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Sissejuhatus 

Pärnu linna eelarvestrateegia on finantsjuhtimise tööriist, mille abil planeeritakse linna 

arengukavas püstitatud eesmärkide täitmiseks vajalikud finantsressursid. Linna 

eelarvestrateegia koostamise eesmärgiks on luua keskpikas perspektiivis jätkusuutlik 

eelarvepoliitika, mis omakorda toetab linna terviklikku ja tasakaalustatud arengut. 

Linna strateegilistest eesmärkidest lähtudes on koostatud linna eelarve tulude prognoos ja 

määratletud kavandatavate kulude ja investeeringute mahud ning linna laenustrateegia. 

Arvestades linna majandustegevuse suurt sõltuvust väliskeskkonna mõjudest, uuendatakse 

strateegiat igaaastaselt, täpsustades nelja eelseisva aasta kavasid ning seades plaanid viiendaks 

aastaks. Keskpikk planeerimine võimaldab keskenduda pikemaajalistele arengueesmärkidele, 

kavandada tulemuslikumalt nende elluviimiseks vajalikke ressursse ning muuta konkreetse 

eelarveaasta eelarveprotsess läbipaistvaks, seostades seda linna pikemaajaliste sihtidega. 

Kuna väga suure osa kohaliku omavalitsuse tuludest moodustab riigilt otse toetusena saadav 

või edasiantav tulu, siis on riigil väga suur mõju kohaliku omavalitsuse tuludele. Riigi 

eelarvestrateegias 2020-2023 (edaspidi RES) on toodud, et kohalike omavalitsuste kulude 

osakaalu plaanitakse suurendada või hoida samal tasemel nagu see oli 2018. aastal. Samuti on 

tegevuste all toodud, et planeeritakse detsentraliseerimist. See võib tähendada Pärnu linnale 

uusi riigi poolt üle antavaid ülesandeid, mis võib tähendada eelarvele täiendavaid kulusid, 

kuid tõenäoliselt ka tulusid. Avalike teenuste kättesaadavuse parandamiseks nähakse ette 

KOV-ide võimekuse ja eelarvelise iseseisvuse  suurendamist. Kuna täpsemalt ei ole valdkondi 

ja tegevusi välja toodud, siis käesolevas strateegias ei ole nende muutustega arvestatud.  

Käesolev eelarvestrateegia toetub oma ülesehituselt kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise 

seadusele. Esimeses osas antakse ülevaade Eesti ja Pärnu finantsmajanduslikust olukorrast. 

Teineosa käsitleb põhitegevuse tulusid ja kulusid kohalike omavalitsuse finantsjuhtimise 

seaduse § 14 lõike 1 § 15 lõike 1 detailsuses. Kolmandas osas kujundatakse linna 

investeerimispoliitika selliselt, et linn suudaks kaasata investeerimistegevuseks Euroopa Liidu 

struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide vahendeid.  

Neljandas osas kavandatakse lähiaastate finantseerimispoliitika nii, et Pärnu linna 

laenukoormus ei ületaks ühelgi aastal 60% põhitegevuse tuludest ja samal ajal oleks tagatud 

arvete, maksude, intresside ja muude kohustuste tähtaegne tasumine. Viiendas osas antakse 

ülevaade Pärnu linnast sõltuvate üksuste majandusolukorrast ning Pärnu linna arvestusüksuse 

finantsdistsipliini kinnipidamisest iga aasta lõpu seisuga. 

