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Sissejuhatus 
 

Kohaliku omavalitsuse arengukava määratleb elukorralduse alused kindlaks määratud 
perioodiks. Tegemist on strateegilise dokumendiga, mis loob laiapõhjalise raamistiku 
Rae valla tuleviku kujundamiseks. Selles on majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist ja 
looduskeskkonda arvesse võttes kokku lepitud eesmärkides ning nende saavutamise 
viisides. 

Kohalikku arengut juhitakse peaasjalikult nelja olulise dokumendi abil1, mis on 
üksteisega tihedalt seotud. Arengukavas määratletakse peamised sihid, kuhu jõuda 
soovitakse. Samuti tuuakse kavas välja vajalikud tegevused ja investeeringud. 
Üldplaneering on kohalike arengusoovide ruumiline väljendus. Eelarvestrateegias 
määratletakse täpsemalt ära finantsid nelja eelseisva aasta kohta ning iga-aastases 
eelarves leiavad need detailse väljenduse. Seega on arengukava ja üldplaneering 
olemuslikult üldisemad ning ambitsioonikamad dokumendid, mis võivad sisaldada 
enam plaane ja soove kui konkreetsed finantsjuhtimise instrumendid eelarvestrateegia 
ning eelarve. 

Rae valla visiooni, missiooni ja eesmärkide algupärases sõnastuses lepiti kokku 2011. 
aastal koostatud arengukavas. Neid uuendati põhjalikult perioodil märts–juuni 2016, 
võimaldades seejuures valla elanikkonnal kõikides küsimustes kaasa rääkida. Siis 
koostati ka rahvastikuprognoos ja vaadati üle Rae valda iseloomustavad statistilised 
näitajad. 

Käesolev dokument on 2016. aastal koostatud arengukava tänapäevastatud versioon, 
mille fookus on elanikkonna prognoosil ning tegevuste ja investeeringute kaval. 
Perioodil veebruar–september 2020 väldanud protsessi käigus valideeriti ka visiooni, 
missiooni ja eesmärkide paikapidavus, vaadati üle sotsiaalmajanduslikud 
karakteristikud ning arvestati vallaelanike rahulolu-uuringute (2018 ja 2020) tulemusi. 

Arengukava põhidokument koosneb kolmest osast. Esimeses osas on välja toodud 
peamised järeldused valla lähteolukorra analüüsist (uuendatud 2020. a aprillis). Teine 
osa sisaldab valla visiooni, missiooni ja strateegilisi eesmärke. Kolmandas osas on ära 
toodud arengukava rakendamise meetmestik – tulemuslikkuse hindamine ja 
ajakohastamine. Arengukaval on järgmised lisad: 

• Lisa 1 – lähteolukorra analüüs seisuga 2020. a aprill (dokument ja selle juurde 
kuuluvad rahvastikuanalüüsi ning -prognoosi andmetabelid MS Excel 
formaadis); 

• Lisa 2 – investeeringute kava 2021–2030. 

 

  

 
1 Arengukava, üldplaneering, eelarvestrateegia ja iga-aastane omavalitsuse eelarve 
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1 Lühiülevaade Rae valla lähteolukorrast 
 

Rae vald asub Harjumaal Tallinna linnast kagus hõlmates enamjaolt Tallinn-Tartu-
Luhamaa mnt ja Tallinna ringtee äärseid alasid. Valla pindala on 206,7 km2. Rae vallas 
on 27 küla ja 5 alevikku (Peetri, Jüri, Lagedi, Vaida ja Assaku). Vald jaguneb neljaks 
kandiks (vt joonis 1), mis on nii pindalalt, asustustiheduselt ja majandusstruktuurilt 
küllaltki erinevad. Jüri kandis asuvad peamised tööstusettevõtted, ühtlasi on tegemist 
valla teenuskeskusega, Peetri on eelistatud elamupiirkond, Vaida on pigem 
põllumajanduslik ja hajaasustatud ning Lagedil on peamised tööstusalad koondunud 
Tallinna ringtee äärde. 

