
Kõpu valla eelarvestrateegia 2017-2021 seletuskiri 
 
1. Sissejuhatus 
 
Eelarvestrateegia on koostatud vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 
(KOFS) § 20 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 372 alusel.  
Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida 
kavandatavate tegevuste finantseerimist.  
Eelarvestrateegia koostatakse vähemalt eelseisva nelja eelarveaasta kohta. Käesolev Kõpu valla 
eelarve strateegia on koostatud viieks aastaks, seoses kavandatava ühinemisega. Eelarvestrateegias 
esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse majanduslik prognoos eelarvestrateegia järgnevaks 
perioodiks, eelarvestrateegia koostamisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja 
eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud ja muud andmed vastavalt KOFS-i § 
20 nõuetele.  
Eelarvestrateegia elluviimine toimub iga-aastaste eelarvete kaudu.  
Eeltoodust lähtudes on käesolev Kõpu valla eelarvestrateegia koostatud valla eelarvepoliitika 
pikemaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks ning tulude ja kulude pikemaajaliseks planeerimiseks.  
Eelarvestrateegia koostamise peaeesmärgiks on järgida omavalitsuse arengukava, kindlustada 
kavandatavate tuludega kulude ja investeeringute mahud eelseisvatel aastatel, määratleda valla 
strateegilised eesmärgid ja valla laenustrateegia. 
Eelarvestrateegia on eelkõige finantsplaan või eelarveprognoos eelseisvate aastate rahaliste 
võimaluste kohta, mis on aluseks järgnevate aastate eelarvete koostamisel. 
Käesoleva eelarvestrateegia koostamisel on eesmärkideks püstitatud: 

1. arengukava tegevuskava järgimine; 
2. positiivne eelarve tulem; 
3. põhitegevuse tulemi kasv; 
4. investeerimistegevuse prognoosimine; 
5. finantsdistsipliini tagamise meetmetest kinni pidamine. 

 
2. Riigi eelarvepoliitika 
 
Esimene riigi eelarvestrateegia dokument koostati 2000. aastal ning kaks aastat hiljem kehtestati 
riigieelarve seadusega strateegia iga-aastase koostamise kohustus. Riigieelarve seaduse kohaselt 
koostatakse eelarvestrateegia riigieelarve eelnõu alusena järgmise eelarveaasta ja sellele järgneva 
kolme eelarveaasta kohta, mille kiidab heaks Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepanekul.  
Riigi eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada pikas perspektiivis eelarvepoliitika 
jätkusuutlikkus ning muuta valitsuse tegevus riigi ja valdkondlike arengute suunamisel 
tulemuslikumaks. Kehtivat riigi eelarvestrateegiat uuendatakse igal kevadel, täpsustades kolme 
eelseisva aasta kavasid ning seades plaanid neljandaks aastaks. 2016. aasta kevadise 
majandusprognoosiga saab tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel http://www.fin.ee.   
Vabariigi Valitsus on perioodiks 2016-2020 seadnud eesmärgid ja eesmärkide mõõdikud  23 
tulemusvaldkonnas, milles oli Vabariigi Valitsuse prioriteetideks neli: 
* Laste vaesuse vähendamine 
* Tööjõu maksukoormuse vähendamine 
* Eesti julgeoleku kindlustamine 
* Jätkusuutlik riigi rahandus 
 
3. Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarve koostamise alused ja eelarvestrateegia 
 
Kohaliku omavalitsuse üksustel on avaliku sektori ülesannete täitmisel oluline osa. Vaatamata 
kohaliku omavalitsuse üksuse suurusele, täidetakse ühesuguseid ülesandeid – korraldatakse 
lasteaedade, koolide, huvikoolide, rahvamajade, raamatukogude, spordirajatiste, hooldekodude ja 
tervishoiuasutuste ülalpidamist, sotsiaalabi ja sotsiaalteenuste osutamist, vanurite hoolekannet, 
noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, 



jäätmekäitlust, territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti, valla teede ja tänavate 
korrashoidu, korraldatakse kohaliku piirkonna eluolu ja püütakse tagada elanike rahulolu jne. 
Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarved on iseseisvad. 
Põhiosa sissetulekutest laekub tulumaksust ja riigieelarvelistest toetustest. Tasandusfond on mõeldud 
nende eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. Kõpu vallale tasandusfondi alates 2017.a enam ei 
kavandata. 
Toetusfond koosneb toetustest õpetajate tööjõukuludeks, õppevahendite ostuks, koolilõunaks ning 
toimetulekutoetusteks. Alates 2015. a on lisandunud sinna riigieelarveline toetus kohalike teede 
hoiuks. 
 