Pärnu linna rahaliste vahendite võimalikult tõhus kasutamine, omavalitsuse funktsioonide 

häireteta täitmine, investeerimis- ja arendustegevuse jätkumine, maksete tähtaegsus ning 

linnaeelarve stabiilse tulubaasi loomine eelseisvaks viieks aastaks on käesoleva dokumendi 

praktiline eesmärk. 
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1 Majandusareng 

1.1 Eesti majanduskeskkond 

1.1.1 Majandusaktiivsus 

Rahandusministeeriumi kevadprognoosis on välja toodud, et pärast 5% majanduskasvu 2017. 

aastal kujunes 2018. aasta majanduskasv meeldivaks üllatuseks, kuna väliskeskkond on 

kergelt jahenev. Eesti majandus kasvas 2018. aastal esialgsetel andmetel 3,9%, mis oli 

mõnevõrra vähem kui Lätis, kuid rohkem kui Leedus. Kasv liikus tõusvas joones ja aasta 

viimane kvartal oli tugevaim 4,3%lise kasvuga. Kasvu vedas mullu ehitussektor ja töötlev 

tööstus. Lisaks kerkis viimase aasta kõige kõrgemale tasemele sisetarbimise kasv.  

Sissetulekute kiire kasv on teinud analüütikud ettevaatlikuks eksportiva sektori 

konkurentsivõime osas, kuid seni ei ole pikalt jätkunud jõuline palgatõus ettevõtete 

ekspordivõimet oluliselt nõrgendanud. Kuigi tehnilised hinnangud ütlevad, et Eesti majandus 

toimib mõnevõrra üle oma jätkusuutliku taseme, olulisi tasakaalustamatusi majanduses ei ole. 

Suurimaks riskiks on välisnõudluse edasine nõrgenemine. Tabelis 1 on välja toodud, et 

käesolevaks aastaks prognoositakse majanduskasvuks 3,1%. 

Tabel 1. Majanduskeskkonda iseloomustavate näitajate prognoos 

 Näitaja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

SKP reaalkasv, % 3,9 3,1 2,7 2,6 2,6 2,5 

SKP nominaalkasv, % 8,6 6 5,5 5,3 5 4,9 

Kaupade ja teenuste eksport 4,3 3,2 3 3,2 3,3 3,3 

Tarbijahinnaindeksi muutus, % 3,4 2,1 2,2 2,0 2,0 2,0 

Keskmine palk, eurot 1 314 1 398 1 471 1 544 1 621 1 701 

Keskmise palga reaalkasv, % 4,0 4,2 3,0 2,9 2,9 2,9 

Keskmise palga nominaalkasv, % 7,6 6,4 5,2 5,0 4,9 4,9 

Tööhõive kasv, % 0,9 0,9 0 -0,1 -0,2 -0,2 

Töötuse määr, % 5,4 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 

Allikas: Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos. 2019. 
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Eesti Panga suvise majandusprognoosi1 järgi kasvas 2019. aasta esimeses kvartalis Eesti 

majandus aasvõrdluses 4,5% ja võrreldes 2018. aasta neljanda kvartaliga 0,5%. Eesti 

majanduse käekäiku peegeldav majandusaktiivsuse ilmakaart näitab konjunktuuri paranemist 

ainult tarbijate ja kaubandusega seotud näitajates, muud näitajad kas pole paranenud või on 

hoopis halvenenud. Ka Eesti Panga kiirhinnangu mudel viitab praegu majanduskasvu 

mõningasele aeglustumisele teises kvartalis. Viimastel aastatel on majandusaktiivsust oluliselt 

mõjutanud välistööjõud. Lühiajalise välistööjõu lisandumine suurendab ajutiselt majanduse 

pakkumisvõimet ja peaks seega leevendama survet palkade ning hindade kasvuks. Eesti 

majanduse pikaajaliselt jõukohane kasv on hinnanguliselt ligikaudu 3% aastas.  

Järgnevatel aastatel majanduse kasvutempo siiski aeglustub. Esiteks on ebakindlus viimase 

aasta jooksul nii Brexiti kui kaubandussanktsioonide tõttu süvenenud ja ELis majanduskasv 

aeglustunud. Prognooside kohaselt jääb Eesti kaubanduspartnerite kasv sellel aastal mullusele 

selgelt alla. Samas pole siiski selge, kui palju majanduskeskkond Euroopas jaheneb, kuna ELi 

riigid on alles väljumas eelmisest kriisist ning uusi tasakaalustamatuse märke ei ole. Teiseks 

hakkab kasvu piirama tööealise elanikkonna vähenemine, mis mõne aasta pärast võib anda 

majanduskasvu negatiivse panuse. 