 

 
Joonis 1. Rae valla piirkonnad ja nende keskused 
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Suurima elanike arvuga on Peetri kant, sellele järgneb Jüri. Lagedi ja Vaida on 
märgatavalt väiksema elanike arvuga. 

Perioodil 2011–2020 on Rae valla elanike arv kasvanud 59% ehk 7460 elaniku võrra. 
See teeb Raest konkurentsitult kõige kiiremini kasvanud omavalitsuse Eestis. 
Võrdlusperioodil on kasvutempolt järgmine Kiili vald 28%-ga, kolmandal ja neljandal 
kohal on Viimsi ja Harku vallad 23%-ga. 

Kõige kiiremini on kasvanud elanikkond Peetri kandis, kus rahvaarv on kümne aastaga 
suurenenud 142% võrra (Joonis 2). Tuhatkond elanikku on lisandunud ka Jüri kanti. 
Lagedil ja Vaidas on muutus olnud tagasihoidlik. 

 
Joonis 2. Rahvaarvu muutus Rae valla kantides aastatel 2011–2020  

 
Rae valla rahvaarv kasvab tulenevalt lähteaasta vanusstruktuurist ja 
sündimuskäitumisest aastaks 2040 igal juhul enam kui 24 000, rände-stsenaariumi 
realiseerudes 30 000 elanikuni (Joonis 3). Viimasel juhul moodustab enam kui poole 
elanikkonnast Peetri kandi ja enam kui ¼ Jüri kandi rahvastik. Lagedi kandis suureneb 
rahvaarv u 2200 ja Vaida kandis kahaneb 1350 elanikuni. 

 
Joonis 3. Rahvaarvu prognoos aastani 2050, sh 2016. a koostatud prognoosi võrdlus 
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Protsessid, mis järgneval kümnendil toimuvad sõltumata rändest igal juhul: 

• Sisemiselt on rahvastik taastevõimeline Peetri, Jüri ja Lagedi kantides, Vaidas 
mitte; 

• Tuleva kümnendi jooksul väljuvad fertiilsest east suured põlvkonnad. Samuti 
sisenevad peamisse rändamise vanusesse kogu Eesti vaates kolmandiku või 
enam väiksemad sünnipõlvkonnad – ehk ka potentsiaalsete tulevaste 
sisserändajate arv hakkab langema; 

• Lasteaiaeas laste arv hakkab peagi vähenema kõikides kantides, esialgu Vaidas 
ja Lagedil, hiljemalt 3–5 aasta möödudes peale tipu saavutamist ka Jüris ja 
Peetris; 

• Põhikooli- ja gümnaasiumieas laste arvukus suureneb järgneval kümnendil igal 
juhul Peetri, Jüri ja Lagedi kantides, Vaidas pigem väheneb; 

• Tööealiste (eeldatavalt maksumaksjate) arvukus suureneb veel kuni 1500 võrra; 
• Eakate osakaal kasvab vähemalt kolmandiku võrra (u 500 inimest) ja jätkab ka 

edaspidi tempokat kasvu. 

Jätkuva sisserände korral sõltuvalt selle mahust võib lasteaiaealiste arvukus püsida 
kõrgem veel mõnevõrra pikemal perioodil, kuid kümnendi lõpuks on see madalam 
olemasolevast tasemest. Olulisel määral kasvab põhikooli- ja gümnaasiumieas laste 
arvukus, seda eelkõige Peetri kandi arvel. Vallas tervikuna võib 10 aasta pärast 
tipuhetkel olla enam kui 1500 põhikoolieas last praegusest enam. Gümnaasiumiealiste 
tipp saabub eeldatavalt aastal 2025, kus võrreldes tänasega on u 1100 
gümnaasiumieas noort rohkem. 

Lähtuvalt rahvastiku praeguse hetke vanuselis-soolisest jaotusest saab lähikümnendi 
rahvaarvu kasvu trendi ümber pöörata vaid sündimuse oluline kahanemine või u 300 
inimese väljaränne aastas. Eelnev on aga käesoleva hetke väliskeskkonna tingimusi 
(isegi majandussurutise korral) arvestades pigem ebatõenäoline. 

Kantide vaates on viimasel kümnendil suurimaks kandiks saanud Peetri. Noorem 
rahvastiku vanusstruktuur tingib ka tulevikus jätkuva Peetri osakaalu tõusu 
kogurahvastikus. Põhiprobleemiks tulenevalt rahvastikuarengutest võib kujuneda 
haridustaristu perspektiivne ümberkorraldamise vajadus seoses sisserändest lähtuva 
tasakaalustamata vanusstruktuuriga. 

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu on Rae vallas perioodil 2011–2018 kasvanud 
ligikaudu 32% (415 euro võrra). Võrreldes Eesti kui terviku, Harjumaa ja Tallinnaga 
teenivad Rae valla elanikud märkimisväärselt kõrgemat palka ning palgakasv on olnud 
mõnevõrra kiirem kui mujal. Harjumaal teenivad Rae valla (2018. aastal 1704 eurot 
kuus) elanikest kõrgemat brutotulu vaid Viimsi (1711 eurot) valla elanikud. 

Koos brutotulu kasvuga on Rae vallas kasvanud ka üksikisiku tulumaksu laekumine 
elaniku kohta. 2015. aastal oli vastav näitaja 988 eurot, 2019. aastal 1354 (40% kasv). 
See teeb Rae vallast kõige suurema tulumaksulaekumisega omavalitsuse Eestis. Harku, 
Kiili ja Viimsi näitajad jäävad enam-vähem samale tasemele. 
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2 Strateegia 2021–2030 
 

Arengukava käsitleb kümmet peamist valdkonda (haridus, noorsootöö, planeerimine, 
vaba aeg, sotsiaalvaldkond, taristu ja transport, keskkond, ettevõtlus, 
kodanikuliikumine ja juhtimine), mis panustavad nelja strateegilise eesmärgi (E) 
täitmisesse. Strateegilistel eesmärkidel on määratletud sisu täpsustavad alaeesmärgid, 
samuti on koostatud tuleviku soovitud seisundi kirjeldus. Strateegia osiste 
omavahelised seosed on välja toodud tabelis 1 ja peatükis 2.5 asuval strateegiakaardil. 

Strateegilised eesmärgid on välja toodud järgmiselt: kõigepealt on kirja pandud 
eesmärk, seejärel seda täpsustavad alaeesmärgid ning tuleviku soovitud seisund. 
Selle saavutamiseks vajalikud investeeringud on valdkonniti välja toodud arengukava 
lisas. 

Arengukava elluviimise läbiv põhimõte on säästlik areng. Vallas on tarvis palju ära 
teha, seega tuleb korraga lahendada mitu küsimust. Maksumuse puhul võetakse 
arvesse kogu elukaart, ühe investeeringuga proovitakse lahendada võimalikult palju, 
vajadusel eelistatakse esmapilgul kulukamana näivaid lahendusi. 

 

Tabel 1. Strateegiliste eesmärkide, alaeesmärkide ja valdkondade omavahelised seosed 

Strateegiline 
eesmärk Alaeesmärgid Valdkonnad 

Kaasaegne, 
kvaliteetne ja 
turvaline 
elukeskkond 

Planeerimistegevus on tasakaalustatud ja tulemuslik, 
arvestab piirkondlikke eripärasid, elanikkonna 
paiknemist ja omavalitsuse võimekust lisanduvatele 
elanikele avalikke teenuseid pakkuda. 

