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SISSEJUHATUS 

Võhma linna arengukava on dokument, mis määratleb Võhma arenguvisiooni, arenemise suunad 

ja üldised strateegilised eesmärgid aastatel 2015–2025. 

Arengukava näitab ressursse ja eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi, mis tagavad linna 

jätkusuutliku arengu. See sisaldab Võhma majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning 

keskkonnaseisundi analüüsi, pikemaajalise tegevuse kava ning edasise arengu suundi ja eelistusi, 

lähtudes linna sotsiaalmajanduslikust hetkeolukorrast, prognoosidest, rahalistest võimalustest, 

seadusega talle pandud kohustustest ning muudest kehtestatud arengudokumentidest. 

Arengukava täitmist analüüsib linnavolikogu ja linnavalitsus igal aastal. Muutmise korraldab 

linnavalitsus, kes esitab vastava eelnõu volikogule kinnitamiseks. Arengukava, eelarvestrateegia 

või nende muudatused kinnitab linnavolikogu hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. 

oktoobriks. 

Võhma linna arengukava koosneb 17 peatükist, mis on omakorda jaotatud alapeatükkideks. 

Esimeses peatükis on antud ülevaade arengukava koostamise protsessist, teises peatükis tuuakse 

välja linna üldandmed 2014. aastal. 

Arengukavas esitatakse linna ja arengukava seisukohalt oluliste valdkondade lähteolukord. 

Nimetatud valdkonnad on alljärgnevad: 

1. Linna juhtimine 3. peatükk 

2. Haridus, sh huviharidus 4. peatükk 

3. Kultuur, noorsootöö, sport ja vaba aeg 5. peatükk 

4. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 6. peatükk 

5. Linnaruum 7. peatükk 

6. Energiamajandus ja tehniline taristu 8. peatükk 

7. Keskkond 9. peatükk 

8. Turvalisus 10. peatükk 

9. Ettevõtlus ja turism 11. peatükk 

Linna arengu üldpõhimõtteid kirjeldab 12. ning linna tulevikuvaadet 13. peatükk. 

 



7 

Tegevuskavas aastateks 2015–2025 (14. peatükk) püstitatakse eelpool loetletud valdkondade 

edasise arengu eesmärgid ning eesmärkide püstitamiseks vajalike tegevuste loetelu. 

15. peatüki teemaks on linna finants- ja investeerimisvõime analüüs (eelarvestrateegia), mis on 

aluseks iga-aastasele eelarveliste tegevuste planeerimisele. 

16. peatükis tutvustatakse arengukava täitmise seire ja muutmise põhimõtteid, 17. peatükis 

selgitatakse arengukavas kasutatud põhimõisteid ja tegevuskavas kasutatud lühendeid. 
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1. ARENGUKAVA KOOSTAMISE TAUST 

Arengukavale „Võhma linna arengukava aastateks 2015–2025” eelneb „Võhma linna 

arengukava 2009–2017”, mille Võhma linnavolikogu kinnitas 26.09.2013 määrusega nr 8 ja mis 

jõustus 14.10.2013 seni kehtinud ”Võhma linna arengukava 2009–2017” uue redaktsioonina. 

„Võhma linna arengukava aastateks 2015–2025” koostamise algatas Võhma linnavolikogu 

19.02.2014 otsusega nr 5. 

Arengukava koostamise töörühmadeks olid volikogu komisjonid, kuhu kaasati ka linnavalitsuse 

ametnikud ja töötajad, allasutuste töötajad ja aktiivsed linnakodanikud: 

 Eelarve- ja arengukomisjon koosseisus Jaan Voll, Eha Trei (Võhma linnavolikogu), Ago 

Vingissar (Prenton OÜ ja Võhma linnavolikogu), Hannes Männik (Võhma gümnaasium 

ja Võhma linnavolikogu), Annika Alliksaar; kutsutud: Rein Vares (AS Võhma ELKO), 

Janek Lindau (Dii Ehitus OÜ), Olev Helü (OÜ Kaseloo) ning Kersten Kattai, Anneli 

Siimussaar, Avo Põder, Tiina Ranne ja Kaja Notta (Võhma linnavalitsus). 

 Hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjon koosseisus: Hannes Männik, Enna Tikas (Võhma 

gümnaasium ja Võhma linnavolikogu), Kuuno Tiitus (spordiklubi Võhma), Ülle Helü 

(Võhma lasteaed Mänguveski ja Võhma linnavolikogu), Tiit Kruusimäe (AS Võhma 

ELKO ja Võhma linnavolikogu), Riina Pakane (Võhma aiandusselts Kanarbik), Virgo 

Õitspuu; kutsutud: Anneli Siimussaar, Silvia Murro ja Birgit Haan (Võhma Vaba Aja 

Keskus), Maire Ränkel (Võhma linnaraamatukogu), Riine Ant (Võhma Vaba Aja Selts, 

MTÜ Pisipõnnid ja Võhma linnavolikogu), Asta Laas (Võhma lasteaed Mänguveski). 

 Sotsiaalkomisjon koosseisus Elke Klara Wüthrich, Riine Ant, Ülle Helü, Leida Kuld ja 

Eha Trei (Võhma linnavolikogu), kutsutud Lea Ibrus (Võhma linnavalitsus). 

Arengukava koostamisel ja täiendamisel osalesid ühisarutelude kaudu: Siiri Voll, Reet Lauk ja 

Angela Härm (Võhma linnavalitsus), Margot Laidonär (Võhma linnavalitsuse arendusspetsialist 

21.04.–21.08.2014), Luule Tiirmaa (Võhma linnavolikogu) ning Cilly Sarv (Võhma Vaba Aja 

Selts). 

Arengukava koostamise töövormid olid algandmete kogumine ja analüüs, linnakodanike 

küsitlus, linnavalitsuse töötajate ja volikogu liikmete ühisarutelud, komisjonide koosolekud, 

ajurünnakud ning seminarid. Traditsiooniliste töövormide kõrval kasutati ka elektroonilise 

suhtluse ja kooskõlastuse võimalusi. Arengukava koostamist nõustas Järvamaa Arenduskeskus. 
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Linnaelanikud said oma arvamuse linna käekäigu, selle valdkondlike arengute kohta välja öelda 

ja teha ettepanekuid linna korraldatud küsitluse kaudu. Mais ilmunud Võhma Linnalehe vahel oli 

lisaleht arengukava küsimustikuga. Täidetud ankeedi sai tuua päevakeskusesse või lasta 

linnavalitsuse postkasti 2. juunini 2014. Küsimustiku võis täita ka linnavalitsuse kodulehel. 

Arengukava koostamise koosolekud toimusid järgmistel aegadel: 

Eelarve – ja arengukomisjon – 12.05.2014 protokoll nr 2; 19.06.2014 protokoll nr 3; 9.09.2014 

protokoll nr 4 ja 22.09.2014 protokoll nr 5; 

Hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjon – 17.04.2014 protokoll nr 4; 11.06.2014 protokoll nr 5; 

17.06.2014 protokoll nr 6 ja 05.09.2014 protokoll nr 7; 

Sotsiaalkomisjon – 14.04.2014 protokoll nr 3; 5.05.2014 protokoll nr 4 ja 30.06.2014 protokoll 

nr 5. 

Arengukava koostamisel toimus kaks avalikku seminari: 1. aprillil ja 15. mail 2014. Küsitluse 

tulemusi ja tegevuskava tutvustati linnarahvale 11. juunil 2014 Vaba Aja Keskuses. 

Arengukava suunati avalikule arutelule volikogu 24. septembri 2014 otsusega nr 21. Arengukava 

eelnõu oli avalikustatud ettepanekute tegemiseks raamatukogus, linnakantseleis ja linna 

veebilehel kaks nädalat, 25. septembrist 2014 kuni 9. oktoobrini 2014. Avalikustamise perioodil 

oli kõigil huvitatud isikutel võimalik linnavalitsusele esitada arengukava eelnõu muutmiseks 

kirjalikke ettepanekuid, millele algatajal tuli lisada põhjendused ja vajadusel arvestused 

kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Laekus kaks 

ettepanekut, mõlemad said heakskiidu ja viidi sisse arengukava eelnõusse. 

Avalik arutelu toimus 9. oktoobril 2014. aastal linnavalitsuse istungite saalis. 

Arengukava võeti vastu 15. oktoobri 2014 määrusega nr 12. 
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2. VÕHMA LINN 2014. AASTAL 

2.1 Linna üldiseloomustus 

Võhma linn asub transpordi ja teede poolest soodsas kohas Kesk-Eestis. Võhma paikneb Viljandi 

maakonna põhjapiiril ja piirneb Järvamaaga (vt joonis 1). Kaugus Võhmast Türile, Põltsamaale, 

Viljandisse on 25-30 kilomeetrit; Tartusse, Pärnusse ja Valka 80–100 kilomeetrit; Tallinnasse 

130 kilomeetrit. Linna läbib Tallinna–Lelle–Viljandi raudtee. 

Joonis 1. Linna asukoht kaardil 

1900 valmis Mõisaküla–Viljandi–Tallinna raudtee ja  tekkis Võhma küla. 

1908 alustas tegevust majandusühisus. 

1912 asutati ühispiimatalitus. 

1928 Eesti Lihaeksport rajas Võhmasse eksporttapamaja. 

1945 sai Võhma alevi õigused. 

1972–1975 ehitati Võhmasse uus lihakombinaat, mitmed korruselamud, uus koolimaja ja teisi 

hooneid. 

1974 Võhma koolihoone ehitus 

1996 lihakombinaadi pankrot 

1990ndate lõpus ja 2000ndatel aasta-aastalt ettevõtlusaktiivsus kasvas. 

Omavalitsuslik staatus omistati Võhmale 10.10.1991, linna staatuse sai Võhma alev 10.08.1993. 

Võhma linna sümbolid on Võhma linna vapp ja Võhma linna lipp. 
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Võhma linna vapil on kujutatud punasel vapikilbil kuldset (kollast) kroonitud 

veisepead, mille kohal on kaks ristatud laiateralist kirvest. Vapi kilp on alt ümar, 

laiuse ja pikkuse suhe 4/5. 

 

Võhma linna lipu kollasel kangal on must kaldvööt ja keskel linna vapp. 

Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7/11, normaalmõõtmetega 105/165 cm. 

 

Võhmas on arenguks vajalik tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur olemas. Linnas on veevärgi- ja 

kanalisatsioonisüsteemid, keskküte, hea varustatus elektrienergiaga, vaba tootmismaa, tööjõud, 

heas seisukorras elamispinnad, kool, lasteaed, vaba aja keskus, raamatukogu koos avatud 

internetipunktiga, spordihoone ning eakate päevakeskus. 

Tagamaks Võhma pikaajalist stabiilset arengut ja elanike heaolu pöörab linn olulist tähelepanu 

sotsiaalteenuste kättesaadavusele ja arendamisele, ettevõtluse ning mittetulundussektori 

toetamisele ja arendamisele. 

 

2.2 Demograafilise olukorra analüüs 

Seisuga 1.01.2014 oli Võhmas 1392 elanikku. Joonis 2 annab ülevaate viimase kümne aasta 

elanike arvu dünaamikast Võhma linnas. Rahvaarv kahaneb: kui 2004. aastal elas Võhmas 1698 

inimest, siis 2014. aasta alguseks oli Võhma elanike arv vähenenud 1392ni. Elanikke jääb 

vähemaks, sest sünnib vähem lapsi ja rändesaldo on negatiivne – Võhmast lahkub rohkem 

inimesi, kui  juurde tuleb. 
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Joonis 2. Võhma rahvaarv 2004–2014 (Allikas: Eesti rahvastikuregister) 

Võhma rahvastiku kahanemist on mõjutanud tugevasti kaks Võhma lihakombinaadi pankrotti 

aastatel 1994 ja 1996, mis viisid Võhma raskesse sotsiaalmajanduslikku kriisi. Linna elanike arv 

vähenes tööpuuduse tõttu, kuid arenguks vajalik tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur suudeti 

säilitada. 

 

 

Joonis 3. Võhma rahvaarv soo ja vanuse lõikes seisuga 01.04.2014 (Allikas: Eesti 

Rahvastikuregister) 

Võhma linnas on ülekaalus vanemad inimesed, nagu näitab joonis 3. Kõige suurema hulga 

elanikkonnast moodustavad täiskasvanud vanuses 20–64, keda on kokku 57%, 65-aastased ja 

vanemad inimesed moodustavad 27% kogu elanikkonnast. Lapsi ja noori vanuses 7–19 on 

11,7% ning kuni 6-aastaseid lapsi 4% elanikkonnast. 
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Loomulik iive Võhma linnas nagu ka mujal Eestis on negatiivne. Sündimuse languse tõttu 

väheneb laste ja noorte osakaal rahvastikus ning kasvab tööealiste ja pensionäride oma. 

Rahvastiku liikumise trend Võhmas ja kogu Eestis on maapiirkondadest suuremate keskuste 

suunas. Kasvab pendel-liikumine, st töötamine Tallinnas, Viljandis või mujal väljaspool 

Võhmat. 
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3. LINNA JUHTIMINE 

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on demokraatlikku ja elanike kaasamisele suunatud 

otsustusprotsessi kasutades kujundada kohalikku elukeskkonda, pakkuda elanike ootustele 

vastavat ja kättesaadavat avalikku teenust, tagada teenuse kvaliteedi kontroll ning reageerida 

paindlikult ja kiirelt elanike vajadustele. 

 

3.1 Linna juhtimismudel ja avalike teenuste kvaliteet ning kättesaadavus 

Siseministeeriumi tellitud uuringu „Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks“ kohaselt 

on Võhma linn 2005–2012. aastatel 193. kohal 226 omavalitsuste seas. Perioodil 2005–2008 oli 

Võhma linn 166. kohal, 2008–2011 oli 187. kohal ning 2009–2012 on langenud 199. kohale. 

Võimekuse all mõistetakse KOV-võimekuse indeksi koostamisel mõõtu, mis näitab subjekti 

võimete summat (potentsiaali) midagi ära teha. KOV-võimekuse indeks koosneb 29 näitajast, 

mis on rühmitatud kuueks alajaotuseks: rahvastik ja maa, kohalik majandus, elanikkonna heaolu, 

KOVi organisatsioon, KOVi finantsolukord ja KOVi teenused. Seega on väga oluline planeerida 

oma tegevusi ja finantsilisi tegevusi järgnevatel aastatel, et võimekustase ei väheneks. 

2013. aastal toimusid kohaliku omavalitsuse valimised. Valimistel osalesid: Valimisliit Kodulinn 

Võhma 27 kandidaati, erakonnad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14 kandidaati, Eesti 

Keskerakond 8 kandidaati ning Isamaa ja Res Publica Liit 4 kandidaati. Valijaid oli nimekirjas 

1184, hääletamas käis 56%. Võhma Linnavolikogu on 11-liikmeline. Mandaadid jagunesid 

järgmiselt: Valimisliit Kodulinn Võhma 7, erakonnad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3, Eesti 

Keskerakond 1, ning Isamaa ja Res Publica Liit 0. 

Volikogu töö korraldamiseks on moodustatud järgmised alalised komisjonid: 

 eelarve- ja arengukomisjon, 

 hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjon, 

 sotsiaalkomisjon, 

 revisjonikomisjon. 

Linnavalitsuses töötab kaheksa ametnikku ja viis töötajat. 

2014. aastal viidi muudatused sisse linnavalitsuse struktuuris: abilinnapea ja üks raamatupidaja 

ametikoht kaotati. Loodi arendusspetsialisti ja ehitusnõuniku ametikoht. 
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Tabel 1. Võhma Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste teenistujad 2012–2013 

Allüksuse nimetus 

2012 2013 

Töötajate 

keskmine 

arv 

Töötasu Töötajate 

keskmine 

arv 

Töötasu 

1. Linnavalitsus (majandus, 

sotsiaaltegevuse haldus) 13,25 98 862,22 13,25 110 355,50 

2. Võhma Linnaraamatukogu 2,5 11 329,98 2,5 12 231,16 

3. Võhma Vaba Aja Keskus 2,0 8 645,12 2,0 9 407,77 

4. Võhma lasteaed 

Mänguveski 14,02 68 213,70 12,9 75 124,48 

5. Võhma Gümnaasium 40,8 286 141,82 41,14 325 992,39 

6. Võhma Muusikakool 3,15 25 449,61 3,09 26 918,70 

KOKKU 75,72 498 642,45 74,88 560 030,00 

 

Asutuse nimetus 

2012 2013 

Töötajate 

keskmine 

arv 

Töötasu Töötajate 

keskmine 

arv 

Töötasu 

Võhma linna ettevõte 

AS Võhma ELKO 

(konsolideeritud üksus) 14,4 94 107,31 14,0 104 528,12 

KOKKU 14,4 94 107,31 14,0 104 528,12 

 Linnavalitsuses on aasta jooksul toimunud palgatõus 10%. 

 Võhma Linnaraamatukogul 7,3%. 

 Vaba Aja Keskusel (VAK) (endine kultuurikeskus) 8,1 %. 

 Võhma lasteaias 9,2%; palgatõus on toimunud töökohtade arvelt – vähendatud on 1,9 

kohta. 

 Võhma Gümnaasiumis 12,2%; töötajate arv on suurenenud 0,34 kohta. 

 Võhma Muusikakoolis 5,4%; kohti on vähenenud 0,06. 

 AS Võhma Elkol 10%; keskmiselt on palgafond suurenenud aastas 11%, töökohti 

vähenenud 0,4. 

Töötajate töötasusid on järk-järgult tõstetud. Linna palgapoliitika  vajab ühtset alust. 

Linnavalitsus annab välja ajalehte Võhma Linnaleht. Ajaleht ilmub kord kuus (v.a august) ja 

jõuab kõikide linnaelanike postkastidesse. Ajaleht on kättesaadav ka internetis linna kodulehel 

vohma.kovtp.ee/et/linnaleht. Linnaelanike parema informeerimise huvides lehe väljaandmist 

https://vohma.kovtp.ee/et/linnaleht
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jätkatakse, samas kaasatakse aktiivsemalt elektroonilisi infokanaleid ja sotsiaalmeedia võimalusi 

(Facebook). 

Paremaks peab muutuma operatiivinfo (veekatkestused, kaeve-/teetööd, lumetõrje jne) 

edastamine ning erinevate asjaosaliste (AS Võhma ELKO) vaheline infovahetus. 

 

3.2 Linnaelanike kaasamine 

Linna üks tegevuspõhimõte on kaasata linnaelanikke kohaliku elukorralduse kujundamisse ning 

arendamisse. Linnaelanike arvamuste ja hoiakute teada saamiseks viib linnavalitsus läbi 

küsitlusi, ümarlaudu ja arutelusid. 

Olulist tähelepanu tuleb pöörata hea avaliku halduse tava juurutamisele Võhma Linnavalitsuses. 

Hea halduse tava on kontseptsioon, mida on nimetatud nii õigusnormidega reguleerimata 

tavaõiguseks kui ka haldusmenetluse seaduse normide laiendatud tõlgenduseks. Tegu on 

kultuurilise-eetilise-moraalse kategooriaga. Hea halduse tava üldtunnustatud põhimõtted on 

muuhulgas eesmärgipärasus, läbipaistvus, isikute kaasamine ja ärakuulamine, otsustuste 

põhjendamine, viisakus ja abivalmidus, menetluse toimumine mõistliku aja jooksul. 

Heast avaliku halduse tavast peavad lähtuma nii linnavolikogu kui linnavalitsus. Hea avaliku 

halduse tava järgimiseks ja samuti selleks, et kohaliku omavalitsuse tegevus on läbipaistvam ja 

elanikele mõistetavam, rakendatakse järgmiseid samme: 

 linnavalitsuse ametnike ja volikogu  regulaarne kohtumine linnaelanikega; 

 olulisemate üldaktide (määruste) eelnõude avalikustamine linna veebilehel; 

 linna ettevõtjate ümarlaua ellukutsumine; 

 kodulehekülje arendamine, selle atraktiivsuse tõstmine; 

 elanike küsitluste korraldamine; 

 tähtaegne ja argumenteeritud vastamine märgukirjadele ja ettepanekutele. 

Linnavalitsuse jaoks on oluline edaspidi parandada koostööd linna mittetulundusühingutega. 

Võhma linn väärtustab ja tunnustab oma elanikke. Linn avaldab tunnustust Võhma Linna 

Aukodaniku nimetuse, Võhma Linna Sära aunimetuse, Võhma linna parima sportlase preemia, 

heakorra konkursi võitja tunnustamise ja linnavalitsuse aukirja või tänukirja andmisega. 

Alates 2008. aastast antakse välja tiitlit Võhma Linna Aukodanik. 
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Arengusuunad: 

 Informatsiooni edastatakse järgmiste kanalite kaudu: Võhma linna koduleht Internetis, 

Võhma Linnaleht jt ajakirjandusväljaanded, raadiojaamad (Kuma jt), teadetetahvlid, 

kaabeltelevisioon (MTÜ Võhma Ekraan), meililistid, raamatukogu. Sihtgruppidele 

antakse teavet ka otsepostituse teel, koolitustel ja teabepäevadel. Samuti on võimalus 

tulla linnaametnike vastuvõtule. 

 Rakendada uusi innovaatilisi IT-lahendusi linnaelanike teenindamiseks: e-teenused, 

asutustevaheline dokumendiregister jne. 

Eesmärk 1: Võhma linn on haldussuutlik ja efektiivne omavalitsusüksus. 

Mõõdikud: Omavalitsusüksuste haldussuutlikkuse võimekuse indeksi järgi on Võhma linn 

saavutanud kõrgema indeksi. 

Tegevused: 

 Ühine arengu kavandamine toimub tiheda infovahetuse teel linnavolikogu, linnavalitsuse 

ja hallatavate asutuste vahel. 

 Avalike teenuste osutamine toimub pädeva ja motiveeritud teenistus- ja töötajaskonna 

poolt. 

 Konservatiivse personalipoliitika ja palgapoliitika juurutamine. 

Eesmärk 2: Linna juhtimine on avatud ja kodanikud otsustamisprotsessi kaasatud. 

Mõõdikud: Linnaelanikud on küsitluse tulemusel kaasamisega rahul. 

Tegevused: 

 Linna kodulehekülje süsteemne arendamine ja haldamine. 

 Aktiivse koostöö jätkamine kodanikeühenduste ja huvigruppidega. 

 Linnaelu ja kogukonda puudutavates olulistes küsimustes rahva arvamuse küsimine. 

 Linnaelanike kaasamine piirkonna planeerimisse ja arendamisse. 

 

3.3 Piirkondlik koostöö ja haldusreform 

Võhma linn asub territoriaalselt Kõo valla, Suure-Jaani valla ja Türi valla vahel. 

Terviklikku haldusreformi kava ei ole riigi tasandil esitatud ja seetõttu saab lähtuda üksnes 

Vabariigi Valitsuse 2004. a määrusest. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 

määrusele nr 313 „Kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa“ kuulub 

Võhma linn ühte ühinemispiirkonda Imavere valla, Kabala valla, Kõo vallaga. Eelpool nimetatud 

loetelust on Kabala vald ühinenud 23. oktoobril 2005. aastal Türi vallaga. Seega tähendaks uue 

omavalitsuse moodustamine Pilistvere kihelkonna omavalitsuste baasil Türi vallale piiride 

muutmist. 
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Haldusreformi põhimõtetest lähtudes alustati naaberomavalitsustega koostööd 2014. aastal, et 

kaaluda omavalitsuste ühinemist 2017. aastaks. Ettepanek haldusterritoriaalse korralduse 

muutmiseks esitati neljale omavalitsusele: ühinemisläbirääkimisteks Imavere vallale ja Kõo 

vallale ning piiride muutmiseks Suure-Jaani vallale ja Türi vallale. Ühinemisläbirääkimisi oli 

nõus alustama Kõo vald. Võhma linnal on mitmeid võimalikke alternatiive, mida tuleb kaaluda 

haldusreformi kontekstis. 

Haldusterritoriaalse reformi seisukohast oleks kõige loogilisem lahendus omavalitsuste 

ühinemine järgmiselt: Kõo ja Türi valla endine Kabala vald, Võhma linn ja osa Suure-Jaani 

vallast kuni Navesti jõeni. Kaaluda võiks ka Imavere valla osalist või täielikku ühinemist. 

Tekkinud on olukord, kus Võhma linna tagamaad on loomulikust tõmbekeskusest eraldatud 

(välja arvatud Kõo vald) ning ainukese lahendusena näeme seadusandluse muutmist, mis 

võimaldaks ka juba liitunud omavalitsuste osadel suurtest valdadest eralduda. Igasugusele 

ühinemisele peavad eelnema analüüsid, selgitused omavalitsuste elanikele ja rahvaküsitlused. 

Haldusstruktuur, sellele vastavad töökohad ja funktsioonid tulevad ümber korraldada 

haldusreformi käigus. 

Arengusuunad: 

 Jätkamine iseseisva kohaliku omavalitsuse üksusena. 

 Ühinemine Kõo vallaga. See on võimalikest haldusreformi lahendustest kõige loogilisem, 

kuid kas see on ka efektiivne, seda tuleb analüüsida läbirääkimiste käigus. 

  Ühinemine endise Pilistvere kihelkonna omavalitsustega: Imavere vald, Kõo vald, Türi 

valla endine Kabala valla piirkond. Põhja-Viljandimaal on aja jooksul välja kujunenud 

ühtne sotsiaal-majanduslik piirkond, kus piirkonna elanike jaoks on olemas kõik 

vajalikud teenused: lasteaiad, koolid, sotsiaalhoolekande asutused, surnuaed, kirik jne. 

Aja jooksul väljakujunenud piirkond kattub kunagise Pilistvere kihelkonna piiridega. 

 Ühinemine Suure-Jaani ja Viljandi vallaga ning Viljandi linnaga: mitmetasandiline 

tõmbekeskus, kus kogu maakonda puudutavad ning elanikele igapäevaselt mittevajalike 

teenuste korraldamisega seotud ülesanded (haigla, ühistransport, planeeringud jms) 

oleksid koondatud Viljandisse. 

 

Eesmärk 1: Tõhus koostöö piirkonna kohalike omavalitsustega haldusreformi eesmärgil. 

Mõõdikud: läbiviidud haldusreform  

Tegevused: Ühinemisläbirääkimiste pidamine piirkonna omavalitsustega. 

Võhma linn teeb tihedat koostööd järgmiste osapooltega: Viljandi Maavalitsus, Viljandimaa 

Omavalitsuste Liit, MTÜ Võrtsjärve Ühendus, MTÜ Koolituskeskus VILKO ja MTÜ Kesk-

Eesti Jäätmehoolduskeskus. Linn on Eesti Linnade Liidu liige. Tihe koostöö on Kaitseliiduga ja 
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kohaliku abipolitseinikuga. Linnal puudub kalmistu ja seetõttu tehakse koostööd Pilistvere ja 

Suure-Jaani pastoraatidega. 

Võhma linn kuulub 2006. aastal asutatud mittetulundusühingusse Võrtsjärve Ühendus, kuhu 

lisaks Võhma linnale kuuluvad veel Kõo, Saarepeedi, Viiratsi, Kolga-Jaani, Tarvastu vald 

Viljandimaalt, Rannu ja Rõngu vald Tartumaalt ning iga omavalitsuse territooriumil tegutsev üks 

ettevõtja ja üks mittetulundusühing. Võrtsjärve Ühendus arendab kohaliku algatuse kaudu ühist 

tegevuspiirkonda, mis moodustub ühiste majanduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete huvidega 

Võrtsjärve läheduses asuvate omavalitsuste territooriumist, tuginedes avaliku, era- ja 

mittetulundusliku sektori partnerlusele ja koostööle. Ühenduse kaudu saavad Võhma inimesed 

taotleda raha maaelu ja väikeettevõtlust toetavast Leaderi toetusprogrammist. Leaderi-

programmi periood hõlmab aastaid 2014–2020. Võhma linnast kuuluvad ühingusse lisaks 

linnavalitsusele MTÜ Võhma Ajaloo Sõprade Selts, MTÜ Pisipõnnid, MTÜ Sinule, OÜ Timori, 

OÜ Prenton ja OÜ Gift Line. 

Eesmärk 2: Tõhus koostöö teiste kohalike omavalitsustega. 

Mõõdikud: Läbiviidud ühisprojektid, uued algatused. Koostöö ja infovahetuse jätkamine teiste 

kohalike omavalitsustega. 

Tegevused: 

 Osalemine MTÜ Võrtsjärve Ühendus töös. 

 Osalemine Viljandimaa Omavalitsuste Liidu töös. 

 

3.4 Linna kuvand, reklaam 

Võhma peamine turunduseesmärk on kujundada ja hoida linna head mainet ning tuntust. Linna 

turundussuhtlus suunab info liikumist elanike, meedia, koostööpartnerite ja teiste linna 

tegevusest huvitatute vahel. Elanike ja teiste sidusgruppidega suhtlus ja partnerlus on tähtsal 

kohal kõigis linna tegevustes. Turundussuhtlus on aktiivne ja avatud, toetades võhmalaste 

kogukonnatunnet ja heaolu. Linn teeb turundusalast koostööd kõigi organisatsioonidega, kes 

soovivad Võhmat Eestis ja kaugemal nähtavamaks muuta. Võhma ettevõtted ja 

mittetulundusühingud võivad linnas üles panna oma reklaame. Linnavalitsus ei rakenda 

reklaamimaksu. 