Eestis hakkasid sissetulekud kasvama juba enne majanduskasvu selget kiirenemist. Kiire 

palgatõus on jätkunud kuni viimase ajani ning positiivse üllatusena on jätkunud ka hõivatute 

lisandumine. Kiiresti on kasvanud töötajate arv sisenõudlusega seotud ehituses ja 

kaubanduses, kuid ka üha enam eksportivas IT sektoris. Kohaliku tööjõu nappust on hakanud 

leevendama rändesaldo pöördumine positiivseks neli aastat tagasi, mis kiire palgakasvu 

tingimustes peaks jätkuma. 

Keskmine netopalk kasvas eelmisel aastal üle 9%, mis tähendas 3,4% kerkinud tarbijahindade 

juures väga kiiret sissetulekute suurenemist. 2019. aastal keskmise palga kasvutempo küll 

veidi aeglustub, kuid selle kompenseerib hinnatõusu pidurdumine 2% lähedale, mistõttu võib 

keskmise palga ostujõud kasvada sellel aastal isegi eelmisest kiiremini, üle 4%.  

Tabel 2. Sisemajanduse koguprodukti prognoosi komponendid2 2019-2023 (protsenti) 

Kasvuallikad 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 

Eratarbimiskulutused (sh MTÜd)  4,6 4,7 2,9 2,9 2,7 2,6 

Valitsussektori lõpptarbimis 

kulutused  0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 

Kapitali kogumahutus põhivarasse  3,3 5,1 4 4,3 3,4 3,6 

Varude muutus (% SKPst)  3,1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 

 

1 Rahapoliitika ja majandus 2/2019. Eesti Pank. 
2 Panus SKP kasvu näitab, kui suure osa majanduskasvust konkreetne valdkond moodustab. Arvutatakse, 

korrutades valdkonna kasv tema osakaaluga SKPs. Valdkondade panuste summa annab kokku majanduskasvu 

(väikese erinevuse põhjuseks on statistiline viga – osa SKPst, mida ei ole olnud võimalik valdkondade vahel ära 

jagada). 
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Kaupade ja teenuste eksport  4,3 3,2 3 3,2 3,3 3,3 

Kaupade ja teenuste import  6,1 3,8 2,9 3,4 3,2 3,1 

Panus SKP kasvu             

Sisemajanduse nõudlus (ilma 

varudeta)  3,2 3,6 2,5 2,6 2,3 2,2 

Varude muutus  1,9 -0,3 0 0 0 0 

Kaupade ja teenuste bilanss  -1,1 -0,3 0,2 -0,1 0,2 0,3 

Lisandväärtuse kasv             

Primaarsektor  -21 4,1 1,7 1,8 1,7 1,7 

Tööstus  3,2 3,2 3 3 2,9 2,9 

Ehitus  18,6 2,7 3,3 2,8 2,7 2,5 

Muud teenused  4,3 3,3 3 2,7 2,5 2,5 

Allikas: Riigi eelarvestrateegia 2020-2023. 2019. 

Tarbijate kindlustunne on kerkinud stabiilselt juba mitu aastat. Ilmselt kogutakse puhvreid nii 

ootamatu töökaotuse kui tulevase pensionipõlve tarvis. Elanike säästmise kasv ilmselt siiski 

pidurdub, kuna majanduslik kindlus kasvab ja üha rohkem on neid, kelle ootused pere 

majandusliku olukorra paranemise osas ka praktikas realiseeruvad. 

Ettevõtete investeeringud on kriisi järgselt olnud tagasihoidlikud ja kasv ebaühtlane, kuid 

nende struktuur on muutunud teadmusmahukamaks. Vähenenud on kapitalimahukate hoonete 

osakaal ning kasvanud masinate ning eriti arvutite ja tarkvaraga seotud investeeringud, mis 

peaksid toetama tööviljakuse kasvu. See trend ilmselt jätkub. 

