-4/1-2/93). Kohalikul rahvahääletusel on kohalike elanike 

tehtud otsustusel volikogu õigusakti õigusjõud. Neil juhtudel, mil küsimus on seadusega antud 

valla- või linnavalitsuse pädevusse, on rahvahääletuse tehtud otsustusel valla- või linnavalitsuse 

õigusakti õigusjõud.  

Kohalikule rahvahääletusele laienevad PS § 156 lg-s 1 sätestatud valimisõiguse demokraatlikud 

põhimõtted: vabadus, üldisus, ühetaolisus, otsesus ja hääletamise salajasus.  

 

5.2. Rahvahääletuse liigid 
 

Hääletuse objekti alusel eristatakse hääletust sisuküsimuses, territoriaalhääletusi ja 

personaalhääletusi. Liigituse konstitutsiooniline, seadusandlik ja haldusrahvahääletus raames 

on kohalik rahvahääletus haldusrahvahääletus (-referendum). Kui seadus näeb sõnaselgelt 

ette, et KOV organ peab kohaliku rahvahääletuse teatud valdkonna küsimuse esinemisel 

korraldama, on tegu obligatoorse rahvahääletusega. Fakultatiivne on kohalik rahvahääletus 

juhul, kui selle algatab seadusega eelnevalt kindlaks määratud teatud protsent hääleõiguslikke 

elanikke või KOV organ ise. Üks variant on võimaldada kohaliku rahvahääletuse läbiviimist 

ainult kohaliku rahvaalgatuse kaudu. Teine variant on lubada rahvahääletuse korraldamist KOV 

organi otsusel. Rahvahääletusi saab eristada ka selle alusel, kas hääletamisele pannakse: a) 

õigusakti eelnõu või b) muu kohaliku elu küsimus.  

Soovitus: võimaldada rahvahääletuse korraldamist nii rahvaalgatuse kaudu kui ka KOV organi 

otsusel. 

 

5.3. Rahvahääletuse teemade positiivne ja negatiivne kataloog 

 

Valdkondade loetelu, kus kohalikke rahvahääletusi võidakse korraldada, on õiguslikult 

võimalik määratleda positiivse või negatiivse kataloogi abil. Esimesel juhul loetleb seadus 

teatud küsimused, kus kohaliku rahvahääletuse korraldamine on kohustuslik või lubatav, teisel 

juhul välistab teatud kohaliku elu küsimustes rahvahääletuse korraldamise. Positiivne kataloog 

võib põhimõtteliselt olla ammendav, kuid on üldjuhul mitteammendav, andes KOVü-le 

kaalutlusõiguse näha oma põhimääruses ette ka muid küsimusi. Negatiivne kataloog on 

ammendav.  

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=III-4/1-2/93
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Soovitus: positiivne kataloog on otstarbekas sisustada juhul, kui sätestada teatud küsimustes 

kohaliku rahvahääletuse obligatoorne korraldamine. Arvestades kohaliku rahvahääletuse 

suhtelist kulukust, samuti kohaliku rahvaküsitluse korraldamise võimalikkust, poleks ilmselt 

mõttekas kujundada positiivne kataloog seadusega mahukaks.  

Praegu näeb Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 ette küsitluse teel asjaomase KOVü 

elanike arvamuse väljaselgitamise haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride 

muutmisel. Haldusreformi käigus elanike küsitluse tulemus KOVü-de sundühendamisel 

reeglina olulist tähtsust ei omanud. Kui KOVü õigussubjektsuse küsimus siduda kohaliku 

rahvahääletusega, tuleks rahvahääletuse tulemusele, millega sundühendamise ettepanek tagasi 

lükatakse, omistada riigiorganite suhtes praeguse rahvaküsitluse tulemusega võrreldes 

kaalukam tähendus.  

KOVü-l võiks olla õigus oma põhimääruses täiendada positiivset kataloogi rahvahääletuse 

juhtude osas.  

Seadus peaks kehtestama ammendava negatiivse kataloogi küsimustest, milles rahvahääletuse  

(seega ka rahvaalgatuse) korraldamine ei ole lubatud. Riikide seadusandluse erinevustele 

vaatamata on kohalike rahvahääletuste korraldamine Euroopas välistatud eelkõige 

administratiivse või personaalse iseloomuga küsimustes, samuti kohaliku eelarve ja kohaliku 

maksustamise küsimustes. Ka Eestis oleks otstarbekas seda praktikat arvestada. Põhiseadusest 

tulenevalt (§ 154 lg 2) on välistatud KOV täidetavate riigielu küsimustes kohaliku 

rahvahääletuse korraldamine. 

Rahvahääletuse korraldamise võimaldamine eeldab ka volikogu ainupädevuses olevate 

küsimuste kataloogi (KOKS § 22 lg 1; eriseaduste volitusnormid) revisjoni. Teatavasti ei saa 

volikogu oma ainupädevuses olevaid küsimusi delegeerida, vaid peab need ise otsustama. 

Õiguslikult tuleb reguleerida kohaliku rahvahääletuse korraldamise otsuse ja rahvahääletusele 

pandavate eelnõude ning teadaannete avalikustamist. Agitatsioon hääletamisruumis peab olema 

välistatud. 

 

5.4. Menetlustähtajad   
 

Seadusandjal on suhteliselt avar otsustusruum. Nt võib ta välistada rahvahääletuse korraldamise 

teatud tähtaja jooksul (nt 6 kuud vm) enne või pärast volikogu valimisi.  

Rahvahääletuse seadus (RaHS) § 3 lg 3 välistab rahvahääletuse algatamise ja korraldamise 

riigielu küsimustes erakorralise ja sõjaseisukorra ajal. De lege ferenda peaks analoogne keeld 

laienema ka kohalikule rahvahääletusele. Rahvahääletus peaks edasi lükkuma ka juhul, kui 

Vabariigi Valitsus kuulutab pärast KOV organi poolt rahvahääletuse korraldamise otsustamist 

loodusõnnetuse, katastroofi või nakkushaiguse tõttu eriolukorra, mille piirkonnas vald või linn 

asub.  

Rahvahääletuse korraldamise otsuse ja rahvahääletuse toimumise vahele peab jääma piisav aeg, 

et sooritada rahvahääletuse korraldamiseks vajalikud organisatsioonilised toimingud. See 

tähtaeg peaks olema lühem kui üleriigilise rahvahääletuse puhul (minimaalselt kolm kuud – 

RaHS § 3 lg 1), nt minimaalselt üks, maksimaalselt kaks kuud pärast KOV organi vastava 

otsuse tegemisest. Ka hääletustulemuse väljakuulutamise tähtaeg peaks olema lühem kui 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017028
https://www.riigiteataja.ee/akt/103012020014
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üleriigilisel rahvahääletusel (kus see on 7 päeva). Muude rahvahääletusega seonduvate 

toimingute tähtajad võiksid põhimõtteliselt olla analoogsed RaHS-s sätestatuga.  

22. Kohalikule rahvahääletusele järgneb tavaliselt teatud tähtaeg, mille kestel sama küsimust 

uuele rahvahääletusele ei panda. Eespool (vt p 12.1) on seda tähtaega juba käsitletud (nt 2 aastat; 

4 aastat).  

 

5.5. Kvoorumi ja häälteenamuse nõuded.  
 

Kohaliku rahvahääletuse piisava representatiivsuse ja legitiimsuse tagamiseks tuleks seaduses 

näha ette kvooruminõue. See nõue kitsendab demokraatia printsiipi.  

Et lugeda rahvahääletus toimunuks, peab olema saavutatud teatud osalusprotsent 

(osaluskvoorum). Kvooruminõude sätestamise vajadust ja tähtsust kohaliku rahvahääletuse 

edukuse tagamisel on rõhutanud ka KOV-i eest vastutavate Euroopa Nõukogu liikmesriikide 

ministrid8. Demokraatia printsiibist hõlmatud enamuspõhimõte, mida konkretiseeribki 

kvoorum, ei sisalda mingit konkreetset, õiguslikult mõõdetavat osalusmäära. Seega pole sellest 

võimalik tuletada ka mingit konkreetset kvoorumimäära. Konkreetse määra kehtestamine on 

eelkõige poliitilise otsustamise küsimus, kuid seejuures tuleb arvestada, et osalemine 

rahvahääletusel on keskmiselt madalam kui valimistel.  

Võimalik on kehtestada ka nõue, et esitatud küsimuse suhtes võetakse otsus vastu 

häälteenamusega, mis peab moodustama samal ajal teatud protsendi hääleõiguslikest elanikest 

(nn nõusolekukvoorum).  Nõusolekukvoorum kohalikul rahvahääletusel kehtestatakse kõrgem 

kui kohaliku rahvaalgatuse allkirjakvoorum. See on ka loogiline, sest rahvaalgatuse teel 

saavutatakse rahvahääletus ja viimase tulemus on KOV organitele siduv. See peab esindama 

(selles peab avalduma) piisaval (ent kohaliku rahvaalgatusega võrreldes – suuremal) määral 

KOVü hääletajaskonna toetus.  

Soovitus (avatud): 20-protsendiline nõusolekukvoorum hääleõiguslikest valla- või 

linnaelanikest.  

Häälteenamus võib olla kehtivate häälte enamus või hääletamisest osavõtnute 

häälteenamus. 

Soovitus: Kuna (RaHS § 2 lg 1) lähtutakse hääletamisest osavõtnute häälteenamuse 

põhimõttest, oleks ka kohalike rahvahääletuste puhul otstarbekas sellest lähtuda.  

 

5.6. Rahvahääletuse tulemuse õiguslik siduvus 
 

Sellele olulisele küsimusele võib anda erinevaid vastuseid. Kahtlust pole, et kohaliku 

rahvahääletuse tulemus on KOV organile õiguslikult siduv (RKPJKo-d 11.08.1993, III-/A-2;  

                                                           
8 Resolution on local referendums adopted by the 10th Conference of European Ministers responsible for Local 
Government. – Local referendums. Report prepared by the Steering Committee on Local and Regional Authorities 
(CDLR) for the 10th Conference of European Ministers responsible for Local Government, The Hague, 15-16 
September 1993. – Local and regionaal authorities in Europe, No 52: Council of Europe Press, 1993, Appendix, lk 
53. 

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=III-4/1-2/93
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06.09.1993, III-/A-3). Teisalt on volikogu liikmel vaba mandaat, mis tähendab, et teda ei saa 

õiguslikult kohustada hääletama vastu oma südametunnistust (see probleem võib tõusetuda 

seoses muus kohaliku elu küsimuses rahvahääletuse korraldamisel, mis nõuab volikogult 

rahvahääletuse tulemusena selle täitmiseks mingi(te) õigusakti(de) vastuvõtmist, muutmist või 

kehtetuks tunnistamist). Kui vastavat õigusakti ei kehtestata, on inimesel õigus tugineda 

rahvahääletuse tulemusele ja järelevalve- ning kohtuorganite ülesanne on oma pädevuse raames 

tema õigust kaitsta. 

Järgmine aspekt on see, et kas rahvahääletuse korras vastuvõetud õigusakti muutmine eeldab 

uue rahvahääletuse läbiviimist või võib volikogu omal äranägemisel ja ajal enda äranägemisel 

uue õigusaktiga selle tulemuse ära muuta. Riigi tasandil rahvahääletuse osas on selles 

küsimuses õigusteadlaste seas kaks erinevat seisukohta. Eesti Vabariigi põhiseaduse 

kommenteeritud väljaandes9: „Ühest seisukohta ei ole välja kujunenud küsimuses, milline on 

rahvahääletusel vastu võetud seaduse seisund õiguskorras. Põhimõtteliselt on siin kaks 

võimalikku seisukohta.  

Ühe seisukoha järgi tuleneb asjaolust, et rahvahääletusega teostab rahvas kõrgeimat riigivõimu, 

rahvahääletusel vastuvõetud seaduse eriline seisund õiguskorras. Selle seisukoha järgi ei saa 

Riigikogu rahvahääletusel vastuvõetud seadust muuta. PS § 105 lg 3 ls 2 kohaselt on 

rahvahääletuse otsus riigiorganitele kohustuslik. Kui rahva otsus väljendub rahvahääletusele 

pandud seaduseelnõu vastuvõtmises, siis tähendab see, et Riigikogu mitte üksnes ei tohi 

tunnistada seda seadust kehtetuks, vaid ei tohi ka reguleerida sama valdkonda hilisema 

seadusega teisiti. Riigikogus vastuvõetud hilisema seaduse näol ei oleks tegemist lex 

posterior’iga, mis jääb vastuolu korral peale varasemale seadusele. Lex posterior’i reegel on 

kohaldatav õigusnormide hierarhias samal astmel olevate õigusaktide suhtes ning selle 

eelduseks on, et hilisema õigusakti võtab vastu organ, kellel on pädevus tunnistada varasem 

õigusakt kehtetuks. Kuna Riigikogul puudub niisugune pädevus rahvahääletusel vastuvõetud 

seaduste kohta, asuvad need seadused õigusnormide hierarhias kõrgemal Riigikogu 

vastuvõetud seadustest (v.a seadused, millega muudetakse PS) (Paragrahvi 105 lg 3 teise lause 

kitsama tõlgenduse kohta vt § 105 komm. 13.). 

Teise seisukoha järgi ei ole rahvahääletusel vastu võetud seadusel erilist positsiooni 

õigusnormide hierarhias. Seadusi on selle seisukoha järgi võimalik Riigikogul muuta tavalises 

seaduste muutmiseks ettenähtud korras (§ 65 p 1), nagu Riigikogu on muutnud rahvahääletusel 

vastu võetud põhiseadust PS muutmiseks ettenähtud korras. Muudest seadustest kõrgema 

õigusjõu omandamiseks ei piisa seaduse vastuvõtmisest rahvahääletusel, vaid vajalik oleks sel 

juhul ka PS muutmiseks ettenähtud menetluskorra järgimine, sh Riigikogu suurem 

häälteenamus rahvahääletuse korralduse otsustamiseks. PS järku normide kehtestamine ka 

rahvahääletusel saab toimuda vaid PS muutmiseks ettenähtud korras.  

Kuna PS ei sätesta otsesõnu piiranguid rahvahääletusel vastu võetud seaduse muutmisele, tuleb 

asuda seisukohale, et Riigikogu võib sellist seadust muuta tavalises seadusandlikus korras. 

Tõsi, kui Riigikogu muudab seadust kohe või lühikest aega pärast selle vastuvõtmist 

rahvahääletusel, astutakse justkui rahva otsustusele vastu. Ometi säilib sellises olukorras 

Riigikogu liikmete poliitiline vastutus – valijad saavad vastata Riigikogu liikmete tegevusele 

järgmistel valimistel. Rahvahääletusel vastu võetud seaduste muutmise võimaluse eitamine 

                                                           
9 Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Viies, parandatud ja täiendatud väljaanne. – Tln: 
Juura, 2020, § 56, komm 8, lk-d 610-611.  

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=III-4/1-3/93
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tavapärasel viisil tooks kaasa Riigikogu pädevuse ja esindusdemokraatia pärssimise. Valimiste 

tähendus seeläbi väheneks. Liiati sisaldub paljudes seadustes sätteid, mille muutmine võib olla 

tarvilik just seepärast, et viia jätkuvalt ja muutuvas ühiskonnas paremini ellu seaduse eesmärke. 

Nõnda ohustaks rahvahääletusel vastuvõetud seaduse muutmise pädevuse kitsendamine lõpuks 

rahva võimalust teostada riigivõimu rahvahääletusega.“ 

Need arutluskäigud on mutatis mutandis asjakohased ka võimaliku kohaliku rahvahääletuse 

kontekstis. Tulenevalt KOV õiguslikust staatusest on siin muidugi erisusi. Näiteks erinevalt 

(üleriigilisest) rahvahääletusest, mille kaudu rahvas teostab kõrgeimat riigivõimu (PS § 56 p 2), 

kohalikku rahvahääletust PS ette ei näe. Selles mõttes tugevneb KOV tasandil veelgi teises 

seisukohas väljatoodud esindusdemokraatia prioriteet. Mil määral seda seadusega saab piirata 

(relativeerida), see on kaalumise koht. Kõne alla võib tulla seadusega mingi nn keeluperioodi 

kehtestamine, mille vältel ei saa volikogu rahvahääletuse tulemusel vastu võetud õigusakti 

muuta. Utreeritult, kuid probleemi teravdades võib öelda, et õiguslik-poliitiline valik taandub 

lõppastmes valikutele: 

a) kas volikogu võib rahvahääletusel otsustatu esindusdemokraatia printsiibist tulenevalt nii 

ruttu kui võimalik ümber otsustada (volikogu liikmel on vaba mandaat, esindusdemokraatia 

prioriteetsus otsedemokraatia ees; volikogu liikme vaba mandaadi tõttu on  rahvahääletuse 

tulemus selle kehtides õiguslikult siduv vaid valla- või linnavalitsusele ja selle allasutustele).  

b) seadusega võib ette näha nn keeluperioodi, mille vältel ei ole rahvahääletuse tulemus 

volikogu poolt muudetav (see piirab kõiki punktis a toodud aspekte); 

c) õiguslikult kõige problemaatilisem oleks variant, kus rahvahääletuse tulemust saaks muuta 

ainult uue rahvahääletusega (esindusdemokraatia prioriteet taandub).   

Põhiprobleem: tasakaalu leidmine erinevate eeltoodud aspektide vahel. Näiteks Baieri 

Konstitutsioonikohus leidis oma 29.08.1997 otsuses (Einführung des kommunalen 

Bürgerentscheids vom 27.Oktober 1995), et kohaliku rahvahääletuse teel tehtud otsusele 

seadusandja poolt pikemaks tähtajaks (nt 3 aastaks) ilma igasuguste eranditeta siduva mõju 

omistamine ühes osalus- või nõusolekukvoorumi kaotamisega ületab nende mõlema elemendi 

kombinatsioonis seadusandja otsustusruumi ja kujutab sellisel kujul endast omavalitsusõiguse 

rikkumist.  

 

5.7. Rahvahääletuse korraldamise organisatsiooniline struktuur  
 

Struktuur võiks olla kolmeastmeline: tipneda Vabariigi Valimiskomisjoni ja Riigi 

Valimisteenistusega; allpool valla ja linna valimiskomisjonid ning valla- ja linnasekretärid; 

esmatasandil jaoskonnakomisjonid.  

Kohaliku rahvahääletuse ettevalmistamise ja korraldamise kulud kuuluksid katmisele valla- või 

linnaeelarvest (vrd RaHS § 55 lg 1).  

 

 6. Lühiülevaade kohalikest rahvaalgatustest ja -hääletustest Euroopas 
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Alusmaterjal: Th. Schiller. Local referendums. A comparative assessment of forms and 

practice.10 

Esmalt on selguse huvides vajalik välja tuua selle autori kohalike rahvaalgatuse mõistete 

käsitlus. Ta eristab kodanike algatust (citizens’ initiative) ja agenda algatust (agenda initiative). 

Kodanike algatuse  kohta ütleb ta järgmist: 

 „Kodanike algatus selle täiemahulisel kujul (mis lõpeb hääletussedeliga hääletamisega (ballot 

vote), kehtib mitmetes riikides. Tšehhi Vabariigi kaasus on huvitav, sest riik ei paku otsest 

demokraatiat riigi tasandil. Me leiame selle instrumendi Bulgaarias, Prantsusmaal, Saksamaal, 

Liechtensteinis, Norras, Slovakkias, Sloveenias ja muidugi Šveitsis. Saksa liidumaades näevad 

kohalikku omavalitsust reguleerivad seadused samuti ette kodanike algatuse (Bürgerbegehren). 

Kui kuni 1990. aastani kehtis see vaid Baden-Württembergis, siis 1990-ndatel viisid kõik 

ülejäänud liidumaad selle instrumendi sisse ja lõpuks tegi seda 2005 linn-liidumaa Berliin 

(Schiller, 2011b).“ 

Kuigi praktiseerides alates 1970 kodanike algatatud kehtetuks tunnistavat (abrogative) 

referendumit riigi tasandil, arendas Itaalia otsese demokraatia vorme maakondade ja 

munitsipaliteetide tasandil alles 1990-ndatel aastatel. See liik, mis kehtestati kohaliku poliitika 

tarbeks, on konsultatiivne rahvahääletus (KOV otsusega), sellal kui mõned munitsipaliteedid 

kehtestasid oma statuutides kodanike nõutava referendumi, millega saab kehtetuks tunnistada 

esinduskogu otsuse. Bulgaarias oli kodanike algatuse menetlus väga kitsendav, kuni 2009. a 

reform muutis selle mõõdukamaks. Tulemuseks olev hääletussedelitega hääletus on aga siduv 

üksnes siis, kui selle on algatanud 50 protsenti registreeritud hääletajatest, vastasel juhul on see 

üksnes soovituslik. 

Agenda algatused esindavad algatuse „mittetäielikku vormi“, millega saab ettepaneku esitada 

kindlaksmääratud haldusorganile, kõige sagedamini KOV volikogule, ja panna selle 

päevakorda; haldusorganil on siis otsustamisvõim. Faktiliselt eksisteerib kaks alaliiki: ühe 

puhul võimuorgan kaalutleb ja lõplikult otsustab ette pandud küsimuse üle; teise puhul on 

võimuorganil ka kaalutlusõigus valida, kas ettepaneku suhtes referendum korraldada või mitte. 

Esimese liigi üks näide on Austria. Teise liigi oluline näide on Soome, kus 5 protsenti 

elektoraadist võib nõuda, et KOV volikogu otsustaks, kas määrata nende ettepaneku suhtes 

kohalik rahvahääletus või mitte.“11  

 

Riik Kohustuslik 

rahvahääletus 

KOV algatatud 

rahvahääletus 

Populaar-

rahva-hääletus 

Kodanike algatus Agenda algatus 

Austria  Linnapea; KOV 

volikogu 

  Allkirjakvoorum: 

20% elektoraadist 

Bulgaaria   Sama menetlus 

mis kodanike 

algatusel 

25% registreeritud 

valijatest (alates 

2009: 1/10) 

5% elektoraadist 

(teeb rahvahääletuse 

ettepaneku KOV 

volikogule) (alates 

                                                           
10 Kättesaadav:  
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi61e_agtPtAhVthosKHRb
RB8EQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.routledgehandbooks.com%2Fpdf%2Fdoi%2F10.4324%2F978
0203713181-4&usg=AOvVaw0q5j5UYBSEtFeNY3LyWKB6  (16.12. 2020).  
11 Th. Schiller. Op. cit., lk-d 67 ja 71.  

https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi61e_agtPtAhVthosKHRbRB8EQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.routledgehandbooks.com%2Fpdf%2Fdoi%2F10.4324%2F9780203713181-4&usg=AOvVaw0q5j5UYBSEtFeNY3LyWKB6
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi61e_agtPtAhVthosKHRbRB8EQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.routledgehandbooks.com%2Fpdf%2Fdoi%2F10.4324%2F9780203713181-4&usg=AOvVaw0q5j5UYBSEtFeNY3LyWKB6
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi61e_agtPtAhVthosKHRbRB8EQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.routledgehandbooks.com%2Fpdf%2Fdoi%2F10.4324%2F9780203713181-4&usg=AOvVaw0q5j5UYBSEtFeNY3LyWKB6
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Tulemus: 

soovituslik (siduv, 

kui algatas 50% 

registreeritud 

hääletajaid) 

Kehtivusnõue: 

sama osalus mis 

viimasel volikogu 

valimisel 

2009: 50 kodaniku 

petitsioon) 

Tšehhi 

Vabariik 

KOVü-te 

eraldumine 

Kehtivusnõue: 

jah-hääl 50%-

lt elektoraadilt 

KOV volikogu 

(alates 2004) 

 30% (kuni 30 000 

alalist elanikku) – 

libisemine – 6% 

(enam kui 200 000 

alal. el) 

Kehtivusnõue: 

osalus  25% 

(alates 2008): 

osaluskvoorum 

35% + 

heakskiidukvooru

m 25% 

elektoraadist 

 

Soome 

(vt sätteid 

tabeli all) 

     

Prantsusmaa  Meer; KOV 

volikogu 

Kehtivusnõue: 

osalus 50% 

 20% elektoraadist 

(alates 1995) 

Kehtivusnõue: 

osalus 50% 

Kodanike 

petititsiooniõigus 

(alates 2003) 

Saksamaa  KOV volikogu 

(12 16-st 

liidumaast) 

Kehtivusnõue: 

enamasti 

heakskiit 25%-lt 

elektoraadist 

(samad reeglid 

mis kodanike 

algatusel; ajaline 

piirang) 

Allkirjakvoorum 

keskm. 10% 

elektoraadist 

Ulatus: 5%-15% 

Kehtivusnõue: 

enamasti heakskiit 

25%-lt 

elektoraadist 

Elanike ettepanek: 

0-2%, sageli 0.5% 

(osalt maksim. 

absol.arv suuremate 

KOVü-te puhul) 

Itaalia KOVü-te 

ühinemine, 

regiooni 

vahetus 

Kehtivusnõue: 

osalus 50% 

 Tühistav 

rahvahääletus 

(vastavalt 

regionaalsele 

statuudile) 

Kehtivusnõue: 

osalus 50% 

(kui lubab 

regionaalne või 

KOV statuut) 

Rahvahääletus 

(konsultatiivne) 

(nt Milaano: 

1,5%) 

Nt Milaano: 5000 

kodanikku 

Liechtenstein Kulutus enam 

kui 35% 

eelarvest 

 1% elektoraadist 1/6 elektoraadist 1/6 elektoraadist 

Norra  KOV volikogu 

(rahvahääletus 

nt kooli keele 

üle) 

 25% elektoraadist 

(rahvahääletus nt 

kooli keele üle) 

Tulemus: 

soovituslik 
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Tulemus: 

soovituslik 

Poola „enesemaksust

amine“ 

(algatab KOV 

volikogu või 

kodanikud) 

Kehtivusnõue: 

kvalifitseeritu

d enamus (2/3 

antud häältest) 

KOV volikogu: 

rahvahääletus 

„olulistes 

küsimustes“ 

(pärast 2003): 

laiem tõlgendus 

(konst. kohus) 

Kehtivusnõue: 

30% osalus 

Kitsendused 

nagu valitsuse 

algatatud 

rahvah.  

Allkirjakvooru

m: 10% 

elektoraadist 

Kehtivusnõue: 

30% osalus 

 KOV statuudiga 

mõnes linnas 

(erinevad nõuded) 

Slovakkia  KOV 

esinduskogu 

(territoriaalsete 

muudatuste, 

ühinemiste, 

lõpetamiste 

kohta) 

 Allkirjakvoorum: 

30% elektoraadist 

Kehtivusnõue: 

osalus 50% 

 

Sloveenia  KOV volikogu  Allkirjakvoorum: 

5% elektoraadist 

 

Rootsi (de facto 

ühinemiste 

kohta) 

KOV volikogu 

Tulemus: 

konsultatiivne 

 10% elektoraadist 

(jaanuaris 2011 

täiendatud 

konstitutsioon) 

 

Šveits Palju KOVü-

sid: 

kindlaksm. osa 

eelarvest 

 2.5-20% 

elektoraadist, 

sageli väike 

absol.arv 

2.5-20% 

elektoraadist, 

sageli väike absol. 

Arv 

„ettepanek“ 

(üksikkodanik) 

Ühendkuning-

riik 

   5% üksnes 

linnapea 

otsevalimisel, 

alates 2001 

 

Theo Schiller. Local Referendums. A comparative assessment of forms and practice  (2017) 

 

Soome vallaseaduses (Kuntalaki) on vastavad sätted I osa 5. ptk-s:  

§ 21 „Hääletusõigus omavalitsusüksuse rahvahääletusel“; 

§ 23 „Algatusõigus“: KOVü elanikul ning selles tegutseval organisatsioonil ja sihtasutusel on 

õigus teha algatusi KOVü-d puudutavates küsimustes. Kui algatuse tegijateks on vähemalt 2% 

KOVü elanikest, tuleb asi menetlusse võtta 6 kuu jooksul asja esitamise hetkest alates. Teenuse 

kasutajal on õigus teha algatusi kõnealuse KOVü teenust puudutavates küsimustes. 

§ 24. „Kohaliku omavalitsuse üksuses toimuv rahvahääletus“ 

Volikogu võib otsustada, et KOVü pädevusse kuuluval teemal viiakse läbi rahvahääletus. 

Volikogu otsust, mille alusel rahvahääletus läbi viiakse, ei ole võimalik vaidlustada. 

Rahvahääletus on nõuandev toiming. Rahvahääletuse võib läbi viia kogu KOVü või mõne 

KOVü piirkonna (valimisseaduses nimetatud hääletuspiirkonna) raames. Kõikidel 

hääletusõigusega isikutel on võrdne hääletusõigus. Hääletus on salajane. Rahvahääletuse 

läbiviimist on lisaks sätestatud nõuandvatel KOVü-te rahvahääletustel järgitava menetluskäigu 

seaduses (656/1990).  
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§ 28. Rahvahääletuse algatus 

Algatuse rahvahääletuse läbiviimiseks võib teha vähemalt 4% 15-aastaseks saanud KOVü 

elanikest. Volikogu on kohustatud viivitamatult otsustama, kas algatuses nimetatud 

rahvahääletus läbi viiakse.  

 

7. Vallavanema ja linnapea otsevalimine 

7.1. Üldised trendid  

 
Eelised ja halvemused on välja toodud:  Euroopa Nõukogu Kohalike ja Regionaalsete 

Võimuorganite Kongressi (edaspidi Kongress) soovituses 151 (2004) otsevalitava kohaliku 

täitevorgani juhi eeliste ja halvemuste kohta Euroopa kohaliku omavalitsuse harta printsiipide 

valguses; selgitavas memorandumis otsevalitava kohaliku täitevorgani juhi eeliste ja 

halvemuste kohta ning Kongressi soovituses 113 (2002) suhete kohta avalikkuse, kohaliku 

esinduskogu ja täitevorgani vahel kohalikus demokraatias.  

Üldine trend Euroopas on KOV täitevorgani juhi otsevalimise suunas. 2004. a analüüsis 

sedastati, et 12 Harta ratifitseerinud riigis eksisteerib enam või vähem arusaadav süsteem, mis 

funktsioneerib praktikas üleriigiliselt ja kus vallavanema/linnapea ja/või täitevorgani valimised 

on otsesed – valib kodanikkond  (Albaania, Bulgaaria, Küpros, Kreeka, Ungari, Itaalia, 

Makedoonia, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Türgi, Ukraina). Sama seisuga oli veel vähemalt 

5 „segasüsteemiga“ (otsene mõnes valdkonnas või olukorras, kaudne – teistes, sõltuvalt 

eelistusest või suurusest): Austria, Saksamaa, Norra, Venemaa, ÜK. Hispaanias võidakse meer 

valida rahva poolt majoritaarsuse põhimõtte alusel otse üksnes väikestes KOVü-des. Soomes 

pole üleminekut KOV täitevorgani juhi otsevalimisele toimunud (kuigi 2004. a analüüsis 

eeldati, et see peatselt toimub). Prantsusmaal ja Taanis on valimine kaudne, kuid reeglina 

valitakse valimisnimekirja esinumber täitevorgani juhiks.  

 

7.2. Otsevalimist toetavad argumendid  
 

Perioodi 1994-2004 praktikast ja kogemusest tuuakse välja järgmised argumendid KOV 

täitevorgani (executive) otsevalimise kasuks: 

a) Suurem legitiimsus. Eelkõige on otsevalitava täitevorgani eeliste seas poliitiline, 

demokraatlik ja moraalne legitiimsus, mis ilmneb rahva poolt linnapea/vallavanema 

otsevalimisel  (vastandina vallavanemale/linnapeale, kelle valib kitsam volikogu liikmete 

grupp). Seega otsevalimine: 

1) tõstab kohalikul tasandil poliitilise süsteemi üldist legitiimsust ja võib anda kodanikele 

topeltvõimaluse hääletada nii erakonnakandidaadi kui ka iseseisva kandidaadi poolt; 

2) paistab tagavat selgema võimude lahususe esinduskogu ja täitevorgani vahel; 

3) pakub linnapeale/vallavanemale võimaluse tegutseda erinevatesse erakondadesse kuuluvate 

KOV volikogu liikmete erakondlikust survest enam-vähem iseseisvana; 

4) suurendaks esinduskogu iseseisvust täitevorganist ja nii ka selle kontrolli reaalsust. 

https://rm.coe.int/recommendation-151-of-the-congress-of-local-and-regional-authorities-o/16807198d7
https://rm.coe.int/recommendation-151-of-the-congress-of-local-and-regional-authorities-o/16807198d7
https://rm.coe.int/recommendation-151-of-the-congress-of-local-and-regional-authorities-o/16807198d7
https://rm.coe.int/recommendation-151-of-the-congress-of-local-and-regional-authorities-o/16807198d7
https://rm.coe.int/advantages-and-disadvantages-of-directly-elected-local-executive-in-th/1680719116
https://rm.coe.int/advantages-and-disadvantages-of-directly-elected-local-executive-in-th/1680719116
https://rm.coe.int/relations-between-the-public-the-local-assembly-and-the-executive-in-l/16807191c1
https://rm.coe.int/relations-between-the-public-the-local-assembly-and-the-executive-in-l/16807191c1


25 
 

b) Suurem samastumine. Teine eelis on suurem osalusdemokraatia, kohaliku elanikkonna 

kaasatus ja seotus, mis peaks peegelduma valimisosaluses. Seega selline valimine: 

1) toetab kohaliku demokraatia tugevdamist; 

2) edendab elanikkonnas teadlikkust KOV olemusest, suurem integratsioon ja elanike 

samastumine KOVü-ga; 

3) aitab otsevalitud vallavanemat/linnapead näha selle sümbolina, mida elanikud tahavad 

ja kes nad on.  

4) on lihtne, seda on kerge hallata ja see on vähem kulukas. 

c) Suurem vastutus. Otsevalitava vallavanema/linnapea süsteem loob poliitilise vastutuse 

selge süsteemi. Kohaliku juhi dimensiooni käsitatakse teenuste osutamist toetavana, samuti 

hoiab see vallavanemat/linnapead otseselt vastutavana rahva ees selle eest, mida ta teeb või ei 

tee. Kodanikud näivad tundvat suuremat kaasatust kohalike asjade lahendamisse, kuna nad on 

valinud isiku, kes on kõige lähedasem nende vajadusi rahuldama. Seega otsevalimine: 

1) julgustab tugevamat ja vastutavamat poliitilist juhtimist, enam avatud agenda 

püstitamist ja kodanike vahetumat kaasatust; 

2) suurendab vallavanema/linnapea isiku nähtavust, pälvib meedia tähelepanu, toob kaasa 

KOV-i suurema eksponeerimise ja võib-olla suurema vastutuse; 

3) aitab tagada palju vahetumat ja ilmselt tõhusamat vastust kohalikele muredele. 

d) Parem valitsemine ja suurem stabiilsus. Lõpuks võib täitevorgani juhi otsevalimine olla 

tema ametis oleku ajal stabiilsuse faktor. Võimude lahusus on selgem. See süsteem loob: 

1) tõhusama juhtimise ja sidususe; 

2) haldusmenetluse ja otsustamise kiiruse; 

3) poliitilise konfrontatsiooni minimaalsed riskid, mis võiks ähvardada juhtimist. 

 

7.3. Otsevalimise negatiivsed kõrvalmõjud 
 

Teiselt poolt on süsteemi halvemused, mis võivad teatud olukorras õõnestada otsevalitava 

vallavanema/linnapea ametisolekut, järgmised: 

a) Poliitilised ummikud. Laialdaselt mööndakse, et kõige tavapärasem mure, mis tõusetub, 

puudutab võimalikku poliitilist konflikti, kui vallavanem/linnapea ja esinduskogu esindavad 

erinevaid poliitilisi vaateid. See võib põhjustada suurema ebatõhususe ja ummikseisude riski 

juhtimises, iseäranis eelarve alal, ning tervikuna teatud poliitilise ebastabiilsuse riski. 

b) Ülemäärane võimu koondumine ühele ametipositsioonile. See võib omakorda põhjustada 

järgmisi soovimatuid tagajärgi: 

1) esinduskogu rolli vähenemine; 

2) KOV-i otsustamise polariseerumine; 

3) võimu personaliseerumine ja „kliendivõrgustiku“ loomine; 

4) omavalitsusliku halduse üle teostatava sisemise järelevalve vormide vähenemine; 

c) Populismi risk. On teada, et üksikküsimuse kandidaadid või kõrge meediaprofiiliga isikud 

võivad julgustada populismi kohalikus poliitikas, kuna ametikoht võib tõmmata ligi kandidaate, 

kes on pelgalt kuulsused, võimetud täitma vallavanema/linnapea funktsiooni. 
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d) Erakondade nõrgenemine ja vähem poliitiline impulss.  Sõltumatud kandidaadid 

vähendavad erakondade rolli valimisvõitluses ja muudavad kohalikud valimised vähem 

poliitiliseks.  

Kaalude ja vastukaalude süsteemi (checks and balances) puudumine (esinduskogu ja 

täitevorgani(te) vahel) koostoimes osalussõbraliku poliitilise kultuuri puudumisega ja tugeva 

avaliku arvamusega võib viia täitevvõimu domineerimiseni esinduskogu üle.  

 

7.4. Vahekokkuvõtteks otsevalimistest.  
 

Valijad kalduvad üldiselt eelistama nägusid institutsioonidele, üksikisikuid kollektiividele. See 

on seda enam nii, kui nad tunnevad, et neil on olnud võimalik tõhusalt realiseerida oma isiklikku 

eelistust. 

KOV täitevorgani juhi otsevalimisi ei saa käsitleda „hea“ või „halb“ võtmes. Väga palju sõltub:  

- institutsionaalsetest struktuuridest ja modaalsustest, mis maksimaalselt selgelt määratletuna 

tasakaalustavad pädevusi ja vastutust, et vältida mitmetähenduslikke tõlgendusi või 

pretensioone ja minimeerida otseste konfrontatsioonide võimalust; 

- sotsiaalsetest, kultuurilistest ja poliitilistest hoiakutest, teatud normide või inimressursside 

olemasolust või puudumisest ja tagatud rahalisest elujõulisusest ning operatiivsest 

teostatavusest.  

Ehedaim demokraatlik printsiip, millest peaaegu kõik muu võib sõltuda – nagu selle on tabavalt 

sõnastanud Saksa ekspert, on järgmine: „See, kas võimu kontsentratsioon vallavanema/linnapea 

(mayor) isiku kätte on ülemäärane, sõltub suurel määral modaalsustest.“ 

Skandinaavia riigid (v.a Norra) esindavad „kollegiaalsust“ ja „poliitilisust“.  

EKOH art 3 lg 2 kohaselt kasutavad õigust seaduse piires ja kohalike elanike huvides korraldada 

ja juhtida valdavat osa nende vastutusalasse kuuluvast ühiskonnaelust otsestel, ühetaolistel ja 

üldistel valimistel salajase hääletuse teel vabalt valitud nõukogu või esinduskogu liikmed. 

Antud nõukogul või esinduskogul võivad olla talle aruandvad täitevorganid. See tingimus ei 

tohi mingil moel mõjutada kodanike võimalust pöörduda esinduskogu poole, kasutada 

referendumeid ja teisi otseseid kodanikuosaluse vorme, kui need on seadusega lubatud. 

Seega peab otsevalitav vallavanem/linnapea jääma volikogu ees aruandekohustuslikuks. Kui 

kaugele see aruandekohustuslikkus ulatub, on eeskätt seadusandja poliitilise otsustamise 

küsimus. Otsevalitava vallavanema/linnapea puhul on esinduskogu poliitilist kontrolli 

paratamatult keerukam tagada kui volikogu poolt valitava ja nimetatava vallavanema/linnapea 

puhul. Otsevalimise otstarbekus on seotud ka võimu senisest suurema kontsentreerimisega 

vallavanema/linnapea kui valitsusjuhi kätte. Täitevvõimu volituste tugevdamine esinduskogu 

arvel ja/või täitevorgani juhi positsiooni tugevdamine valitsuse kui (praegu) kollegiaalorgani 

arvel ei ole meie hinnangul soovitav(ad) arengusuund (-suunad). Otsevalimise positiivsed 

mõjud meie omavalitsussüsteemile oleksid pigem hüpoteetilised,  reaalsed negatiivsed mõjud 

tekiksid aga suure tõenäosusega.  
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8. Vallavanema või linnapea ametist tagasikutsumine (recall) 
 

8.1. Tagasikutsumise mõiste  
 

See on rahvahääletus, mis annab otse hääletajatele võimuvolituse valitud ametiisiku (nt 

vallavanem/linnapea) ametist kõrvaldamiseks. Seda tuleb eristada revokatsioonist 

(revocation), mis on teise organi võimuvolitus mandaat tagasi võtta – põhimõtteliselt tagasi 

võtta see, mille ta on andnud.  

Kättesaadava info kohaselt (European Commission for Democracy through Law (Venice 

Commission. Report on the Recall of Mayors and Local Elected Representatives (2017)) on 

tagasikutsumishääletus KOV tasandil olemas vähemalt 15 riigis praktikas erineva 

rakendusmääraga: Horvaatia, Saksamaa, Rumeenia, Poola, Venemaa, Slovakkia, Šveits, 

Ukraina, Hispaania jt.  

 

8.2. Tagasikutsumise sarnased kogemused   
 

Riikide seadusandlus ja kohaliku ametist tagasikutsumise praktilised näited näitavad, et võib 

tuvastada mitmeid ühiseid jooni: 

- ametist tagasikutsumine rahvahääletusega on ette nähtud piiratud arvu tänapäeva 

demokraatiate seadusandlusega; ei eksisteeri üldist trendi võimuorganite osas, mida võidakse 

tagasi kutsuda: mõned riigid näevad ette tagasikutsumise kõigil tasanditel, mõned üksnes 

riiklikul tasandil, teised regionaalsel või kohalikul tasandil ilma (statistikas ilmneva) eelistuseta 

täitevorgani ametnike või esinduskogu liikmete või kogu esinduskogu ametist tagasikutsumise 

suhtes (Läti, Lichtenstein); 

- ametist tagasikutsumine on praktikas harva kasutatav, v.a vähestes riikides (regionaalsete ja 

(enamasti) kohalike täitevorganite suhtes Euroopas: Poola ja Slovakkia); 

- ametist tagasikutsumine on reeglina seotud hääletajate poolt otsevalimisega ja praktiliselt ei 

eksisteeri näiteid valijate poolt ametiisikute ametist tagasikutsumisest, kes ei ole otse valitud; 

see peab paika mitte üksnes esinduskogu liikmete puhul, kes tavaliselt valitakse otse, vaid ka 

täitevorgani ametiisikute, sh vallavanemate ja linnapeade puhul; Ametist tagasikutsumine võib 

olla instrument, mille abil lahendada konflikt otsevalitavate volikogu ja vallavanema/linnapea 

vahel.  

- seal, kus vallavanemad/linnapead ei vali kohalik elanikkond otse, eelistatakse süsteemi, mis 

on lähedane representatiivse süsteemi loogikale – umbusaldusettepanekule, mis võimaldab 

KOV volikogul otsustada vallavanema/linnapea mandaadi ennetähtaegse lõpetamise.  

Ametist tagasikutsumist võib kasutusele võtta üksnes ad hoc korrigeeriva instrumendina. See, 

millal ja kas seda rakendatakse, on selle otsuse sisuks, mis sõltub eelnevalt kindlaks määratud 

hääletajate arvu poliitilisest tahtest, mis peab järgima spetsiifilisi menetlustingimusi.  

Kuna ametist tagasikutsumine lõpetab ennetähtaegselt valitava mandaadi, peab see instrument 

(selleks et mitte sattuda vastuollu esindusdemokraatiaga) olema reguleeritud väga hoolikalt ja 

kasutatav üksnes erandliku vahendina – täiendusena muudele representatiivses süsteemis 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)011rev-e
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kehtivatele demokraatlikele mehhanismidele (k.a muud otsese ja osalusdemokraatia 

instrumendid).  

Imperatiivse mandaadi keelu printsiip kehtib valitavate esinduskogude üksikliikmete suhtes, 

mitte täitevorgani ametikohtade suhtes. 

Ametist tagasikutsumine seondub mitte ametiisiku õigusliku, vaid poliitilise vastutusega. 

Praktikas võib nende vaheline piir olla habras.  

Oleks raske teha järeldust, et Harta keelab kohaliku esindaja, sh otse valitava 

vallavanema/linnapea ametist tagasikutsumise, või et ta sisaldab selge suunise ametist 

tagasikutsumise soovitavate piiride kohta. Ei saa ka öelda, et Harta sõnaselgelt volitab ametist 

tagasikutsumiseks, sest Harta art-te 7 ja 3 süstemaatilise tõlgenduse kohaselt lubab Harta otsese 

demokraatia selliseid instrumente, mis respekteerivad esindusvalitsuse vaba teostamist.  

