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KOKSi revisjoni ettevõtmise eesmärgid
1. Põhjamaade eeskujul rohkem usaldust KOV vastu ehk anda
kohalikele omavalitsustele suurem enesekorraldusõigus,
vähendada ettekirjutusi (eelkõige sisekorralduse küsimustes);
2. Lisada vajalikud täiendused, parandada vastuolulised ja
aegunud sätted, sõnastada võimalusel seadust keeleliselt
selgemaks (sh koostöös Eesti Keele Instituudiga).
3. Värskendada KOKSi kui valdkonna alusseaduse autoriteeti kõigi
valdkonnas tegutsejate silmis.

4. Kui midagi on omavalitsuste tegevust reguleerivate sätete
paremaks tegemise osas öelda, öelge seda nüüd!

KOKSi revisjoni kavandatud ajakava

Sügis 2021
eelnõu ja
Juuni-sept 2020 seletuskiri
KOKSi VTK avalik valmis
kooskõlastusring
juuni 2019 alustab
eksperdikomisjon
2018-2019
konsultatsioonid
KOVide ja
riigiasutustega

2022 algus
eelnõu
esitamine
valitsusele.
Eeldatav
menetlus
Riigikogus
2022 II pool

KOKS eksperdikomisjon
1) Jaak Aab riigihalduse minister (komisjoni
esimees)

12) Andres Laisk Saue vallavanem

3) Veikko Luhalaid ELVL tegevdirektor

15) Mikk Lõhmus endine Lääne-Nigula vallavanem

4) Jan Trei ELVL asedirektor

16) Liis Juulik Saaremaa vallasekretär

13) Pipi-Liis Siemann Türi vallavanem, ELVL
2) Kaia Sarnet RM regionaalvaldkonna asekantsler
juhatuse aseesimees
(komisjoni aseesimees)
14) Rait Pihelgas Järva vallavolikogu esimees

5) Mihkel Juhkami Rakvere linnavolikogu esimees, 17) Georg Sootla Tallinna Ülikooli avaliku poliitika
ELVL juhatuse aseesimees
professor
6) Toomas Sepp Tallinna linna ombudsman
18) Sulev Mäeltsemees Tallinna Tehnikaülikooli
7) Jüri Mölder Tartu linnasekretär
8) Karin Tenisson-Alev Järva vallasekretär

emeriitprofessor
19) Airi Mikli Riigikontrolli nõunik

9) Sulev Liivik RM KOV finantsjuhtimise osakonna 20) Vallo Olle ekspert
juhataja
21) Arne Koitmäe riigi valimisteenistuse juht
10) Mart Uusjärv RM regionaalhalduspoliitika
osakonna juhataja
11) Ave Viks RM REPO nõunik

Lisaks tellitud rida analüüse ja
ekspertarvamusi kitsamatel teemadel
•

Kohaliku omavalitsuse kohustus teenuste tagamiseks oma territooriumil või oma elanikele

•

Suurema dereguleerimise ja delegeerimise võimalused kohaliku omavalitsuse korralduses

•

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ühinguõiguse (§ 35) ja äriseadustiku ja teiste
regulatsioonide koostoimega seotud õiguslike probleemide kaardistamine

•

Kohalike omavalitsuste poolt teostatav riiklik järelevalve

•

Akadeemiliste ekspertide arutelu KOV aluskorralduslike probleemide ja nende lahenduste üle

•

Erinevate kohaliku omavalitsuse juhtimismudelite rakendamise ja kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduses reguleerimise võimalused

•

Otsese demokraatia instrumentide (sh kohaliku rahvaalgatuse ja rahvahääletuse) rakendamise
ning reguleerimise võimalused KOKSis

•

Detsentraliseeritud valitsemis- ja juhtimiskorralduse mudelid kohaliku omavalitsuse üksustes

•

Omavalitsusliitude roll kohalike omavalitsuste koostöös ja suhetes riigiga

•

Kõik tellitud analüüsid on leitavad: https://omavalitsus.fin.ee/koks-revisjoni-lisamaterjalid/

Käsilolevad ja edasised tegevused
• KOKSi jt seaduste muutmise eelnõu ja seletuskirja valmimine
ministeeriumis.
• Eksperdikomisjonis septembri lõpus eelnõu tutvustus ja
ülevaatamine enne kooskõlastusringe.

• Eelnõu ametlikud kooskõlastusringid ja muud kaasamistegevused:
sügis-talv 2021/2022.
• KOKSi muutmise eelnõu valitsusse 2022. aasta alguses.

• Menetlus ja vastuvõtmine Riigikogu praeguse koosseisu poolt
eeldatavalt 2022.aasta jooksul.

Tänan!
Lisainfo:
https://omavalitsus.fin.ee/koks/
sulev.valner@fin.ee