Planeerimine 

Taristu on tänapäevane ja elanike vajadustele vastav 
Planeerimine 

Taristu ja transport 

Naaberomavalitsuste ja valla eri piirkondade vaheline 
teedevõrk on sidus ning ühistransport toimib hästi Taristu ja transport 

Jäätmemajandus on korrastatud Keskkond 

Looduskeskkonda ja loodusvarasid kasutatakse 
säästlikult Keskkond 

Kvaliteetsed ja 
kättesaadavad 
avalikud teenused 

Rae vallas on igal lapsel ja noorel võimalus olla osa 
parimast keskkonnast kasvamiseks, õppimiseks ja 
arenemiseks 

Vaba aeg 

Haridus 

Haridus on kõigi jaoks kättesaadav koos toetavate 
noorsootöö, huvihariduse ja vaba aja veetmise 
võimalustega 

Haridus 

Vaba aeg 

Noorsootöö 

Kõigile valla elanikele on tagatud sotsiaalne kaitse, 
sotsiaalne kaasatus ja vajaduspõhine toetamine Sotsiaalvaldkond 

Esmatasandi tervishoiuteenused on kvaliteetsed ja 
kättesaadavad, sh tagatakse teenuse kättesaadavus 
Jüris, Peetris, Vaidas ja Lagedil 

Sotsiaalvaldkond 

Tugev 
kogukondlik 

Vallaelanikud panustavad aktiivselt kohalikku kultuuri- 
ja spordiellu, osaledes ka avalike teenuste pakkumisel 

Kodanikuliikumine 

Ettevõtlus 
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Strateegiline 
eesmärk Alaeesmärgid Valdkonnad 

identiteet ja 
kodanikuühiskond 

Kogukonnad on tugevad ja elujõulised ning 
tegutsevad aktiivselt, panustades oma piirkonna 
elanike vaba aja sisustamisse 

Kodanikuliikumine 

Ettevõtlus 

Kogukondade kaasatus valla arenguküsimustesse on 
kõrge  

Kõrge 
haldusvõimekus 

Valla juhtimine on motiveeriv, eesmärgistatud ja 
osalusdemokraatial põhinev Juhtimine 

 

2.1 Fookusvaldkonnad 
Kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkond on väga lai. Seetõttu on rõhutatud neid 
valdkondi, millega tuleb Rae valla spetsiifikast tulenevalt eelisjärjekorras tegeleda. 
Fookuses on: 

• Laste ja perede heaolu – toetamine, nõustamine, vanemahariduse 
edendamine, vaidlusküsimuste lahendamine, hariduslike erivajadustega laste 
igakülgne toetamine, laste turvalisuse tagamine; 

• Valla heakord – terviklik lähenemine, parkimisküsimuste lahendamine, 
haljastuse tagamine jms; 

• Head ühendused – vallasisese liikumise edendamine, ummikute vähendamine 
mahasõitudel, teenuste kättesaadavuse tõstmine, moodsate 
transpordilahenduse kasutamine, kõikide liikumisviiside ära mahutamine; 

• Parim haridus – kõrge kvaliteedi tagamine kõikides aspektides, kohtade 
võimaldamine kõikidele soovijatele; 

• Tõhus kommunikatsioon – omavalitsuse rolli teadvustamine, valdkondade 
omavahelise tegevuse koordineerimine. 

 

2.2 Visioon 2030 ja missioon 
Visioon 

Rae vald on aastal 2030 kõrgelt hinnatud elu- ja majanduskeskkonnaga säästva 
arengu põhimõtteid järgiv tegus kohalik omavalitsus. 

 

Missioon 

Rae Vallavalitsuse missioon on elanike heaolu kasvuks eelduste loomine. 

 

2.3 Tunnuslause 
Rae vald – sammuke ees! 

Tunnuslause peegeldab Rae valla olemust – Eesti kõige kiiremini kasvanud 
omavalitsus, kus kõike (lasteaedu, koole, teid jne) tuleb rajada kiiresti. Samuti tähendab 
see sammuke ees olemist kõikides valdkondades, millega omavalitsus tegelema peab. 

Sammuke ajast ees olemine seisneb ka rohetehnoloogia rakendamises (taaskasutus, 
ringmajanduse soodustamine, permakultuur).  
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2.4 Strateegilised eesmärgid 
2.4.1 Strateegiline eesmärk (E1): Tänapäevane, kvaliteetne ja turvaline 

elukeskkond 
Alaeesmärgid: 

• Planeerimistegevus on tasakaalustatud ja tulemuslik, arvestab piirkondlikke 
eripärasid, elanikkonna paiknemist ja omavalitsuse võimekust lisanduvatele 
elanikele avalikke teenuseid pakkuda. 