Ametist tagasikutsumise õigusliku üldraamistiku peab reguleerima seadus, mitte KOVü-d 

(üldine võrdsuspõhimõte, õiguskindlus). Põhiaspektid on: ametist tagasikutsumise algatus; 

menetlustähtajad; allkirjade minimaalne arv menetlust käivitava tingimusena; 

kvooruminõuded; volikogu võimalik lülitamine menetlusse ja õiguslik kontroll menetluse üle.  

Veneetsia Komisjon loeb kõige kriitilisemaks küsimuseks: kas vallavanema/linnapea teod või 

käitumine, mis peaks tavaliselt olema kohtuotsuse sisuks, võib olla rahva poolt ametist 

tagasikutsumise aktsepteeritavate põhjuste seas. Komisjoni seisukoht on ses suhtes selgelt 

eitav.  

8.3. Kokkuvõtlik ülevaade KOV täitevorgani juhi ametist tagasikutsumisest Euroopas 
 

 Ametist tagasikutsumine 

Austria Täitevorgani juhi (mayor) ametist tagasikutsumine 

Saksamaa Täitevorgani juhi (mayor) ametist tagasikutsumine 

Rahvah. korraldab KOV volikogu (kvalif. häälteenamus) 

Poola Alates 2002: KOV täitevorgani juhi otsevalimine ja ametist 

tagasikutsumine 

Tulemus: siduv, kui hääletajate 60% osalus vastava 

ametikoha viimastel valimistel 

 

9. Kaasav eelarve 
 

Kaasav eelarve on paljude KOVü-de praktikas rakendatav vahetu kodanikuosaluse vorm 

kohaliku eelarve valdkonnas. Kaasava eelarve menetluses saab kohalik kogukond kujundada 

osa kohalikust eelarvest, valides, milliseid objekte või millist tegevust rahastada. Selline 

osalemine aitab kujundada arusaama kohaliku eelarve olemusest ja arendada demokraatlikku 

kultuuri. Tagatud peab olema kaasava eelarve selgus, ausus ja kuritarvituste vältimine. 

Õiguskantsler on leidnud, et kaasava eelarve menetluse kehtestamine puudutab kohaliku 

omavalitsuse sisemist ülesehitust ning on seega kohaliku elu küsimus, mida võib 
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haldusmenetluse seaduse § 90 lg 2 kohaselt reguleerida volitusnormita, välja arvatud juhul, kui 

seaduses on volitusnorm. Õiguskantsler on soovitanud KOV volikogul ja valitsusel kaasava 

eelarve menetlust reguleerivate õigusaktide vastuvõtmisel tagada, et kõik kaasava eelarve 

menetluse olulised tingimused kehtestab volikogu võimalikult selgelt.  

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 21 lg 1 p 2 volitab volikogu 

kehtestama määrusega tingimused ja korra eelarve või lisaeelarve eelnõu koostamiseks, 

volikogus menetlemiseks ja vastuvõtmiseks. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt võib volikogu 

volitada valla- või linnavalitsust kehtestama määrusega eelarve või lisaeelarve eelnõu 

koostamise ja eelarve täitmise korra.  

KOFS § 21 lg 1 p 2 ja lg 2  võrdlusest ilmneb, et lg 2 kohaselt volikogu võib volitada 

vallavalitsust kehtestama määrusega üksnes eelarve või lisaeelarve eelnõu koostamise korra, 

aga mitte lg 1 p-s 2 nimetatud tingimusi. Sellest tuleneb selgelt, et eelarve või lisaeelarve 

koostamise tingimused peab kehtestama volikogu ning valla- või linnavalitsust selleks volitada 

ei või (samuti ei või valla- või linnavalitsus ise tingimusi kehtestama asuda).  

Riigikohus on leidnud, et volitusnormi kehtestamisel ja rakendamisel tuleb eristada korra ja 

täiendavate (sisuliste) tingimuste kehtestamist, kusjuures kord tähendab volitusnormi 

sisaldavas õigusaktis sisalduva üldkorra tehnilist täpsustamist (RKPJKo 24.12.2002, 3-4-1-10-

02, p 25; vrd ka RKPJKo 02.05.2007, 3-4-1-2-07, p 21), s.t ei võimalda uute tingimuste 

kehtestamist. Isiku osalusõiguse ulatust ja idee võitmiskriteeriume määratlevad uued reeglid ei 

ole tehnilised täpsustused, vaid panevad selgelt paika kaasavas eelarves osalemise ja idee 

võitmise tingimused.  

Ettepaneku tegijal ei ole õigust ettepaneku vastuvõtmisele, kuid on õigus oma ettepaneku 

korrakohasele kaalumisele. Seda, kas ettepanekut korrakohaselt kaaluti, saab hinnata 

kaalutlusotsuse põhjenduste alusel. 

Kokkuvõtteks. Kaasava eelarve korra ja tingimuste sisustamisel ja ettepaneku üle otsustamisel 

tuleb KOV-l vältida mitmetimõistetavusi ja meelevaldsust (vt Ettepaneku tagasilükkamise 

põhjendamine kaasava eelarve menetluses). Seaduse (KOFS; KOKS) täiendamine kaasava 

eelarve osas õiguslikult tungivalt vajalik ei ole, kuid on võimalik.  

 

10. Elektroonilise töö vormid 
 

KOV organite ja muude sisestruktuuride elektroonilise töö vorme raamistav õiguslik 

reguleerimine KOKS-s on vajalik. Kasutades eeskujuna Riigikogu kodu- ja töökorra seadust ja 

Kuntalaki, panime kokku KOKS sätete „toorikvariandi“. Selle puudustest ja püsivatest 

probleemidest oleme teadlikud.  

42. § … Volikogu ja valitsuse kaugosalusega istung ning volikogu komisjoni ja valitsuse 

komisjoni kaugosalusega koosolek 

(1) Volikogu ja valitsuse kaugosalusega istung (edaspidi kaugosalusega istung) ning volikogu 

komisjoni ja valitsuse komisjoni kaugosalusega koosolek (edaspidi koosolek) on vastavalt 

istung või koosolek, millel saab osaleda elektrooniliste vahendite abil istungil füüsiliselt kohal 

olemata.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019055
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_margukiri_soovitus_kaasava_eelarve_menetluse_rakendamise_osas.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/117122020006
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-10-02
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-10-02
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-2-07
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Ettepaneku%20tagasil%C3%BCkkamise%20p%C3%B5hjendamine%20kaasava%20eelarve%20menetluses.pdf
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Ettepaneku%20tagasil%C3%BCkkamise%20p%C3%B5hjendamine%20kaasava%20eelarve%20menetluses.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/102062020009
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(2) Kaugosalusega istungi või koosoleku võib läbi viia, kui volikogu või valitsuse liikmele või 

volikogu või valitsuse komisjoni liikmele on tagatud võimalus eemal viibides reaalajas istungit 

või koosolekut jälgida, teha istungi või koosoleku toiminguid ja anda teada nende tegemise 

takistusest. Kaugosalusega istungil ja koosolekul tagatakse sellel osalevatele isikutele 

võrdväärne silmside ja kuuldavus. 

(3) Kui esinevad takistused, mis ei võimalda kaugosalusega istungi või koosoleku läbiviimist, 

katkestab istungi või koosoleku juhataja istungi või koosoleku kuni takistuste kõrvaldamiseni. 

(4) Kui volikogu või valitsuse liikme, volikogu komisjoni liikme või valitsuse komisjoni liikme 

istungist või koosolekust osavõtt on takistatud tema enda tegevuse tõttu, võib istungi või 

koosoleku juhataja otsustada istungi või koosoleku jätkamise nende volikogu või valitsuse või 

volikogu komisjoni või valitsuse komisjoni liikmetega, kes saavad istungil või koosolekul 

osaleda.  

(5) Volikogu ja valitsuse avalikku elektroonilist istungit ning volikogu ja valitsuse komisjoni 

avalikku elektroonilist koosolekut peab avalikkusel olema võimalik reaalajas jälgida.  

43. Praeguse § 40 võiks muuta selle paragrahvi 1. lõikeks ja täiendada paragrahvi lõikega 2 nt 

järgmises sõnastuses: 

(2) Valla või linna põhimääruses võib näha ette volikogu või valitsuse kaugosalusega istungi, 

volikogu komisjoni või valitsuse komisjoni kaugosalusega koosoleku, selle läbiviimise korra ja 

tingimused. Põhimääruses võib reguleerida ka valla või linna ametiasutuse, hallatava asutuse, 

osavalla- või linnaosakogu, osavalla- või linnaosavalitsuse või muu kogu kaugtööd.  

 

11. Esindusdemokraatia ja konsultatiivsete kogude rakendamine ja 

reguleerimine  
 

 

Kõne all on noorte volikogu, osavalla- ja linnaosakogu, eakate nõukogude, ettevõtjate 

nõukogude, nn kogukonnakogude, sh erinevate vanuse jm sihtrühmade põhiste osalusvormide 

vajadus ja võimalus, sh puuetega inimeste kaasamine. 

Seadustes reguleeritud konsultatiivsed kogud on osavalla- ja linnaosakogud (KOKS ptk 8 ) ja 

noortevolikogud (noorsootöö seaduse § 9). Nii noortevolikogude kui ka muude konsultatiivsete 

kogude moodustamine on täna vabatahtlik. Osavalla- ja linnaosakogude moodustamine on 

osavalla ja linnaosa moodustamise korral seadusega ette nähtud (KOKS § 56 lg 2).  

Arvuliselt on enim esindatud noortevolikogud. 

Osavalla- ja linnaosakogud olid üheks instrumendiks haldusreformi võimalike hirmude 

maandamisel, kuid reaalselt moodustati need vähem kui 10% KOVü-des ning 2 KOVü-s ei ole 

https://www.riigiteataja.ee/akt/116062020010
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ühinemislepinguga moodustatud osavald tööle hakanud. 31.12.2020 on osavalla- või 

linnaosakogud moodustanud 7 KOV üksust.12 

1) Tallinna linnas Haabersti, Kristiine, Kesklinna, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, 

Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosad (moodustatud juba enne haldusreformi 

läbiviimist) 

2) Pärnu linnas Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavald; 

3) Saaremaa vallas Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Orissaare, Pöide, Salme, Pihtla, 

Torgu, Mustjala, Valjala osavald; 

4) Märjamaa vallas Vigala osavald; 

5) Lääne-Nigula vallas Martna, Kullamaa, Nõva ja Noarootsi osavald; 

6) Hiiumaa vallas Emmaste, Kärdla, Pühalepa, Käina ja Kõrgessaare osavald; 

7) Rapla vallas Juuru ja Kaiu osavald; 

10.3. Lisaks seaduse sätestatud alusel moodustatud konsultatiivsetele kogudele on KOV-d 

määruse alusel moodustanud ka nt kogukonnakogusid ja eakate nõukogusid. 

Kogukonnakogud moodustati ühest küljest soovist soodustada piirkondlikku kaasamist ja 

teisest küljest tahtmatusest moodustada osavalda või linnaosa (KOKS ptk 8 tähenduses). 

Paljudele seostub osavald omavalitsusüksuse minimudeliga - oma volikogu, valitsuse, 

tulubaasiga jne - ning sellisena haldusreformi eesmärgi ja sisuga vastuolus oleva nähtusena. 

Eestis on moodustatud järgmised kogukonnakogud: 

1) Mustvee vallas Avinurme, Lohusuu, Kasepää, Raja, Kääpa, Voore ja Mustvee 

kogukonnakogu.13 

2) Lääne-Nigula vallas Risti, Taebla ja Palivere kogukonnakogu.14 

3) Elva vallas Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkonnakogu.15 

4) Saaremaa vallas Lümanda16, Kaarma17 ja Kärla18 kogukonnakogu. 

5) Haljala valla kandikogud. 

6) Türi vallas Käru kogukonnakogu. 

Eakate nõukogude moodustamise kohustust on KOV üksustele üritatud erinevate 

seadusemuudatustega asetada (nt 2004, 2018), kuid siiani on nende moodustamine KOVü-dele 

vabatahtlik. Näiteks Tallinnas on moodustatud eakate nõukogud linnaosade kaupa, Viimsi 

vallas ja Viljandi linnas tegutsevad seeniorite kojad ning sarnaseid kogusid on moodustatud ka 

mujal. Koja tegevust reguleerib tavaliselt volikogu poolt kehtestatud põhikiri.19 

10.4. Lisaks volikogu määruse alusel moodustatud ja alaliselt tegutsevatele kogudele 

tegutsevad KOV-ides väga eripalgelisel alusel kokku kutsutud informaalsed kogud ja 

ümarlauad- ettevõtjate nõukojad, kodanikuühenduste ümarlauad jne. Tavaliselt ei ole nende 

                                                           
12 Vt ka 
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/KOV_haldusref_maavalitsus/osavalla_ja_kogukonna
kogude_ulevaade_12.2018.pdf  
ühinemislepinguga moodustati aga pole käivitunud kogud Mulgi vallas ja Kehtna vallas. 
13 Mustvee valla kogukonnakogu statuut, https://www.riigiteataja.ee/akt/406062018073  
14 Lääne-Nigula valla kogukonnakogude statuut, https://www.riigiteataja.ee/akt/430082018021  
15 Elva piirkonnkogude põhimäärused 
16 Lümanda kogukonna põhimäärus, https://www.riigiteataja.ee/akt/405062020061  
17 Kaarma kogukonna põhimäärus, https://www.riigiteataja.ee/akt/405062020060  
18 Kärla kogukonna põhimäärus , https://www.riigiteataja.ee/akt/405062020062  
19 Vt nt Viimsi eakate nõukogu põhikiri, https://www.riigiteataja.ee/akt/417032018012  

https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/KOV_haldusref_maavalitsus/osavalla_ja_kogukonnakogude_ulevaade_12.2018.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/KOV_haldusref_maavalitsus/osavalla_ja_kogukonnakogude_ulevaade_12.2018.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/406062018073
https://www.riigiteataja.ee/akt/430082018021
https://www.riigiteataja.ee/akt/405062020061
https://www.riigiteataja.ee/akt/405062020060
https://www.riigiteataja.ee/akt/405062020062
https://www.riigiteataja.ee/akt/417032018012
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tarvis kehtestatud eraldi töökorralduslikke dokumente ja nende moodustamine nähakse ette nt 

KOV üksuse arengukavas. 

Konsultatiivsete kogude õiguslike aluste sisustamisel tuleb lähtuda käesolevas 

ekspertarvamuses juba varem käsitletud põhiseaduslikest ja Hartas sätestatud printsiipidest, 

eraldi rõhutaks siinkohal veelkord KOV esindusdemokraatliku sisu (eeskätt volikogu õigust 

otsustada kõik KOV seisukohalt olulisi küsimusi) Riigikohus on rõhutanud (RKPJKo  

30.06.2009, 3-4-1-12-09, p. 28) et KOVü sisemine organisatsiooniline ülesehitus kuulub 

kohaliku elu küsimuste hulka ka harta kohaselt. Harta artikli 6 lõige 1 sätestab, et kui see ei 

kahjusta üldisemaid seadusandlusega sätestatud tingimusi, võivad kohalikud võimuorganid 

oma sisemised juhtimisstruktuurid ise kindlaks määrata, et kohandada need kohalikele 

vajadustele ning tagada efektiivne juhtimine. Harta artikli 6 lõige 1 näeb seega ühest küljest 

ette ulatusliku autonoomia KOV üksuse sisemist ülesehitust puudutavate küsimuste 

otsustamisel, kuid teisest küljest võimaldab riigil teatud organisatsioonilisi lahendusi (nt 

kindlate ametiasutuste või ametikohtade nõudmine) KOV üksustele ka ette kirjutada. Need 

lahendused ei tohi aga olla paindumatud ega saada takistuseks kohalikest oludest lähtuvate 

lahenduste juurutamisel.20 

Konsultatiivsed kogud annavad analoogselt volikogu komisjonidega KOV organitele 

soovitusliku sisendi, kuid nende moodustamise ja töökorra osas ei ole need volikogu komisjoni 

analoogid. Komisjoni kui volikogu tööorgani puhul tuleb arvestada, et tema esimees ja 

aseesimees peavad olema valitud volikogu poolt ja volikogu liikmete hulgast (KOKS § 47 lg 

1) ja komisjoni liikmeskonna kujundamisel tuleb arvestada erakondade ja valimisliitude 

esindajate osakaalu volikogus. (KOKS § 47 lg 13) Pole vähetähtis märkida, et sellest 

põhimõttest ei lähtu ka KOKS 8 ptk. osavalla- või linnaosakogu õiguslike aluste sisustamisel 

(vrd § 56 lg 2 „Osavalla või linnaosa elanike esinduskoguna moodustatakse osavallas või 

linnaosas osavalla või linnaosa põhimäärusega osavalla- või linnaosakogu, kelle liikmed 

valitakse demokraatlikkuse põhimõttel nimetatud põhimääruses sätestatud korras“) ja 

Noorsootööseadus noortevolikogu puhul (§ 9 lg 2: „Noortevolikogu valitakse valla või linna 

noorte poolt demokraatlikul teel valla- või linnavolikogu kehtestatud korras.“ § 9 lg 3: 

„Noortevolikogu tegutsemise alused kehtestab valla- või linnavolikogu“.) 

Kogude koosseisu disainimine „demokraatlikkuse“ põhimõtte alusel toimub täna KOV 

kaalutlusõiguse raames. Praktikas on kogude moodustamisel kasutusel kolm alternatiivset 

varianti21: 

 valimistulemustel põhinev kogu, mille moodustavad valitavad liikmed. Valimised 

korraldatakse kas KOV volikogude valimise raamides (nt osavalla- ja linnaosakogud 

Tallinnas, Pärnus, Märjamaal, Lääne-Nigulas, Raplas ja Saaremaa osades osavaldades 

(Orissaare, Mustjala, Valjala, Pihtla, Torgu, Salme ja Kihelkonna osavaldades) või 

eraldi valimistel (sh valimised avalikel koosolekutel)- paljud noortevolikogud, mõned 

kogukonnakogud, eakate kogud. 

 huviguppide esindusel põhinev kogu, mille moodustavad huvigruppide /nt asulate, 

ettevõtjate, noorte, eakate organisatsioonide/ delegeeritud esindajad. Seda tüüpi kogud 

                                                           
20 vt selle kohta harta selgitavat raportit, kättesaadav: 
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/HTML/122.htm  
21 Vt ka 
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/KOV_haldusref_maavalitsus/osavalla_ja_kogukonna
kogude_ulevaade_12.2018.pdf  

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-12-09
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/HTML/122.htm
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/KOV_haldusref_maavalitsus/osavalla_ja_kogukonnakogude_ulevaade_12.2018.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/KOV_haldusref_maavalitsus/osavalla_ja_kogukonnakogude_ulevaade_12.2018.pdf
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on näiteks Saaremaa valla Leisi osavallas ja Pöide osavallas, mitmed piirkonnakogud 

Elva vallas, mitmed eakate kogud jms; 

 segavariandid, kus kogu moodustavad nii valitud liikmed kui ka huvigruppide 

delegeeritud esindajad. Näitena võib tuua Hiiumaa osavallakogud, Lääne-Nigula 

kogukonnakogud, mitmel pool noortevolikogud jne. 

Kui kogudele soovitakse seadusega anda pädevus, peaks see KOV  enesekorraldusõiguse 

võimalikult väikse riive tagamiseks piirduma initsiatiivi- ja ärakuulamisõigusega. 22  

Konsultatiivsete kogude roll valla juhtimise mudelis sõltub suurelt osalt sellest, mis „hoiaku“ 

on vallavolikogu ja -valitsus (loe: koalitsioon) kogude osas võtnud, seega paljuski kohalikust 

halduskultuurist. Erinevatest uuringutest võib tuua häid näiteid selle kohta, kuidas näiteks 

osavallakogud või noortevolikogud on otsustusprotsessi kaasatud ning nende arvamusega 

arvestatakse nii kohalikke kui ülevallalisi küsimusi arutades. Samas on kogude puhul suur oht 

pseudodemokraatia tekkele, kui demokraatlik otsustusprotsess peaks muutuma formaalsuseks, 

nendesse ei õnnestu leida liikmeid ja kui kogude otsustest ja arvamustest reaalses elus midagi 

ei sõltu. Eriti suur on risk siis, kui kogusid hakatakse moodustama kohustuslikul alusel. 

Lühiülevaade välisriikidest.  

Kõige põhjalikumalt on erinevate konsultatiivsete kogude moodustamine reguleeritud 

Kuntalakis, mis näeb ette Noortevolikogu (Kuntalaki § 26), eakate nõukogu (§ 27) ja 

erivajadustega isikute nõukogu (§ 28) moodustamise. Volikogu võib moodustada piirkondlikke 

komisjone. (§ 36) 

Soovitus: Konsultatiivsete kogude moodustamine võiks ka edaspidi olla vabatahtlik, s.t jääda 

KOVü-le otsustada kaalutlusõiguse alusel. Volikogu võib moodustada ka muid volikgu väliseid 

alatisi ja ajutisi komisjone ja töövorme, mille puhul ei pea järgima KOKS § 47 sätestatud 

nõudeid. 

  

                                                           
22 Nt osavalla- või linnaosakogul on seadusega antud õigus anda arvamus arengukava, eelarvestrateegia kohta 
(KOKS § 372 lg 41) ja vallaeelarve kohta (KOFS §22 lg 21), samuti õigus võtta seisukoht ja teha ettepanek kõigis 
osavalla või linnaosa territooriumil omavalitsuse toimimist või kohalikku elukorraldust puudutavates küsimustes. 
Tegemist on initsiatiivi ja ärakuulamisõigusega. 
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12. Soovitused rahvaalgatuse korra täiustamiseks ja rahvahääletuse 

juurutamise võimalusest Eestis 
 

Otsustades kohaliku rahvaalgatuse ja rahvahääletuse instrumentide vajalikkuse üle, tuleb silmas 

pidada, et puudub õiguslik konsensus selles, kas see nõuab või ei nõua põhiseaduse muutmist. 

Kui see küsimus peaks jõudma Riigikohtusse, ei ole tulemust võimalik ette näha.  Järgnevad 

soovitused lähtuvad eeldusest, et küsimust on  võimalik lahendada seadusega.  

Soovitus 1: võimaldada nii positiivseid kui negatiivseid rahvaalgatusi, kusjuures volikogu 

määruste ja otsuste, samuti valitsuse määruste ja üldkorralduste (haldusmenetluse seaduse § 51 

lg 2) suhtes, samuti muudes kohaliku elu küsimustes (mis ei nõua õigusakti kehtestamist). 

Soovitus 2: võimaldada rahvahääletuse korraldamist nii rahvaalgatuse kaudu kui ka KOV 

organi otsusel. 

Soovitus 3: positiivne kataloog on otstarbekas sisustada juhul, kui sätestada teatud küsimustes 

kohaliku rahvahääletuse obligatoorne korraldamine. Arvestades kohaliku rahvahääletuse 

suhtelist kulukust, samuti kohaliku rahvaküsitluse korraldamise võimalikkust, poleks ilmselt 

mõttekas kujundada positiivne kataloog seadusega mahukaks. Positiivses kataloogis võiks olla 

KOV sise-korralduse küsimused, mis on esitatud alternatiividena. 

Negatiivse kataloogi puhul lisada teatud kohaliku poliitika teemad, mida ei saa panna 

rahvahääletusele.  

Soovitus (avatud) 4: rahvahääletuse 20-protsendiline nõusolekukvoorum hääleõiguslikest 

valla- või linnaelanikest.  

Soovitus 5: Kuna (RaHS § 2 lg 1) lähtutakse hääletamisest osavõtnute häälteenamuse 

põhimõttest, oleks ka kohalike rahvahääletuste puhul otstarbekas sellest lähtuda. 

Soovitus 6: Konsultatiivsete kogude moodustamine võiks ka edaspidi olla vabatahtlik, s.t jääda 

KOVü-le otsustada kaalutlusõiguse alusel. Volikogu võib moodustada ka muid volikgu väliseid 

alatisi ja ajutisi komisjone ja töövorme, mille puhul ei pea järgima KOKS § 47 sätestatud 

nõudeid. 

Soovitus 7: mitte rakendada KOV juhi otsevalimisi ja tagasikutsumist, mis on tavaliselt 

kogukonnapõhise demokraatia vahendid ja ei sobi suurte KOVde poliitikasse, kus on piisavalt 

esindusdemokraatia mehhanisme.    

Soovitus 8: koos põhjendusega: algatada pilootprojekt rahvahääletuse tugevuste ja nõrkuste 

testimiseks ja vajaduste ning võimaluste väljaselgitamiseks. 

Põhjendus. Rahvahääletus on kohaliku demokraatia instrument, kuid selle rakendamise edukus 

sõltub väga tugevalt esiteks, KOV olemasolevast mudelist, teiseks, avaliku valitsemise 

kultuurist ja traditsioonidest ning kolmandaks, KOV suurusest ja kontekstist (vt. põhjendused 

osa 2). Tänased demokraatliku osaluse võimalused on küllaltki mitmekesised. Ilmselt oleks 

otsedemokraatia teema tõstatamise puhul vajalik ka olemasolevate vormide sihipärasem 

rakendamine ja uuendamine. Kolme neist (vt. 8,9,10) oleme me selles aruandes analüüsinud. 
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Siiski, nii rahvaalgatuse korra optimeerimine kui rahvahääletuse juurutamine kohalikul tasandil 

võiks pärast haldusreformi olla üks võimalikke demokraatia elavdamise suundi (vt. 

põhjendused 2). Kuna meie analüüs näitas, et rahvahääletuse rakendamisel on palju tugevaid 

külgi ja võimalusi, samas aga ka seda, et sellel mehhanismil on oma nõrkused ja ohud, et pea 

me mõistlikuks rahvahääletuse juurutamist enne kui selle võimalikud mõjud praktikas on 

selged. Seetõttu me soovitame seda otsedemokraatia instrumenti piloteerida järgmises KOV 

valimistsüklis piiratud hulga (6—10) vabatahtlike omavalitsustes, et jõuda selgusele nii selle 

vahendi üldise rakendamise võimalustest ja eripäradest Eestis kui (õnnestumise korral) ka selle 

vahendi rakendamise konkreetsest formaadist (nt. positiivne ja negatiivne kataloog, künnised 

jne.) Eestis. Sellega rõhutataks ka KOV enesekorralduse primaati ning tervikliku reformi 

puhul oleks see legitiimne õigustus sekkuda sellesse õigusesse. Selleks on vajalik valmistada 

ette põhjalik kontseptuaalne, tehniline ja õiguslik kontekst, võimalik et välisekspertide osalusel. 

Pilootprojekt eeldab nii õigusliku raamistiku kujundamist, demokraatlikke valikuid kus neid 

läbi viia (KOV valimiste teema), osaliste koolitamist ja rahvahääletuse piloteerimise head 

monitooringute/ konsulteerimist. See maandaks ka riskid nii poliitilisele arengule kui KOV 

arendamisele. 