Linnaelanikele ja teistele sidusrühmadele suunatud aktiivse turundusmeetmestikuga (nt 

reklaamikampaaniad, messidel ja muudel sündmustel osalemine) tugevdatakse linna 
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külgetõmbejõudu ja head imagot. Oluline roll on elektroonilisel meedial, linnal on oma koduleht: 

vohma.kovtp.ee, mida uuendatakse järjepidevalt. Kodulehele on koondatud info linna sündmuste 

kohta, pressiteated, avalduste vormid, arengukavad ja muu informatsioon. Facebookis on avatud 

Võhma linna grupp, millega võivad liituda kõik soovijad. Meedia vahendusel antakse teada linna 

sündmustest ja teenustest, kasutades ohtralt pildimaterjali. 

Linnavalitsus ja -volikogu korraldavad linnarahvaga kohtumisi, et teavitada Võhma 

arenguplaanidest, teenustest jne ning saada elanikelt tagasisidet. 

Turundustegevust toetatakse reklaammaterjalidega (nt mainetrükised) ja meenetega. 

Linnavalitsusel on plaanis uuendada oma graafilist ilmet. Linnale luuakse tunnuslause, mis 

kannab edasi linna positiivset kuvandit. Uut sümboolikat kasutatakse kõigis linna materjalides 

(trükistes, kodulehel, reklaammaterjalidel) ja asjaajamises. 

Eesmärk 1: Turundada ja hoida linna head mainet 

Mõõdikud: positiivsed uudised ja reklaammaterjalide arv 

Tegevused:  

 Võhma uue sümboolika väljatöötamiseks ideekonkursi korraldamine. 

 Suhtlemine meediaga: ajalehed, televisioon jne 

 Sümboolikamaterjalide/ meenete valmistamine 

 

Valdkonna üldine arengueesmärk: 

Võhma linna asjaajamine on aus ja avalik ning lähtub hea avaliku halduse põhimõtetest. 

 

http://www.vohma.kovtp.ee/
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4. HARIDUS 

Võhma linnas on kolm haridusasutust: Võhma lasteaed Mänguveski, Võhma Muusikakool ja 

Võhma Gümnaasium. 

 

4.1 Alusharidus 

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõikele 1 loob valla- või linnavalitsus kõigile 1,5–

7-aastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle 

vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. 

Lasteaed võimaldab tänapäevast alusharidust kõikidele Võhma lastele, tagades lastele turvalise ja 

lapsest lähtuva õppe- ja kasvukeskkonna, luues eeldused ja tingimused selleks, et lapsed 

omandaksid toimetuleku- ja õpioskused, väärtushinnangud ning käitumisnormid erinevates 

keskkondades hakkama saamiseks. 

Rahvastikuregistri andmetel on 01.04.2014. a seisuga Võhma linnas 0–6-aastaseid lapsi 55. 

Võhma lasteaed Mänguveski 

Linnas on üks koolieelne lasteasutus Võhma lasteaed Mänguveski. Lasteaed asub looduskaunis 

ja vaikses väikese liiklusega kohas linna ääres. 

Hoone on ehitatud 1979. aastal. Hoonet on rekonstrueeritud 2006. aastast: jalgtee rajamine 

koolipoolsest jalgväravast lasteaiahoones asuva päevakeskuse välisukseni ja parkla rajamine; 

2007. a rekonstrueeriti kaks rühmaruumi, paigaldati automaatne tulekahjusignalisatsioon; 2008. 

a soetati inventari; 2010. a rajati mänguväljak ja piirdeaed. Lasteaia hoone on kahekorruseline ja 

tehniliselt heas seisukorras. Hoones on kolm rühmaruumi, esimesel korrusel asuvad abiruumid, 

köök, kabinetid, saal. Samas majas asuvad I korrusel linnaraamatukogu ning päevakeskus ja 

lisaks on renoveeritud üks rühmaruum vajadusel lapsehoiuteenuse teostamiseks. Hetkel on antud 

ruumid kasutada viieks aastaks (kuni 2017) MTÜ Pisipõnnidele beebiklubi tegevuse 

korraldamiseks. MTÜ Pisipõnnid saab lasteaia tegevuses mitteosalevatele väikelastele ja nende 

vanematele pakkuda tegevusi projektipõhiselt. Hetkel järjepidevat tegevust ei toimu. 

Personali koosseisus on kaheksa lasteaiaõpetajat (kuus rühmaõpetajat ja üks muusika- ning üks 

liikumisõpetaja), kolm õpetaja abi, majandamist abistavaid töötajaid kolm ja lasteaia direktor. 
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Probleemiks on lasteaiatöötajate madal palk. Võrreldes Viljandi maakonna lasteaiaõpetajate 

palga tasemega on Võhma lasteaiaõpetajate palk üks maakonna madalamaid. Selline palk ei 

motiveeri töötajaid. Lasteaia juures tegutseb viieliikmeline hoolekogu. Hoolekogu on alaliselt 

tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja 

huvidele ning teeb sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 

Lastele on tagatud soodne arengukeskkond mitmekesiste kasvatusmeetodite ning õppe- ja 

mänguvahendite olemasoluga, töötingimused rühmaruumides vastavad tänapäeva nõuetele. 

Lasteaia läheduses asuvad  kool, raamatukogu ja spordihoone. Väga hästi toimib asutuste 

omavaheline koostöö. 

Võhma lasteaia Mänguveski teeninduspiirkond on Võhma linn. Käesoleval aastal on laste arv 

kasvanud, nagu näitab joonis 4. 

 

Joonis 4. Võhma lasteaias Mänguveski käivate laste arv seisuga 1.05.2014 (Allikas: 

Statistikaamet) 

Võhma lasteaias on kolm rühma, mis moodustatakse ja komplekteeritakse vastavalt vajadustele 

ja võimalustele, arvestades vanemate soove. Väljastpoolt Võhma linna teeninduspiirkonda käib 

lasteaias 18 last. Võhma linna lapsi käib teiste omavalitsuste lasteaedades kolm (seisuga 

10.09.2014). 

Prognoosides lasteaiakohti esitatud avalduste (kuni 2016. aastani, k.a teistest omavalitsustest 

laekunud avaldused), sündide ja kooliminevate laste arvu põhjal, on tabelis 2 näha, et vajadus 

kolme lasteaiarühma järele on jätkuv. Edaspidi võib tekkida vajadus ka neljanda rühma 

avamiseks. 
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Tabel 2. Lasteaialaste prognoos 

Aasta Sündide arv Aasta Läheb kooli või lahkub Tuleb juurde 
Laste arv 

01.09. 

  2014 15 13 56 

2008 11 2015 17 17 56 

2009 9 2016 6 15 65 

2010 13 2017 10 13 68 

2011 12 2018 20 12 60 

Probleemiks võib lähituleviks olla, et Võhma linna lastele suudab omavalitsus tagada 

lasteaiakoha, kuid ümberkaudsetest omavalitsustest (Kõo vald, Suure-Jaani vald ja Türi vald) 

enam lapsi lasteaeda võtta ei saa, kuna linna enda vajadus on suur. 

Arengusuunad: 

 Tulevikus võib olla vajadus ühe uue rühma avamiseks, milleks saab kasutada hetkel 

MTÜ-le renditud ruume. 

 Lasteaiaõpetajate ja muu personali järk-järguline palgatõus. 

 Pidev hoone renoveerimine ja kaasajastamine. 

 Õuelala teede asfalteerimine. 

Eesmärk 1: Võhma linnas tagatakse kõigile elanike registris olevatele soovijatele (vanuses 

1,5–7 aastat) lasteaiakohad ja antakse nõuetele vastavat alusharidust. 

Mõõdikud: Võhma linna lasteaiakohtade järjekorras olevad lapsed saavad soovitud ajal koha 

linna lasteaias, töötajate töötasu tõus. 

Tegevused: 

 Lasteaia arengukava täitmine, ülevaatamine ja uuendamine. 

 Vajadusel ühe rühmaruumi sisustamine ja selles neljanda rühma avamine või 

lastehoiuteenuse pakkumine. 

 Sõimerühmades osaajaliste kohtade võimaldamine. 

 Linna haridusasutustes lapsevanemate plaanipärane ja järjekindel koolitamine. 

 Personali palgatõus vastavalt võimalustele, mis vaadatakse üle iga aasta eelarve 

koostamise käigus. 

Eesmärk 2: Lasteaia poolt pakutav haridus vastab kaasaja nõuetele ja tingimustele. 

Mõõdikud: korrastatud objektid. 

Tegevused: 

 Lasteaia õueala täiendamine erinevate rajatistega: õuesõppeklass, mänguväljaku 

atraktsioonid. 

 Õueala teede asfalteerimine. 

 Lasteaiahoone renoveerimine ja muutmine energiatõhusamaks. 
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4.2 Põhi- ja gümnaasiumiharidus 

Kool on piirkonna identiteedi kujundamiseks oluline asutus. Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 

kohaselt on kohalik omavalitsus kohustatud tagama õppimisvõimalused igale koolikohustuslikus 

eas lapsele. Omavalitsus võib koolikoha tagada oma linna koolis või tasudes pearaha teiste 

kohalike omavalitsuste üksustele. 

Võhma linnas elab 01.04.2014 seisuga kokku 101 põhikooliealist last. 

Võhma Gümnaasium 

Võhma linnas eksisteerib munitsipaal-üldhariduskoolina Võhma Gümnaasium. 

Gümnaasiumihoone on ehitatud kahes järgus: 1974. ja 1989. aastal. Kool on 3-korruseline ja 

võimaldaks ruumi poolest õpetada 500 last. 

Koolis on 20 klassiruumi, neist 13 ainekabinetti, õppeköök, söökla, raamatukogu, 

pikapäevarühma ruum, muuseumituba, aula, kooliõe kabinet. Lisaks on ruumid talveaiale, 

õpilaskodule ja muusikakoolile. 

Viimase kolme aasta jooksul on remonditud söökla ja köök. Koolil on uus spordihoone, milles 

on spordisaal, jõusaal, maadlussaal. 2011. aastal paigaldati staadionile jooksurajakate ning kooli 

juurde rajati skatepark. Pidevalt on tehtud väiksemaid remonttöid klassides ning abiruumides. 

Töökeskkond vastab tuleohutus- ja tervisekaitsenõuetele. Osaliselt ei vasta nõuetele ventilatsioon 

ja valgustus. 

Hooldusremondiga on pidevalt parandatud ruumide olukorda: osaliselt on uuendatud 

küttesüsteem, remonditud on enamik klassiruume. Remonditud ruumides on vahetatud 

elektrisüsteem ja koolimööbel. Koridorid ja trepikojad vajavad remonti. Kooli hoone kohta on 

koostatud energiaaudit. Kooli on paigaldatud elektrooniline valvesüsteem ja automaatne 

tulekahju signalisatsioon (ATS). 

Uuendamist vajab erinevate klassiruumide, õppeköögi ja aula mööbel ning valgustus- ja 

ventilatsioonisüsteem. Remonti vajavad koridorid ja trepikojad. 

Vastavalt õppekavast tulenevatele nõuetele on sisustatud kooli kodunduse, käsitöö ja poiste 

tööõpetuse klassid (vajab paremat ruumilahendust). 
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Koolihoonet on pidevalt remonditud, kuid hoone on väga suur ja ebapraktiline. Kuna laste arv on 

vähenenud, siis ei kasutata paljusid ruume. Vajalik on koolihoone terviklik renoveerimine, sh 

ruumiplaneeringu paremaks muutmine ja hoone muutmine energiasäästlikumaks. 

01.09.2014 astus Võhma Gümnaasiumi 1. klassi 14 last. Töötab 20 õpetajat, tugispetsialistid ja 

abipersonal. Vähenev laste arv tingib ka personalivajaduste ülevaatamise ja vajalike muudatuste 

tegemise. Koolil on 9-liikmeline hoolekogu. Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne 

on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate 

organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks 

ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

 

Joonis 5. Võhma gümnaasiumi õpilaste arv seisuga 1.05.2014 (Allikas: Statistikaamet) 

Võhma Gümnaasiumis õpib lisaks Võhma linnas elavatele lastele Suure-Jaani vallast seitse last, 

Kõo vallast kaheksa last ja Türi vallast 21 last. Nende omavalitsuste laste jaoks on Võhma kool 

elukohale lähemal kui nende enda vallasisene põhikool.  

Kool pakub erinevaid huvitegevusi. Tegutseb 16 huviringi. Kuna laste arv on koolis vähenenud, 

tuleks planeerida huviringe vastavalt laste huvidele ja vajadustele. 

2015. aasta suvest reorganiseeritakse Võhma Gümnaasium ümber Võhma Kooliks, mis hakkab 

andma üksnes põhiharidust. Käesoleval õppeaastal 2014/2015 õpib gümnaasiumiastmes  kolm 

õpilast. Gümnaasiumiharidust saavad Võhma noored omandada kodule lähimates koolides 

Suure-Jaanis, Viljandis, Põltsamaal või Türil. Oluline on toetada gümnaasiumiõpilaste transporti 

Võhmast. 
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Võhma koolis tegutseb õpilaskodu, mis pakub elamisvõimalust 12 lapsele. Õpilaskoduga 

tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja 

kasvatustingimused. Õpilaskodu ruumid vajavad lähiaastatel remonti. Kaaluda tuleks kooli 

edasisi eesmärke ja suundi, kas õpilaskodu vajadus jätkub ka edaspidi ja kas kool on suuteline 

tagama sellega kaasnevat vajadust tugispetsialistide osas. Õpilaskodu olemasolu tagab võimaluse 

võtta lapsi lisaks ümberkaudsetele omavalitsustele ka mujalt. Viljandi linnast õpib hetkel 

Võhmas viis last. 

Arengusuunad: 

 Koolihoone terviklik renoveerimine, sh kaaluda erinevate asutuste toomist koolimaja 

ruumidesse: raamatukogu, vaba aja keskus, noortekeskus. 

 2015/2016. õppeaastaks korraldatakse 1. juulist kuni 31. augustini 2015. aastal 

gümnaasium ümber põhikooliks. 

 Kaaluda õpilaskodu vajadust ja välja töötada arengusuunad. 

 Vajaliku personali komplekteerimine koolis ja palgapoliitika kujundamine. 

Eesmärk 1: Võhma linnas elavatel koolikohustuslikel õpilastel on põhihariduse 

omandamise võimalus oma linna koolis, nõuetele vastava õppekava ning kvalifitseeritud 

kaadriga ja nõuetele vastavas koolimajas. 

Mõõdikud: Kõigile Võhma linnas koolikohustuslikele õpilastele on tagatud põhihariduse 

omandamise võimalus linna koolis. Koolil on nõuetele vastav õppekava. Võhma kool ja rajatised 

vastavad õigusaktide nõuetele. 

Tegevused: 

 Kooli arengukava  täitmine, ülevaatamine ja uuendamine. 

 Linna koolivõrgu korrastamine. 

 Kooli õppekava täitmiseks turvalisuse, tervisekaitse- ja õppekavanõuetele vastava 

õppekeskkonna olemasolu tagamine, õppekeskkonna kaasajastamine. 

 Linna haridusasutustes lapsevanemate plaanipärane ja järjekindel koolitamine. 

 Koolihoone eskiisprojekti koostamine ruumiplaneeringu muutmiseks: hallatavate 

asutuste (raamatukogu, vaba aja keskus, noortekeskus) toomine koolihoonesse. 

 Õpilaskodu arendamine. 

 Koolihoone renoveerimine arvestades energiasäästu ja energiatõhususe nõudeid. 

Eesmärk 2: Võhma linna õpilastele on tagatud võimalus omandada statsionaarses õppes 

üldkeskharidus mujal koolides. 

Mõõdikud: Mujal statsionaarse õppega üldkeskhariduse omandamist võimaldavates koolides 

käivatele õpilastele tagatakse vähemalt ühe sõidusuuna kompensatsioon. 

Tegevused: 

 Võhma kooli võimekuse tagamine erinevate õppesuundade arendamisel. 
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 Koostöö arendamine vilistlaste, ettevõtjate ja kõrgkoolidega konkurentsivõimelise 

hariduse andmiseks. 

 Teiste omavalitsuste koolides ja kutseharidust õppivatele õpilastele sõidusoodustuste 

tagamine. 

 

4.3 Huviharidus 

Võhma Muusikakool 

Võhma linnas pakub huviharidust Võhma Muusikakool. 10.09.2014 seisuga on muusikakoolis 

36 õpilast (vt joonis 6) ja 6 õpetajat. 

 

Joonis 6. Muusikakooli õpilaste arv eriala lõikes 

Võhma Gümnaasiumis õppivaid õpilasi käib muusikakoolis 28 last, Kõo vallast neli last, Suure-

Jaani vallast neli last. 

Muusikakooli ruumid paiknevad Võhma Gümnaasiumi kompleksis. Koolil on kolm klassiruumi 

ja esinemisteks kasutatakse kooli aulat. Klassiruumid on enamjaolt piisava suurusega, kuid 

seoses laste huviga pillimängu vastu ja sellest tuleneva õpilaskandidaatide arvu kasvuga on 

tekkinud lisaklassiruumide vajadus. 

Võhmas alustati muusikalise hariduse andmist 1990. aasta sügisel. Võhma muusikakoolis 

õpitakse viiulit, klassikalist ja elektrikitarri, klaverit, süntesaatorit, plokkflööti, saksofoni, 

trumme, solfedžot ja muusikalugu. Tulevikus on vaja investeerida õppeklassidesse, vajadus on 

klaveri- ja akordioniklassi järele. Kooli eesmärk on tagada õpilastele professionaalne 

muusikaline haridus. 
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Muusikakooli edasine eesmärk on pakkuda laiapõhjalisemat muusikalist haridust: ansambliõpe, 

puhkpilliorkestri õpe. 2014–2015 on plaanis huviharidusena pakkuda puhkpilliõpet kaks korda 

nädalas. 

Arengusuunad:  

 Erinevate pillistuudiote loomine ja vajalike istrumentide soetamine. 

 Muusikakooli laiendamine 

Eesmärk 1: Võhma linna lastele on tagatud võimalus muusikaalase huvihariduse 

omandamiseks Võhma Muusikakoolis. 

Mõõdikud: Võhma Muusikakoolis on erinevatel erialadel võimalus õppida kuni 50 õpilasel. 

Tegevus: 

 Võhma Muusikakooli edasi arendamine ja tegevuse kaasajastamine. 

 Vajalike instrumentide soetamine. 

 

4.4 Elukestev õpe 

Elukestvaks õppimiseks nimetatakse pidevat eneseharimist ja ühiskonnaga kohandumist 

konkurentsis püsimiseks. Tänapäeva argielu iseloomustavad kiired muutused ühiskonnas ning 

tehnoloogia pidev areng, mistõttu on üha olulisem, et inimeste teadmised ja oskused käiksid 

nende muutustega kaasas. Nii muutuvad elukestev õpe ning haridus järjest olulisemaks. 

Tänapäeval toimuvate muutuste kiirus tingib pideva vajaduse oma teadmiste ja oskuste 

täiendamiseks ning uute omandamiseks, et tulla muutuvas maailmas toime. Õppimine ei saa 

piirduda vaid koolis erinevate astmete läbimisega, vaid toimub elukestvalt, nii 

formaalharidussüsteemiga paralleelselt kui ka tasemeharidusest lahkudes. Elukestev õppimine 

haarab kõiki elu jooksul ette võetud õppetegevusi, mille eesmärgiks on parandada ja täiendada 

oma teadmisi ja oskusi vastavalt iseenda, ühiskonna ja tööturu vajadustele. 

Kohalikus omavalitsuses on oluline, et pakutakse teadmisi ja tegevusi erinevale eluaeale. 

Koostöös mittetulundusühendustega on võimalik tegevusi organiseerida ja ellu viia. Võhmas 

pakuvad erinevaid tegevusi MTÜ Võhma Vaba Aja Selts, MTÜ Kanarbik ja MTÜ Võhma 

Ajaloo Sõprade Selts. 

Arengusuunad: 

 Elanikkonna vajaduste väljaselgitamine elukestva õppe raames. 

 Erinevate koolituste, õpitubade  korraldamine. 
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Eesmärk 1: Elukestvat õpet, õppimist ja haridust väärtustav keskkond. 

Mõõdikud: elanikkonna õpihuvi; elukestva õppe, hariduse ja õppimise tunnustamine eri 

väljundite kaudu; linna haridussüsteemis toimuvates ümber- ja täiendõppes osalejate arv; 

tasemeõppes osalejate arv. 

Tegevused: 

 Analüüsida regulaarselt ja sidustada kõigi eagruppide õppevõimalusi ja -kvaliteeti 

ning luua uusi võimalusi. 

 Nõustada elanikkonda (taseme- ja karjäärinõustamine), selgitada välja 

vabaharidusliku ja tööalase täiendkoolituse vajadus ning töötada välja ja rakendada 

õppeprogramme (Päevakeskus, Vaba Aja Keskus, Rajaleidja Keskus). 

 Viia läbi erinevaid õpitubasid ja pakkuda võimalusi eneseharimiseks. 

 

Valdkonna üldine arengueesmärk: 

Võhma linnas on terviklikult toimiv haridussüsteem, mis võimaldab omandada kvaliteetset alus-,  

põhi- ja huviharidust ning mida iseloomustab mitmekesine, avatud, ajakohane, loovust soosiv ja 

individuaalseid vajadusi arvestav õpikeskkond. Linna haridussüsteem toetab laste ja noorte 

kasvamist ja arenemist teadlikeks, väärtusi hindavateks, ettevõtlikeks ja loovateks, kodukohast 

hoolivateks, avatud meeltega, endaga hakkama saavateks maailmakodanikeks. Linna 

haridusasutuste võrk on hästi toimiv, kõigile kättesaadav, jätkusuutlik ja majanduslikult 

efektiivselt korraldatud. Haridusasutustes töötab kvalifitseeritud ja kõrge motivatsiooniga 

õpetajaskond, kellel on võimalus soodsas arengukeskkonnas tegelda iga lapsega. Pakutakse 

erinevaid võimalusi elukestvaks õppes. 
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5. KULTUUR, SPORT, NOORSOOTÖÖ, VABA AEG 

Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on rahvuse, rahva- ja kõrgkultuuri säilitamine, kaitsmine ja 

edendamine ning rahvuskultuuri viljelemiseks vastavate tingimuste loomine. 

Võhma linna oluliseks ülesandeks on toetada noorsootöö- ja kultuurialaseid tegevusi. Aidata 

kaasa kolmanda sektori organisatsioonide ja kodanikuühiskonna edendamisele. 

 

5.1 Võhma Linnaraamatukogu 

Võhma Linnaraamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, Võhma 

linnaraamatukogu põhimäärusest (vastu võetud Võhma Linnavolikogu 30.06.2006 määrusega nr 

15) ja Võhma Linnaraamatukogu kasutamise eeskirjast (vastu võetud Võhma Linnavolikogu 

25.03.2010 määrusega nr 7). Raamatukogu teeninduspiirkond on Võhma linn. 

Raamatukogu eesmärk on tagada elanike vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, 

teadmistele ja kultuurile ning toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. 

Linna raamatukogu koos avatud internetipunktiga paikneb Veski tänaval, samas majas 

päevakeskuse ja lasteaiaga. Ruumid on heas seisukorras. 2014. aastal korrastati lugemissaali ja 

tehti sanitaarremont töötajate puhkeruumis. 

Raamatukogus töötab kaks täiskohaga töötajat: direktor ja vanemraamatukoguhoidja. 

Raamatukogu töö hindamiseks ja tema tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks on 

moodustatud kolmeliikmeline linnaraamatukogu nõukogu. 

Avalikuks kasutamiseks on üks arvuti. Raamatukogus on võimalik teha koopiaid, printida ja 

skaneerida. 2013. aastal võeti kasutusele uus raamatukogu tarkvarasüsteem URRAM. 

Linnaraamatukogu raamatute fond on korrastatud. Teavikud on vöötkoodistatud. 

Komplekteerimisel lähtutakse oma lugejate huvist, raamatukogu võimalustest ja sellest, et 

raamatufond kajastaks võimalikult paljusid teemasid. 
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Tabel 3. Fondi üldseis 

Raamatuid: 

2011 2012 2013 

16425 17154 17837 

sellest ilukirjandus 11241 11676 12116 

2013. aastal on tellitud 40 erinevat nimetust ajakirju ja kuus ajalehte. 

Võhma linna elanike arv on viimastel aastatel vähenenud ja see kajastub ka raamatukogu 

külastatavuses (vt tabel 4). 

Tabel 4. Raamatukogu külastatavus 

Aasta 

Lugejate arv 

Laenutuste arv Külastuste arv  sh laste arv 

(kuni 16-a) 

2011 527 144 21 678 7408 

2012 480 128 20 664 7308 

2013 406 106 18 156 6065 

Lisaks linnaraamatukogule asub Võhma Gümnaasiumis kooliraamatukogu. Raamatukogu 

ruumid asuvad 3. korrusel ja vajavad remonti, samuti on ruumis talvisel ajal külm. Võhma 

Gümnaasiumi raamatukogus on avariiulitega lugemissaal ning raamatute laenutamise võimalus. 

Raamatukogu on varustatud interneti püsiühendusega. Õpilaste kasutuses on kaks arvutit. 

Raamatukogus on õppeklass, mida on võimalik kasutada erinevateks ainetundideks. Õpikute, 

töövihikute ja auviste hoiuks on loodud head tingimused. Teavikute üldarv: raamatuid 9087 eks, 

ajalehti 4 ja ajakirju 15 nimetust. Õpikuid on 10056 eks, auviseid 174 nimetust. 

Kooliraamatukogul on elektrooniline andmebaas. 

Kooliraamatukogu eesmärk on areneda õpikeskuseks, kus juhendatakse õpilasi teabe kasutamisel 

ja aidatakse kujundada õpioskusi. Raamatukogus tegutseb koolilehe toimetus, nooremate õpilaste 

jaoks on lugemispesa. 

Arengusuunad: 

 Tulevikus oleks otstarbekas viia raamatukogu koolihoonesse, ühendada kooli- ja 

linnaraamatukogu. 

 Raamatukogu kujundamine kaasaegseks teabe- ja infokeskuseks. 

 Mitmekülgse perioodikakogu soetamine vastavalt nõudlusele. 

 Üldkultuuriliste ja kirjanduslike ürituste läbiviimine. 

 Näituste ja väljapanekute korraldamine. 
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 Laste lugemishuvi suunamine ja tõstmine: raamatukogus ettelugemine, raamatute 

tutvustamispäev jne. 

 Järjepidev personali koolitamine ja töötajate töö väärtustamine. 

Eesmärk 1: Heal tasemel raamatukoguteenus on kättesaadav igale linnakodanikule. 

Mõõdikud: Võhma Linnaraamatukogu osutab teenust piirkonnas. Raamatukogu teenus vastab 

rahvaraamatukogu seadusele ja teistele raamatukogu tööd puudutavatele õigusaktidele. 

Tegevused: 

 Võhma linnaraamatukogu teenuste arendamine igale vanusegrupile: üritused, erinevad 

trükimeedia väljaanded, avalik internetiteenus. 

 Personali koolitamine ja töötajate väärtustamine. 

 Linna- ja kooliraamatukogu ühendamine. 

 

5.2 Kultuuritöö linnas 

5.2.1 Vaba Aja Keskus 

Vaba aja, kultuuri ja spordiga seonduvaid tegevusi Võhmas koordineerib ja haldab linna hallatav 

asutus Võhma Vaba Aja Keskus (VAK). VAK on asutatud 2014. aasta veebruaris ja põhimäärus 

on vastu võetud Võhma Linnavolikogu 19.02.2014 määrusega nr 2. 

VAKi eesmärgiks on luua Võhma linna elanikele vaba aja veetmise võimalused, koordineerida 

huvi-, kultuuri- ja sporditegevust ning noorsootööd, osutada sotsiaalteenuseid eakatele ja 

erivajadusega inimestele (VAK põhimäärus). VAK korraldab kontserte, rahvakalendri tähtpäeva 

üritusi, seltskonna- ja tantsuõhtuid, teatrietendusi, noortepidusid, filmiõhtuid, koolitusi jm 

üritusi. Kõige pikema traditsiooniga suurüritus Võhma linnas on Võhma linna päevad ja Kesk-

Eesti laat (esimest korda toimus 1997. aastal). Ürituste korraldamisel teeb VAK koostööd 

Võhma Linnavalitsuse, Võhma linna teiste hallatavate asutuste, tegutsevate MTÜ-de ja 

ettevõtetega ning naaberomavalitsustega. 

VAKi koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused: 

 Võhma Päevakeskus (Veski 11) 

Päevakeskuses osutatakse sotsiaalteenuseid, korraldatakse kultuuriüritusi, koolitusi, sportlikke 

tegevusi eakatele ja erivajadusega inimestele. 

 Kaarhalli noortetuba (Sepa 4) 
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Kaarhalli noortetoas saab korraldada noorte- ja spordiüritusi, tegutseb breiktantsu trenn. MTÜ 

Sinule pakub noortele vaba aja veetmise võimalust (uisuväljak, batuut jm atraktsioonid – 

tasulised) ning rendib ruume sünnipäevade pidamiseks. 

 Gümnaasiumi Spordihoone (Veski 12) 

Spordihoones korraldatakse õpilastele ja linna elanikele suunatud sporlikke tegevusi.  

VAK pakub erinevaid võimalusi loominguliste võimete ja oskuste arendamiseks. 

Keskuses on palgal juhataja, noorsoo- ja sporditöö spetsialist ning perenaine. Keskuse tegevust 

aitab korraldada nõukogu. 

2014. aastal tegutseb Võhma Vaba Aja Keskuses 14 huviringi, nende seas 

rahvakultuurikollektiivid, treeningrühmad ja klubid (vt tabel 5). 

Tabel 5. Võhma Vaba Aja Keskuses tegutsevad huvialaringid, treeningrühmad, 

rahvakultuurikollektiivid, klubid 2014. aastal 

Jrk nr Ringi nimetus Osalejate arv 

1. Segakoor Leelo 25 

2. Rahvatantsurühm Tald ja Apsat 8 

3. Rahvatantsurühm Lilleke 8 

4. Laste rahvatantsurühm Rukkilill 7 

5. Näitering Rassijad 10 

6. Jooga 20 

7. Käsitööring 8 

8. Rahvamuusika kollektiiv Pilistvere Pillimehed 7 

9. Saskuklubi 20 

10. Ansambel Elulõng  7 

11. Ansambel Laulurõõm 6 

12. Eakate klubi Elulõng 40 

13. Breiktantsu trenn 20 

14. VAK laululapsed 25 
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5.2.2 Võhma Muuseum 

2002. aastal asutati Võhma Ajaloo Sõprade Selts. Aastal 2008 rajati seltsi ettevõtmisel 

linnavalitsuse hoonesse Võhma Muuseum. Muuseum on avatud neljapäeviti kell 14.00–17.00. 

Muuseumis korraldatakse ajalooteemalisi üritusi ja näitusi. 

Linnarahva identiteedi ja kokkukuuluvustunde seisukohalt on oluline linna ja kihelkonna ajaloo 

ning kultuuripärandi süstematiseeritud uurimine ja kihelkonna ajaloo käsitlemine 

haridusasutustes. 

Kultuuritöö arengusuunad: 

 Ürituste korraldamiseks vabaõhulava rajamine. 

 Vaba Aja Keskuse, Võhma Linnaraamatukogu/kooli raamatukogu, Võhma Gümnaasiumi 

ja  muusikakooli koondamine ühte hoonesse. 

 Kultuuriteenuste ja huvialaringide valiku laiendamine. 

 Võhma Muuseumi kogude täiendamine ja kasutamine. 

 Koostöö arendamine naaberomavalitsuste kultuuriasutustega. 

 Võhma linna päevade ja Kesk-Eesti laada korraldamise traditsiooni jätkamine ja uute 

ideede genereerimine ürituse korraldamiseks. 

 Kultuurivahetus piiritaguste kultuurikollektiividega. 

 Linna kultuurisündmuste reklaamimine, linna meenete väljaarendamine. 

 Vabanevad Vaba Aja Keskuse ruumid annavad võimaluse kasutada ruume  

noortekeskusel või päevakeskusel. 

Eesmärk 1: Võhma linna elanikel on võimalused mitmekülgseks huvitegevuseks. 

Mõõdikud: Vaba Aja Keskuses töötavad mitmekülgseid tegevusvõimalusi pakkuvad ringid, 

kuhu on kaasatud erinevatest vanusegruppidest inimesed. 

Tegevused: 

 Erinevate huvitegevuskollektiivide toetamine ja tunnustamine. 

 Paindliku ja vajadusi arvestava hinnapoliitika jätkamine huvitegevuse valdkonnas. 

 Huviringide juhendajatele motiveeriv töötasu. 

 Käsitöötoa rajamine. 

Eesmärk 2: Toetada rahvakultuuriga tegelemist. 

Mõõdikud: Võhma linnas tegutsevad rahvakultuuri edendavad kollektiivid. 

Tegevused: 

 Võhma linna rahvakultuurikollektiivide tegevuse toetamine ja tunnustamine. 

 Võhma linna rahvakultuurikollektiivide juhendajatele motiveeriv töötasu. 

Eesmärk 3: Uute ja traditsiooniliste kultuurisündmuste korraldamine. 
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Mõõdikud: Võhma linnas korraldatakse kultuurisündmusi. Võhma linnas on olemas 

vabaõhulava. 

Tegevused: 

 Vabaõhulava rajamine Võhmasse (tervisepark, linnavalitsuse plats). 

 Võhma linna kultuurisündmuste reklaamimiseks paigaldatakse teadetetahvel. 

 Kultuurisündmuste korraldamisel tehakse koostööd naaberomavalitsuste ja piiritaguste 

kultuuriasutuste ning rahvakultuurikollektiividega. 

Eesmärk 4: Säilitada ja väärtustada Võhma linna ajalugu Võhma muuseumis. 

Mõõdikud: Võhma linna ajalooliste materjalide kogumine, säilitamine ja esitlemine on 

korraldatud. 

Tegevused: 

 Võhma linna ajalugu kajastavate materjalide kogumine, säilitamine Võhma Muuseumis 

ja eksponeerimine. 

 Elanikkonnale suunatud linna ajalugu tutvustavate projektide läbiviimine. 

 Linnaelanike kaasamine ajaloo talletamisesse. 

 Võhma Muuseumi eestvedava MTÜ Võhma Ajaloo Sõprade Seltsi toetamine. 

Eesmärk 5: Võhma linna hallatavate asutuste efektiivsemaks majandamiseks koondada 

Võhma Vaba Aja Keskuse tegevus ning Võhma Linnaraamatukogu Võhma kooli 

ruumidesse. 

Mõõdikud: Võhma Linnaraamatukogu on saanud Võhma koolis vajaliku suurusega ruumid ja 

need on raamatukogu tegevuseks kohandatud-remonditud. VAK, muusikakool on saanud kooli 

vajalikud ruumid huvialaringide ja rahvakultuurikollektiivide tegevuste jätkamiseks. Kooli saal 

ja lava on piisavalt suured ja heas korras, et korraldada linnarahvale erinevaid kultuurisündmusi. 

Tegevused: 

 Otsustada, millised kooli ruumid eraldada Võhma Linnaraamatukogule, muusikakoolile 

ja VAKile ringiruumideks. 

 Gümnaasiumi ruumide  renoveerimine. 

 Saali ja lava suuruse, tehniliste vajaduste välja selgitamine. 

 Saali ja lava remont/ehitus. 

 

5.3 Linna noorsootöö 

Võhma linnas korraldatakse noorsootööd vastavalt noorsootöö seadusele (RT I 2010, 44, 262), 

riiklikule noorsoopoliitikale ja maakondlikule noorsootöö arengukavale. Noorsootöö seaduse 

järgi on noorsootöö sihtgrupp 7–26-aastane noor. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, 



36 

sallivuse ja partnerluse põhimõttest. Noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel. Seisuga 

01.04. 2014 elab Võhma linnas rahvastikuregistri andmetel 295 noort (128 naist ja 167 meest). 

Noorsootööd linnas koordineerib Võhma Gümnaasium ja Vaba Aja Keskus (VAK). Hetkel 

puudub noortel eraldi noortekeskus, kuid olemasolev VAKi põhimäärus võimaldab noorsootööd 

teha avatud noortekeskuse põhimõtete alusel. Kuna puuduvad konkreetsed noortekeskuse 

ruumid, toimuvad korraldatavad noortesündmused vastavalt võimalustele ja vajadusele 

erinevates linnaasutustes. 

Tuginedes Võhma linna arengukava küsitluse kokkuvõttele (vt Lisa) ja noorte 

arvamuskohtumisele (vt Pilistvere Noorte Hääl, juuni 2014), tuuakse välja järgmised 

probleemid: 

 Puudub noortekeskus (noorte vaba aja veetmise koht); 

 Vähe üritusi noortele; 

 Vähene koostöö teiste noortega väljaspool Võhmat. 

Arengusuunad: 

 Noortekeskuse/-nurga loomine kindlate ruumide näol. 

 Noortevolikogu/nõukoja loomine noorte omaalgatuse ja -osaluse edendamiseks ning 

aktiivsemaks osaluseks Võhma linna elu edendamisel. 

 Koostöö edendamine erinevate noorteorganisatsioonide ja -ühingutega kohalikul, 

maakondlikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. 

Eesmärk 1: Võhma linnas on olemas eesmärgipäraselt toimiv noortekeskus, kus noorel on 

võimalik veeta vaba aega, osaleda sealsetes huviringides, algatada ja kaasa lüüa erinevates 

projektides jne. Noortekeskuse alt korraldatakse noortesündmusi, mida külastavad lisaks 

kohalikele noortele ka ümbruskonna noored. 

Mõõdikud: Noortekeskuse tarbeks on leitud sobilikud ruumid. Olemas on vastav inventar vaba 

aja sisustamiseks. Kohapeal töötab noorsootöötaja, kes koordineerib noortetegevusi, sh projekte, 

huvitegevust noortekeskuses ja noortesündmusi. Noorte aktiivne osalemine ja nende ideede 

toetamine. 

Tegevused: 

 Noortekeskuse ruumide leidmine/kindlaks määramine. 

 Noortekeskuse ruumide renoveerimine/remont. 

 Sobiliku inventari (sh mööbel, õppevahendid, meelelahutusvahendid jne) soetamine 

noortekeskusesse. 

 Noorte järjepidev koolitamine ja projektidesse kaasamine julgustamaks nende 

omaalgatust. 

 Noorte sündmuste ja projektide järjepidev toetamine. 

 Aktiivsete noorte tunnustamine ja toetamine. 
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Eesmärk 2: Noored on kaasatud ja osalevad aktiivselt Võhma linna elu edendamisel. 

Mõõdikud: Võhmas toimib noortevolikogu/nõukoda, mis on kaasatud otsustusprotsessidesse 

noortevaldkonnas. Noortevolikogu/nõukoda osaleb aktiivselt ülelinnalistes projektides. 

Tegevused: 

 Noortevolikogu/nõukoja loomine, eesmärkide ja perspektiivide paikapanek. 

 Noortevolikogu/nõukoja kaasamine linna projektidesse ja sündmustesse. 

 Vastutuse andmine ja tunnustamine. 

 MoNo (mobiilne noorsootöö) propageerimine noorte seas. 

 

5.4 Sport 

Võhma linna spordivaldkonna prioriteet on edendada rahva- ja noortesporti. 

Võhma linnas korraldatakse sporditööd vastavalt spordiseadusele (RT I 2005, 22, 148), riiklikule 

spordipoliitikale ja maakondlikule sporditööarengukavale. Sporditegevust linnas koordineerib 

Vaba Aja Keskus, toetavad  MTÜ Spordiklubi Võhma, Võhma Gümnaasium, Võhma lasteaed 

Mänguveski. 

Võhma linna spordirajatised ja spordiharrastuste kohad on järgmised: 

 Võhma Gümnaasiumi staadion; 

 Võhma Gümnaasiumi spordikompleks, kuhu kuulub jõusaal, võimla ja maadlussaal; 

 liivaväljak; 

 tervisepark; 

 skatepark; 

 seikluspark; 

 petangiväljak. 

Lisaks gümnaasiumi spordisaalidele ja -väljakutele on Võhmas võimalik kasutada treeninguteks 

Vaba Aja Keskuse ja päevakeskuse ruume. 

Võhma linna elanikud osalevad väljaspool Võhmat toimuvates spordiringides: 

 SK Tääksi jalgpallipalliklubi: 

Osaleb ligikaudu 25 noort ja täiskasvanut jalgpallihuvilist. Treeningud toimuvad ka Võhmas: 1.–

4. ja 5.–9. kl. 

SK Tääksiga on sõlmitud koostöökokkulepe transpordi hüvitamiseks jalgpallimängudele. 

Vajadus on tekkinud kunstmuru väljaku järele, kuna siis oleks võimalus mängida aasta läbi. 

Lähimad väljakud asuvad Viljandis ja Paides. 

Seisuga 15.09.2014 osaleb: 
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 J-Street Tantsukool: hip-hop tantsijad; 3 last; 

 Viljandi Spordikool: iluvõimlejad, lauatennisistid, maadlejad; 7 last; 

 Mujal huvikoolides: 5 last. 

Võhma linn hüvitab õpilastele osalise õppemaksu ja toetab maakonnaliinidel sõitu tasuta 

sõidukaardiga, et õpilane saaks osaleda treeningutes. 

Nii õpilastel kui ka täiskasvanutel on võimalik valida erinevate spordiringide ja treeningrühmade 

vahel nagu võrkpall, jalgpall, käsipall, kergejõustik, petank, maadlus, jooga jne. 

Rühmatreeningud ja nende arv on pidevas muutumises vastavalt huvilistele. 

Linnas korraldatakse hulgaliselt avatud spordisündmusi, mis kaasavad linnarahvast nii võistlejate 

kui ka pealtvaatajatena. Toimuvad võistlused korv-, võrk- ja jalgpallis. Samuti viiakse läbi 

turniire lauatennises, petangis, mälumängus, males, kabes, kaardimängudes, koroona jt aladel. 

Toimuvad perespordipäevad. 

Võhma linna sportlased on esindatud ka väljaspool linna korraldatavatel spordisündmustel nagu 

Põltsamaa Jõemängud, Sakala mängud, Eesti linnade suve- ja talimängud, sõpruskohtumised ja 

turniirid naabervaldadega jne. 

Kitsaskohtadena saab välja tuua mitmete spordiringide varjusurma, kuna puudub aktiivne 

eestvedaja või treener. Paljud spordiharrastajad osalevad treeningutel väljaspool Võhmat ning 

linna enda spordihoone ei leia seeläbi piisavas mahus kasutust. Puudub ühtne huvihariduse 

toetamise kord. 

Arengusuunad: 

 Juba toimivate ja töösolevate spordiringide tegevuste motiveerimine ja toetamine. 

 Populaarsemate spordiringide taaselustamine läbi uute treenerite või eestvedajate 

leidmise. 

 Uute treenerite/eestvedajate motiveerimine ja toetamine erinevate ressursside kaudu. 

 Spordihoone aktiivsem kasutuselevõtt ning inventari järjepidev uuendamine ja 

korrashoid. 

 Suusa-, jooksu-, terviseraja välja arendamine.  

 Võhma spordihoone koos gümnaasiumi õpilaskoduga saab luua suurepäraseid võimalusi 

spordilaagrite korraldamiseks koolivaheaegadel. 

Eesmärk 1: Spordiringid on motiveeritud koos käima ja tegutsema. 

Mõõdikud: Spordiringe toetatakse läbi erinevate ressursside. 

Tegevused: 

 Spordiringide, -võistluste, -laagrite ja sõpruskohtumiste toetamine läbi erinevate 

ressursside (ruumid, rahaline toetus jne). 
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 Treenerite/eestvedajate (täiend)koolitamine. 

 Huvihariduse toetamise korra välja töötamine. 

Eesmärk 2: Spordiringid, millele leidub piisavalt huvilisi, on leidnud endale 

treeneri/eestvedaja. 

Mõõdikud: Toimuvad korrapärased treeningud. 

Tegevused: 

 Treeneri/eestvedaja leidmine ja motiveerimine läbi erinevate ressursside. 

 Tutvustavate/taaselustavate sündmuste korraldamine vastavalt spordialale. 

 Spordiringi toetamine (võistluste, laagrite ja sõpruskohtumiste korraldamine). 

 Treenerite/eestvedajate (täiend)koolitamine. 

Eesmärk 3: Võhma spordihoone inventar vastab kõigile nõudmistele ning pakub erinevaid 

sportimisvõimalusi. 

Mõõdikud: Spordiinventar on heas korras, kasutuskõlblik ja pidevalt täienev ja uuenev. 

Tegevused: 

 Spordivarustuse inventuur. 

 Seadmete korrasoleku kontrollimine ja vajadusel remondi teostamine. 

 Uute seadmete ostuks rahastuse leidmine läbi linnavalitsuse, ettevõtete ja projektide 

toetuse ning soetamine vastavalt vajadusele ja nõudlusele. 

Eesmärk 4: Spordihoone ja staadioni võimaluste maksimaalne kasutamine. 

Mõõdikud: Hoones ja staadionil toimuvad lisaks gümnaasiumi kehalise kasvatuse tundidele ka 

spordiringid ja -laagrid. 

Tegevused: 

 Linna spordikalendri koostamine. 

 Laagrite jt ühisürituste planeerimine ja läbiviimine. 

 Spordisündmuste toetamine. 

 Võhma spordikompleksi väljareklaamimine spordilaagrite läbiviimiseks. 

 Kunstmuruväljaku rajamine koostöös Eesti Jalgpalli Liidu ja SK Tääksiga. 

Eesmärk 5: Võhmasse on rajatud kergliiklustee spordiharrastuste (rulluisutamine, 

rattasõit, jooks jne) tarbeks. 

Mõõdikud: Kergliiklustee on kasutusel. 

Tegevused: 

 Asukoha vajaduse väljaselgitamine. 

 Kergliiklustee rajamine spordiharrastuste (rulluisutamine, rattasõit, jooks jne) tarbeks. 
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Valdkonna üldine arengueesmärk: 

Võhma linn on kultuuritraditsioone ja ajaloolist pärandit hoidev, haritud elanikkonnaga linn, kus 

on tagatud võimalused kultuuri loomiseks ja tarbimiseks. Linnale on iseloomulikud 

jätkusuutlikud maineüritused ja kultuurisündmused. Traditsioone säilitav ning kultuuriloomet 

toetav ja arendav keskkond pakub laialdasi võimalusi elanikkonnale kultuuriga tegelemiseks. 

Linn on turvaline, spordisõbralik, valikuvõimalusi pakkuv, aktiivne ja hästi korraldatud 

sporditegevusega. Soositud on sportlik eluviis ja liikumine. Noortele on võimaldatud tegevused, 

nad on kaasatud ja neil on soov osaleda otsustes, mis nende elu ja ühiskonda puudutavad. 
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6. TERVISHOID JA SOTSIAALTÖÖ 

Kohaliku hoolekande tasandil korraldab linn laste, vanurite ja erivajadustega inimeste ning teiste 

vähekindlustatud inimeste sotsiaalhoolekannet, keda käsitletakse sotsiaalhoolekande seaduse 

alusel sotsiaalhoolekande subjektidena. 

Tabel 6. Võhma linna elanike sooline ja vanuseline koosseis seisuga 01.01.2014 

Elanike vanus Mehed Naised Kokku 

0–6 lapsed 26 29 55 

7–19 noored 93 68 161 

20–64 tööealised 419 365 784 

65+ vanaduspensionärid 108 270 378 

Kokku 646 732 1378 

Võhma linnas moodustavad 65-aastased ja vanemad inimesed 27% kogu elanikkonnast. Lapsi ja 

noori vanuses 7–19 on 11,7% ning kuni 6-aastaseid lapsi 4% elanikkonnast. 56% elanikkonnast 

on tööealised. 

Tabel 7. Demograafilised näitajad 

  Elanike arv Sünnid Surmad Iive 

2011 1538 14 24 -53 

2012 1487 12 24 -37 

2013 1450 6 28 -58 

Linna elama 2013. aastal saabus 51 ja lahkus 87 inimest. 

Demograafiliselt ei ole olukord linnas hea, kuna surmad ületavad sündide arvu. 

Elanikkonna vähenemine on kujunenud aastatega, noorte ja perede väljaränne on seotud linnas 

töökohtade vähesusega ning noorte edasi õppima asumisega mujale. 

 

6.1 Meditsiiniline teenindamine ja tervishoid 

Tervishoiutöö põhieesmärk on tagada kvaliteetne esmatasandi arstiabi. 
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Võhma linnas tegutseb üks iseseisev perearst Marika Sarits, kelle praksis hõlmab Võhma linna ja 

Kõo valda. Perearsti nimistu suurus on 2179 isikut. Personal (kaks arsti ja kaks pereõde) on 

kvalifitseeritud ja sertifitseeritud. Praksiste asukoht on Võhma. Ruumid kuuluvad perearstile ja 

asuvad korrusmajas Kalevi 2-48, kus perearstid võtavad vastu viiel päeval nädalas, lisaks on 

igapäevaselt olemas pereõde. 

Taastusravi võimalused kohapeal on minimaalsed. Perearsti teenust toetab koduõenduse teenus, 

mida pakutakse hetkel koostöös Lõhavare Hooldekeskusega. Linnas võiks olla tervisetuba, kus 

pakutakse teenustena massaazi, ravivõimlemist, vererõhu/suhkru mõõtmist ja erinevaid tervisega 

seotud tegevusi. Vajadus on arendada koduõenduse teenust edasi. Ambulatoorset eriarstiabi 

saavad elanikud kõige rohkem Viljandist, Põltsamaalt ja Tartust. Erakorralise meditsiini osakond 

on olemas Viljandis. 

Võhmas asub Tallinna tänav 17 Centrumi haruapteek ja on avatud tööpäevadel. Lähimad 

apteegid asuvad Suure-Jaanis, Põltsamaal ja Viljandis. 

Lisaks on Võhmas olemas hambaarst Kalevi tn 2 kortermajas. Teenust pakutakse kuuel päeval 

nädalas. 

Arenguvajadus: 

 Meditsiiniteenused on jaotunud linnas erinevatesse kohtadesse, kõiki teenuseid ei saa 

kätte ühest kohast. Perearstikeskuse välja arendamine: perearst, hambaarst ja 

koduõendus. 

Eesmärk 1: Elanikkonna tervist väärtustava elukeskkonna loomine. 

Mõõdikud: praksise suurus, elanikkonna küsitlus. 

Tegevused: 

 Esmatasandi perearstiteenuse tagamine, vajadusel uue tervisekeskuse rajamine – 

koondades teenused ühte hoonesse. 

 Koduõenduse arendamine ja tervisetoa loomine. 

 

6.2 Sotsiaalhoolekanne ja -teenused 

Sotsiaalhoolekande ülesanne on osutada isikule või perekonnale abi toimetulekuraskuste 

ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks ning kaasa aidata sotsiaalsete erivajadustega 

isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele. Sotsiaalhoolekande 
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organisatsioonilised, majanduslikud ja õiguslikud alused sätestab ning sotsiaalhoolekandes 

tekkivaid suhteid reguleerib sotsiaalhoolekande seadus. Sotsiaalhoolekande kolm peamist 

sihtgruppi on: lapsed, eakad ning puuetega- ja psüühiliste erivajadustega inimesed. 

Elanikkonna sotsiaalse kaitse küsimusega Võhma linnas tegelevad Võhma Linnavolikogu, 

Võhma Linnavolikogu sotsiaalkomisjon, Võhma Linnavalitsus, sotsiaalnõunik, kolm 

hooldustöötajat: kaks koduhooldustöötajat (avahooldaja) tegelevad koduhooldusega, üks 

hooldustöötaja tegeleb eakate päevakeskuses ja sotsiaalkorterite haldamisega. 

Võhma linnas reguleerivad sotsiaalvaldkonda järgmised õigusaktid: Sotsiaaltoetuste taotlemise, 

määramise ja maksmise kord Võhma linnas (vastu võetud 16.12.2010 määrusega nr 16); 

Sotsiaalteenuste vajaduse hindamise ja hooldajatoetuse maksmise kord Võhma linnas (vastu 

võetud 21.04.2005 määrusega nr 6), koduteenuse osutamise tingimused ja kord (vastu võetud 

20.06.2001 määrus nr 13), riigieelravest rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite 

ülejäägi kasutamise kord (24.09.2009 määrus nr 15), puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise, 

määramise ja maksmise kord (24.09.2009 määrus nr 14), sotsiaaleluruumide eraldamise  ja 

kasutamise korra kinnitamine (18.04.2002 määrus nr 4). 

Vajadus on välja töötada ja uuendada sotsiaalvaldkonda puudutavad õigusaktid. 

6.2.1 Lastehoolekanne 

Lastehoolekande korraldamiseks ja laste arenguks soodsa keskkonna kujundamiseks toetab 

linnavalitsus last ja lapsi kasvatavaid isikuid, tehes koostööd perekonnaliikmete ja teiste 

isikutega ning asjaomaste asutustega, määrab vajadusel lapsele või last kasvatavale isikule 

tugiisiku või hooldusperekonna, korraldab lapse eestkostet ning aitab korraldada lapsendamist. 

Eraldi lastekaitse töötajat linnas ei ole, kuid lastekaitsealase töö maht on suurenenud. Koolis on 

tööl sotsiaalpedagoog, kes tegeleb nii kasvatusraskustega lastega kui ka perede ja 

pereprobleemidega. Peamist alaealistega tehtavat kriminaalpreventatiivset tööd teeb kool. 

Vajadus on omavahelise sotsiaalvõrgustiku järgi. 

Perspektiivis oleks võimalik lastekaitsetööd jagada mitme omavalitsuse vahel: Kõo, Imavere ja 

Võhma. 

Seisuga 01.08.2014 saab peretoetusi 186 peret. Võhma linnas on kaks vanemliku hoolitsuseta 

last paigutatud hooldusperedesse. Erivajadustega laste koolides õpib neli last ja viiele lapsele on 

määratud toimetulekuõpe. Kolme lapsega peresid on 10, nelja lapsega peresid on seitse, viie 
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lapsega peresid on kaks ja emapalga saajaid 12. Linn annab sünnitoetust (150 eurot). Lisaks 

toimub igal aastal detsembris laste vastuvõtt peredele, kus on sündinud uus ilmakodanik. 

Arenguvajadus: 

 Tegelemine probleemsete laste, noorte ja peredega koostöös kooli sotsiaalpedagoogiga. 

 Lastekaitsespetsialisti tööle võtmine. 

Eesmärk 1: Sotsiaalhoolekandealane info on linnaelanikele kättesaadav ja 

sotsiaalhoolekande sihtgruppidele suunatud ennetustöö tulemuslik. 

Mõõdikud: Riskirühmade andmebaasi olemasolu ja neile suunatud tegevused. Jagatud info 

kodulehel, linnalehes, trükistes. Korraldatud koolitused, infopäevad ja laagrid. Koolikohustuse 

mittetäitjate ja alaealiste komisjoni suunatud laste arv on vähenenud. 

Tegevused: 

 Sotsiaalhoolekande info edastamine erinevates kanalites. 

 Erinevate küsitluste korraldamine sotsiaalvaldkonna teemadel. 

 Potentsiaalsete abivajajate väljaselgitamiseks info vahetamine mittetulundusühenduste ja 

linnas tegutsevate asutuste ja ettevõtetega. 

 Riskikäitumisega lastele koolituste korraldamine ja laagrites osalemise toetamine. 

 Alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks koostöö kooli, sotsiaalnõuniku ja politseiga. 

6.2.2 Puuetega inimeste hoolekanne 

Puuetega inimeste hoolekandeteenuste osutamise eest vastutab eelkõige kohalik omavalitsus, kes 

tagab parima abi kättesaadavuse puuetega inimestele. 

Võhma linnas on 01.01.2014 seisuga 378 vanadus- ja töövõimetuspensionäri. Vanaduspensioni 

(sh rahvapension ja töövõimetuspension) saab ligikaudu 555 inimest, töövõimetuspensionäre 120 

(neist puudega lapsi 12). 

Hooldajatoetust makstakse neljale puudega lapse hooldajale ja üheksale sügava või raske 

puudega isiku hooldajale. Linnas on viis piiratud teovõimega isikut, kellest kahele on määratud 

eestkostjaks linn. Erihoolekande teenust saavad kuus isikut, kes on paigutatud erinevatesse 

hooldekodudesse. Lisaks on üks isik kogukonna elamise teenusel ja üks toetatud elamise 

teenusel. 

Puuetega inimestele, eakatele ja lastele, kes vajavad proteese, ortopeedilisi ja muid abivahendeid, 

kompenseerib riik 50–90% abivahendi maksumusest. Madala sissetulekuga inimeste omaosalust 

hetkel linn eraldi korra järgi ei toeta. Taotlus vaadatakse läbi juhtumipõhiselt ja toetust antakse 

ühekordse toetusena. 
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Linnavalitsus ei väljasta isikliku abivahendi kaarti abi-, hooldus- ja rehabilitatsioonivahendite 

soodushinnaga ostmiseks nii erivajadusega lastele kui täiskasvanutele. Vajadusel saadakse kaart 

Viljandi Maavalitsusest. 2013. aasta lõpuks oli SA Eesti Puuetega Inimeste Fondist tellitud ja 

väljastatud 16 puudega inimese parkimiskaarti, kehtivaid 12. 

Alates 1991. a hakati Võhma linnas osutama koduhooldusteenust. Teenuse kasutajate arv on 

aastaajast sõltuvalt kõikuv. 

Hetkel viibib hooldekodudes viis Võhma linna elanikku. Hooldekodu teenust ostetakse 

ümberkaudsetest hoolekande asutustest: SA Viljandi Haigla hooldusõendus, SA Lõhavere Ravi- 

ja Hooldekeskus, SA Lõuna-Eesti Hooldekeskus Hellenurme Mõis ja Lõuna-Eesti 

Hooldekeskuse Karksi Kodu. Koostööd tehakse erinevate maakondlike- ja teiste hooldus-/ 

taastusravi osakondadega, MTÜdega: Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, MTÜ Singel, MTÜ Teeme jne. 

Samuti osaletakse naaberomavalitsustega ühisprojektides, loomaks uusi sotsiaalteenuseid. 

6.2.3 Eakate sotsiaalhoolekanne 

Eakate sotsiaalhoolekande korraldamisel on oluline ennetus- ja võrgustikutöö, mille tulemusel 

selgitatakse välja potentsiaalsed abivajajad. Toimiv koostöö on perearstide ja haiglate 

sotsiaaltöötajatega. Samuti on linnaelanikud informeerinud sotsiaalhoolekande spetsialiste linnas 

elavatest abi vajavatest eakatest. 

Võhma Päevakeskus 

Võhma linnas lasteaia ja raamatukoguga ühes hoones asub päevakeskus, mis ei ole eraldi 

eelarveline hallatav asutus. Päevakeskusel on kasutada tegevusruum, kööginurk, pesupesemise- 

ja duširuum. Ruumid on heas seisukorras. 

Päevakeskuse poolt pakutakse 2014. aastal erinevaid teenuseid eakatele ja teistele abivajajatele. 

Pakutavad tugiteenused on: duši kasutamine, pesu pesemine ja toitlustamise vahendamine. Pidev 

teenustetarbijate suurenev arv näitab, et päevakeskust oleks vaja edasi arendada iseseisva 

asutusena. Võhmas ei osutata erihoolekandeteenuseid (igapäevaelu toetamise teenust) ja toetatud 

elamise teenust. Hetkel puudub tegevusjuhendaja psüühiliste erivajadustega inimestele. 

Võimalus pakkuda elanikkonnale erinevaid sotsiaalseid teenuseid tingib vajaduse päevakeskuse 

edasiarendamiseks. 
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Aktiivselt tegutseb linnas eakate klubi Elulõng, kus lisaks igakuulistele klubi kokkusaamistele 

osaletakse ka erinevates huvialaringides. Traditsiooniks on saanud eakate jõululõunad, erinevate 

tähtpäevade tähistamised. Üritusel osaleb ligi 20 eakat. 

Arenguvajadused: 

 Päevakeskuse teenuste arendamine. 

 Toetatud elamiseteenus. 

 Sotsiaaltoetuste korra üle vaatamine. 

6.2.4 Sotsiaaltoetused Võhma linnas 

Sotsiaaltoetust on saanud aasta jooksul 198 elanikku. Väikese sissetulekuga perekondadele 

riigieelarve vahenditest linna poolt makstakse toimetulekutoetus ja vajaduspõhist peretoetust. 

Toimetulekutoetuse saajaid linnas 01.07.2014 seisuga on kaheksa. 

Linn pakub erinevaid teenuseid, kuid kord selleks puudub. Teenuste osutamine toimub eelkõige 

koduteenuste ja hoolekandeteenuste abil. Isikliku abistaja teenust pakub meil MTÜ Teeme. 

Põhirõhk on pandud üksi elavatele eakatele. 

Sotsiaaltransporti pakutakse abivajajatele, kuid eraldi kord selleks puudub. Kohalik omavalitsus 

on kohustatud tagama võimaluse vajamineva transpordi kasutamiseks, liikumis- ja 

nägemisfunktsiooni kahjustusega ning vaimupuudega isikutele, kellel on kahjustusest või 

vaimupuudest tingitult takistusi isikliku või ühistranspordi kasutamisega; õppimiseks, 

töötamiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Sotsiaaltranspordi osutamisel on sõidud tasuta. 

Teenuse kasutajateks on erinevad sihtgrupid, kes vajavad transporti arsti juurde, haiglaravile või 

rehabilitatsiooniteenusele sõiduks. 

Linnal on hetkel kasutada kolm sotsiaalkorterit. Vajadus on sotsiaaleluruumide järgi. Hetkel on 

paigutatud eluruumi vajajad Tallinna 7 munitsipaalelamu hoonesse. Hoone kuulub linnale ja seal 

asub 8 korterit. Maja on kolmekordne, kuid kolmandat korrust enam kasutada ei saa. Maja on 

ahiküttega, puudub veesüsteem (maja kõrval kaev), majas on ühiskäimlad. Hetkel on kõik 

korterid hõivatud. Maja olukord on rahuldav. Välja vahetamist vajab katus ja avatäited. Maja ei 

ole ametlikult kinnitatud sotsiaalmajaks, kuid linnas on vajadus sotsiaalmaja järgi. 

Linnale kuulub veel kaks maja Tallinna tänav 10 ja 43. Tallinna tn 10 majas elab hetkel kolm 

inimest, maja ei vasta rahuldavatele elamistingimustele. Tallinna tn 43 vajab samuti täielikku 

renoveerimist. Majas on kaheksa korterit, millest linnale kuulub seitse. 
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Vastavalt Võhma Linnavolikogu 17.12.2013 otsusele nr 21 makstakse linna eelarvest järgmisi 

toetusi: 

 Hoolekandeasutuses viibivate isikute toetus; 

 Sünnitoetus 150 eurot; 

 Matusetoetus 150 eurot; 

 Ranitsatoetus 50 eurot; 

 Paljulapselise pere koolitoetus 50 eurot; 

 Küttetoetus 80 eurot; 

 Muu ühekordne toetus 200 eurot; 

 Vältimatu abi toetus kuni 20 eurot. 

 

Tööpuudus 

Tööpuudus või töötus on nähtus, mis seisneb selles, et inimesed, kes soovivad töötada, ei leia 

omale sobivat tööd. Töötute arv võrreldes eelneva arengukava perioodiga (2009–2013) on 

Võhma linnas vähenenud (vt tabel 8). 

Tabel 8. Töötute arv Võhma linnas 

2009   2010 2011 2012 2013 

110 66 46 47 34 

Eesti Töötukassa Viljandimaa osakonna andmetel on seisuga 30.08.2014 Võhma linnas 13 

registreeritud töötut: töötutoetuse saajaid kolm, töötuskindlustushüvitise saajaid kaheksa, 

rahalise toetuseta viis. 

Arenguvajadus: 

 Sotsiaalvaldkonna välja arendamine ja teenuste osutamine päevakeskuse baasil. 

 Linna sotsiaalvõrgustiku koostöö arendamine. 

 Vananev elanikkond tekitab vajaduse sotsiaaleluruumide järgi – perspektiivis on vaja 

ehitada sotsiaalmaja. 

 Puudub sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord. 

 Eraldi ei pakuta sotsiaaltranspordi teenust. 

 Vajalik sotsiaalnõustamise ja võlanõustamise süsteemi väljaarendamine. 

 Laiendada ja mitmekesistada koduteenuse valikut ja võimalusi, uuendada korda. 

Eesmärk 1: Linnas on toimiv hoolekandevõrgustik. 

Mõõdikud: Sotsiaalhoolekande valdkonnas toimib koostöö avaliku-, era- ja kolmanda sektori 

ning koolide ja lasteaedade tugisüsteemide vahel. Hoolekandevõrgustiku infovahetus toimib. 

http://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6%C3%B6
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Tegevused: 

 Regulaarne info vahetamine koolide, lasteaia tugisüsteemidega. Vajadusel koolituste ja 

infopäevade korraldamine sotsiaalvaldkonnas erinevatel teemadel hallatavate asutuste 

personalile. 

 Koostöö jätkamine ja arendamine teiste institutsioonidega (politsei, haiglate, 

sotsiaaltöötajatega, rehabilitatsiooniasutuste spetsialistidega, teiste omavalitsustega jm). 

Eesmärk 2: Toimetulekuraskustes olevatele isikutele on tagatud esmavajadused ning 

turvalisus. 

Mõõdikud: Toimetulekuraskustes olevate isikute arv on vähenenud. 

Tegevused: 

 Eakate ja puuetega inimeste avahooldussüsteemi arendamine. 

 Sotsiaaltoetuste maksmise jätkamine. 

 Päevakeskuse teenuste arendamine puudega inimestele ja eakatele. 

 Töötute tööturule naasmisele kaasa aitamine, töötute ja ettevõtjate vahelise kontakti 

loomine. 

 Üksinda elavate eakate väljaselgitamine ning vajalike sotsiaalteenuste pakkumine. 

Eesmärk 3: Laste sotsiaalne turvalisus ning lastega perede toimetulek on tagatud. 

Mõõdikud: Abivajavatele lastega peredele pakutakse pere toetavaid teenuseid ning makstakse 

toetusi. 

Tegevused: 

 Teenuste arendamine ja jätkamine puudega lastele ja abivajavatele lastega peredele. 

 Sotsiaaltoetuste maksmise jätkamine lastega peredele. 

 Lastekaitse ja perede nõustamine laste sotsiaalse turvalisuse tagamisel. 

Eesmärk 4: Sotsiaalteenused ja toetuste süsteem on välja arendatud. 

Mõõdikud: Sotsiaalvaldkonda reguleerivad õigusaktid. 

Tegevused: 

 Välja töötada ja uuendada vajalikud korrad teenuste osutamiseks ning toetuste 

eraldamiseks. 

 Sotsiaalnõustamise ja võlanõustamise süsteemi väljaarendamine. 

Eesmärk 5: Sotsiaalelamufond abivajajatele on tagatud. 

Mõõdikud: Sotsiaalelamispindade arv. 

Tegevused: 

 Sotsiaalpindade renoveerimine. 

 Sotsiaalmaja/tugikodu ehitamine. 
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6.2.5 Tervisedendus 

Tervisedendamine on rahvatervise seaduse kohaselt inimese tervist väärtustava ja soodustava 

käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine. 

Tervisedendamise vahendid on: tervisekasvatus ja terviseõpetus haridusprogrammide osana; 

terviseteabe levitamine ja tervislike eluviiside motiveerimine; tervistavate teenuste arendamine; 

eluviisi mõjutamine ja käitumisriski vähendamine; tervistsoodustava elukeskkonna kujundamine. 

Kohaliku omavalitsuse jaoks on väga oluline elanikkonna tervis. 2010. aastal koostasid mitmed 

omavalitsused oma paikkonna terviseprofiili. Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse või 

maakonna elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kaardistamine. Terviseprofiil on abivahend 

inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate 

tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite 

määratlemisel. Võhma linnal puudub hetkel terviseprofiil, kuid kindlasti tuleb selle koostamine 

võtta eesmärgiks. 

Võhma Gümnaasium kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku. Koolis on 

moodustatud tervisenõukogu, kuhu kuuluvad juhtkonna, õpetajate, õpilaste ja lastevanemate 

esindajad. Tervisenõukogu teeb ettepanekuid koolielu arendamiseks ja korraldab 

tervistedendavaid üritusi. Võhma lasteaed Mänguveski kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade  

(TEL) võrgustikku. 

Arenguvajadus: 

 Elanikkonnale terviseteabe edastamine. 

 Tervist edendavate ürituste korraldamine. 

 Linna terviseprofiili koostamine. 

Eesmärk 1: Linna elanikel on kõrge teadlikkus tervisedendusest. 

Mõõdikud: Läbiviidud tervisedenduse projektid, korraldatud koolitused, infopäevad jms. 

Tegevused: 

 Linna tervisedenduslike tegevuste ja projektide elluviimine koostöös 

mittetulundusühenduste ja teiste omavalitsustega sh maakondlikes ja teistes 

tervisedenduslikes programmides osalemine. 

 Toimiva tervisedenduse võrgustiku loomine ja koordineerimine linnas, 

võrgustikukoolituste läbiviimine ja kõigi osapoolte koostöö soodustamine. 

  Linna terviseprofiili koostamine 
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Valdkonna üldine arengueesmärk: 

Võhma linna sotsiaalhoolekande valdkonnas on tagatud elanikele sotsiaalne kaitse ja kaasatus 

ning võrdsed võimalused inimväärseks eluks, olles suunatud ennetustegevusele ning pakkudes 

vajaduspõhiseid teenuseid ja toetusi. Toimib koostöö erinevate võrgustikupartnerite vahel, 

kindlustades lastele ja noortele mitmekülgsed arenguvõimalused, toetades eakate, puudega 

isikute ning toimetulekuraskustes isikute ja perede igapäevaeluga toimetulekut harjumuspärases 

keskkonnas. Võhma linnas tervisedenduses soodustatakse tervislike eluviiside, tervist toetava 

keskkonna kujundamist ning kättesaadav on esmatasandi arstiabiteenus. 
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7. LINNARUUM 

7.1 Ruumiline areng 

Võhma linna ruumilise, ehitusliku ja maakasutusliku arengu põhimõtted on määratletud Kõo 

valla ja Võhma linna üldplaneeringus, mis kehtestati Võhma Linnavolikogu 23.01.2001 

määrusega nr 1. Üldplaneering määratleb ära tulevikuvisiooni kuni 15 aastaks. Üldplaneering on 

koostatud 13 aastat tagasi ja vajaks uuesti ülevaatamist ning kaasajastamist. 

Maakasutus- ja ehitustingimuste määramine toimub detailplaneeringute alusel. Võhma linnas on 

kehtestatud 2014. aastaks üheksa detailplaneeringut. Munitsipaalmaa kohta kehtestatud 

detailplaneeringud on järgmised: 

 Kirsi tn 3 krundi detailplaneering 

(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 24.04.2001 määrusega nr 10) 

Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine reoveepuhasti rajamiseks. 

 Tallinna tänava tuletõrje veehoidla (Tallinna tn 40a) detailplaneering 

(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 28.08.2004 otsusega nr 25) 

Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine tuletõrje veehoidla rajamiseks. 

 Jäätmejaama (Kirsi tn 3) detailplaneering 

(kehtestatud Võhma Linnavalitsuse 05.02.2008 korraldusega nr 20) 

Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine jäätmejaaama rajamiseks. 

 Tallinna tänava kesklinnaosa detailplaneering 

(kehtestatud Võhma Linnavalitsuse 20.04.2012 korraldusega nr 50) 

Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine kauplus-bussijaama hoone, turu, parkla rajamiseks. 

Arenguvajadus: 

 Üldplaneeringu koostamine. 

 Maa munitsipaalomandisse taotlemine. 

Eesmärk 1: Linna arenguks vajalikud planeeringud on kehtestatud. 

Mõõdikud: detailplaneeringute arv ja üldplaneeringu valmimine. 

Tegevused: 

 Üldplaneeringu koostamine koostöös naaberomavalitsuse Kõo vallaga. 

 Vajalike detailplaneeringute ja teemaplaneeringute koostamine linna arenguks. 
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Linna kommunaalettevõte AS Võhma ELKO 

Linnale kuuluv ettevõte AS Võhma ELKO põhitegevusvaldkond on veevarustuse- ja 

kanalisatsiooniteenuse osutamine, tänavavalgustuse ja haljastuse korrashoid, soojusenergia 

tootmine ja müük, soojatrasside ja elektrivarustussüsteemide hooldus ja remont, haldusteenuse 

pakkumine. 

Eesmärk 1: Kommunaalettevõte AS Võhma ELKO toimib jätkusuutlikult. 

Mõõdikud: ettevõtte majandusnäitajad, elanikkonna rahulolu-uuring 

Tegevused: 

 AS Võhma ELKO arenguplaanide koostamine ja ettevõtte jätkusuutlik majandamine. 

 Iga-aastane tegevuse prognoosimise plaani koostamine. 

 Korteriühistute loomise algatamine ja koostöö ühistutega. 

 Kvaliteetse teenuse pakkumine. 

 

7.2 Maakasutuse struktuur 

Võhma linna pindala 193,3 ha. Maakatastris on registreeritud 438 katastriüksust pindalaga 

122,08 ha, mis on 63,5% kogu Võhma linna pindalast. Registreeritud maast 62,0% (75,56 ha) on 

eraomandis, 27,0% (33,02 ha) on munitsipaalomandis, 9,5% (11,63 ha) on riigiomandis ja 1,5% 

(1,87 ha) on segaomandis. 36,5% Võhma linna maast on jätkuvalt riigi omandis olev maa ehk 

reformimata maa. 

Arenguvajadus: 

 Munitsipaalomandisse tuleks taotleda: 

Tänavate maa 5,5 ha (transpordimaa), 

Pärna tänava ja raudtee vaheline haljasala 2,5 ha (üldkasutatav maa), 

Kastani tänava ja Heina tänava vaheline haljasala 0,8 ha (üldkasutatav maa), 

Lille põik 1 – 0,06 ha (elamumaa), 

Kauba tn 6 – 1,1 ha (elamumaa). 

 Aastaid on oluliseks teemaks olnud ujumiskoha rajamine. 2001. aastal viidi läbi 

geoloogiline uuring Jaska–Võhma tee ja Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia mnt ääres 

Võhma ristis. 
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7.3 Teed/tänavad, kergliiklusteed, tänavavalgustus, ühistransport 

7.3.1 Teed 

Võhma linna läbivad järgmised teed: 

Jaska–Võhma tee (Tartu tänav, Viljandi tänav) 

Võhma tee (Tallinna tänav) 

Põhjaka–Tõrvaaugu–Võhma (Väike tänav) 

Võhma linn asub logistiliselt väga heas asukohas Kesk-Eestis. Linnast möödub Imavere–

Viljandi–Karksi-Nuia tugimaante (T-49). 49nda tugimaantee liiklussagedus on Maanteeameti 

mõõtmistulemuste andmetel keskmiselt 2800 masinat ööpäevas (toodud liiklussageduse andmed 

vastavalt tugimaanteedel tehtud liiklusloendusele seisuga 01.01.2014). 

Võhma linna läbib riigi kõrvalmaantee – Jaska–Võhma tee (Tartu tänav) 1,4 kilomeetrit, Võhma 

tee (osa Tallinna tänavast) ja Põhjaka–Tõrvaaugu–Võhma (Väike tänav) kõrvalmaantee. Kahala 

ja Villevere poole viiv Põhjaka–Tõrvaaugu teelt tulevad masinad läbivad Väike ja Tallinna 

tänavaid. Kesklinna liikluskoormuse sujuvamaks muutmiseks on otstarbekas põhiliiklus suunata 

Laia tänavat mööda Kahalani. Selleks aga oleks vaja teha Laia tänava pikendus Kahala teeni. 

Võhmast välja suunduv Raudtee tänav, mis ühtib Võhma teega, vajab samuti korrastamist, kuna 

ettevõtlusega seoses on sellel teel tõusnud liikluskoormus. 

Arenguvajadus: 

 Tartu tänava kõnniteede renoveerimine ja välja ehitamine. 

 Laia tänava pikenduse tegemine Kahala teeni. 

7.3.2 Tänavad 

Linna territooriumil on 36 tänavat kogupikkusega 13,3 kilomeetrit. Mustkattega tänavaid on 

kokku 8,3 km, kruusakattega 2,7 km, pinnasteid 1,4 km. Enamik linna tänavatest on tolmuvaba 

kattega. Põhiline osa tänavatest on projekteeritud ja ehitatud 1960ndatel aastatel. 

7.3.3 Kergliiklus- ja kõnniteed 

Kõvakattega kõnniteed on Võhmas ainult Kalevi, Tallinna, Jaama ja Veski tänavatel. Linnas ei 

ole eraldi kergliiklusteid. Osaliselt on rajatud kõnni- ja kergliiklusteed linna parki – 

promenaadile. 
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Linna seisukohalt on oluline kergliiklusteede arendamine Türi valla, Kõo valla ja Suure-Jaani 

vallaga ühtsesse võrku. Kergliiklusteede võrgustiku rajamisel aitab kaasa Viljandi maakonna 

kergliiklusteede teemaplaneering (2012) ja Järva maakonna kergliiklusteede teemaplaneering. 

7.3.4 Liikluskorraldus 

Liikluskorraldust reguleerivad liiklusmärgid, mille vajadus vaadatakse üle kord aastas koos 

Maanteeameti esindajatega. Põhiliseks probleemiks liikluskorralduses on kergliiklusteede 

puudumine ja tänavate liiklusmärkide osaline puudumine või ülereguleerimine. Talvisel 

perioodil tekitab muret lumi. Väike tänav on üsna kitsas – kahesuunaline ja seetõttu tuleb 

arvestada lumerohkel talvel lume äraveoga. 

Vähene on ka linna viidamajandus. Hetkel on mõned ettevõtted paigaldanud suunaviidad ja linna 

sissesõidul Tartu tänavalt Spordi tänavale on üksikud suunaviidad. Viidamajandus vajab 

planeerimist ja korrastamist. 

Arenguvajadus: 

 Tänavate muutmine tolmuvabaks. 

 Linnatänavate tehniline seisukord vajab pidevat järelevalvet ja hooldamist. 

 Jalakäijate turvalisuse tagamiseks on vajadus kergliiklusteede rajamise järgi: Võhma–

Kahala suunal; Võhma–Kõo suunal ja Jaska–Võhma teel. Kõnniteede korrastamine. 

 Paigaldada vajadusel liiklusmärgid ja liikluskorraldusvahendid. 

 Asutuste ettevõtete viidamajandus. 

Eesmärk 1: Linnas olevad teed/tänavad on rekonstrueeritud arvestades tervikliku 

elukeskkonna vajadusi. 

Mõõdikud: korrastatud tänavate nimekiri. 

Tegevused: 

 Teede ja tänavate rekonstrueerimine vastavalt planeeritud tegevuskavale. 

 Avalikult kasutatavate teede ja tänavate hooldamine ja remontimine. 

 Tallinna tänava rekonstrueerimine. 

 Laia tänava pikenduse rajamine Kahala teeni. 

 Tartu tänava rekonstrueerimine. 

 Linnatänavate muutmine tolmuvabaks. 

 Kõnniteede  rajamine linnatänavatele. 

Eesmärk 2: Rajatud on elanikkonda rahuldav kergliiklusteede võrgustik, mis tagab 

jalakäijale ja ratturile ohutu liiklemise ja kõigile võimaluse nautida tervislikke 

liikumisvõimalusi. 

Mõõdikud: valminud teede kilomeetrid. 
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Tegevused: 

 Kergliiklusteede  rajamine: 

Võhma–Kahala suunal; 

Võhma–Kõo suunal; 

Jaska–Võhma tee ja Olustvere suunal. 

Eesmärk 3: Linna liiklusmärgid ja viidamajandus on korrastatud, tagades linnaelanikele 

igakülgse informatsiooni. 

Mõõdikud: liikluskorraldusskeem. 

Tegevused: 

 Liikluskorraldusvahendite (märgid, künnised jne) korrashoidmine ja kaasajastamine. 

 Linna viidamajanduse korrastamine (hallatavad asutused ja koostöö ettevõtjatega). 

7.3.5 Tänavavalgustus 

Võhma linna tänavavalgustuse hooldamise eest vastutab AS Võhma ELKO. Tema hallata on 190 

tänavavalgustit. Tänavavalgustussüsteem on heas korras, lambid on energiasäästlikud, pidevalt 

on toimunud uute energiasäästlike süsteemide paigaldamine. 

Kaaluda tuleb erinevaid kokkuhoiuvõimalusi, sh osaline või täielik väljalülitamine suveperioodil 

ja südaöisel ajal 1.00–5.00. 

Uusi valgustusi on vaja paigaldada Tartu tänavale ja Raudtee tänavale. Tänavavalgustus, mis 

asub Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maanteel Võhma ristis asub Kõo vallas, aga seni on selle 

eest tasunud Võhma linn. Koostöös Maanteeametiga tuleb selle korrashoid ja tasumine üle anda 

Maanteeametile. 

Uued tänavavalgustusliinid, mida on pidevalt rekonstrueeritud, on ehitatud 

energiasäästupõhimõtetel. Aastate jooksul on tänavavalgustusliinide energiakulu vähendamiseks 

vahetatud vanad valgustid uute vastu, kasutatakse suurema valgusviljakusega ja väiksema 

võimsusega valgusallikaid. Tänavavalgustusvõrgu energiasäästu tagamiseks tuleb jätkuvalt 

investeerida vanade liinide rekonstrueerimisse vastavalt energiasäästu põhimõtetele. 

Arenguvajadus: 

 Jätkata tänavavalgustuse järk-järgulist uuendamist ja elektripaigaldise nõuetekohaseks 

muutmist. 

 Paljasjuhtmetega õhuliinide asendamine maa- või õhukaabliga. 

 Tänavavalgustuse väljaehitamine valgustamata linnatänavatele ja Tartu tänavale koostöös 

Maanteeametiga. 

 Analüüsida uute tehnoloogiate (LED valgustite) kasutuselevõtu otstarbekust. 
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 Tänavavalgustuses vajavad rekonstrueerimist järgmised tänavad: Tartu, Kirsi, Kreegi, 

Ploomi, Rukkilille ja Raudtee. 

 Turvalisuse tagamiseks mänguväljakutel peab olema tagatud valgustatus pimedal ajal. 

Eesmärk 1: Võhma linnas on tagatud kvaliteetne ja elukeskkonda turvalisemaks muutev 

tänavalgustus. 

Mõõdikud: valgustatud tänavad. 

Tegevused: 

 Tänavavalgustusvõrgu energiasäästu põhimõttel järk-järguline ehitamine ja 

rekonstrueerimine. 

 Mänguväljakute, spordiplatside ja haljasalade kõnniteede valgustamine. 

7.3.6 Ühistransport, sh raudtee 

Hästitoimiv ühistranspordisüsteem peab tagama kiire ja mugava liikluse. Võhma linnal endal 

puudub linnasisene ühistransport, kuna linn oma suuruselt väga väike. Liikumisel kasutatakse 

erinevate ühistranspordi teenusepakkujate teenuseid. 

Linna läbib Tallinn–Viljandi raudtee. Raudtee infrastruktuuri haldab Edelaraudtee, sõiduteenust 

pakub Eesti Liinirongide AS Elron. Edelaraudtee omab linnas jaamahoonet ja kõrvalhoonet. 

Jaamahoone on ehitatud 1901. aastal. Hoone säilitatakse, kuid ei kasutata igapäevaselt. Peatuses 

on ootepaviljon. Igapäevaselt peatub mõlemal suunal Viljandi–Tallinn ja Tallinn–Viljandi neli 

rongi. 

Bussiootepaviljon asub linna keskel ja igapäevaselt peatub linnas 25 bussi, Võhma teeristis: 

Tallinna suunal 12 kaugliinibussi ja Viljandi suunal 10 kaugliinibussi. Teenuseid pakuvad: AS 

Hansa Bussiliinid, AS Sebe, AS Taisto ja AS Mulgi Reisid. Maakonnaliine teenindab AS ATKO 

Bussiliinid. 

Arenguvajadus: 

 Teha ettepanek Viljandi maavalitsusele ja AS Elronile rongiliikluse paremaks 

korraldamiseks: kaaluda hommikust rongiliiklust kella 8.00-ks Viljandisse. 

 Jaamahoone seisab kasutult, võimalik koostöös Edelarudteega leida otstarve. 

 Rongi- ja bussiootepaviljoni ühitamine koostöös Edelaraudteega. 

 Olemasoleva bussiootepaviljoni asemele planeerida turuhoone. 

 Bussigraafikute koordineerimine koostöös teenusepakkujaga. 

 Ühistranspordi kombineerimine lähimate suurlinnadeni (Viljandi, Türi, Põltsamaa) 

töölkäimise kellaaegadel. 

 Bussiühendus Tartuga taastada. 

Eesmärk 1: Ühistranspordivõrk tagab inimestele vajalikud liikumisvõimalused. 
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Mõõdikud: ühistranspordi liinide arv ja elanikkonna heaolu-uuring. 

Tegevused: 

 Ühistranspordi infrastruktuuri väljaarendamine: bussi- ja rongipeatuse ühitamine 

koostöös Edelaraudteega. 

 Peatuse juurde jalgrattahoidla rajamine. 

 Linnaelanike ühistranspordivajaduse väljaselgitamine ja sellest lähtuvalt uute liinide 

käivitamine koostöös teenusepakkujatega. 

 

Valdkonna üldine arengueesmärk: 

Võhma linnas on säästva arengu põhimõtetest lähtuv hea kohalike valgustatud tänavate ja 

riigiteede võrgustik, välja on arendatud kergliiklusteede võrgustik ja linnaelanikule on tagatud 

turvaline liikluskorraldus. 
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8. ENERGIAMAJANDUS JA TEHNILISED TARISTUD 

Vastavalt KOKSi §-le 6 on kohaliku omavalitsuse kohustuseks tegeleda ühisveevärgi, 

kanalisatsiooni ja heakorra küsimustega. 

Vastavalt ÜVK seaduse §-le 4 peab kohaliku omavalitsuse üksus kehtestama ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni arendamise kava ja vastavalt jäätmeseaduse §-le 42 jäätmekava. Võhma linnas on 

mõlemad arengukavad kehtestatud: Võhma linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise 

kava 2012–2024 ja Võhma linna jäätmekava 2009–2014. 

 

8.1 Ühisveevärk ja kanalisatsioon 

Linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga on liitunud ligikaudu 90% linna elanikest. 

2008. aastal valmis linna uus veehaare Pargi tänaval ning sellega tagati joogivee vastavus 

kehtestatud nõuetele ja tuletõrje kustutusvee varu olemasolu. 2009.–2013. aastal valmisid uued 

vee- ja kanalisatsioonitrassid linna põhjaosas, Tooma, Kirsi, Kreegi, Ploomi, Tartu tänavatel. 

Trasside renoveerimine käib vastavalt ÜVK-le. 

Võhma linnale kuulub kaks puurkaevu Pargi tänaval ja üks praeguseks mittekasutatav puurkaev 

Tartu tänaval, veetrasse on 11,3 km ja kanalisatsioonitrasse 10,7 km. Kaasaegne heitvee 

puhastusjaam anti käiku 2003. aastal. 

Suurem osa linnast on vee- ja kanalisatsioonitrassidega varustatud ning edaspidi tuleb panustada 

trasside rajamisele liitumata majadeni ning olemasoleva süsteemi töökindluse suurendamisse. 

Oluline on tagada linnaelanikele kvaliteetne joogivesi. 

Linnas on 31 tuletõrjehüdranti. Lisaks asub Pargi tänava veehaarde juures 150 m³ veemahuti, 

mis on varustatud ka tuletõrjepumpadega. Sadeveetrassid linnas praktiliselt puuduvad. 

Arenguvajadus: 

 Vastavalt ÜVK kavale teostada vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimine ja 

uuendamine. 

 ÜVK arengukava ja tasuvusuuringu ülevaatamine ning vajadusel uute tellimine. 

 ÜVKga liitumise soodustamine (ei liituta, sest liiga kallis). 

Eesmärk 1: Linnas on tagatud kvaliteetne veevarude säilimine ja vee säästlik kasutamine 

ning võimalused reovee ja pinnasevee nõuetekohaseks käitlemiseks. 
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Mõõdikud: ÜVK kava täitmine. 

Tegevused: 

 ÜVK arengukavas loetletud tegevuste elluviimine ja ÜVK tähtaegade uuendamine. 

 Tamponeerida kasutuseta puurkaevud. 

 Tuletõrjehüdrantide võrgu korrashoidmine ja vajadusel uute rajamine. 

 Sadeveesüsteemide rajamine. 

 

8.2 Jäätmekäitlus 

Võhma linna territooriumil toimub korraldatud jäätmevedu alates 1. märtsist 2008. Võhma linn 

on Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liige. Paljud omavalitsusele seadusega pandud kohustused 

on delegeeritud Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusele. 

Korraldatud jäätmevedu rakendatakse vastavalt jäätmehoolduseeskirjale. Jäätmekava 2009–2014 

võeti vastu Võhma Linnavolikogu 17.12.2009 määrusega nr 3. Jäätmekava sisaldab linna 

jäätmemajanduse ülevaadet. Jäätmekavas analüüsitakse jäätmehoolduse olukorda, käsitletakse 

jäätmehoolduse rahastamist, sõnastatakse Võhma linna üldised jäätmehooldusalased eesmärgid 

aastateks 2009–2014. Jäätmekava lisa on tegevuskava eesmärkide elluviimiseks. 

Võhma linna territooriumil asub jäätmejaam. Kirsi tänava jäätmejaamas on võimalik ära anda 

ohtlikke jäätmeid, vanapaberit ja pappi, pakendijäätmeid, rehve, olmeelektroonikat. Tasu eest 

võetakse vastu klaasijäätmeid, suurjäätmeid (mööblit) ning ehitusjäätmeid. Korruselamute ja 

linna asutuste juures paiknevad jäätmekonteinerid järgmistes kohtades: 

 Liigiti kogutavate jäätmete konteinerite asukohad: 

Segapakendi konteinerid: bussijaama plats 

Väike tn 12a 

     Kalevi ja Silla tn ristmik 

     Veski tn 12 

Paberi konteinerid: Kalevi ja Silla tn ristmik 

      Väike tn 12a 

      Kauba tn 1 

      Veski tn 12 

Arenguvajadus: 

 Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale reguleerida linna jäätemajandust. 

Eesmärk 1: Linna territooriumil toimib jäätmete liigiti kogumine. 
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Mõõdikud: Kogu linna territooriumil on loodud võimalused jäätmete liigiti kogumiseks ja ära 

andmiseks. Linnas on piisavalt jäätmekogumiskohti. 

Tegevused: 

 Linnaelanike teavitamine jäätmete liigiti kogumisest. 

 Lahenduste otsimine komposteeritavate jäätmete kogumiseks. 

 Uute jäätmekonteinerite vajaduste väljaselgitamine. 

 

8.3 Side- ja elektrivõrk, telefon, internet, kaabellevi 

Võhma linnas pakuvad internetiühendust enamus Eesti turul tegutsevatest suurematest 

teenusepakkujatest, kuid probleemiks on kohati ühenduse kiirus. Siseministeeriumi 

eestvedamisel on üle Eesti rajatud fiiberoptilise kaabli võrgustik, mis peaks tagama üleriigilise 

ülikiire internetiühenduse. Võhma linnas on selline kaabel viidud lasteaeda ja kooli. Hetkel ei ole 

selgust, kuidas ja kes hakkab Eestis sellist internetiteenust pakkuma. 

Sidevõrk on kogu linna territooriumil digiteeritud. Võrgu seisukord on hea. Perspektiivis on 

plaanis võimalikult palju kaableid maa alla viia. Digitelevisiooni jälgimiseks on võimalik 

kasutada AS Eesti Telekomi, Starmani (Zuum TV) ja Viasati teenuseid. 

MTÜ Võhma Ekraan pakub elanikele ja ettevõtetele kaabelside teenust teleprogrammide 

vaatamiseks ja interneti ühenduseks. 

Linnavalitsuse hoone läheduses on võimalik kasutada avalikku ja tasuta WiFi võrku. 

Võhma Linnaraamatukogus asuvat avalikku internetipunkti saab kasutada tööpäevadel vastavalt 

raamatukogu lahtioleku aegadele. Linna hallatavad asutused on varustatud interneti 

püsiühendusega. 

Olemasolev elektrivõrk on piisava võimsusega. Linna territooriumil on seitse alajaama. 

Tulevikus ei ole probleemi võimalike tekkivate tootmisettevõtete ja elanike elektrivarustusega, 

olemas on piisav reserv. Koostööd tehakse Eesti Energia AS-ga. 

Arenguvajadus: 

 Fiiberoptilise kaabli võrgustiku töösse rakendamine linna territooriumil koostöös teenuse 

pakkujatega. 

 Linnaraamatukogu avaliku internetipunkti edasiarendamine. 

Eesmärk 1: Linnas on tagatud ülikiire internetiühendus. 
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Mõõdikud: elanikkonna rahulolu, interneti kiirus. 

Tegevused: 

 Tagada koostöös internetiteenuse pakkujatega kiire internet elanikkonnale, ettevõtjatele 

ja linna hallatavatele asutustele. 

 

8.4 Energiamajandus 

Võhma linnas on tsentraalne kaugküttevõrk, mille kogupikkus on 2,4 km. Linna katlamaja 

teeninduspiirkonna moodustavad seitse 60 korteriga ja kolm 18-korterilist korrusmaja, Võhma 

Gümnaasium, lasteaed-raamatukogu-päevakeskus, Vaba Aja Keskus, kooli spordihoone, saun, 

AS Võhma ELKO, tööstusettevõted AS Largo, OÜ Prenton, trükifirma Emerson TEN OÜ ja 

Viljandi TÜ kauplus Konsum. 

Võhma linna soojatarbijaid varustatakse soojuse ja sooja veega AS Võhma ELKO katlamajast. 

2010. aastal rekonstrueeriti Võhma katlamaja ning viidi see üle hakkepuidu küttele, paigaldati 3 

MW hakkekatel, reservkatlaks jäi 2 MW põlevkiviõlikatel. 2013. aastast alates töötab katlamaja 

ka suveperioodil, tagades elanikele sooja tarbevee. 

Soojatrasside olukord on rahuldav, enamik soojatrasse on ehitatud eelisoleeritud torudest, 

trasside soojakaod on väikesed. Kõikide korruselamute ja linna asutuste soojussõlmed on 

renoveeritud. Süsteemi haldab AS Võhma ELKO (100% aktsiate omanik on Võhma linn). 

Võhmasse on rajatud koostootmisjaam, mis hetkel ei tööta, kuid perspektiivis on võimalus jaama 

tööle hakkamine. Edaspidi on vajalik koostöö ettevõttega, kes lülitab töösse koostootmisjaama ja 

mis tagaks suvisel perioodil soojavee tootmise elanikkonnale. 

Aktiivselt tuleb tegeleda soojatarbijate informeerimisega energiasäästu võimalustest. 

Kortermajades tuleb teha selgitustööd ja tutvustada majade renoveerimise võimalusi. Üheks 

parimaks võimaluseks on eeskuju andmine linna hallatavate avalike hoonete rekonstrueerimisel 

energiasäästlikuks. 1.07.2017 peavad kõik kaugküttepiirkonnad kehtestama endale 

soojamajanduse arengukava. Linnal see hetkel puudub. 2009. a on koostatud vaid 

kaugküttesüsteemi rekonstrueerimise tasuvusuuring. 

Arenguvajadus: 

 Soojamajanduse arengukava koostamine. 

 Soojatrassi rekonstrueerimine katlamaja–Jaama tänava lõigul. 
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 Majade energiasäästlikumaks rekonstrueerimine. 

 Linnavalitsuse hoone on elektriküttel, vajadus lülitada linna tsentraalvõrku. 

Eesmärk 1: Energiamajanduses on kasutusele võetud säästlikud lahendused, soodustatud on 

taastuvate energiakandjate kasutamist. 

Mõõdikud: Vastavalt direktiivile 2010/31 EU ehitatakse uusi ja renoveeritakse vanu funktsiooni 

järgi avaliku kasutusega hooneid alates 2019. aastast ning kõiki muid hooneid alates 2021. 

aastast ainult liginullenergiahoonetena. 

Tegevused: 

 Energiasäästu meetmete rakendamine, energeetilise sõltumatuse ja taastuvenergia 

kasutamise soodustamine. 

 Tänavavalgustusvõrgu energiasäästu põhimõttel ehitamine ja rekonstrueerimine. 

 Eramuomanike energiasäästualane teavitamine: teadlikkust tõstvate voldikute levitamine, 

sellega seonduvad üritused jm tegevused. 

 Avalikel objektidel alternatiivsete küttevõimaluste kasutamise kavandamine. 

 Võhma linnavalitsuse hoone ühendamine linna kaugküttesüsteemiga. 

 Hallatavate asutuste energiatõhusaks rekonstrueerimine: vaba aja keskus, koolimaja, 

linnavalitsus. 

 Kauba ja Jaama tänava piirkonna maa-aluse soojatrassi rekonstrueerimine. 

 

Valdkonna üldine arengueesmärk: 

Võhma linnas on rakendatud säästlikud lahendused ja kaasaegsed tingimused tehnilisele 

taristule. 
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9. KESKKOND 

Keskkonnakaitsel ja keskkonnateadlikkusel on oluline mõju rahva tervisele. 

 

9.1 Haljastus ja heakord 

Heakorrastatud kohaliku omavalitsuse üksus on oluline eeldus, mis mõjutab linna mainet 

külastajate-läbisõitjate silmis ja kasvatab elanike rahulolu oma elukeskkonnaga. 

Linna territooriumil on haljastuid ligikaudu 183 000 m². Linna haljasalade hooldustöid ja 

korruselamute krunte hooldab lepingu alusel AS Võhma ELKO. Vastavalt kehtivale Võhma 

linna heakorra eeskirjale  hooldavad kinnistuid omanikud või haldajad. 

2008. aastal alustati linnapargi rajamistöödega – valmisid pargiteed ja -valgustus. Pargi 

arendamine jätkub. 

Heakorra tagamisel on suureks abiks kohalik MTÜ VAS Kanarbik. MTÜ liikmed on 

korraldanud juba aastaid piirkonnas heakorda ja haljastust puudutavaid teemapäevi-koolitusi, 

kaasa aidanud linnaruumis haljasalade planeerimisel ja lillepeenarde rajamisel. Kaks korda 

aastas viiakse läbi aiandusteemalisi laatasid. 

Arenguvajadus: 

 Vajalik on koostada linna haljastusplaan, mis hõlmaks kogu linna haljasalade 

planeerimist: madal-, kõrghaljastus, istutusalad, konteinerhaljastus, muud 

kujunduselemendid jne. 

 Linnal on kehtestatud heakorraeeskiri, mis reguleerib heakorda puudutavaid tegevusi, 

ning koerte ja kasside pidamise eeskiri. Elanike käitumisharjumused (prahi maha 

loopimine, lemmikloomade väljaheited jne) ei soodusta korrastatud linnapilti. 

 Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata avalike tänavaprügikastide olemasolule. 

 Teisalt tuleb rohkem kaasata linnaelanikke linna heakorrastamisse, eeskätt erinevate 

talgute motiveerimise ja toetamisega, heakorrakonkursi korraldamisega. 

 Vähe on välja ehitatud tervikliku lahendusega (haljastus, jalgteed kne) puhkealasid. 

Puhkealade väljaarendamist tuleb jätkata järk-järgult: Tervisepark, promenaad, endine 

kultuurimaja park (Tallinna tn 2). 

 Koostööd MTÜ VAS Kanarbikuga ja õppeasutustega tuleb tõhustada. 

 Haljasribad, murualad vajavad tasandamist. 

 Puuduvad loodusõpperajad ja väliõppeklass. 

 Puudub avalik ujumiskoht. 

Eesmärk 1: Võhma linna elanik on keskkonnateadlik. 
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Mõõdikud: läbiviidud teabepäevad. 

Tegevused: 

 Linnaelanikele infomaterjalide levitamine ja keskkonnaalaste nõuete selgitamine 

kohalikus linnalehes ja linna kodulehel. 

 Teabepäevade korraldamine koostöös MTÜ VAS Kanarbikuga. 

Eesmärk 2: Avalikku (üldkasutatavat) ruumi on säilitatud ja Võhma linn on korrastatum 

omavalitsus. 

Mõõdikud: rajatud ja korrastatud haljasalad (m
2
). 

Tegevused: 

 Linna haljastusplaani koostamine ja üldine heakorra planeerimine süsteemselt. 

 Linnapargi – promenaadi lõplik kujundamine. 

 Heakorrakampaaniate/-konkursi läbiviimine. 

 Istepinkide- prügikastide paigaldamine avalikesse kohtadesse. 

 Koostöö MTÜ VAS Kanarbiku ja maastikuarhitektidega linnapildi planeerimiseks ja 

kujundamiseks. 

 Suviste õpilaslaagrite korraldamine linna heakorratöödeks. 

 Õuesõppeklassi rajamine. 

 

9.2 Puhkealad 

Avalikud vaba aja rajatised ja puhkealad on elanike tervislike eluviiside kujundamisel ja 

elukeskkonnaga rahuloluks olulise tähtsusega. 

Mänguväljakute väljaarendamisel lähtutakse kohalike elanike vajadustest. Võhma linnas on 

hetkel lastele kasutada kolm avalikku mänguväljakut, mis asuvad: Loigu ja Väike tänava nurgal 

korrusmajade juures, Veski ja Kalevi tänava nurgal, tööpäevadel Veski tn 11 lasteaia alal. 

Võhma linnas saab puhkealana kasutada ka linnaparki, kus on istepingid. Puhkealana saab 

kasutada ka endist kultuurimaja platsi Tallinna tn 2 ja Spordi tänava haljasala (Spordi tn 1, 2, 3). 

Asfalteeritud platsid on olemas veel Kalevi tn 6 ning Silla ja Kalevi tn nurgal. Neid platse saab 

kasutada pallimänguks. 

Lisaks on linnas erinevad väli-spordiväljakud: 

 Võhma gümnaasiumi staadion ja liivaväljak võrkpalli mängimiseks; 

 terviserada ja seikluspark tervisepargis (Tooma tn äärne park); 

 skatepark Koidu ja Veski tänava nurgal; 

 korvpalliväljak; 

 petangiväljak, suurusega 416 m
2
 Pargi tänaval. 
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Tooma tänava ääres asub tervisepark, kus saab jalutada ja viia läbi vabaõhuüritusi. Pargis asub 

terviserada, mis vajaks korrastamist ja täiendamist. Lisaks kasutatakse vabaõhuürituste jaoks 

linnavalitsuse kõrval olevat platsi. Tagatud on vajalik infrastruktuur: tualetid, vajaliku 

võimsusega vool, piiratud juurdepääs. 

Linnas puudub laululava ja perspektiivis on laululava võimalik rajada terviseparki. 

Arenguvajadus: 

 Mänguväljakute korrashoid. 

 Laululava rajamine. 

 Tervisepargi arendamine. 

 Ujumiskoha rajamine. 

 Suusarajad tervisepargis 

Eesmärk 1: Igal elanikul on head võimalused vaba aja sisustamiseks vabas õhus. 

Mõõdikud: korrastatud mängu- ja puhkealade arv. 

Tegevused: 

 Mängu- ja spordiväljakute hoolduse tagamine ja regulaarne tehniline kontroll. 

 Avalike spordirajatiste edasi arendamine: discolfi rada, välijõusaal jne. 

 Laululava rajamine Terviseparki. 

 Kaaluda võimalust rajada Võhma risti tehisjärv pärast geoloogiliste uuringute teostamist. 
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10. TURVALISUS 

Turvalisuse all mõistame seisundit, mil linnaelanikud tunnevad end kaitstult ja neile on tagatud 

ohutu elukeskkond, tõenäosus sattuda ohuolukorda on viidud miinimumini. 

Võhma linna teenindab Lõuna Politseiprefektuuri  Suure-Jaani konstaablijaoskond. Suure-Jaani 

konstaablijaoskonna alla kuuluvad Suure-Jaani linn ja vald, Võhma linn, Kõo ja Kolga-Jaani 

vald. Ametis on kolm piirkonnakonstaablit. 

Võhma linna kuritegevus 10 000 elaniku kohta oli 2013. aastal 94. Viljandi maakonna keskmine 

oli 149, nagu näitab joonis 7. 

 

Joonis 7. Viljandimaa kuritegevus 10 000 elaniku kohta 2013. aastal (Allikas: Politsei- ja 

Piirivalveamet) 

Suurimaks probleemiks on avaliku korra rikkumine õhtusel ajal, alkoholi tarvitamine avalikes 

kohtades, lärmamine, autodega rallimine, alaealiste väljas viibimine öisel ajal. Konstaabel võtab 

kodanikke vastu üks kord nädalas. 

2014. aastal paigaldati kesklinna kaks turvakaamerat, mis jälgivad tegevust linna keskel ja 

bussijaama platsil. Probleemiks on kaamerate pildi jälgimine, kuna sellega ei tegeleta pidevalt. 

Kaamerate paigaldamine on vähendanud korrarikkumisi Konsumi esisel platsil ja bussijaama 

ümbruses. 

Võhma päästekomando suleti 2011. aastal. Lähimad päästekomandod asuvad Suure-Jaanis 

(Suure-Jaani päästekomando) ja Viljandis (Viljandi päästekomando). 
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Lõuna päästekeskusel on päästealane koostööleping Kolga-Jaani Tuletõrjeseltsiga. Tulekahju 

korral võib vajadusel abi osutada ka Imavere Tuletõrje Selts. 

Linnas on moodustatud kriisireguleerimise meekond ja on kehtestatud kriisireguleerimise kava. 

Lähiaastate olulisemaid tegevusi võiks olla vabatahtlike komando ja naabrivalve loomine, 

koostöö korrakaitseorganitega, lasteasutuste ning teiste asutuste ja organisatsioonidega. 

Turvalisuse tagamiseks on Võhma linnas: 

 rajatud tuletõrjevee hüdrantide võrk; 

 paigaldatud kaks turvakaamerat; 

 sõlmitud koostööleping politseiga abipolitseinike tegevuse toetamiseks. 

Arenguvajadus: 

 Koostöö piirkonna konstaablitega. 

 Turvakaamerate paigaldamine ja videovalvesüsteemide arendamine linna allasutustega. 

Kaaluda koostööd politseiga kaamerate jälgimiseks. 

 Vabatahtlike abipolitseinike värbamine ja päästekomandode loomine. 

 Ennetustöö elanikkonna seas, koostöö kooli ja lasteaiaga ennetustöö tegemiseks. 

Eesmärk 1: Tagada elanike turvalisus igal ajal. 

Mõõdikud: vähenenud  väär- ja kuritegude arv. 

Tegevused: 

 Koostöö ja infovahetus politsei ja päästeteenistusega, linna turvalisuse tagamisele 

kaasaaitamine. 

 Vabatahtlike pääste-, turvalisuse- ja korrakaitseinstitutsioonide (abipolitsei, vabatahtlik 

pääste, naabrivalve, kaitseliit, kodutütred, noorkotkad jne) tegevusele kaasaaitamine. 

 Linna kriisireguleerimise plaani uuendamine ja täitmine. 

 Riskigruppide isikutele suitsuanduri soodustingimustega paigaldamine ja tuleohutusalane 

nõustamine koostöös Päästeametiga. 

 Ennetustöö elanikkonna seas, koostöös hallatavate asutustega. 

 Turvakaamerate paigaldamine ja videovalvesüsteemide arendamine linna allasutustega. 

 

Valdkonna üldine arengueesmärk: 

Võhma linnas on tagatud hea ja turvaline elukeskkond koostöös linnaelanikega. 

Inimesed hoolivad oma ümbrusest ja tahavad elada tervislikus elukeskkonnas. 
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11. MAJANDUSKESKKOND 

Ettevõtlus ja turism 

Võhma linna ettevõtluse arengut toetavaks teguriks on soodne asend Kesk-Eestis: tugimaantee 

T-49 lähedus, raudtee olemasolu. Linna võimalused ettevõtluse arenguks on piiratud. Kohaliku 

omavalitsuse korralduse seadus ei reguleeri ettevõtlusega tegelemist kohalikus omavalitsuses ja 

seega on see omavalitsuse vaba tahe. Linn saab ettevõtluse arengut toetada läbi 

planeerimisprotsessi, koostöö ja võimaluste piires taristute rajamisega (teedevõrk ja ühisveevärk-

kanalisatsioon). 

Eesti taasiseseisvumise ajaks oli Võhmast kujunenud nn ühe ettevõtte linn. Võhma 

Lihakombinaat oli asula suurim tööandja kuni 1996. aastani, mil ettevõte pankrotistus. 

Ettevõtlusaktiivsus on kasvanud. Joonis 8 annab läbilõike töötajate arvu muutustest kümne aasta 

jooksul. Võhmas on valdavalt kuni kümne töötajaga mikroettevõtted. 

 

Joonis 8. Võhma ettevõtete arv 2013. aastal töötajate arvu järgi (Allikas: Statistikaamet) 

Ettevõtlusvormi järgi on Võhmas ülekaalus osaühingud, järgnevad füüsilisest isikust ettevõtjad 

ja mittetulundusühingud. 

2014. aasta mai seisuga töötab Võhmas 56 osaühingut, kaks aktsiaseltsi, 24 füüsilisest isikust 

ettevõtjat ja 10 mittetulundusühingut (vt joonis 9). 
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Joonis 9. Võhma ettevõtted ettevõtte vormi järgi (Allikas: Statistikaamet) 

Ülevaate ettevõtete arvust ettevõtte vormi lõikes 2014. aastal annab joonis 10. 

Joonis 10. Võhma ettevõtted ettevõtte vormi järgi 1.05.2014 seisuga (Allikas: Äriregister) 

Tegevusvaldkondade järgi on kõige rohkem – 22% – hulgi- ja jaekaubandusettevõtteid ning 

mootorsõidukite remontimisega tegelevaid ettevõtteid (15), järgnevad põllumajandusettevõtted 

16% (11 ettevõtet) ja töötleva tööstuse ettevõtted 13% (9 ettevõtet), nagu näitab joonis 11. 

Ehitusettevõtteid on kuus. Lisaks joonisel kajastatud tegevusaladele tegeldakse Võhmas 

järgmiste valdkondadega (üks ettevõte igas valdkonnas): elektrienergia, gaasi, auru ja 

konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus; 

finants- ja kindlustustegevus. 

Võhma ettevõtted ettevõtte vormi järgi 1.5.2014 seisuga

53; 59%

2; 2%

2; 2% 24; 26%

10; 11%

Füüsilisest isikust ettevõtja

Usaldusühing

Osaühing

Aktsiaselts

Mittetulundusühing



70 

 

Joonis 11. Võhma ettevõtted tegevusalade lõikes 2013. aastal (Allikas: Statistikaamet) 

Linn aitab ettevõtluse arengule kaasa järgmiste tegevustega: 

 Ettevõtluse arenguks vajalike kruntide ettevalmistamine. 

 Info edastamine ettevõtluse kohta Võhmas (trükimeedias, kodulehel, sündmustel, 

sotsiaalmeedias). 

 Ettevõtjate nõustamine, sh projektide kirjutamise ja äriplaani koostamisega seonduvatel 

teemadel. 

 Koolituste ja ümarlaudade korraldamine. 

 Ettevõtluse arengule suunatud koostööprojektides ja ühishangetes osalemine. 

Hetkel ei ole Võhma linnal munitsipaalomandis ühtegi vaba äri- ja tootmismaa sihtotstarbega 

kinnistut. Tallinna tänava 19 ja 17 vahel asuv parklale on kehtestatud detailplaneering, mis näeb 

ette bussijaama platsi kasutuse ärimaana (võimalus rajada soovi korral teenindushoone). 

Küll aga on eraomandis olevaid tühjalt seisvaid äripindu (kauplused) ja tootmismaid (Raudtee tn 

1 ja 3), mida ettevõtjad saaksid tõenäoliselt vajadusel rentida. 

Turismi arendamise võimalused linnas on piiratud, sest turismi seisukohalt olulisi 

vaatamisväärsusi  ei ole. 

Turiste meelitavad Võhmasse tuntud traditsioonilised üritused nagu Võhma linna päevad üks 

kord aastas, küünlavalguslaat jõulude ajal, Võhma lille- ja juurikalaat ning ümber Võhma linna 

jooks. OÜ Gift Line pakub turistidele  võimalust külastada küünlavabrikut ja uisuväljakut. 

Võhmas on MTÜ Võhma Ajaloo Sõprade Seltsi toel loodud ka linnamuuseum. Muuseum on 

avatud neljapäeviti 14.00–17.00 ja muudel aegadel kokkuleppel. 
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Võhma nõrk külg on ööbimiskohtade vähesus, majutusteenust osutab linnas vaid üks ettevõte – 

OÜ Anni. Samuti pakub toitlustust ainult kaks ettevõtet: OÜ Anni Võhma kohvik ja OÜ Levika. 

Lähim ööpäevaringne toitlustuskoht asub Võhma ristis. 

MTÜ Sinule pakub võimalust külastada turistidel küünlavabrikut ja uisuväljakut ning teha linnas 

rongisõitu. Koostöö toimib MTÜ Sinule ja OÜ Anni vahel. 

Võhmal on hea potentsiaal arendada kultuuriturismi. Võhma asub kultuuriturismi seisukohalt 

soodsas piirkonnas, sest Eestile kultuurilooliselt olulised kohad Pilistvere ja Suure-Jaani on 

lähedal. Kõo vallaga algab Põhja-Viljandimaa. Perspektiivis saaks arendada koostöös Kõo 

vallaga Võhma risti (Põhja) Viljandimaa (Info)värava, kus oleks transiitliikluse teenindamise 

puhke- ja peatuspaik (kehakinnitus, puhkepaik ja tehisjärv). 

Linnavalitsuse eesmärk on tutvustada ja reklaamida linna, hoides Võhma positiivset mainet ning 

kujundada turistidele soodne keskkond, leides võimalusi turistide Võhmas viibimise aja 

pikendamiseks. 

Linn korrastab ja rajab tervise- ja matkaradasid, korraldab turismialaseid seminare, infopäevi 

ning osaleb messidel (nt töömess, turismimess) ja laatadel (nt mardilaat). 

Linna tähtsündmused on Võhma linna päevad ja Kesk-Eesti laat, mida on korraldatud alates 

1996. aastast. Laada tunnuslause on ” Jalad selga, rattad alla – kõik Võhmasse kokku”. 

Arenguvajadus: 

 Koostöös Pilistverega ja Suure-Jaaniga saab linn teha piirkondade ühisturundust, luues 

sünergiat ja edendades turismi. 

 Linnas puuduvad vaatamisväärsuse ja haljastuselemendid – võimalus oleks kujundada 

linnapark turistidele atraktiivseks. 

 Linnapäevad atraktiivsemaks ja uuenduslikumaks. 

 Kaaluda koostöös Kõo vallaga Võhma risti väljaarendamist Põhja-Viljandimaa väravaks. 

Eesmärk 1: Võhma linnas toimib elukeskkonnaga kokkusobiva ettevõtluse arendamiseks 

vajalik taristu ja on loodud tingimused ettevõtluse arenguks. 

Mõõdikud: ettevõtjate arv, läbiviidud ühisprojektide hulk, tulemuslikkus. 

Tegevused: 

 Arendustegevuse ja ettevõtluse soodustamine ja suunamine üldplaneeringu ja 

detailplaneeringute abil. 

 Ettevõtjate nõustamine erinevatest fondidest vahendite taotlemisel. 

 Tööpakkumiste tasuta avaldamine linna kodulehel. 

 Linna ettevõtjate tunnustamispõhimõtete väljatöötamine ja tunnustamine. 
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 Ettevõtjate kaasamine ettevõtlusteemade aruteludesse, ümarlaudade korraldamine. 

 Koostöö Kõo valla ja Suure-Jaani vallaga, linnade piirkondade ühisturundamine luues 

sünergiat ja edendades turismi. 

 Atraktiivsete tegevuste elluviimine: linnapargi väljaarendamine, erinevate 

traditsiooniliste ja uute ürituste ellukutsumine. 

 Linnapäevade atraktiivsemaks ja uuenduslikumaks muutmine. 

 Koostöös Kõo vallaga Võhma risti väljaarendamine Põhja-Viljandimaa väravaks. 

 Ettevõtluse alase info edastamine linna kodulehel. 

 

Valdkonna üldine arengueesmärk: 

Võhma linn toetab eettevõtlust. Linnas on ettevõtlikkust, innovaatilisust ja 

keskkonnasõbralikkust väärtustav ettevõtluskeskkond. 
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12. LINNA ARENGU ÜLDPÕHIMÕTTED 

 

Üldpoliitilised põhimõtted 

Volikogu ja linnavalitsus koostavad ja viivad ellu arengukava ning teevad kogu linna 

puudutavaid otsuseid. 

Linnavalitsuse tegevuspõhimõtted 

 Otsused langetatakse demokraatlikult, arvestades võimalikult paljude kohalike elanike 

tahet ja huve. 

 Tegevus vastab avaliku halduse põhimõtetele. 

 Linnavalitsuse töö on otstarbekalt korraldatud. 

 Ametnikkond komplekteeritakse pädevatest, vastutustundlikest ning arenemisvõimelistest 

spetsialistidest. 

 Linnaelu juhtimiseks tehakse aktiivset koostööd seltside, ühingute jt 

kodanikeühendustega ning võimalikult paljude erinevate huvigruppide esindajatega. 

 Linna juhtimisel lähtutakse tasakaalustatud arengu põhimõtetest, seades esiplaanile 

üldised huvid. 

 Osutamaks kvaliteetset ja asjatundlikku teenust täiendavad ametnikud end järjepidevalt 

täiendkoolitustel. 

Eelarve kujundamise põhimõtted 

 Eelarve koostamise aluseks on arengukava. 

 Eelarve peab olema tasakaalus. 

 Eelarve koostamisel lähtutakse eelnevate aastate eelarvete proportsioonidest. 

 Eelarve projekt valmib linnavalitsuse, linnavolikogu komisjonide ja linna allasutuste 

koostööna. 

 Linna laenupoliitika põhimõte on see, et laene saab võtta ainult põhjendatud 

investeeringuteks. 

Linna hallatavad asutused 

Linna hallatavad asutused on Võhma lasteaed Mänguveski, Võhma Gümnaasium, Võhma 

Linnaraamatukogu, Võhma Vaba Aja Keskus. Linna osalusega äriühing on AS Võhma ELKO. 
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13. VISIOON 

 

Aastal 2025 on Võhma ettevõtlike, loovate ja rõõmsate inimeste linn, kus on tagatud 

igakülgne elanike heaolu, kohalikku ajaloo- ja kultuuripärandit hoidev, turvaline töö- ja 

elukeskkond. 

 

Arengueesmärgid visiooni kujundamiseks: 

1. Hea avaliku halduse põhimõtetest lähtuv asjaajamine on aus ja avalik. 

2. Võhma linnas on terviklikult toimiv haridussüsteem, mis võimaldab omandada 

kvaliteetset alus-, põhi- ja huviharidust ning mida iseloomustab mitmekesine, avatud, 

ajakohane, loovust soosiv ja individuaalseid vajadusi arvestav õpikeskkond. Linna 

haridussüsteem toetab laste ja noorte kasvamist ja arenemist teadlikeks, väärtusi 

hindavateks, ettevõtlikeks ja loovateks, kodukohast hoolivateks, avatud meeltega, endaga 

hakkama saavateks maailmakodanikeks. Linna haridusasutuste võrk on hästi toimiv, 

kõigile kättesaadav, jätkusuutlik ja majanduslikult efektiivselt korraldatud. 

Haridusasutustes töötab kvalifitseeritud ja kõrge motivatsiooniga õpetajaskond, kellel on 

võimalus soodsas arengukeskkonnas tegelda iga lapsega. 

3. Võhma linn on kultuuritraditsioone ja ajaloolist pärandit hoidev, haritud elanikkonnaga 

linn, kus on tagatud võimalused kultuuri loomiseks ja tarbimiseks. Linnale on 

iseloomulikud jätkusuutlikud maineüritused, festivalid, kultuurisündmused ning 

asjatundlik ja aktiivne publik. Traditsioone säilitav ning kultuuriloomet toetav ja arendav 

keskkond pakub laialdasi võimalusi elanikkonnale kultuuriga tegelemiseks. Linn on 

turvaline, spordisõbralik, valikuvõimalusi pakkuv, aktiivne ja hästi korraldatud 

sporditegevusega. Soositud on sportlik eluviis ja liikumine. Noortele on võimaldatud 

tegevused, nad on kaasatud ja neil on soov osaleda otsustes, mis nende elu ja ühiskonda 

puudutavad. 

4. Võhma linna sotsiaalhoolekande valdkonnas on tagatud elanikele sotsiaalne kaitse ja 

kaasatus ning võrdsed võimalused inimväärseks eluks olles suunatud ennetustegevusele 

ning pakkudes vajaduspõhiseid teenuseid ja toetusi. Toimib koostöö erinevate 

võrgustikupartnerite vahel, kindlustades lastele ja noortele mitmekülgsed 

arenguvõimalused, toetades eakate, puudega isikute ning toimetulekuraskustes isikute ja 

perede igapäevaeluga toimetulekut harjumuspärases keskkonnas. Võhma linnas 

terviseedenduses soodustatakse tervislike eluviiside, tervist toetava keskkonna 

kujundamist  ning kättesaadav on esmatasandi arstiabiteenus. 
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5. Võhma linnas on rakendatud säästlikud lahendused ja kaasaegsed tingimused tehnilistele 

taristutele. 

6. Võhma linnas on säästva arengu põhimõtetest lähtuv hea kohalike tänavate ja riigiteede 

võrgustik, välja on arendatud kergliiklusteede võrgustik ja linnaelanikule on tagatud 

turvaline liikluskorraldus ja kodanikukaitse. 
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14. TEGEVUSKAVA 2015–2025 

 

14.1 Linna juhtimine 

14.1.1 Juhtimiskorraldus 

Võhma linna asjaajamine on aus ja avalik ning lähtub hea avaliku halduse põhimõtetest. 

 

Eesmärk 1: Võhma linn on haldussuutlik ja efektiivne omavalitsusüksus. 

Mõõdikud: Omavalitsusüksuste haldussuutlikkuse võimekuse indeksi järgi on Võhma linn 

saavutanud parema indeksi. 

Tegevused: 

1.1 Ühine arengu kavandamine toimub tiheda infovahetuse teel linnavolikogu, linnavalitsuse ja 

hallatavate asutuste vahel. 

1.2 Avalike teenuste osutamine toimub pädeva ja motiveeritud teenistus- ja töötajaskonna poolt. 

1.3 Efektiivse personalipoliitika  ja palgapoliitika juurutamine. 

 

Eesmärk 2: Linna juhtimine on avatud ja kodanikud otsustamisprotsessi kaasatud. 

Mõõdikud: Linnaelanikud on küsitluse tulemusel kaasamisega rahul. 

Tegevused: 

2.1 Linna kodulehekülje süsteemne arendamine ja haldamine. 

2.2 Aktiivse koostöö jätkamine kodanikeühenduste ja huvigruppidega. 

2.3 Linnaelu ja kogukonda puudutavates olulistes küsimustes rahva arvamuse küsimine. 

2.4 Linnaelanike kaasamine piirkonna planeerimisse ja arendamisse. 

 

14.1.2 Piirkondlik koostöö ja haldusreform 

Eesmärk 1: Tõhus koostöö piirkonna kohalike omavalitsustega haldusreformi eesmärgil. 

Mõõdikud: läbiviidud haldusreform 2017. 

Tegevused: 

1.1 Ühinemisläbirääkimiste pidamine piirkonna omavalitsustega. 

 

Eesmärk 2: Tõhus koostöö teiste kohalike omavalitsustega. 

Mõõdikud: Läbiviidud ühisprojektid, uued algatused. Koostöö ja infovahetuse jätkamine teiste 

kohalike omavalitsustega. 
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Tegevused: 

2.1 Osalemine MTÜ Võrtsjärve Ühendus töös. 

2.2 Osalemine Viljandimaa Omavalitsuste Liidu töös. 

 

14.1.3 Linna kuvand – reklaam 

Eesmärk 1: Turundada ja hoida linna head mainet. 

Mõõdikud: positiivsed uudised ja reklaammaterjalide arv. 

Tegevused: 

1.1 Võhma uue sümboolika väljatöötamiseks ideekonkursi korraldamine. 

1.2 Suhtlemine meediaga: ajalehed, televisioon jne. 

1.3 Sümboolikamaterjalide/-meenete valmistamine. 

 

14.2 Haridus 

Võhma linnas on terviklikult toimiv haridussüsteem. 

14.2.1 Alusharidus 

Eesmärk 1: Võhma linnas tagatakse kõigile elanike registris olevatele soovijatele (vanuses 

1,5–7 aastat) lasteaiakohad ja antakse nõuetele vastavat alusharidust. 

Mõõdikud: Võhma linna lasteaiakohtade järjekorras olevad lapsed saavad soovitud ajal koha 

linna lasteaias, töötajate töötasu tõus. 

Tegevused: 

1.1 Lasteaia arengukava täitmine, ülevaatamine ja uuendamine. 

1.2 Vajadusel ühe rühmaruumi sisustamine ja selles neljanda rühma avamine või 

lastehoiuteenuse pakkumine. 

1.3 Sõimerühmades osaajaliste kohtade võimaldamine. 

1.4 Linna haridusasutustes lapsevanemate plaanipärane ja järjekindel koolitamine. 

1.5 Personali palgatõus vastavalt võimalustele, mis  vaadatakse üle iga aasta eelarve koostamise 

käigus. 

 

Eesmärk 2: Lasteaia poolt pakutav haridus vastab kaasaja nõuetele ja tingimustele. 

Mõõdikud: korrastatud objektid. 

Tegevused: 

2.1 Lasteaia õueala täiendamine erinevate rajatistega: õuesõppeklass, mänguväljaku 

atraktsioonid. 

2.2 Õueala teede asfalteerimine. 
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2.3 Lasteaiahoone renoveerimine ja muutmine energiatõhusamaks. 

14.2.2 Põhi- ja gümnaasiumiharidus 

Eesmärk 1: Võhma linnas elavatel koolikohustuslikel õpilastel on põhihariduse 

omandamise võimalus oma linna koolis, nõuetele vastava õppekavaga ja nõuetele vastavas 

koolimajas. 

Mõõdikud: Kõigile Võhma linna koolikohustuslikele õpilastele on tagatud põhihariduse 

omandamise võimalus linna koolis. Koolil on nõuetele vastav õppekava. Võhma kool ja rajatised 

vastavad õigusaktide nõuetele. 

Tegevused: 

1.1 Kooli arengukava täitmine, ülevaatamine ja uuendamine. 

1.2 Linna koolivõrgu korrastamine. 

1.3 Kooli õppekava täitmiseks turvalisuse, tervisekaitse ja õppekavanõuetele vastava 

õppekeskkonna olemasolu tagamine, õppekeskkonna kaasajastamine. 

1.4 Linna haridusasutustes lapsevanemate plaanipärane ja järjekindel koolitamine. 

1.5 Koolihoone eskiisprojekti koostamine ruumiplaneeringu muutmiseks: hallatavate asutuste 

(raamatukogu, vaba aja keskus, noortekeskus) toomine koolihoonesse. 

1.6 Õpilaskodu arendamine. 

1.7 Koolihoone renoveerimine, arvestades energiasäästu ja energiatõhususe  nõudeid. 

 

Eesmärk 2: Võhma linna õpilastele on tagatud võimalus omandada statsionaarses õppes 

üldkeskharidus mujal koolides. 

Mõõdikud: Mujal statsionaarse õppega üldkeskhariduse omandamist võimaldavates koolides 

käivatele õpilastele tagatakse vähemalt ühe sõidusuuna kompensatsioon. 

Tegevused: 

2.1 Võhma kooli võimekuse tagamine erinevate õppesuundade arendamisel. 

2.2 Koostöö arendamine vilistlaste, ettevõtjate ja kõrgkoolidega konkurentsivõimelise hariduse 

andmiseks. 

2.3 Teiste omavalitsuste koolides ja kutseharidust õppivatele õpilastele sõidusoodustuste 

tagamine. 

 

14.2.3 Huviharidus 

Võhma Muusikakool 

Eesmärk 1: Võhma linna lastele on tagatud võimalus muusikaalase huvihariduse 

omandamiseks Võhma Muusikakoolis. 

Mõõdikud: Võhma Muusikakoolis on erinevatel erialadel võimalus õppida kuni 50 õpilasel. 



79 

Tegevused: 

1.1 Võhma Muusikakooli arendamine ja tegevuse kaasajastamine. 

1.2 Vajalike instrumentide soetamine. 

 

14.2.4 Elukestev õpe 

Eesmärk 1: Elukestvat õpet, õppimist ja haridust väärtustav keskkond.  

Mõõdikud: elanikkonna õpihuvi; elukestva õppe, hariduse ja õppimise tunnustamine eri 

väljundite kaudu; linna haridussüsteemis toimuvates ümber- ja täiendõppes osalejate arv; 

tasemeõppes osalejate arv. 

Tegevused: 

1.1 Analüüsida regulaarselt ja sidustada kõigi eagruppide õppevõimalusi ja -kvaliteeti ning luua 

uusi võimalusi. 

1.2 Nõustada elanikkonda (taseme- ja karjäärinõustamine), selgitada välja vabaharidusliku ja 

tööalase täiendkoolituse vajadus ning töötada välja ja rakendada õppeprogramme 

(Päevakeskus, Vaba Aja Keskus). 

1.3 Viia läbi erinevaid õpitubasid ja pakkuda võimalusi eneseharimiseks. 

 

14.3 Kultuur, sport, noorsootöö, vaba aeg 

Võhma linn on kultuuritraditsioone ja ajaloolist pärandit hoidev, haritud elanikkonnaga linn, kus 

on tagatud võimalused kultuuri loomiseks ja tarbimiseks. Linnale on iseloomulikud 

jätkusuutlikud maineüritused ja kultuurisündmused. Traditsioone säilitav ning kultuuriloomet 

toetav ja arendav keskkond pakub laialdasi võimalusi elanikkonnale kultuuriga tegelemiseks. 

Linn on turvaline, spordisõbralik, valikuvõimalusi pakkuv, aktiivne ja hästi korraldatud 

sporditegevusega. Soositud on sportlik eluviis ja liikumine. Noortele on võimaldatud tegevused, 

nad on kaasatud ja neil on soov osaleda otsustes, mis nende elu ja ühiskonda puudutavad. 

 

14.3.1 Võhma Linnaraamatukogu 

Eesmärk 1: Heal tasemel raamatukoguteenus on kättesaadav igale linnakodanikule. 

Mõõdikud: Võhma  Linnaraamatukogu osutab teenust piirkonnas. Raamatukogu teenus vastab 

rahvaraamatukogu seadusele ja teistele raamatukogu tööd puudutavatele õigusaktidele. 
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Tegevused: 

1.1 Võhma Linnaraamatukogu teenuste arendamine igale vanusegrupile: üritused, erinevad 

trükimeedia väljaanded, avalik internetiteenus. 

1.2 Personali koolitamine ja töötajate väärtustamine. 

1.3 Linna- ja kooliraamatukogu ühendamine. 

 

14.3.2 Vaba Aja Keskus 

Eesmärk 1: Võhma linna elanikel on võimalused mitmekülgseks huvitegevuseks. 

Mõõdikud: Vaba Aja Keskuses töötavad mitmekülgseid tegevusvõimalusi pakkuvad ringid, 

kuhu on kaasatud erinevatest vanusegruppidest inimesed. 

Tegevused: 

1.1 Erinevate huvitegevuskollektiivide toetamine ja tunnustamine. 

1.2 Paindliku ja vajadusi arvestava hinnapoliitika jätkamine huvitegevuse valdkonnas. 

1.3 Huviringide juhendajatele motiveeriv töötasu. 

1.4 Käsitöötoa rajamine. 

 

Eesmärk 2: Toetada rahvakultuuriga tegelemist. 

Mõõdikud: Võhma linnas tegutsevad rahvakultuuri edendavad kollektiivid. 

Tegevused: 

2.1 Võhma linna rahvakultuurikollektiivide tegevuse toetamine ja tunnustamine. 

2.2 Võhma linna rahvakultuurikollektiivide juhendajatele motiveeriv töötasu. 

 

Eesmärk 3: Uute ja traditsiooniliste kultuurisündmuste korraldamine. 

Mõõdikud: Võhma linnas korraldatakse kultuurisündmusi. Võhma linnas on olemas 

vabaõhulava. 

Tegevused: 

3.1 Vabaõhulava rajamine Võhmasse (tervisepark, linnavalitsuse plats). 

3.2 Võhma linna kultuurisündmuste reklaamimiseks paigaldatakse teadetetahvel. 

3.3 Kultuurisündmuste korraldamisel tehakse koostööd naaberomavalitsuste ja piiritaguste 

kultuuriasutuste ning rahvakultuurikollektiividega. 

 

Eesmärk 4: Säilitada ja väärtustada Võhma linna ajalugu. 

Mõõdikud: Võhma linna ajalooliste materjalide kogumine, säilitamine ja esitlemine on 

korraldatud. 
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Tegevused: 

4.1 Võhma linna ajalugu kajastatavate materjalide kogumine, säilitamine Võhma Muuseumis ja 

eksponeerimine. 

4.2 Elanikkonnale suunatud linna ajalugu tutvustavate projektide läbiviimine. 

4.3 Linnaelanike kaasamine ajaloo talletamisesse. 

4.4 Võhma Muuseumi eestvedava MTÜ Võhma Ajaloo Sõprade Seltsi toetamine. 

 

Eesmärk 5: Võhma linna allasutuste efektiivsemaks majandamiseks koondada Võhma 

Vaba Aja Keskuse tegevus ning Võhma Linnaraamatukogu Võhma kooli ruumidesse. 

Mõõdikud: Võhma Linnaraamatukogu on saanud Võhma koolis vajaliku suurusega ruumid ja 

need on raamatukogu tegevuseks kohandatud-remonditud. VAK, muusikakool on saanud kooli 

vajalikud ruumid huvialaringide ja rahvakultuurikollektiivide tegevuste jätkamiseks. Kooli saal 

ja lava on piisavalt suured ja heas korras, et korraldada linnarahvale erinevaid kultuurisündmusi. 

Tegevused: 

5.1 Otsustada, millised kooli ruumid eraldada Võhma linnaraamatukogule, muusikakoolile ja 

VAKile ringiruumideks. 

5.2 Võhma Gümnaasiumi ruumide renoveerimine erinevateks tegevusteks. 

5.3 Saali ja lava suuruse, tehniliste vajaduste välja selgitamine. 

5.4 Saali ja lava remont/ehitus. 

 

14.3.3 Linna noorsootöö 

Eesmärk 1: Võhma linnas on olemas eesmärgipäraselt toimiv noortekeskus, kus noorel on 

võimalik veeta vaba aega, osaleda sealsetes huviringides, algatada ja kaasa lüüa erinevates 

projektides jne. Noortekeskuse alt korraldatakse noortesündmusi, mida külastavad lisaks 

kohalikele noortele ka ümbruskonna noored. 

Mõõdikud: Noortekeskuse tarbeks on leitud sobilikud ruumid. Olemas on vastav inventar vaba 

aja sisustamiseks. Kohapeal töötab noorsootöötaja, kes koordineerib noortetegevusi, sh projekte, 

huvitegevust noortekeskuses ja noortesündmusi. Noorte aktiivne osalemine ja nende ideede 

toetamine. 

Tegevused: 

1.1 Noortekeskuse ruumide leidmine/kindlaks määramine. 

1.2 Noortekeskuse ruumide renoveerimine/remont. 

1.3 Sobiliku inventari (sh mööbel, õppevahendid, meelelahutusvahendid jne) soetamine 

noortekeskusesse. 

1.4 Noorte järjepidev koolitamine ja projektidesse kaasamine, julgustamaks nende omaalgatust. 

1.5 Noorte sündmuste ja projektide järjepidev toetamine. 

1.6 Aktiivsete noorte tunnustamine ja toetamine. 
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Eesmärk 2: Noored on kaasatud ja osalevad aktiivselt Võhma linna elu edendamisel. 

Mõõdikud: Võhmas toimib noortevolikogu/nõukoda, mis on kaasatud otsustusprotsessidesse 

noortevaldkonnas. Noortevolikogu/nõukoda osaleb aktiivselt ülelinnalistes projektides. 

Tegevused: 

2.1 Noortevolikogu/nõukoja loomine, eesmärkide ja perspektiivide paikapanek. 

2.2 Noortevolikogu/nõukoja kaasamine linna projektidesse ja sündmustesse. 

2.3 Vastutuse andmine ja tunnustamine. 

 

14.3.4 Sport 

Eesmärk 1: Spordiringid on motiveeritud koos käima ja tegutsema. 

Mõõdikud: Spordiringe toetatakse läbi erinevate ressursside. 

Tegevused: 

1.1 Spordiringide, võistluste, laagrite ja sõpruskohtumiste toetamine läbi erinevate ressursside 

(ruumid, rahaline toetus jne). 

1.2 Treenerite/eestvedajate (täiend)koolitamine. 

1.3 Huvihariduse toetamise korra välja töötamine 

 

Eesmärk 2: Spordiringid, millele leidub piisavalt huvilisi, on leidnud endale 

treeneri/eestvedaja. 

Mõõdikud: Toimuvad korrapärased treeningud. 

Tegevused: 

2.1 Treeneri/eestvedaja leidmine ja motiveerimine läbi erinevate ressursside. 

2.2 Tutvustavate/taaselustavate sündmuste korraldamine vastavalt spordialale. 

2.3 Spordiringi toetamine (võistluste, laagrite ja sõpruskohtumiste korraldamine). 

2.4 Treenerite/eestvedajate (täiend)koolitamine. 

 

Eesmärk 3: Võhma spordihoone inventar vastab kõigile nõudmistele ning pakub erinevaid 

sportimisvõimalusi. 

Mõõdikud: Spordiinventar on heas korras, kasutuskõlblik ja pidevalt täienev ja uuenev. 

Tegevused: 

3.1 Spordivarustuse inventuur. 

3.2 Seadmete korrasoleku kontrollimine ja vajadusel remondi teostamine. 

3.3 Uute seadmete ostuks rahastuse leidmine läbi linnavalitsuse, ettevõtete ja projektide toetuse 

ning soetamine vastavalt vajadusele ja nõudlusele. 
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Eesmärk 4: Spordihoone ja staadioni võimaluste maksimaalne kasutamine. 

Mõõdikud: Hoones ja staadionil toimuvad lisaks gümnaasiumi kehalise kasvatuse tundidele ka 

spordiringid ja -laagrid. 

Tegevused: 

4.1 Linna spordikalendri koostamine. 

4.2 Laagrite jt ühisürituste planeerimine ja läbiviimine. 

4.3 Spordisündmuste toetamine. 

4.4 Võhma spordikompleksi väljareklaamimine spordilaagrite läbiviimiseks. 

4.5 Kunstmuruväljaku rajamine koostöös Eesti Jalgpalli Liidu ja SK Tääksiga. 

 

Eesmärk 5: Võhmasse on rajatud kergliiklustee spordiharrastuste (rulluisutamine, 

rattasõit, jooks jne) tarbeks. 

Mõõdikud: Kergliiklustee on kasutusel. 

Tegevused: 

5.1 Asukoha vajaduse väljaselgitamine. 

5.2 Kergliiklustee rajamine spordiharrastuste (rulluisutamine, rattasõit, jooks jne) tarbeks. 

 

14.4 Tervishoid ja sotsiaaltöö 

Võhma linna sotsiaalhoolekande valdkonnas on tagatud elanikele sotsiaalne kaitse ja kaasatus 

ning võrdsed võimalused inimväärseks eluks, olles suunatud ennetustegevusele ning pakkudes 

vajaduspõhiseid teenuseid ja toetusi. 

14.4.1 Tervis ja hoolekanne 

Eesmärk 1: Elanikkonna tervist väärtustava elukeskkonna loomine. 

Mõõdikud: praksise suurus, elanikkonna küsitlus. 

Tegevused: 

1.1 Esmatasandi perearstiteenuse tagamine, vajadusel uue tervisekeskuse rajamine – koondades 

teenused ühte hoonesse. 

1.2 Koduõenduse arendamine ja tervisetoa loomine. 

 

Eesmärk 2: Sotsiaalhoolekandealane info on linnaelanikele kättesaadav ja 

sotsiaalhoolekande sihtgruppidele suunatud ennetustöö tulemuslik. 
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Mõõdikud: Riskirühmade andmebaasi olemasolu ja neile suunatud tegevused. Jagatud info 

kodulehel, linnalehes, trükistes. Korraldatud koolitused, infopäevad ja laagrid. Koolikohustuse 

mittetäitjate ja alaealiste komisjoni suunatud laste arv on vähenenud. 

Tegevused: 

2.1 Sotsiaalhoolekande info edastamine erinevates kanalites. 

2.2 Erinevate küsitluste korraldamine sotsiaalvaldkonna teemadel. 

2.3 Potentsiaalsete abivajajate väljaselgitamiseks info vahetamine mittetulundusühenduste ja 

linnas tegutsevate ettevõtetega. 

2.4 Riskikäitumisega lastele koolituste korraldamine ja laagrites osalemise toetamine. 

2.5 Alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks koostöö politseiga. 

 

Eesmärk 3: Linnas on toimiv hoolekandevõrgustik. 

Mõõdikud: Sotsiaalhoolekande valdkonnas toimib koostöö avaliku-, era- ja kolmanda sektori 

ning koolide ja lasteaedade tugisüsteemide vahel. Hoolekandevõrgustiku infovahetus toimib. 

Tegevused: 

3.1 Regulaarne info vahetamine koolide, lasteaia tugisüsteemidega. Vajadusel koolituste ja 

infopäevade korraldamine sotsiaalvaldkonnas erinevatel teemadel hallatavate asutuste 

personalile. 

3.2 Koostöö jätkamine ja arendamine teiste institutsioonidega (politsei, haiglate, 

sotsiaaltöötajatega, rehabilitatsiooniasutuste spetsialistidega, teiste omavalitsustega jm). 

 

Eesmärk 4: Toimetulekuraskustes olevatele isikutele on tagatud esmavajadused ning 

turvalisus. 

Mõõdikud: Toimetulekuraskustes olevate isikute arv on vähenenud. 

Tegevused: 

4.1 Eakate ja puuetega inimeste avahooldussüsteemi arendamine. 

4.2 Sotsiaaltoetuste maksmise jätkamine. 

4.3 Päevakeskuse teenuste arendamine puudega inimestele ja eakatele. 

4.4 Töötute tööturule naasmisele kaasa aitamine, töötute ja ettevõtjate vahelise kontakti loomine. 

4.5 Üksinda elavate eakate väljaselgitamine ning vajalike sotsiaalteenuste pakkumine. 

 

Eesmärk 5: Laste sotsiaalne turvalisus ning lastega perede toimetulek on tagatud. 

Mõõdikud: Abivajavatele lastega peredele pakutakse peret toetavaid teenuseid ning makstakse 

toetusi. 

Tegevused: 

5.1 Teenuste arendamine ja jätkamine puudega lastele ja abivajavatele lastega peredele. 

5.2 Sotsiaaltoetuste maksmise jätkamine lastega peredele. 

5.3 Lastekaitse ja perede nõustamine laste sotsiaalse turvalisuse tagamisel. 
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Eesmärk 6: Sotsiaalteenused ja toetuste süsteem on välja arendatud. 

Mõõdikud: Sotsiaalvaldkonda reguleerivad õigusaktid  

Tegevused: 

6.1 Välja töötada vajalikud korrad teenuste ja toetuste eraldamiseks. 

6.2 Sotsiaalnõustamise ja võlanõustamise süsteemi väljaarendamine. 

 

Eesmärk 7: Sotsiaalelamufond abivajajatele on tagatud. 

Mõõdikud: Sotsiaalelamispindade arv. 

Tegevused: 

7.1 Sotsiaalpindade renoveerimine. 

7.2 Sotsiaalmaja/tugikodu ehitamine. 

 

14.4.2 Tervisedendus 

Eesmärk 1: Linna elanikel on kõrge teadlikkus tervisedendusest. 

Mõõdikud: Läbiviidud tervisedenduse projektid, korraldatud koolitused, infopäevad jms. 

Tegevused: 

1.1 Linna tervisedenduslike tegevuste ja projektide elluviimine koostöös mittetulundusühenduste 

ja teiste omavalitsustega, sh maakondlikes ja teistes terviseedenduslikes programmides 

osalemine. 

1.2 Toimiva tervisedenduse võrgustiku loomine ja koordineerimine linnas, võrgustikukoolituste 

läbiviimine ja kõigi osapoolte koostöö soodustamine. 

1.3 Linna terviseprofiili koostamine. 

 

14.5 Linnaruum 

Võhma linnas on säästva arengu põhimõtetest lähtuv hea kohalike valgustatud tänavate ja 

riigiteede võrgustik, välja on arendatud kergliiklusteede võrgustik ja linnaelanikule on tagatud 

turvaline liikluskorraldus. 

Eesmärk 1: Linna arenguks vajalikud planeeringud on kehtestatud. 

Mõõdikud: detailplaneeringute arv ja üldplaneeringu valmimine. 

Tegevused: 

1.1 Üldplaneeringu koostamine koostöös naaberomavalitsuse Kõo vallaga. 

1.2 Vajalike detailplaneeringute ja teemaplaneeringute koostamine linna arenguks. 
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14.5.1 Linna kommunaalettevõte AS Võhma ELKO 

Eesmärk 1: Kommunaalettevõte AS Võhma ELKO toimib jätkusuutlikult. 

Mõõdikud: ettevõtte majandusnäitajad, elanikkonna rahulolu-uuring. 

Tegevused: 

1.1 AS Võhma ELKO arenguplaanide koostamine ja ettevõtte jätkusuutlik majandamine. 

1.2 Iga-aastane tegevuse prognoosimise plaani koostamine. 

1.3 Korteriühistute loomise algatamine ja koostöö ühistutega. 

1.4 Kvaliteetse teenuse pakkumine. 

 

14.5.2 Maakasutuse struktuur 

Eesmärk 1: Linnas olevad teed/tänavad on rekonstrueeritud, arvestades tervikliku 

elukeskkonna vajadusi. 

Mõõdikud: korrastatud tänavate nimekiri. 

Tegevused: 

1.1 Teede ja tänavate rekonstrueerimine vastavalt planeeritud tegevuskavale. 

1.2 Avalikult kasutatavate teede ja tänavate hooldamine ja remontimine. 

1.3 Tallinna tänava rekonstrueerimine. 

1.4 Laia tänava pikenduse rajamine Kahala teeni. 

1.5 Tartu tänava rekonstrueerimine. 

1.6 Linnatänavate muutmine tolmuvabaks: Pargi tänav. 

1.7 Kõnniteede rajamine linnatänavatele. 

 

Eesmärk 2: Rajatud on elanikkonda rahuldav kergliiklusteede võrgustik, mis tagab 

jalakäijale ja ratturile ohutu liiklemise ja kõigile võimaluse nautida tervislikke 

liikumisvõimalusi. 

Mõõdikud: valminud teede kilomeetrid. 

Tegevused: 

2.1 Kergliiklusteede  rajamine: 

Võhma–Kahala suunal; 

Võhma–Kõo suunal; 

Jaska–Võhma tee ja Olustvere suunal. 

 

Eesmärk 3: Linna liiklusmärgid ja viidamajandus on korrastatud, tagades linnaelanikele 

igakülgse informatsiooni. 
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Mõõdikud: liikluskorraldusskeem. 

Tegevused: 

3.1 Liikluskorraldusvahendite (märgid, künnised jne) korrashoidmine ja kaasajastamine. 

3.2 Linna viidamajanduse korrastamine (hallatavad asutused ja koostöö ettevõtjatega). 

 

14.5.3 Tänavavalgustus 

Eesmärk 1: Võhma linnas on tagatud kvaliteetne ja elukeskkonda turvalisemaks muutev 

tänavavalgustus. 

Mõõdikud: paigaldatud tänavavalgustite arv. 

Tegevused: 

1.1 Tänavavalgustusvõrgu energiasäästu põhimõttel järk-järguline ehitamine ja 

rekonstrueerimine. 

1.2 Mänguväljakute, spordiplatside ja haljasalade, kõnniteede valgustamine. 

 

14.5.4 Ühistransport, sh raudtee 

Eesmärk 1: Ühistranspordivõrk tagab inimestele vajalikud liikumisvõimalused. 

Mõõdikud: ühistranspordi liinide arv ja elanikkonna heaolu-uuring. 

Tegevused: 

1.1 Ühistranspordi infrastruktuuri väljaarendamine: bussi- ja rongipeatuse ühitamine koostöös 

Edelaraudteega. 

1.2 Peatuse juurde  jalgrattahoidla rajamine. 

1.3 Linnaelanike ühistranspordivajaduse väljaselgitamine ja sellest lähtuvalt uute liinide 

käivitamine koostöös teenusepakkujatega. 

 

14.6 Energiamajandus ja tehnilised taristud 

Võhma linnas on rakendatud säästlikud lahendused ja kaasaegsed tingimused tehnilistele 

taristutele. 

Eesmärk 1: Linnas on tagatud kvaliteetne veevarude säilimine ja vee säästlik kasutamine 

ning võimalused reovee ja pinnasevee nõuetekohaseks käitlemiseks. 

Mõõdikud: ÜVK kava täitmine. 
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Tegevused: 

1.1 ÜVK arengukavas loetletud tegevuste elluviimine ja ÜVK tähtaegade uuendamine. 

1.2 Tamponeerida kasutuseta puurkaevud. 

1.3 Tuletõrjehüdrantide võrgu korrashoidmine ja vajadusel uute rajamine. 

1.4 Sadeveesüsteemide rajamine. 

 

14.6.1 Jäätmekäitlus 

Eesmärk 1: Linna territooriumil toimib jäätmete liigiti kogumine. 

Mõõdikud: Kogu linna territooriumil on loodud võimalused jäätmete liigiti kogumiseks ja ära 

andmiseks. Linnas on piisavalt jäätmekogumiskohti. 

Tegevused: 

1.1 Linnaelanike teavitamine jäätmete liigiti kogumisel. 

1.2 Lahenduste otsimine komposteeritavate jäätmete kogumiseks. 

1.3 Uute jäätmekonteinerite vajaduste väljaselgitamine. 

 

14.6.2 Side- ja elektrivõrk, telefon, internet, kaabellevi 

Eesmärk 1: Linnas on tagatud ülikiire internetiühendus. 

Mõõdikud: elanikkonna rahulolu, interneti kiirus. 

Tegevused: 

1.1 Tagada koostöös internetiteenuse pakkujatega kiire internet elanikkonnale, ettevõtjatele ja 

linna hallatavatele asutustele. 

 

14.6.3 Energiamajandus 

Eesmärk 1: Energiamajanduses on kasutusele võetud säästlikud lahendused, soodustatud on 

taastuvate energiakandjate kasutamist. 

Mõõdikud: Vastavalt direktiivile 2010/31 EU ehitatakse uusi ja renoveeritakse vanu funktsiooni 

järgi avaliku kasutusega hooneid alates 2019. aastast ning kõiki muid hooneid alates 2021. 

aastast ainult liginullenergiahoonetena. 

Tegevused: 

1.1 Energiasäästu meetmete rakendamine, energeetilise sõltumatuse ja taastuvenergia kasutamise 

soodustamine. 

1.2 Tänavavalgustusvõrgu energiasäästu põhimõttel ehitamine ja rekonstrueerimine. 
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1.3 Eramuomanike energiasäästualane teavitamine. 

1.4 Avalikel objektidel alternatiivsete küttevõimaluste kasutamise kavandamine. 

1.5 Elanike energiatõhususalast teadlikkust tõstvate voldikute levitamine, sellega seonduvad 

üritused jm tegevused. 

1.6 Võhma linnavalitsuse hoone ühendamine linna kaugküttesüsteemiga. 

1.7 Hallatavate asutuste energiatõhusaks rekonstrueerimine: vaba aja keskus, koolimaja, 

linnavalitsus. 

1.8 Kauba ja Jaama tänava piirkonna maa-aluse soojatrassi rekonstrueerimine. 

 

14.7 Keskkond 

14.7.1 Haljastus ja heakord 

Eesmärk 1: Võhma linnaelanik on keskkonnateadlik. 

Mõõdikud: läbiviidud teabepäevad. 

Tegevused: 

1.1 Linnaelanikele infomaterjalide levitamine ja keskkonnaalaste nõuete selgitamine kohalikus 

linnalehes ja linna kodulehel. 

1.2 Teabepäevade korraldamine koostöös MTÜ VAS Kanarbikuga. 

 

Eesmärk 2: Avalikku (üldkasutatavat) ruumi on säilitatud ja Võhma linn on korrastatum 

omavalitsus. 

Mõõdikud: rajatud ja korrastatud haljasalade arv (m
2
). 

Tegevused: 

2.1 Linna haljastusplaani koostamine ja üldine heakorra planeerimine süsteemselt. 

2.2 Linnapargi – promenaadi lõplik kujundamine. 

2.3 Heakorrakampaaniate/-konkursi läbiviimine. 

2.4 Istepinkide-prügikastide paigaldamine avalikesse kohtadesse. 

2.5 Koostöö MTÜ VAS Kanarbiku ja maastikuarhitektidega linnapildi planeerimiseks ja 

kujundamiseks. 

2.6 Suviste õpilaslaagrite korraldamine linna heakorratöödeks. 

2.7 Õuesõppeklassi rajamine. 

 

14.7.2 Puhkealad 

Eesmärk 1: Igal elanikul on head võimalused vaba aja sisustamiseks vabas õhus. 

Mõõdikud: korrastatud mängu- ja puhkelade arv. 
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Tegevused: 

1.1 Mängu- ja spordiväljakute hoolduse tagamine ja regulaarne tehniline kontroll. 

1.2 Avalike spordirajatiste edasi arendamine: discolfi rada, välijõusaal jne. 

1.3 Laululava rajamine Terviseparki. 

1.4 Kaaluda võimalust rajada Võhma risti tehisjärv pärast geoloogiliste uuringute teostamist. 

 

14.8 Turvalisus 

Võhma linnas on tagatud hea ja turvaline elukeskkond koostöös linnaelanikega. Inimesed 

hoolivad oma ümbrusest ja tahavad elada tervislikus elukeskkonnas. 

Eesmärk 1: tagada elanike turvalisus igal ajal. 

Mõõdikud: vähenenud kuritegude arv. 

Tegevused: 

1.1 Koostöö ja infovahetus politsei ja päästeteenistusega, linna turvalisuse tagamisele 

kaasaaitamine. 

1.2 Vabatahtlike pääste-, turvalisuse- ja korrakaitseinstitutsioonide (abipolitsei, vabatahtlik 

pääste, naabrivalve, kaitseliit, kodutütred, noorkotkad jne) tegevusele kaasaaitamine. 

1.3 Linna kriisireguleerimise plaani uuendamine ja täitmine. 

1.4 Riskigruppide isikutele suitsuanduri soodustingimustega paigaldamine ja tuleohutusalane 

nõustamine koostöös Päästeametiga. 

1.5 Ennetustöö elanikkonna seas, koostöös hallatavate asutustega. 

1.6 Turvakaamerate paigaldamine ja videovalvesüsteemide arendamine linna allasutustega. 

 

14.9 Ettevõtlus ja turism 

Võhma linn toetab ettevõtlust. Linnas on ettevõtlikkust, innovaatilisust ja keskkonnasõbralikkust 

väärtustav ettevõtluskeskkond. 

Eesmärk 1: Võhma linnas toimib elukeskkonnaga kokkusobiva ettevõtluse arendamiseks 

vajalik taristu ja on loodud tingimused ettevõtluse arenguks. 

Mõõdikud: ettevõtjate arv, läbiviidud ühisprojektide arv. 

Tegevused: 

1.1 Arendustegevuse ja ettevõtluse soodustamine ja suunamine üldplaneeringu ja 

detailplaneeringute abil. 

1.2 Ettevõtjate nõustamine erinevatest fondidest vahendite taotlemisel. 

1.3 Tööpakkumiste tasuta avaldamine linna kodulehel. 

1.4 Linna ettevõtjate tunnustamispõhimõtete väljatöötamine ja tunnustamine. 

1.5 Ettevõtjate kaasamine ettevõtlusteemade aruteludesse, ümarlaudade korraldamine. 
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1.6 Koostöö Kõo valla ja Suure-Jaani vallaga, linnade piirkondade ühisturundamine, luues 

sünergiat ja edendades turismi. 

1.7 Atraktiivsete tegevuste elluviimine: linnapargi väljaarendamine, erinevate traditsiooniliste ja 

uute ürituste ellukutumine. 

1.8 Linnapäevade atraktiivsemaks ja uuenduslikumaks muutmine. 

1.9 Koostöös Kõo vallaga Võhma risti väljaarendamine Põhja-Viljandimaa väravaks. 

1.10 Ettevõtluse alase info edastamine linna kodulehel. 
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15. VÕHMA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015–2018 

 

15.1 Eelarvestrateegia olemus 

Eelarvestrateegia on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast tulenev finantsplaan nelja 

eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia koostamine on kohustuslik 1. jaanuarist 2012 

kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) jõustumisest. 

Linna eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada keskpikas perspektiivis eelarvepoliitika 

jätkusuutlikkus ning muuta linna tegevus enda funktsioonide täitmisel tulemuslikumaks. 

Strateegias esitatakse eelarvepoliitilised põhimõtted, linnavalitsuse prioriteedid, 

majandusolukorra analüüs ja majandusarengu prognoos, sealjuures põhitegevuse tulude, 

põhitegevuse kulude ja finantseerimistegevuse eelarveosa prognoos ning muu finantsjuhtimiseks 

oluline informatsioon. 

Linna eelarvestrateegia koostamise lähtealusteks on majandusprognoosid ning linna arengukava, 

mis hõlmab omakorda valdkondlikke arengukavasid. Linna eelarvestrateegia koostamisel 

lähtutakse järgmistest põhietappidest: 

 põhitegevuse tulude prognoosimine; 

 laenu võtmise vajaduse ja võimaluste väljaselgitamine; 

 põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse kasvude ja omavaheliste proportsioonide 

planeerimine; 

 valdkondade kulude proportsioonide arvestamine. 

Linna eelarvestrateegia elluviimine toimub valitsemisala arengu- ja tegevuskavade kaudu. 

Niisamuti nagu arengu- ja tegevuskavasid uuendatakse igal aastal, uuendatakse ka linna 

eelarvestrateegiat igal kevadel, täpsustades kolme eelseisva aasta kavasid ning seades plaanid 

neljandaks aastaks. Ka allasutused ning konsolideerivad üksused täiendavad oma valitsemisalade 

valdkonnapõhist arengukava igal aastal ühe aasta võrra, tagades strateegilises planeerimises 

nelja-aastase perspektiivi. Täiendamise aluseks on sel ajal kehtiv linna eelarvestrateegia ning 

enne, kui vastutav valdkonnajuht linnavalitsuse tasandil kinnitab uuendatud arengukava, 

toimuvad arutelud. 

Eelneva tulemusel saavad pidevalt täiendatud keskpika perioodi plaanid vastavalt muutustele 

majanduses, fiskaalkeskkonnas ja valdkondlikus tegevuses. Käesolev linna eelarvestrateegia on 
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aluseks valitsemisalade arengukavade ning linna eelarvestrateegia koostamisel aastatel 2015–

2018. 

Linna käesoleva eelarvestrateegia järgmistes osades antakse ülevaade majanduskeskkonnast ja 

riigi eelarvepoliitikast, Võhma linna finantsolukorrast, põhitegevuse tulude prognoosist, 

põhitegevuse kulude prognoosist, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete 

varade muutusest, valitseva mõju all olevatest isikutest ja konsolideeritud näitajatest ning 

finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmisest. 

 

15.2 Ülevaade majanduskeskkonnast ja riigi eelarvepoliitikast 

Kohaliku omavalitsuse eelarvestrateegia on lahutamatult seotud majanduse makrokeskkonnaga 

ja riigi eelarvepoliitikaga. 

15.2.1. Ülevaade majanduskeskkonnast 

2013. aasta esimeses kvartalis Eesti majanduskasv pidurdus järsult, kasvu olulist kiirenemist ei 

toimunud ka teises kvartalis. Kokkuvõttes aeglustus majanduskasv aasta esimesel poolel 1,2%ni. 

Rahandusministeeriumi suvise prognoosi kohaselt kasvab majandus tänavu oodatust 

tagasihoidlikuma sisenõudluse toel 1,5%. Sisenõudluse kasvutempo võrreldes kevadises 

prognoosis oodatuga jääb madalaks, samas kui ekspordi kasv on kiirem. 2014. aasta SKP 

prognoosi pole võrreldes kevadise prognoosiga muudetud, järgnevate aastate osas on võrreldes 

kevadise prognoosiga suurendatud 2016.–2017. aastate reaalkasvu, mille peapõhjuseks on 

valitsussektori investeeringute dünaamika muutus, mis tuleneb ELi järgmise eelarveperioodi 

vahendite kasutamisest. 

Majanduskasv tugineb oluliselt sisenõudlusel, kuid selle kasv aastatagusega võrreldes aeglustub, 

mis põhjustab omakorda impordi kasvukiiruse vähenemise. Samas ekspordi kasv kiireneb, 

mistõttu kahaneb netoekspordi negatiivne panus SKP kasvu. 2014. aastal ootame majanduskasvu 

kiirenemist 3,6%ni, kus lisaks eksportivale tööstusele ja teenindusele aitab sellele kaasa ka 

valdavalt sisenõudluse tegevusalade kasv, mida soodustab investeerimis- ja tarbimisjulguse 

suurenemine. 

Inflatsiooniprognoos on 2013.–2014. aastatel 0,1–0,2% madalam võrreldes eelmise prognoosiga. 

Peapõhjuseks on madalamatest naftaeeldustest tingitud kütuse ja soojuse hinnalangus. 
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Prognoosiperioodi lõpus kujuneb inflatsioon varasematest ootustest veidi kiiremaks palgakasvu 

kiirenemise ning sisenõudluse elavnemise tõttu. 

Tarbijahindade tõus 2014. aastal pidurdub 2,7%ni eelkõige energiahindade nagu elekter, kütuse 

ja soojuse hinnasurvete taandumise tõttu. Olulisima tegurina langeb järgmise aasta alguses 

inflatsioonist välja elektrituru avanemise mõju, samas mõningane elektri kallinemine peaks 

toimuma võrgutasude tõusu tõttu. Soojuse hinnalangust toetab ka kohaliku taastuvkütuse 

osakaalu suurenemine soojuse tootmisel. 2014. aastal peaks toidu hinnatõus mõnevõrra 

pidurduma aiasaaduste hindade stabiliseerumise tõttu. 

Tööturu arengud on 2013. aasta esimesel poolaastal osutunud kevadise prognoosiga võrreldes 

veidi positiivsemaks. Eriti hõive kasv on olnud kevadel prognoositust kiirem, millega seoses on 

hõive kasvu väljavaated 2013. aastaks paranenud ning kevadise 0,3% kasvu asemel ootame 

hõive 1,3%st kasvu. Järgnevate aastate hõive kasvuprognoosi pole kevadega võrreldes 

muudetud. Keskmise palga kasvuprognoos on 2013. aasta kohta jäänud samaks, kuid 2014. aasta 

kohta on seda veidi alandatud ning edaspidi suurendatud. Kokkuvõttes ületab agregeeritud 

palgatulu kasv 2013. aastal kevadist prognoosi, kuid 2014. aastal jääb sellele veidi alla. Töötuse 

määra prognoosi on 2013. aasta kohta veidi suurendatud, eelkõige tuleb see tööealise rahvastiku 

hinnangu erinevusest võrreldes kevadise prognoosiga, muid suuremaid muutusi lähiaastateks ei 

ole. 

15.2.2. Ülevaade riigi eelarvepoliitikast 

Riigieelarve maksutulude prognoos baseerub makromajandusprognoosil, mittemaksuliste tulude 

prognoos tugineb ministeeriumide esitatud prognoosidele ning selle aasta senistele laekumistele. 

Käesoleva aasta riigieelarve kulude prognoos tugineb 2013. aasta eelarvele, mida on 

korrigeeritud lähtuvalt aasta alguse tegelikest kuludest ning kuludega seotud tulude prognoosi 

muutusest. 2014. aasta kulutase baseerub riigi eelarvestrateegial aastateks 2014–2017, v.a 

tuludest sõltuvad kulud. 

2013. aasta eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt 0,2%ni SKPst. Peamiseks puudujäägi 

tekitajaks on keskvalitsus, põhjuseks eelkõige kvoodimüügi tulusid ületav investeeringute maht. 

2014. aastal suureneb valitsussektori eelarvepuudujääk 0,6%ni SKPst. Eelarvepositsiooni 

halvendab keskvalitsuse maksutulude kasvu ületav kulude kasv ning mittemaksuliste tulude 

vähenemine. Nt kohustusliku kogumispensioni riigipoolsete maksete summa kasvab 
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kompenseerimismehhanismi rakendumisel. Eelarvetasakaal saavutatakse 2016. aastal ning 2017. 

aastal jõutakse eelarveülejäägini 0,9% SKPst. 

Sotsiaalkindlustusfondide sektorisse kuuluvad Haigekassa ja Töötukassa. 2012. aastal jäi 

Haigekassa eelarve puudujääk tänu prognoositust väiksemale kulude mahule oodatust 

väiksemaks. Käesoleval ja järgneval aastal on oodata veidi sügavama puudujäägi tekkimist, mis 

tulenevad peamiselt 2012. aasta lõpus kokku lepitud meditsiinitöötajate palgatõusust. Prognoosi 

kohaselt puudujääk aastatel 2015–2016 väheneb ning 2017. aastal on oodata ülejääki. 

Sarnaselt viimaste aastatega lõpetas Töötukassa ka 2012. aasta märkimisväärse ülejäägiga, mis 

tulenes nii töötuskindlustuse maksemäärade tõstmisest 2009. aasta keskel, kui ka hüvitise saajate 

vähenemisest. Töötukassa käesoleva aasta eelarvepositsiooni mõjutab negatiivselt 

töötuskindlustusmakse määrade langetamine aasta alguses 2% ja 1% tasemele ning ka peatunud 

hüvitiste mahu vähenemine. 

Valitsussektori eelarvepositsiooni mõjutab ka kohalike omavalitsuste tegevus. Kohaliku 

omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse jõustumisega 2012. eelarveaastast on seatud 

piirangud netovõlakoormusele (võlakohustuste ja likviidsete varade vahe) ja põhitegevustulemile 

ning need on laiendatud lisaks kohalikule omavalitsusele ka temast sõltuvate üksustega koos 

moodustavale arvestusüksusele. Kui põhitegevustulem peab kõigil olema postiivne, siis kõrgema 

põhitegevustulemiga üksustel võib netovõlakoormuse ülemmäära olla kuni 100% põhitegevuse 

tuludest. Erandina ei ole lubatud 2016. aasta lõpuni võtta uusi kohustusi nendel üksustel, kelle 

netovõlakoormus on üle 60% põhitegevuse tuludest. 

15.2.3 Ülevaade Võhma linna konsolideerimisgrupist 

Konsolideerimisgrupi struktuur 

Võhma linna eelarvelisel finantseerimisel on viis asutust: 

 Võhma Linnavalitsus kui ametiasutus, mis teostab avalikku võimu. 

Hallatavad asutused: 

 Võhma Gümnaasium koos muusikakooliga; 

 Võhma Lasteaed Mänguveski; 

 Võhma Vaba Aja Keskus; 

 Võhma Linnaraamatukogu. 

Võhma linna majanduslikku olukorda võib pidada rahuldavaks. Senine konservatiivne 

eelarvepoliitika on aidanud Võhma linnal majanduslanguse aastatel toime tulla ning säilitada 
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linnale seadusega pandud ülesannete täitmine. Eesmärgiks on langetada eelarvepoliitilised 

otsused eelarvestrateegia koostamise käigus, ning arvestada kõikide rahastamisallikatega (lisaks 

maksutuludele ka toetused jm). 

 

15.3 Põhitegevuse tulude prognoos 

Põhitegevuse tuludena käsitletakse eelarvestrateegias tulenevalt KOFS-i regulatsioonist järgmisi 

tulusid: 

 maksutulud; 

 tulud kaupade ja teenuste müügist; 

 saadavad toetused; 

 muud tegevustulud. 

Põhitegevuse tulude eelarveosas ei planeerita kasumit ja kahjumit põhivara müügist, põhivara 

soetuseks saadavat sihtfinantseerimist ega finantstulusid. 

Põhitegevuse tulude eelarveosa tabelis on eelarvestrateegia vatuvõtmisele eelnenud aasta 

tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad tulud. 

Majanduse kõrgaegadel (2008) oli maksumaksjate arv Võhma linnas 607. Kriisi süvenedes on 

see näitaja langenud ja tänaseks on meil maksumaksjaid 462. Kui linna elanike arv väheneb, siis 

ei ole oodata maksumaksjate arvu hüppelist kasvu. 

Sünkroonis majanduse muutumisega liigub ka keskmine brutosissetulek. Võhma linna 

maksumaksjate keskmine brutosissetulek on 799 eurot, mis jääb aga alla Viljandi maakonna 

keskmisele (847 eurot) ja Eesti keskmisele (1003 eurot). 

Võhma linna füüsilise isiku tulumaksu prognoosimisel on lähtutud, et maksutulu suureneb 2015. 

aastal 4%, Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt suureneb tulumaksu-tulu iga aasta 6%. 

Samas võib mõjutada negatiivset maksulaekumist tulumaksumäära langetamine 20%le 2015. 

aastal sõltuvalt viisist, kuidas see rakendatakse omavalitsustele jagatava tulumaksu osas. 

Maamaksu osas mõjutavad tulusid maamaksu kaotamine kodualuselt maalt 2013. aastal. 

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist mõjutavad aastatel 2013–2017 tulumaksusoodustuse 

ülempiiri langetamine 3 196 eurolt 1 920 eurole alates 1. jaanuarist 2012 (mõju laekumisele 

alates 2013. aastast), töötuskindlustusmakse määra vähendamine 4,2%lt 3,0%le (2,0% ja 1,0%) 
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1. jaanuarist 2013, kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa suurendamine 2013. 

aastal 0,17% võrra ja 2014. aastal 0,03% võrra. 

Kaupade ja teenuste müük oluliselt ei kasva. Siin on olulisemad tegurid võimalike 

kohamaksumuste laekumise kasvud ja vähem on kasvu kaupade müügist. Muude tulude 

laekumist mõjutavad Euroopa Liidu meetmete rahastused. Riigi poolt eraldatavate toetuste 

(peamiselt Tasandusfondi toetus) maht püsib vaadeldaval perioodil samas suurusjärgus. 

Tasandusfond moodustab Võhma linna eelarve tuludest ca 43%. Tasandusfond jaotub kaheks: 

 Tasandusfond (lg 1) – riigi eelarvest eraldatud summa, mis on ettenähtud KOVile tulude 

ühtlustamiseks. Selle suurus võib konkreetse KOVi puhul muutuda, sõltuvalt KOVi 

tulude kasvust või kahanemisest võrreldes riigi keskmisega. 

 Toetusfond (lg 2), kus suurim osa on haridustoetusel. Peamine näitaja haridustoetuse iga-

aastases suuruses on õpilaste arvu liikumine. Võhma linnas on see arv langevas trendis, 

seega väheneb ka haridustoetus. 

Tasandusfondi (lg 1) on eelarvestrateegia perioodil prognoositud suuremana, lähtudes 

arvestusliku tulude ja kulude vahest. Samas tuleb arvestada näiteks sellega, et kui tulumaksu 

laekumine kujuneb eeldatust suuremaks, siis tasandusfondi eraldis väheneb. Lisaks sõltub 

tasandusfondi eraldis riigieelarves tasandusfondi arvatud vahendite kogumahust ning kõikide 

KOVide näitajatest (tasandusfondi peamine eesmärk on tasandada kohalike omavalitsuste 

omavahelisi võimalusi kulude tegemisel). 

Tasandusfondi (lg 2) on suurendatud 2015.–2016. aastal, vähendatud on 2017.–2018. aastal seda 

just haridustoetuse osas. 

Vabariigi Valitsus on seadnud eesmärgiks, et õpetajate keskmine palk oleks 2015. aastal 20% 

võrra kõrgem riigi keskmisest palgast. Kui see eesmärk täituks, siis ei mõjutaks see otseselt 

KOVide põhitegevuse tulemit, kuna õpetajate palga tõstmise vahendid tuleksid riigilt. Kuna selle 

eesmärgi täitmises puudub kindlustunne, siis ei ole sellest tekkivat mõju ei põhitegevuse tuludele 

ega põhitegevuse kuludele arvestatud. 

Muutused omavalitsuse tulubaasi kasvus saavad olla riigi finantspoliitika muutumises, mis 

puudutavad omavalitsuste tulubaasi kujundamist. Peamised muutused võivad tulla: 

 brutotulu protsendi muutmises, vähemalt kriisieelse taseme taastamiseni; 

 tasandusfondi eraldiste suurendamine kriisieelsele tasemele; 

 lisaks veel mitmesugused tegurid, mis võivad tulubaasi kasvatada; 

 investeeringute osa suurendamine riigi eelarvest; 

 mitmesugused seadusandlikud aktid (nt seadusega kehtestatud miinimumpalga suuruse 

tõus, mis tooks kaasa füüsilise isiku tulumaksu suurema laekumise KOVi eelarvesse ja 
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annaks ka võimaluse tõsta KOVil lasteaia kohamaksu, mis on seotud protsendiga 

miinimumpalgast). 

 

15.4 Põhitegevuse kulude ja -tulemi prognoos 

Põhitegevuse kuludena käsitletakse eelarvestrateegias tulenevalt KOFSi regulatsioonist järgmisi 

kulusid: 

 antavad toetused; 

 muud tegevuskulud. 

Põhitegevuse kulude eelarve osas ei planeerita põhivara amortisatsiooni ja ümberhindlust, 

põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist ja finantskulusid. 

Põhitegevuse kulude eelarveosa tabelis on eelarvestrateegia vatuvõtmisele eelnenud aasta 

tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad kulud. 

Kõikides linna asutustes on majandamiskulud kavandatud kokkuhoiu vajadust silmas pidades. 

Tagasihoidlikult paraneva majanduskeskkonna tõttu on investeeringuteks võimalik vahendeid 

saada eelkõige kokkuhoidliku majandamisega. 