Eesti erasektori ettevaatlikkus tarbimis- ja investeerimiskäitumises hoiab ekspordi-impordi 

bilansi ülejäägis ning näitab, et erinevalt eelmisest kiire kasvu perioodist ollakse oluliselt 

ettevaatlikumad, mistõttu siseriiklikult on riskid majanduskasvu järsu aeglustumise osas 

madalad. Kohalike omavalitsuste koondpositsioon püsib tasakaalu lähedal, kuid langeb 

edaspidi kuni 0,4% suuruse defitsiidini.  

Tabel 3. Hindade prognoos 2019–2023 (protsenti) 

 Näitaja 

2018  

(2010=100) 
2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 

SKP deflaator  129 4,6 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3 

Eratarbimise deflaator  123,4 3,2 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 

Harmoniseeritud tarbijahinnaindeks  122,8 3,4 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1 

Tarbijahinnaindeks  119,3 3,4 2,1 2,2 2 2 2 

Valitsussektori tarbimiskulutuste 

deflaator  146,8 7,3 5,5 3,5 3,4 2,8 2,6 

Investeeringute deflaator  118,5 2,8 3,5 2,4 2,3 2,2 2,1 

Ekspordi deflaator  113,5 2,4 1,1 1,8 2 2 2 

Impordi deflaator  108,5 2 1,2 1,7 1,8 1,9 1,9 

Allikas: Riigi eelarvestrateegia 2020-2023 
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Statistikaameti pressiteatest3 selgub, et kaupade ja teenuste eksport suurenes 2018. aastal 

4,3% eelkõige teenuste ekspordi kasvu tõttu.  

Eesti Panga suvise majandusprognoosi järgi oli peamiste kaubanduspartnerite konjunktuur 

esimeses kvartalis valdavalt hea, kuid tajuda on majandusaktiivsuse nõrgenemist. 

Kaubanduspartnerite tööturul on hõivatuid rohkem kui kunagi varem. Eelkõige Balti riikides 

suurendab tööturu pingeid veelgi kiire majanduskasv, mis tähendab töökäte puuduse 

suurenemist ning kiire palgakasvu jätkumist.  

Eesti panga prognoosi järgi võib märksa aeglasemat majanduskasvu näha juba selle aasta 

teisel poolaastal. Sel aastal on majanduskasv üle 3%, kuid järgmisel kahel 2% läheduses. 

Viimaste aastate kiire kiire majanduskav on tunduvalt ületanud potentsiaalset kasvu ning 

toodangulõhe sulgumine võtab aega. Tööpuudus võib suureneda rahvusvahelisele 

konkurentsile avatud  majandusharudes. Eelarvestiimuliga toetatavates harudes aga püsib 

samal ajal palgasurve, mis inflatsiooni omakorda veelgi suurendab. Sel aastal kasvab 

eratarbimine enam-vähem samas tempos kui möödunud aastal, ehkki sissetulekute kasv 

aeglustub. Järgmistel aastatel eratarbimise kasv siiski aeglustub märgatavalt. Võrreldes 

Rahandusministeeriumi kevadprognoosiga prognoosib Eesti pank 2020. ja 2021. aastaks 

tagasihoidlikumat majanduskasvu – vastavalt 2,1% ja 2,0%. Euroopa Komisjon, IMF, OECD, 

SEB ja Swedbank on veidi optimistlikumad ja nende prognoosib sarnanevad 

Rahandusministeeriumi prognoosiga.  

Valitsemissektoris jääb koos majanduskasvu aeglustumisega aeglasemaks ka maksutulude 

kasv. Jätkub kulude kiire kasv. Palgasurve on suur ning sotsiaaltoetused kasvavad 

lähimineviku head majandusseisu peegeldavate indeksite toel. Aasta lõpus oli kulude kasv 

prognoositust kiirem ja maksumeetmed ei suurendanud tulusid nii palju, kui loodeti. 