• Taristu on tänapäevane ja elanike vajadustele vastav. 
• Naaberomavalitsuste ja valla eri piirkondade vaheline teedevõrk on sidus ning 

ühistransport toimib hästi. 
• Jäätmemajandus on korrastatud. 
• Looduskeskkonda ja loodusvarasid kasutatakse säästlikult. 

 

Soovitud seisund aastal 2030 

Rae vallas on ruumilise arengu sihikindla suunamisega saavutatud tasakaalustatud 
ruumistruktuur, milles lõunaosa miljööväärtuslikud ja hajaasustuse alad 
tasakaalustavad valla põhjaosa linnastuvat keskkonda. Põhjapiirkonnas lähtutakse uue 
planeeringute kehtestamisel omavalitsuse võimekusest pakkuda lisanduvatele 
elanikele kvaliteetseid avalikke teenuseid. 

Tööstus- ja elamualade kõrval on põllu-, metsa- ja jahimaad. Tööstuspiirkonnad 
vahelduvad rohe- ja rekreatsioonialadega. Looduskeskkond on teadlikult hoitud, 
elurikkuse tagamiseks soodustatakse poolmetsikute pargialade arendamist. 

Avalik ruum on keskkonna- ja inimsõbralik. Välisõhu saastatuse ja müra tasemed 
vastavad kehtestatud normidele. Valla territooriumil on tagatud toimiv 
jäätmemajandus. Inimesed käituvad keskkonda säästvalt. 

Saavutatud on tasakaal, mis sisaldab endas ühest küljest ühtlast arengut valla igas 
kandis ja teisest küljest piirkondlikku omanäolisust. Peetri kanti iseloomustavad 
üksikelamud, paaris-, rida- ja kortermajad; soositud on äritegevus, mis toetab inimeste 
igapäevaelu. Lagedi kandis on peamine elu- ja tootmistegevus koondunud Tallinna 
ringtee äärde. Vaida kant on valdavalt hajaasustatud, tiheasustus on iseloomulik Vaida 
alevikule, mis on valla lõunaosa keskuseks. Omavalitsuse initsiatiivil on hoogustunud 
elamuarendus, mille tulemusena on piirkonna elanike arv kasvav. Jüri kandile on 
sarnaselt Peetrile omased üksikelamud, paaris- ja ridamajad, samuti igapäevaelu 
toetav majandustegevus. Teenused on kättesaadavad valla igas kandis. 

Kvaliteetse elukeskkonna oluline komponent – tehniline infrastruktuur (veevarustus, 
kanalisatsioon, sademeveekanalisatsioon, kiire andmeside ja teedevõrgustik) – on 
tänapäevane ning efektiivselt toimiv. Elamu- ja tööstusalade planeerimine on 
kooskõlas tehnilise ning sotsiaalse taristu arenguga. 

Suurenenud on sidusus valla eri osade vahel. Tallinna linnastu omavalitsustega 
koostöös on loodud toimiv integreeritud ühistranspordisüsteem, teede- ning 
transpordivõrgustik kogu Harjumaal. Märkimisväärselt on suurenenud 
keskkonnasäästlike liikumisviiside osakaal (rööbas- ja elektritransport). 

Rae vald on kaetud turvalise kergliiklusteede võrgustikuga, mis ühendab valla 
piirkondlikke keskusi ja tihedamalt asustatud alasid omavahel ning valda pealinna ja 
teiste naaberomavalitsustega. 
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Arendustegevuses keskendutakse neile suundadele, milles on Rae vallal Tallinna 
linnastus eeldusi eristuda ja olla konkurentsivõimeline – selleks on tööstuspargid ja 
nendes tegutsev teadmismahukas ning keskkonnasäästlik väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtlus. Tööstuse arengus on eelistatud olemasolevate tööstusalade ja 
-parkide laiendamine. 

 

2.4.2 Strateegiline eesmärk (E2): Kvaliteetsed ja kättesaadavad avalikud teenused 
Alaeesmärgid: 

• Rae vallas on igal lapsel ja noorel võimalus olla osa parimast keskkonnast 
kasvamiseks, õppimiseks ja arenemiseks. 

• Haridus on kõigi jaoks kättesaadav koos toetavate noorsootöö, huvihariduse ja 
vaba aja veetmise võimalustega. 

• Kõigile valla elanikele on tagatud sotsiaalne kaitse, sotsiaalne kaasatus ja 
vajaduspõhine toetamine. 

• Esmatasandi tervishoiuteenused on kvaliteetsed ja kättesaadavad, sh tagatakse 
teenuse kättesaadavus Jüris, Peetris, Vaidas ja Lagedil. 

 

Soovitud seisund aastal 2030 (haridust puudutav osa on identne Rae valla 
haridusvõrgu ja noorsootöö visiooniga) 

Aastal 2030 on igal Rae valla lapsel ja noorel võimalus olla osa parimast keskkonnast 
kasvamiseks, õppimiseks ja arenemiseks. 

Selleks on rajatud kõigi jaoks kättesaadav haridustaristu koos toetavate huvihariduse 
ja vaba aja veetmise võimalustega. Haridus- ja noortevaldkonnas tegutsevad kõrgelt 
motiveeritud oma ala professionaalid. Neil on töötamiseks ja isiklikuks arenguks 
suurepärane keskkond, nende panus on kõrgelt väärtustatud. 

Toimib igakülgne koostöö lastevanemate ja teiste osapoolte vahel. 

Rae valla lapsed ja noored on enesega toimetulevad, õpi- ja teadmishimulised ning 
elavad täisväärtuslikku elu. 

Kõikides valla piirkondades on tagatud avalikud teenused ja vaba aja veetmise 
võimalused. Teenuste korraldamisel ja osutamisel on kasutusel hästitoimivad IT-
lahendused. 

Kõigis valla piirkondades võimalik tegeleda oma huvialadega eesmärgistatult. Loodud 
on tingimused kogu oma arengu potentsiaali realiseerimiseks. 

Rae valla sotsiaalhoolekande süsteem on ennetustegevuste keskne ja pakub 
teenuseid vajaduspõhiselt. Kõigile abivajajatele on tagatud kvaliteetsed ja 
operatiivsed sotsiaalteenused. Vallas tegutseb sotsiaal- ja perekeskus, mis pakub 
mitmesuguseid nõustamis jms teenuseid. Pere- ja sotsiaaltoetuste süsteemi 
vaadatakse järjepidevalt üle ja töötatakse vajadusel välja uusi toetuse liike. 

Vallal on oma sotsiaalpinnad. Tööelust ja tööotsingutest kaugele jäänud inimeste 
uuesti tööturule aitamisel tehakse tihedat koostööd Töötukassaga. 
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2.4.3 Strateegiline eesmärk (E3): Tugev kogukondlik identiteet ja 
kodanikuühiskond 

Alaeesmärgid: 

• Vallaelanikud panustavad aktiivselt kohalikku kultuuri- ja spordiellu, osaledes 
ka avalike teenuste pakkumisel. 

• Kogukonnad on tugevad ja elujõulised ning tegutsevad aktiivselt, panustades 
oma piirkonna elanike vaba aja sisustamisse. 

• Kogukondade kaasatus valla arenguküsimustesse on kõrge. 
 

Soovitud seisund aastal 2030 

Elanikkond on kaasatud valla tegemistesse, valla valitsemine on avatud ja läbipaistev 
ning info liikumine asjakohane ja kiire. Nii omavalitsus kui kogukond osalevad aleviku- 
ja külavanemate ning vabaühenduste kaudu aktiivselt erinevates koostöökogudes ja 
programmides, Tallinna linnaregiooni arengu kavandamises ning rahvusvahelistes 
projektides. 

Valla elanikud omavad tugevat kodukoha identiteeti, võtavad aktiivselt osa 
kogukonna tegemistest ning valla tasandi ettevõtmistest. Kohalikud sündmused on 
populaarsed. Kujunenud on tugev kodanikuühiskond, kogukonnad on integreerunud. 

Küla- ja alevikuvanemad, korteriühistute esindajad, ettevõtjad ning 
mittetulundusühingud on kaasatud valla elu korraldamisse. Vald omalt poolt toetab 
toetusmeetmete kaudu vabaühenduste toimimist, sh antakse valla eelarvest iga-
aastast tegevustoetust valla arengu- ja tegevuseesmärkide elluviimiseks olulistele 
strateegilistele partneritele: 

• Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts 
• Rae Tuletõrje- ja Päästeselts 
• Jüri kirik 
• Eesti Vabadusvõitluse Muuseum Lagedil 
• MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu 

Välja on arendatud valdkonnapõhine toetus- ja tunnustusmeetmete süsteem nii 
ettevõtjatele kui teistele panustajatele. 

Valla haridus- ja kultuuriasutused ning mittetulundusühingud jt teevad kultuuri- ja 
spordivõimaluste pakkumisel ning paikkonna kultuuriloo tutvustamisel ja säilitamisel 
tihedat koostööd. 

Regulaarselt käib koos noortevolikogu, mis annab olulistele küsimustele tagasisidet 
noorte vaatevinklist. 

 

2.4.4 Strateegiline eesmärk (E4): Kõrge haldusvõimekus 

• Valla juhtimine on motiveeriv, eesmärgistatud ja osalusdemokraatial põhinev. 
 

Soovitud seisund aastal 2030 

Valla ametnikud ja töötajad on pädevad oma ala spetsialistid, kes oskavad probleeme 
ennetada ning suudavad langetada strateegilisi otsuseid. Ametnikud osalevad oma 
professionaalsuse tõstmiseks järjepidevalt asjakohastel koolitustel. 
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Avalike teenuste osutamisel kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks kasutatakse 
delegeerimist ja koostööd mittetulundusühenduste ning ettevõtjatega. Igapäevatöös 
kasutatakse tänapäevaseid infotehnoloogia lahendusi, mis teevad avalikud teenused 
kättesaadavaks ka vallavalitsusse kohale tulemata. 

Rae omavalitsus on majanduslikult jätkusuutlik ja kõrge haldusvõimekusega. 
Arendustegevus on läbi mõeldud ja professionaalne. 

 

2.5 Strateegiakaart 

 
Joonis 4. Rae valla strateegiakaart 
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3 Arengukava rakendamine 
 

3.1 Arengukava elluviimise tulemuslikkuse hindamine 
Arengukava tulemuslikkuse hindamine on oluline, saamaks aru, kas ellu viidud 
tegevused ja tehtud investeeringud on soovitud seisundi saavutamisele kaasa 
aidanud või mitte. Selle info põhjal on võimalik teha otsuseid arengukava 
korrigeerimiseks. 

Rae valla arengukava elluviimise tulemuslikkust hinnatakse kahe mõõdiku kaudu: 

1. elanikkonna rahulolu teenustega; 
2. rahvastiku kontrollitud piirkonnapõhine juurdekasv – millises mahus võib 

elanikkond igas kandis kasvada, et omavalitsus talle püstitatud ülesannetega 
toime tuleks ja areng säiliks. 

 
Mõõdik 1: elanikkonna rahulolu teenustega 

Sellele, kas üks või teine teenus on piisavalt kvaliteetne ja kättesaadav, saavad 
hinnangu anda valla elanikud. Selle väljaselgitamiseks viiakse regulaarselt läbi 
elanikkonna rahulolu-küsitlusi. Senini on toimunud kaks uuringut: aastatel 2018 ja 
2020. Edaspidi on otstarbekas viia läbi küsitlusi 3-aastaste tsüklite kaupa, s.o järgmine 
toimuks aastal 2023. 

Rahuloluküsitlused viiakse läbi kandipõhiselt teenuste lõikes. Hinnangut küsitakse 
vähemalt järgmiste valdkondade kohta: 

• haridus (rahulolu kättesaadavuse ja kvaliteediga), sh: 
o alusharidus; 
o põhiharidus; 
o gümnaasiumiharidus; 
o huviharidus; 

• planeerimine (rahulolu ruumilise arenguga), sh: 
o rohealad; 
o elamuarendus; 
o tööstusalade areng; 

• vaba aeg (rahulolu kättesaadavuse ja kvaliteediga), sh: 
o kultuur; 
o sport; 

• sotsiaalvaldkond (rahulolu teenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga); 
• taristu ja transport (rahulolu teede olukorra ja ühistranspordiga); 
• keskkond (rahulolu jäätmemajanduse ja üldise keskkonnaga); 
• ettevõtlus (rahulolu ettevõtluskeskkonnaga); 
• kodanikuliikumine (rahulolu külaseltside aktiivsuse, sh osalemisega valla 

otsustusprotsessides, rahulolu kodanikualgatuse vallapoolse toetusega); 
• juhtimine (rahulolu valla juhtimisega). 

Mõõdiku sihttase: 75% vastanutest on teenusega rahul. 
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Mõõdik 2: elanikkonna kontrollitud juurdekasv 

Rae valla elanikkonna juurdekasv on kantide lõikes olnud väga erinev, mis on kaasa 
toonud piirkondliku tasakaalustamatuse. Samuti toob kiire kasv kaasa probleemid 
sotsiaalse taristu arendamisel. Seetõttu on kokku lepitud n-ö kontrolljoones, mille 
piires juurdekasvuga tuleb Rae vald talle pandud ülesannetega toime. 

 

Tabel 2. Kandipõhine elanikkonna juurdekasvu kontrolljoon 

Kant Juurdekasv aastas (loomulik ja 
rändeiive) Aktsepteeritav hälve (%) 

Peetri 500 +- 15% 

Jüri 100 +- 15% 

Vaida 20 +- 25% 

Lagedi 50 +- 20% 

 

3.2 Arengukava ajakohastamine 
Rae valla arengukava üle vaatamine toimub koos eelarvestrateegia ajakohastamisega. 
Seejuures eristatakse aastaid, kus on toimunud elanikkonna rahuloluküsitlus, ja neid, 
kus ei ole. Esimesel juhul vaadatakse üle ellu viidud tegevused ja teostatud 
investeeringud ning ajakohastatakse arengukava. Teisel aga võetakse ette põhjalikum 
ülevaatus, mille aluseks on rahuloluküsitluse tulemused. Seejuures aktualiseeritakse ka 
valda iseloomustav statistiline materjal – lähteolukorra analüüs. 

Hinnangu andmine arengukava tulemuslikkusele toimub paralleelselt valla 
majandusaasta aruande koostamisega. Saadav info on aruande koostamise sisendiks. 
Aastal, mil rahuloluküsitlust ei toimu, koostatakse ülevaade perioodi jooksul teostatud 
investeeringutest ja olulisematest tegevustest. Samuti hinnatakse kandipõhiselt 
elanikkonna aastast juurdekasvu. Rahuloluküsitluse toimumise aastatel koostatakse 
põhjalik ülevaade elanikkonna hinnangutest avalikele teenustele valdkonniti ja 
kandipõhiselt. Vastavalt vajadusele korrigeeritakse strateegilisi eesmärke ja nende 
elluviimiseks kavandatud tegevusi ning investeeringuid. 

Valla statistilised näitajad (lähteolukorra analüüs) kaasajastatakse kord kolme aasta 
jooksul. 
Arengukava vaadatakse üle ja kinnitatakse Rae vallavolikogu poolt. Menetlemisel olev 
arengukava avalikustatakse valla kodulehel ja sotsiaalmeedias. Vastavalt vajadusele 
korraldatakse ka avalikke arutelusid. 