4. Põhitegevuse eelarve  
 
Põhitegevuse eelarve koosneb põhitegevuse tuludest ja põhitegevuse kuludest. Siin osas ei arvestata 
investeerimis- ja finantseerimistegevust. Need on eraldiseisvad eelarveosad. Eelarve ülesehitus 
tuleneb KOFS-ist. 
 
4.1. Põhitegevuse tulud 
 
Eelolevaks eelarvestrateegia perioodiks 2017-2021 ei plaanita suuri muutusi valla eelarve tuludes, 
pigem jätkatakse konservatiivse, kokkuhoiu- ja jätkusuutliku eelarvepoliitikaga. Kuna käivad 
ühinemisläbirääkimised Suure-Jaani valla, Kõo valla ja Võhma linnaga, on 3 aasta peale (2017-2019) 
lisatud ühinemistoetus, millest osa 2017.a –l on näidatud põhitegevuse tuluna (muud tegevustulud). 
 
Põhitegevuse tulude alla kuuluvad maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, sihtotstarbelised 
ja mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks ja muud tegevuskulud. Põhitegevuse tulude kasv 
on plaanitud eelnevate aastate tulude laekumist analüüsides ja võimalikku laekumise suurenemist 
arvesse võttes.  
Tulumaks on omavalituse üks suuremaid tuluallikaid. Elanike arvust, ettevõtjatest, töökohtadest ning 
tööealiste elanike tööhõivest ja maksumaksjate osakaalust selles, oleneb otseselt valla eelarvesse 
tulumaksu laekumine ja vallaelu üldise arengu tagamine. Kinnitatud määrade alusel laekub KOV-le 
füüsiliste isikute maksustatavast tulust alates 2014. aastast 11,60%. 
Kõpu vallas tulumaksu osa moodustab põhitegevuse kogutulust keskmiselt 40 %.  
Kõpu vallas on käesoleva aasta üheksa kuuga tulumaks kasvanud 6,5 %, võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga. 2017. a on prognoositud tulumaksu tõus Kõpu valla eelarve strateegias 1,7 %.  
Maamaksu määr on Kõpu vallas 2,5 % (põllumajandusmaal 1,0%) maa maksustamismäärast.  
Tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud perioodil 2017-2021 stabiilsena.  
Riigieelarve seaduse alusel eraldab riik kohaliku omavalitsuse eelarvesse igal aastal tasandusfondi ja 
toetusfondi vahendeid. Riigi eelarvestrateegias ei ole aastatel 2017-2021 toetuste osas kasvu ette 
näha, millest tulenevalt on kogu perioodiks kavandatud toetused samal tasemel. Suurused 
täpsustatakse igaks eelarve aastaks.  
Tasandusfondi suurus oleneb elanike arvust ja vanuselisest struktuurist, tulumaksu laekumisest, 
arvestuslikust maamaksust jne. Alates 2017. aastast Kõpu vallale tasandusfondist rahalisi vahendeid 
ei planeerita. 
Riigi toetusfond (pedagoogide töötasu, teede hoiuraha ning muud haridus- ja sotsiaaleraldised) on 
arvestatud stabiilsena.  
Muude saadud toetuste all on kajastatud riigilt saadav eraldis osaliselt raamatukogu raamatute 
soetamiseks. 2017. a on planeeritud ühinemistoetus, mis on ettenähtud valdade ühinemisega seotud 
tegevuskulude katteks. 
Muud tegevustulud on loodusvarade kasutusõiguse tasud ja saastetasud ning riigilõivud.  
 
4.2. Põhitegevuse kulud 
 
Põhitegevuse kulud koosnevad tegevuskuludeks antud toetustest, majandamiskuludest, 
personalikuludest ja muudest kuludest. Personalikuludesse on arvestatud 2017. a ametnike ja töötajate 



koondamishüvitised ning valla juhtidele kohalduvad sotsiaalsed garantiid vastavalt haldusreformi seaduse 
§-le 19.  
Põhitegevuse kulude planeerimisel eelarvestrateegia perioodiks on lähtutud põhimõttest, et valla 
asutused majandavad heaperemehelikult, säästlikult ja optimaalselt. 
Kulude planeerimisel on lähtutud põhimõttest, et valla eelarve kulude kasv oleks aeglasem tulude 
kasvust.  
 