Struktuurse tasakaalu saavutamiseks on valitsus kavandanud mitmeid kärpeid, kuid Eesti 

Panga hinnangul, arvestades majandustsükli seisu, mitte piisavalt.  

1.1.2 Eesti rahvastik ja tööjõuturg 

Vastavalt Statistikaameti andmetele oli 1. jaanuaril 2019 rahvaarv Eestis 1 324 820 inimest. 

Mis on võrreldes 2018. aastaga 5687 ning võrreldes 2017. aastaga 9185 inimest rohkem. 

2018. aastal vähenes rahvaarv loomuliku iibe tõttu 1384 inimese võrra, kuid suurenes 

positiivsest rändesaldost tulenevalt 7071 inimese võrra. Möödunud aastal sündis 14 367 last, 

mida on ligi 600 lapse võrra rohkem kui aasta varem. Sündide arv oli praegusest suurem 

viimati 2011. aastal. Oleme demograafilises seisus, kus sünnituseas naiste arv aasta-aastalt 

langeb. Seetõttu tähendab sündide arvu kasv sündimuse kordajate suurenemist. Summaarne 

sündimuskordaja 2018. aastal oli 1,67, kuid veel aasta varem 1,59. Suhteliselt järsku kasvu 

võib seostada riiklike toetuste suurenemisega kolme– ja enamalapselistele peredele. Kõige 

 

3 Statistikaamet. Eesti majanduskasv oli 2018. aastal endiselt kiire. 28.02.2019. 
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kõrgem oli summaarne sündimuskordaja sel sajandil aastatel 2008-2010 (1,72) ja kõige 

madalam aastal 2001 (1,32).   

Surmade arv on stabiilsena püsinud üle kümnendi, mis tähendab vananeva rahvastikuga 

ühiskonnas oodatava eluea pikkuse kasvu. Juba viimased seitse aastat on sündide ja surmade 

vahe püsinud vahemikus -1900 kuni -1300. Sündide ja surmade arvu ning sellest tuleneva iibe 

näitaja stabiilsus olukorras, kus vanemaealiste arv kasvab ja sünnitusealiste naiste arv 

väheneb, on positiivne. 

2018 oli juba neljas järjestikune aasta, mil välisrändesaldo oli positiivne. Eestisse asus elama 

17 547 inimest ja lahkus 10 476 inimest. Sisserände suurus eelmise aastaga võrreldes ei 

muutunud, kuid väljarändajaid oli paari tuhande võrra vähem. Selle tulemusel oli rändesaldo 

1800 inimese võrra kõrgem, kui 2017. aastal. Meeste rändesaldo oli endiselt suurem kui naiste 

oma. Kõige enam saabus Eestisse inimesi vanuses 20–34 ja lahkus vanuses 25–34. Tööealiste 

(20–64-aastaste) arv suurenes rände tõttu kokku 6270 inimese võrra. Vaatamata suurele 

sisserändele, vähenes sama vanusrühma suurus 1000 inimese võrra. Vanusrühma sisenenud 

20-aastaste rühm oli umbes 4000 inimese võrra väiksem, kui 65-aastaste vanusrühm, mis 

lahkus. Kokku suri 3000 20–64-aastast. 

Nii sisse- kui ka väljarändajate hulgas oli kõige rohkem Eesti kodanikke – sisserändajatest 

45% ja väljarändajatest 63%. Eesti kodanike rändesaldo oli positiivne. Positiivne oli ka 

Euroopa Liidu teiste liikmesriikide kodanike rändesaldo. Eraldi riikide kaupa vaadates oli 

rändesaldo kõige suurem Ukraina (1208), Venemaa (803) ja Läti (533) kodanike osas. Riikide 

võrdluses käib kõige tihedam liikumine endiselt Eesti ja Soome vahel. Kokku oli ränne 

Soomega juba teist aastat järjest positiivne (657). Rändesaldo oli kõige suurem Ukraina ja 

Venemaaga, vastavalt 782 ja 731 inimest. Maksu- ja tolliameti andmete kohaselt jätkus 

deklareeritud palga saajate arvu kasv 2019. aasta esimeses kvartalis 2,6%, sarnases tempos 

eelneva aastaga. 

Sisserändajad asusid kõige enam elama Harjumaale (64%), täpsemalt Tallinna (55%). Oluline 

sihtkoht on ka Tartumaa (14%). Eesti sisestes elukohavahetustes oli endiselt domineeriv 

koondumine Harjumaale, kuid sel aastal oli ligi kümneaastase perioodi järel Tallinna 

rändesaldo esmakordselt negatiivne. Rahvaarv kasvab siserände tõttu põhiliselt Harju ja Tartu 

maakonnas, kuid väljaspool keskusi. Siserände tõttu kaotab elanikke kõige rohkem Ida-Viru 

maakond. 

SKP kasv ületas ka 2018. aastal hõivatute arvu suurenemist. Sellest tulenevalt suurenes 

tootlikkus hõivatu kohta 2,6%. Töötatud tundide arv 2018. aastal vähenes, mistõttu suurenes 

tootlikkus töötatud tunni kohta 5,3%. Palgasurve püsis ka 2018. aastal ja seetõttu suurenes 

kiiresti tööjõu ühikukulu, mis 6% juures ületas ka tootlikkuse kasvu töötatud tunni kohta. See 

tähendab, et Eestis kallines ühe lisandväärtuse ühiku tootmine varasemast kiiremas tempos. 

Palgakasvu pidurdas erasektoris töötajate värbamine välismaalt, mis muutis kohaliku tööjõu 

nappuse töötajate värbamisel ettevõtete jaoks vähem siduvaks piiranguks. 
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Tööjõus osalemise määr oli 2018. aastal 71,9%, tööhõive määr 68,1% ja töötuse määr 5,4%. 

Pikaajaliste töötute arv on viimase 20 aasta väikseim. Tööturul aktiivsete inimeste 

aastakeskmine arv oli 702 400, mis kasvas 2017. aastaga võrreldes 3600 võrra. 2018. aastal 

oli hõivatuid 664 700, mis on 6100 võrra rohkem kui varasemal aastal. Töötute aastakeskmine 

arv oli 37 700, mis on 2600 võrra väiksem kui aasta varem. Euroopa Liidu keskmine töötuse 

määr püsis 2018. aasta I– III kvartalis 7% piires, mis näitab, et Eesti kuulub pigem madalama 

tööpuudusega riikide hulka. Eesti Panga tööturu ülevaatest (1/2019) selgub, et tugev 

majandusaktiivsus suurendas ettevõtete nõudlust tööjõu järele ja seetõttu püsis ka tööturul 

kõrgkonjunktuur. Sellele viitab palgakasvu kiirenemine, sagedasem liikumine töökohtade 

vahel ja ettevõtete küsitlustest nähtuv hõive kasv. Püsielanikkonna tööhõive määr on juba 

sedavõrd kõrge ja töötuse määr nii madal, et edasine kasvuruum on väga piiratud. 

Suure tööjõunõudluse ja piiratud tööjõupakkumise mõjul ületas palgakasv 2018. aasta teisel 

poolel tootlikkuse kasvu varasemast rohkem. Tegevusaladest on palgakasv alates 2017. 

aastast märkimisväärselt kiirenenud ehituses, sest ehitusaktiivsuse elavnemine suurendas 

sektori ettevõtete vajadust tööjõu järele. Politsei- ja piirivalveameti andmete järgi suurenes 

2018. aastal märkimisväärselt kolmandatest riikidest pärit töötajate lühiajalise töötamise 

registreerimine, mis ulatus pea 22 000ni. 93% neist Ukrainast, Venemaalt, Valgevenest ja 

Moldovast. