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Lugupeetud kollokviumist osav6tjad !

Eesti Vabariigi Riigikogu juhatusele iileantav Eesti regionaaltasandi

arengu analtiiisi l6pparuanne on sisutihe dokument ia vddrib

kahtlematult nii Riigikogu, valitsuse kui ka kohalike omavalitsuste

t6sist tihelepanu.

Lubage mul teiega iagada m6ningaid m6tteid seoses Eesti

regionaalarenguga viimase 30. aasta jooksul.

Asja ilmunud Eesti inimarengu aruanne 201912020 toob vHlja meie

[ihiskonna arengusuunad taasiseseisvumisele jHrgnenud aastate!.

See areng on olnud pidev liikumine Iinnastunud iihiskonna suunas.

Afiremaastumine aga on olnud jdrjest stivenev protsess.

L6ppkokkuv6ttes toob see kaasa riigivalitsemise ndrgenemise

d6remaadel. Sellega seonduvad aga viga t6sised riigikaitselased
probleemid. Ei saa pidada m6istlikuks olukorda, kus jHrjest kahanev

p0sielanike arv piirialadel tekitab nn ruumilise vaakumi ja kohapeal

tegutsevad p6hiliselt meie riigikaitsega seotud struktuurid.

Eelpool nimetatud inimarengu aruande koostajad on j6udnud
jdreldusele, et.Eesti vajab kahte haldusmudelit:

. tihte suurlinnastumise ja

. teist kahaneva elanikkonnaga struktuuriiiksuste jaoks.

Aadress: Ametist lahkunud presidendi btjroo
Roheline aas 1

10150 Tallinn
EestiVabaruk

Sekretiiri mobiil: 57 501 g0O

Lauatelefon: +37 2 631 629 1

E-post; Ryyte l. off ice @v pk. ee



Viimase osas ei ole meil aga kusagilt eeskuju v6tta. Kogu Euroopa,

kaasa arvatud P6hjamaad ei ole seni suutnud maapiirkondade
kahanemise peatamiseks toimivat poliitikat vdlja tiicitada.

Maapiirkondade ttihjenemisele on kaasa aidanud kohalikuks eluks

vajaliku infrastruktuuri lammutamine. Praegu ptititakse astuda

m6ningaid samme selle peatamiseks. Uheks v6imaluseks

tiiiikohtade loomiseks Sdremadel on maksupoliitika. Vdga

perspektiivne on kaugt66 v6imaluste Iaiendamine: inimene v6ib
elada maal, aga teha titdd ettev6ttele, mis asub linnas v6i koguni

teises riigis.

Loodan, et meie kohalikud omavalitsused suudavad Ieida oma ni5i,

mis aitaks pikemas perspektiivis stabiliseerida elukeskkonda

6drealadel, aktiviseerida majandustegevust, vHhendada nii vdlja- kui

ka pendelrdnnet.

T6mbekeskuste igakiilgne arendamine 0le Eestimaa v6iks olla iiheks
selliseks v6tmes6naks. K6ige olulisemateks asjadeks igale inimesele
ja perekondadele on tii6 k6rval ikkagi hariduse ning

tervishoiuteenuse kdttesaadavus.

Lugupeetud kollokviumist osav6tjad !

Regionaaltasandi areng on otseselt seotud meie k6igi tulevikuga.

Haldusreformiga pandi ligi kolm aastat tagasi paika omavalitsuste
piirid. Jfirgmise etapina ootab lahendamist meie regionaalhalduse

limberkorraldamine. Seni tehtu selles valdkonnas loob

kindlustunnet, et selle lilesande edukas lahendamine aitab kaasa

jdtkusuutliku ja kaasava Eestimaa arengule.

L6petuseks kogu maailma haaranud koroonapandeemiast.

Need 6ppetunnid, mis me saime v6itluses selle r0nnakuga on vdga

6petlikud.



Me ei saa vfrlistada uusi kriise tulevikus meile tundmatute viiruste
poolt. Arvan, et oleme niiiid v6itluseks nendega paremini valmis.

Selles v6itluses me saime teada, et ka meil Eestis on neid

tippteadlasi, kes suutsid koheselt liituda globaalsete

uurimiskeskustega ja asuda koroonaviiruse vastaste ravimite
vH ljatiiiita m ise ju u rde.

Vdga tdsiseks probleemiks on iga kohaliku omavalitsuse toimetuleku
vdimekus. Siin on meil ees veel suur tcicip6ld. Mida paremini oleme
lokaalselt v6imelised toime tulema igapdeva elu korraldamisega,

seda edukamalt suudame tulevikus toime tulla meid tabavate
kriisidega.

Tdnan teid tdhelepanu eest.

Tallinnas, L6. juunil 2O20. a