Eelarvestrateegias kajastatavate uute tegevuste alustamisel tuleb vajadusel arvestada: 

 valdkondade siseselt prioriteetide ümberseadmisega; 

 valdkondade siseselt eelarveliste vahendite kasutamise paindlikkusega ja 

vajaduspõhisusega; 

 seniste poliitikate rahastamise ülevaatamisega; 

 kokkuhoiu võimalustega ja säästliku majandamisega. 

Põhitegevuse kulude strateegias on oluline, et eelarvepoliitilised otsused oleksid jätkusuutlikud, 

maksimaalselt valdkonnapoliitikaid arvestavad ning kõiki rahastamisallikaid ühtselt käsitlevad. 

Kindlasti jätkatakse säästliku majandamisega ning püütakse leida kokkuhoiukohti tänases 

süsteemis. Seoses uue ELi finantsperspektiivi avanemisega hoitakse fookust ELi toetuste 

kasutamiseks vähemalt alates 2015 (toetusmeetmete praktiline avanemine võib võtta aega). 

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Tulenevalt kohaliku 

omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest peab põhitegevuse tulemi lubatav väärtus 

aruandeaasta lõpu seisuga olema null või positiivne. 

Eelarve põhitegevuse tulem näitab eelarve valmisolekut erinevateks tagasilöökideks – tulude 

alalaekumine ja kulude ületäitmine. Kui eelarvestrateegia üks eesmärke on kulude vähendamine, 
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siis see on ka saavutatud. Põhitegevuse tulemi suurenemine on oluline linna investeeringute 

teostamisel. 

 

15.5 Investeeringute prognoos 

Investeerimistegevuse eelarveosa tabelis on eelarvestrateegia vatuvõtmisele eelnenud aasta 

tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad 

investeeringud. 

Eelarvestrateegias planeeritakse investeerimistegevuse eelarveosasse põhivara soetus ja müük, 

põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine, finantskulu ja -tulud. 

Investeerimistegevuse eelarves on kajastatud ka antav sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks. 

2015. aastal on siin kajastatud AS Võhma ELKOle ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamiseks antav linna osalus 125 000 eurot. 

Investeeringute tabelis on investeerimistegevuse eelarveosas kajastatud põhivara soetus. 

Projektipõhistel põhivara soetustel on eraldi välja toodud saadav sihtfinantseering ning 

omafinantseering. 

Investeerimistegevus saab olla nii suur, kui palju on võimalik selleks vahendeid saada. Eelarvete 

planeerimisel on eesmärk kasvatada oma eelarvevahendid maksimaalselt suureks, et ei peaks 

laene võtma. Iga laen suurendab linna võlakoormust, mille tagasimaks toimub mitmete aastate 

jooksul. Enamuse kavas olevate investeeringute elluviimine sõltub täiendavate vahendite 

leidmisest. 

 

15.6 Finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse prognoos 

Finantseerimistegevuse osas kajastatakse laenude ja liisingute põhiosade tagasimaksed. Selles 

osas märgitakse ka võetavad uued kohustused. Investeerimistegevuse eelarveosas toodud 

investeeringud eeldavad lähiaastatel finantseerimistehingute mahu suurenemist, sest 

põhitegevuse tulud ei ole nende katmiseks piisavad. Finantseerimistehingute suurust mõjutavad 

kohaliku omavalitsuse üksuse juhtimise seaduses toodud nõuded netovõlakoormuse, 

põhitegevuse tulemi ja likviidsete varade arvutamise meetoodika kohta. 
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Finantseerimistehingute kavandamisel on arvestatud põhimõtteid: 

 Raha jääk aasta lõpul ei langeks alla 10 000 euro. 

 Hoida laenukohustused mõistlikul tasemel, et laenu tagasimakse ei suurendaks liiga palju 

püsikulusid järgnevatel perioodidel. 

 Põhitegevuse tulem katab laenu põhiosa tagasimaksete ja laenu teenindamise kulud. 

Kuna Võhma linnal on vajadus investeerida suuremas mahus, kui on planeeritav tegevustulude ja 

-kulude ülejääk, saab neid teostada kaasates laenuraha. 

Eelarvestrateegia perioodil on kavandatud laenu võtmine 2015. aastal. 

Laenukohustused 2015–2017: 

 Laenu lisandumine 2015. aastal 200 000 eurot Tallinna tänava rekonstrueerimiseks ja 

bussijaama välja ehitamiseks. 

 Laenu maksmine 2015. aastal 1 755 eurot Swedbankile Võhma Gümnaasiumi 

spordikompleksi rekonstrueerimiseks. 

 Laenu maksmine 2015. aastal 38 351 eurot Rahandusminsteeriumile (EBRD), mis lõpeb 

05.08.2017. 

 Laenu maksmine 2016. aastal 40 905 eurot. 

 Laenu maksmine 2017. aastal 50 530 eurot. 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele planeeritakse likviidsete 

varade muutuse eelarveosasse raha ja pangakontode saldode muutused. 

Likviidsete varade saldode suurenemine ja vähenemine kajastatakse vastavalt kas plussiga või 

miinusega. 

Eelarvestrateegia on tasakaalus. Kui aasta eelarve koostamisel kujuneb aasta lõpu raha jääk 

suuremaks kui strateegias prognoositud, suunatakse see arengukavas toodud eesmärkide 

elluviimiseks. Arvandmed täpsustatakse aasta eelarves. 

 

15.7 Finantsdistsipliini tagamine 

Võhma linn on eelarve koostamisel kinni pidanud eelarve distsipliini nõudvatest piirmääradest. 

Netovõlakoormuse-% seisukohast on kõige pingelisemad 2015. ja 2016. aasta. Eelarvepoliitika 

põhieesmärgiks aastatel 2015–2017 on jooksvate tulude ja kulude osas arvestatavasse ülejääki 

jõudmine. Eelarvestrateegias on finantseerimistehingute osas seatud eesmärgiks mõistlik 

kohustuste taseme säilitamine, et mitte paisutada liigselt püsikulutusi laenumaksete näol. Laenu 

võtmisel tuleb kindlasti jälgida, et laenu tagasimaksmise periood ei ületaks investeeringu 
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kasulikku eluiga. Laenu võtmisel tuleb arvestada ka intressiriskiga. Eelarvestrateegia koostamise 

hetkel on intressitasemed suhteliselt madalad. 

 

15.8 Tundlikkuseanalüüs 

Linna finantsnäitajad on kooskõlas finantsdistsipliini tagamise meetmetega KOFSi vastavaid 

paragrahve silmas pidades. 

Võhma linna oluline tuluallikas on füüsilise isiku tulumaks, seega kõik, mis sellega kaasneb, on 

linnale väga oluline. 

Eelarvestrateegias on füüsilise isiku tulumaksu laekumine iga aastaga kasvutrendis. Kuid 

arvutused näitavad, et kasv saab olla vaid keskmise brutosissetuleku arvel. Kui näiteks 

majanduse kasvu pidurdumisega seiskuvad palgad ja muud sissetulekud, siis muid elemente ei 

ole, mis selle puudujäägi kompenseeriks. Maksumaksjate arvu kasv ei ole reaalne, kuna elanike 

arv pidevalt väheneb. Aitaks kindlasti riigipoolne KOV tulubaasi parandamine, kuid riigipoolsel 

KOV tulubaasi tõstmisel on sellega kaasnenud kas mõne teise tulu vähendamine (maamaksu 

laekumise kompenseerimine) või täiendavate kohustuste pealepanemine. 

Kuigi Võhma linna netovõlakoormus on alla 30%, oleks siiski linnal vaja parandada oma 

finantsvõimekust, et tulla toime netovõlakoormuse kasvades. Üle 30% netovõlakoormuse 

teenindamine pingestab eelarvet. Kannatada saaksid kõik alaeelarved. Esmane eesmärk on 

suurendada linnaeelarve põhitegevuse tulemit, mis annaks vahendid võimalikeks eelarve 

tagasilöökideks. 

 

15.9 Kokkuvõte 

Põhitegevuse kulude strateegias on oluline, et eelarvepoliitilised otsused oleksid jätkusuutlikud, 

maksimaalselt valdkonnapoliitikaid arvestavad ning kõiki rahastamisallikaid ühtselt käsitlevad. 

Võimalike uute tegevuste alustamine eeldab seniste poliitikate rahastamise ülevaatamist ning 

vajadusel valdkondade siseselt prioriteetide ümberseadmist. Kindlasti jätkatakse säästliku 

majandamisega ning tuvastatakse kokkuhoiukohti tänases süsteemis. Oluline on suurendada 
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eelarveliste vahendite kasutamise paindlikkust, viia toetuste andmine enim vajadusepõhiseks 

ning kasvatada administratsiooni efektiivsust. 

Kuna eelarvestrateegia koostatakse kohaliku omavalitsuse arvestusüksusele. Kohaliku 

omavalitsuse arvestusüksusteks on kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuvad üksused. 

Sõltuvaks üksuseks loetakse sellist üksust, kes on raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku 

omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva mõju all üksus ning kes saab kohaliku 

omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute 

valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu 

kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10 

protsenti vastava aasta põhitegevuse tuludest. Seega ei ole AS Võhma ELKO sõltuv üksus. 
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Tabel 15.1. Eelarvestrateegia kohalikus omavalitsuses 

 

Võhma Linnavalitsus 
2013 

täitmine 

2014  

eeldatav 

täitmine 

2015 2016 2017 2018 

Põhitegevuse tulud kokku 1 339 103 1 372 955 1 431 124 1 448 935 1 410 381 1 374 193 

Maksutulud 499 814 532 519 552 582 552 582 557 582 567 582 

   sh tulumaks 492 137 525 019 547 082 547 082 552 082 562 082 

   sh maamaks 7 677 7 500 5 500 5 500 5 500 5 500 

   sh muud maksutulud 0 0 0 0 0 0 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 138 382 136 515 131 050 131 500 131 500 95 500 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 696 571 698 511 714 668 753 022 718 299 708 111 

   sh tasandusfond (lg 1) 254 344 254 226 273 886 295 902 318 884 351 595 

   sh toetusfond (lg 2) 348 601 345 750 346 620 349 320 344 415 319 230 

   sh muud saadud toetused tegevuskuludeks 93 626 98 535 124 162 107 800 55 000 37 286 

Muud tegevustulud 4 337 5 410 2 824 11 831 3 000 3 000 

Põhitegevuse kulud kokku 1 261 499 1 295 605 1 249 862 1 217 076 1 249 724 1 252 103 

Antavad toetused tegevuskuludeks 132 478 144 560 113 111 111 520 120 300 120 300 

Muud tegevuskulud 1 129 022 1 151 045 1 136 751 1 105 556 1 129 424 1 131 803 

   sh personalikulud 771 548 782 199 774 551 747 096 754 391 759 391 

   sh majandamiskulud 357 370 357 096 354 200 350 460 364 264 364 264 

   sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud 

kasutusrendimaksed              

   sh muud kulud 104 11 750 8 000 8 000 10 769 8 148 

Põhitegevuse tulem 77 604 77 350 181 262 231 859 160 657 122 090 

Investeerimistegevus kokku -1 504 -36 570 -368 090 -179 571 -85 835 -80 540 

Põhivara müük (+) 0 0 0 0 0 0 

Põhivara soetus (-) 0 -35 000 -307 000 -705 000 -290 000 -255 000 

   sh projektide omaosalus 0  -18 000 -243 000 -148 731 -85 000 -55 000 

Põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine (+) 0 17 000 64 000 556 269 205 000 200 000 

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 

(-) 0 -18 000 -125 000  -30 000  -25 000 

Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük 

(+) 0 0         

Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus 

(-) 0 0         

Tagasilaekuvad laenud (+) 0 0         

Antavad laenud (-) 0 0         

Finantstulud (+) 26 30 60 60 65 60 

Finantskulud (-) -1 530 -600 -150 -900 -900 -600 

Eelarve tulem 76 100 40 780 -186 828 52 288 74 822 41 550 

Finantseerimistegevus -58 113 -58 890 150 614 -58 356 -69 905 -26 400 

Kohustuste võtmine (+) 0 0 200 000  0 0 

Kohustuste tasumine (-) -58 113 -58 890 -49 386 -58 356 -69 905 -26 400 

Likviidsete varade muutus (+ 

suurenemine, - vähenemine) 17 987 -18 110 -36 214 -6 068 4 917 15 150 
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Nõuete ja kohustuste saldode muutus 

(tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- 

vähenemine) 0 0 0 0 0 0 

             

Likviidsete varade suunamata jääk aasta 

lõpuks 70 625 52 515 16 301 10 233 15 150 30 300 

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 190 248 131 358 281 972 223 616 153 711 127 311 

   sh sildfinantseering 0 0 0 0 0 0 

Netovõlakoormus (eurodes) 119 622 78 842 265 670 213 382 138 560 97 010 

Netovõlakoormus (%)         8,9% 5,7% 18,6% 14,7% 9,8% 7,1% 

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 803 462 823 773 1 087 572 1 391 154 963 942 824 516 

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 60,0% 60,0% 76,0% 96,0% 68,3% 60,0% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 683 840 744 931 821 902 1 177 772 825 382 727 505 

              

E/a kontroll (tasakaal) 0 0 0 0 0 0 

       

Põhitegevuse tulude muutus - 3% 4% 1% -3% -3% 

Põhitegevuse kulude muutus 

 

 

 

- 3% -4% -3% 3% 0% 

Omafinantseerimise võimekuse näitaja 1,06 1,06 1,15 1,19 1,13 1,10 

       

Investeeringuprojektid* 
2013. 

Aasta 

2014. 

aasta 

2015. 

aasta 

2016. 

aasta 

2017. 

aasta 

2018. 

aasta 

Projekt 1: Tallinna tänava 

rekonstrueerimine ja bussijaama 

väljaarendamine   35 000 210 000 0 0 0 

   sh toetuse arvelt   17 000        

   sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   18 000  210 000       

Projekt 2: Koolimaja rekonstrueerimine   0 0 380 000 0 0 

   sh toetuse arvelt      330 000    

   sh muude vahendite arvelt (omaosalus)      50 000    

Projekt 3: Sotsiaalmajade/korterite 

rekonstrueerimine   0 47 000 0 0 0 

   sh toetuse arvelt     32 000     

   sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     15 000     

Projekt 4: Sotsiaalmaja/tugikodu 

ehitamine   0 0 0 140 000 0 

   sh toetuse arvelt        120 000  

   sh muude vahendite arvelt (omaosalus)        20 000  

Projekt 5: Noortetoa rajamine   0 50 000 0 0 0 

   sh toetuse arvelt     32 000     

   sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     18 000     

Projekt 6: Võhma–Kahala kergliiklustee   0 0 75 000 0 0 

   sh toetuse arvelt      26 269    

   sh muude vahendite arvelt (omaosalus)      48 731    

Projekt 7: Kunstmuruväljaku rajamine 

staadionile   0 0 250 000 0 0 
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   sh toetuse arvelt      200 000   

   sh muude vahendite arvelt (omaosalus)       50 000   

Projekt 8: Bussi- ja rongijaama hoone 

ehitamine   0 0  100 000 0 

   sh toetuse arvelt        50 000  

   sh muude vahendite arvelt (omaosalus)        50 000  

Projekt 9: Laululava ehitamine 

terviseparki   0 0 0 50 000 0 

   sh toetuse arvelt        35 000  

   sh muude vahendite arvelt (omaosalus)        15 000  

Projekt 10: Tartu tn puurkaevu 

tamponeerimine ning Väike, Silla, Õuna 

trasside rajamine   0 0 0 0 255 000 

   sh toetuse arvelt         200 000 

   sh muude vahendite arvelt (omaosalus)          55 000 

KÕIK KOKKU   35 000 307 000 705 000 290 000 255 000 

   sh toetuse arvelt   17 000 64 000 556 269 205 000 200 000 

   sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   18 000 243 000 148 731 85 000 55 000 
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Tabel 15.2. Eelarvestrateegia arvestusüksuses 

 

Võhma Linnavalitsus 
2013 

täitmine 

2014 

eeldatav 

täitmine 

2015 

eelarve 

2016 

eelarve 

2017 

eelarve 

2018 

eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku 1 339 103 1 372 955 1 431 124 1 488 935 1 410 381 1 374 193 

Põhitegevuse kulud kokku 1 261 499 1 295 605 1 249 862 1 217 076 1 249 724 1 252 103 

   sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud 

kasutusrendimaksed 0 0 0 0 0 0 

Põhitegevustulem 
77 604 77 350 181 262 231 859 

              

160 657 122 090 

Investeerimistegevus kokku -1 504 36 570 -368 090 -179 571 -85 835 -80 540 

Eelarve tulem 76 100 40 780 -186 828 52 288 74 822 41 550 

Finantseerimistegevus -58 113 -58 890 150 614 -58 356 -69 905 -26 400 

Likviidsete varade muutus (+ 

suurenemine, - vähenemine) 17 987 -18 110 -36 214 -6 068 4 917 15 150 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus 

(tekkepõhise e/a korral) (+/-) 0 0 0 0 0 0 

             

Likviidsete varade suunamata jääk aasta 

lõpuks 70 625 52 515 16 301 10 233 15 150 30 300 

Võlakohustused kokku aasta lõpu 

seisuga 190 248 131 358 281 972 223 616 153 711 127 311 

    sh sildfinantseering (arvestusüksuse 

väline) 0 0 0 0 0 0 

Netovõlakoormus (eurodes) 119 622 78 842  265 670 213 382 138 560 97 010 

Netovõlakoormus (%) 8,9% 5,7% 18,6% 14,7% 9,8% 7,1% 

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 803 462 823 773 1087 572 1 391 154 963 942 824 516 

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 60,0% 60,0% 76,0% 96,0% 68,3% 60,0% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 683 840 744 931 821 902 1 177 772 825 382 727 505 
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Tabel 15.3. Eelarvestrateegia valdkonniti 

 

Põhitegevuse ja investeerimis-

tegevuse kulud valdkonniti 

(COFOG)* (kõik "+" märgiga) 

2013 

täitmine 

2014 

eeldatav 

täitmine 

2015 

eelarve 

2016 

eelarve 

2017 

eelarve 

2018 

eelarve 

01 Üldised valitsussektori 

teenused 158 272 171 153 150 408 151 158 151 158 150 858 

Põhitegevuse kulud 156 742 170 553 150 258 150 258 150 258 150 258 

   sh saadud toetuste arvelt             

   sh muude vahendite arvelt 156 742 170 553 150 258 150 258 150 258 150 258 

Investeerimistegevuse kulud 1 530 600 150 900 900 600 

   sh saadud toetuste arvelt             

   sh muude vahendite arvelt 1 530 600 150 900 900 600 

02 Riigikaitse 442 639 639 639 639 639 

Põhitegevuse kulud 442 639 639 639 639 639 

   sh saadud toetuste arvelt             

   sh muude vahendite arvelt 442 639 639 639 639 639 

Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 

   sh saadud toetuste arvelt             

   sh muude vahendite arvelt             

03 Avalik kord ja julgeolek 320 320 320 320 320 320 

Põhitegevuse kulud 320 320 320 320 320 320 

   sh saadud toetuste arvelt             

   sh muude vahendite arvelt 320 320 320 320 320 320 

Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 

   sh saadud toetuste arvelt             

   sh muude vahendite arvelt             

04 Majandus 64 940 60 234 397 153 160 160 182 664 337 664 

Põhitegevuse kulud 64 940 7 234 62 153 55 160 82 664 82 664 

   sh saadud toetuste arvelt 15 125 1 201 19 575  39 269 39 269 

   sh muude vahendite arvelt 49 815 6 033 42 578 55 160 43 395 43 395 

Investeerimistegevuse kulud  53 000 335 000 105 000 100 000 255 000 

   sh saadud toetuste arvelt  35 000 50 000    26 269 50 000 200 000 

   sh muude vahendite arvelt  18 000 285 000 78 731 50 000 55 000 

05 Keskkonnakaitse 26 981 29 197 29 053 24 053 24 053 24 053 

Põhitegevuse kulud 26 981 29 197 29 053 24 053 24 053  24 053 

   sh saadud toetuste arvelt       

   sh muude vahendite arvelt 26 981 29 197 29 053 24 053 24 053 24 053 

Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 

   sh saadud toetuste arvelt             

   sh muude vahendite arvelt             

06 Elamu- ja 

kommunaalmajandus 35 209 33 950 30 542 32 353 36 369 43 177 

Põhitegevuse kulud 35 209 33 950 30 542 32 353 36 369 43 177 

   sh saadud toetuste arvelt   5 068   6 808 

   sh muude vahendite arvelt 35 209 33 950 25 474 32 553 36 369 36 369 

Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 
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   sh saadud toetuste arvelt             

   sh muude vahendite arvelt             

07 Tervishoid 0 28 128 128 128 128 

Põhitegevuse kulud 0 28 128 128 128 128 

   sh saadud toetuste arvelt            

   sh muude vahendite arvelt 0 28 128 128 128 128 

Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 

   sh saadud toetuste arvelt             

   sh muude vahendite arvelt             

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 145 611 172 810 232 121 164 592 211 928 164 159 

Põhitegevuse kulud 145 611 172 810 182 121 164 592 161 928 164 159 

   sh saadud toetuste arvelt 3 317 8 338 17 649  1 720 3 951 

   sh muude vahendite arvelt 142 294 164 472 164 472 164 592 160 208 160 208 

Investeerimistegevuse kulud 0 0 50 000 0 50 000 0 

   sh saadud toetuste arvelt     32 000   35 000   

   sh muude vahendite arvelt      18 000   15 000   

09 Haridus 733 220 762 191 674 937 1 303 092 677 084 698 092 

Põhitegevuse kulud 733 220 762 191 674 937 673 092 677 084 673 092 

   sh saadud toetuste arvelt 311 972 306 780 299 668 294 457 309 552 294 457 

   sh muude vahendite arvelt 421 248 455 411 375 269 378 635 367 532 378 635 

Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 630 000 0 25 000  

   sh saadud toetuste arvelt       530 000   

   sh muude vahendite arvelt       100 000    25 000 

10 Sotsiaalne kaitse 98 034 118  683 166 711 116 281 256 281 113 613 

Põhitegevuse kulud 98 034 118 683 119 711 116 281 116 281 113 613 

   sh saadud toetuste arvelt 36 229 38 598 33 958 33 528 33 528 33 528 

   sh muude vahendite arvelt 61 805 80085 85 753 82 753 82 753 80 085 

Investeerimistegevuse kulud 0 0 47 000 0 140 000 0 

   sh saadud toetuste arvelt      32 000    120 000   

   sh muude vahendite arvelt      15 000    20 000   

KOKKU 1 263 029 1 349 205 1 682 012 1 952 976 1 540 624 1 532 703 

Põhitegevuse kulud 1 261 499 1 295 605 1 249 862 1 217 076 1 249 724 1 252 103 

   sh saadud toetuste arvelt 366 643 354 917 375 918 327 985 384 069 378 013 

   sh muude vahendite arvelt 894 856 940 688 873 944 889 091 865 655 874 090 

Investeerimistegevuse kulud 1 530 53 600 432 150 735 900 290 900 280 600 

   sh saadud toetuste arvelt 0 35 000 114 000 556 269 205 000 200 000 

   sh muude vahendite arvelt 1 530 18 600 318 150 179 631 85 900 80 600 

Põhitegevuse kulude kontroll 0 0 0 0 0 0 

Investeerimistegevuse kulude 

kontroll 0 0 0 0 0 0 

Muude vahendite arvelt tehtud 

väljaminekud 

2013 

täitmine 

2014 

eeldatav 

täitmine 

2015 

eelarve 

2016 

eelarve 

2017 

eelarve 

2018 

eelarve 

Üldised valitsussektori teenused 158 272 171 153 150 408 151 158 151 158 150 858 

Põhitegevuse kulud 156 742 170 553 150 258 150 258 150 258 150 258 

Investeerimistegevuse kulud 1 530 600 150 900 900 600 

Riigikaitse 442 639 639 639 639 639 

Põhitegevuse kulud 442 639 639 639 639 639 
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Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 

Avalik kord ja julgeolek 320 320 320 320 320 320 

Põhitegevuse kulud 320 320 320 320 320 320 

Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 

Majandus 49 815 24 033 327 578 133 891 93 395 98 395 

Põhitegevuse kulud 49 815 6 033 42 578 55 160 43 395 43 395 

Investeerimistegevuse kulud  18 000 285 000 78 731 50 000 55 000 

Keskkonnakaitse 26 981 29 197 29 053 24 053 24 053 24 053 

Põhitegevuse kulud 26 981 29 197 29 053 24 053 24 053 24 053 

Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 

Elamu- ja kommunaalmajandus 35 209 33 950 25 474 32 553 36 369 36 369 

Põhitegevuse kulud 35 209 33 950 25 474 32 553 36 369 36 369 

Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 

Tervishoid 0 28 128 128 128 128 

Põhitegevuse kulud 0 28 128 128 128 128 

Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 

Vabaaeg, kultuur ja religioon 142 294 164 472 182 472 164 592 175 208 160 208 

Põhitegevuse kulud 142 294 164 472 164 472 164 592 160 208 160 208 

Investeerimistegevuse kulud 0 0 18 000 0 15 000 0 

Haridus 421 248 455 411 375 269 478 635 367 532 403 635 

Põhitegevuse kulud 421 248 455 411 375 269 378 635 367 532 378 635 

Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 100 000 0 25 000 

Sotsiaalne kaitse 61 805 80 085 100 753 82 753 102 753 80 085 

Põhitegevuse kulud 61 805 80 085 85 753 82 753 82 753 80 085 

Investeerimistegevuse kulud 0 0 15 000 0 20 000 0 

KOKKU 896 386 959 288 1 192 094 1 068 722 951 555 954 690 

Põhitegevuse kulud 894 856 940 688 873 944 889 091 865 655 874 090 

Investeerimistegevuse kulud 1 530 18 600 318 150 179 631 85 900 80 600 

 



110 

16. ARENGUKAVA SEIRE JA MUUTMINE 

 

Arengukava täitmise tulemuslikkust analüüsib linnavolikogu ja linnavalitsus igal aastal. Seiret 

korraldab linnavalitsus, kes esitab vastava eelnõu volikogule kinnitamiseks. 

Tegevuskava uuendamise käigus värskendatakse andmeid ning vajadusel täpsustatakse eesmärke 

ja ülesandeid, tegevusi ja investeeringuobjekte. Seejärel seatakse paika järgneva aasta 

prioriteetsed tegevused. 

Linnavalitsus esitab muudatusettepanekud arengukava lisana kinnitamiseks linnavolikogule. 

Arengukava, eelarvestrateegia või nende muudatused kinnitab linnavolikogu hiljemalt 

eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks. 
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17. PÕHIMÕISTED JA LÜHENDID 

 

17.1 Arengukavas kasutatud põhimõisted 

Põhimõisteid kasutatakse samas tähenduses, nagu need on kasutusel käsiraamatus R. Noorkõiv 

„Kohaliku omavalitsuse arengukava koostamise soovitused”. Rahvastiku- ja tööjõualased 

mõisted on kasutusel samas tähenduses, kui neid kasutab Statistikaamet (www.stat.ee). 

Arengukava – arengustrateegiast lähtuv omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke 

määratlev ja elluviimise võimalusi kavandav seadusandlik dokument. Kohaliku omavalitsuse 

korralduse seaduse (KOKS) tähenduses on arengukava „omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise 

arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis 

tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning 

looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate 

eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele” (KOKS § 37 lg 1). 

Arengustrateegia – omavalitsuses kokku lepitud eesmärkide saavutamise üldine teostustee, mis 

arvestab omavalitsuse tugevaid ja nõrku külgi ning väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja 

ohtusid; üldjuhul lähtub visioonist. 

Eelarvestrateegia – kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast tulenev finantsplaan nelja 

eelseisva eelarveaasta kohta. 

Tegevus – investeering, töö vms, mis on vajalik teha püstitatud ülesande täitmiseks, tegevuse 

kirjeldamisel määratakse teostamise aeg, maksumus, finantseerimise allikas ja vastutaja. 

Tegevuskava – loend konkreetsetest ülesannetest ja tegevustest, mis on vaja täita püstitatud 

eesmärkide saavutamiseks. 

Tööealine rahvastik – rahvastiku majandusliku aktiivsuse uurimisel aluseks võetavas ehk 

tööjõu-uuringu objektiks olevas vanusevahemikus rahvastik (15–74-aastased). 

Töötaja ehk (tööga) hõivatu – isik, kes uuritaval perioodil töötas ja sai selle eest tasu kas 

palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena; töötas otsese tasuta pereettevõttes või oma talus; 

ajutiselt ei töötanud. 

Töötu – isik, kelle puhul on korraga täidetud kolm tingimust: (1) on ilma tööta (ei tööta mitte 

kusagil ega puudu ajutiselt töölt); (2) on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala jooksul) tööd 

alustama; (3) otsib aktiivselt tööd. 

http://www.stat.ee/
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Visioon – tulevikupilt, mida tahetakse teatud ajaks saavutada ning mille nimel tehakse 

jõupingutusi. 

 

17.2 Tegevuskavas kasutatud lühendid 

 

EAS Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

ELKO Võhma ELKO AS 

ESF Euroopa Sotsiaalfond 

KEJHK Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus 

KIK Keskkonnainvesteeringute Keskus 

MTÜ mittetulundusühing 

Vak Viljandimaa Arenduskeskus 

VAK Vaba Aja Keskus 

VAS Võhma aiandusselts 
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