5. Põhitegevuse tulem  
 
Põhitegevuse tulem võrdub põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahega. Põhitegevuse tulemi 
väärtuseks on KOFS-ist tulenevalt lubatud üksnes null või positiivne väärtus. Põhieesmärgiks on 
hoida tegevustulem positiivne, et tagada laenude tagasimakse ja laenude teenindamise kulud ning 
investeerimisvõime uutele arendusprojektidele. Selle saavutamiseks on vaja hoida põhitegevuse tulud 
ülekaalus põhitegevuse kuludest.  
Valla põhitegevustulem on plaanitud igal aastal positiivne ja kasvab aastatega. Investeerimisvõime 
parandamine saab toimuda läbi uute tulude ja pidevalt analüüsides tegevuskulusid. Üksikisiku 
tulumaksu laekumine on võtmetähtsusega ka edaspidi, moodustades suurima tulude osa. 
 
6. Investeerimistegevus 
 
Investeerimistegevuse osa koosneb investeerimiseks saadavatest tuludest ja tehtavatest kuludest 
investeeringutele.  
Eelarvestrateegia koostamise üheks eesmärgiks on investeerimistegevuse prognoosimine. 
Eelarvestrateegia koostamise tulemusena selgub, kui suures mahus ollakse tulevastel perioodidel 
võimelised investeerima, projekte rahastama, ellu viima. Strateegia perioodil ületavad 
investeerimistegevuse kulud investeerimiseks saadavaid tulusid. Investeerimistegevuse negatiivset 
tulemit katab positiivne põhitegevuse tulem, eelmiste perioodide raha jääk ja investeerimistegevuseks 
võetud laenu raha. Investeerimise suurus sõltub valla omafinantseerimise võimekusest. Strateegia 
perioodil on omafinantseerimise võimekuse näitaja üle 1. Eelnevatel aastatel on olnud välisraha 
osatähtsus investeerimisprojektides suur.  
Planeerimisel on vallavalitsus lähtunud valla arengukavast ja otsesest vajadusest konkreetsete 
tegevuste osas. Valikute tegemisel oli määravaks valla eelarve võimalused –investeerida läbi laenu 
võtmise ja projektitoetuste. 
 
Tähtsamad investeeringud  
Kõpu valla arengukava järgsed investeeringud on arvestatud ellu viia toetuste abil. On arvestatud 
omaosaluste katmisega, millised saadakse oma eelarvelistest mahtudest ja juurde võetavatest 
laenudest.  
Perioodi tähtsamad objektid investeeringute tabelis on: 
- iga-aastased investeeringud teedesse; 
- tuletõrjedepoo ehitus; 
- jätkuvad tegevused Suure-Kõpu mõisapargis: esi- ja tagaväljakud, mõisa küttetrassi ehitus, tootmise 
väljaarendamine; 
-spordihoone põrand; 
-hooldekodu; 
-vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapp (puurkaev ja biopuhasti). 
 
8. Finantseerimistegevus  
 
Selles osas plaanitakse laenukohustuste võtmine ja võetud laenude tagasi maksmine. 
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lg 3 lubab alates 2012. aastast kohalike 
omavalitsuste üksustel vastavalt oma võimekusele suurendada võlakoormust 60 %-ni põhitegevuse 
tuludest. KOFS -i järgi võib netovõlakoormus aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta 
põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama 
aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. 



Kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60% vastava 
aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60% vastava aruandeaasta 
põhitegevuse tuludest. 
 
Laenukoormus  
2015. aasta lõpul oli Kõpu valla netovõlakoormus 54%.  
Laenujääk 2016.a alguses oli 496 536 eurot. 
Eelarvestrateegis on arvestatud laenude tänase teenindamise tasemega. Kui intressid suurenevad, 
tuleb seda arvesse võtta iga-aastaste kulude plaanimisel, eelarvete koostamisel.   
 
9. Kokkuvõte 
 
Käesolev eelarvestrateegia on koostatud kehtivatest õigusaktidest lähtudes, arvestades neis sätestatud 
muudatuste mõju järgnevateks aastateks. 
Käesolev eelarvestrateegia on koostatud eeldusel, et vallas püsib eelarvestrateegia perioodil stabiilne 
elanikkond ning majanduskeskkond; tööhõive ja keskmine töötasu kasvavad. 
Eelarvestrateegias plaanitut täpsustatakse iga-aastase eelarve koostamisega. 
 


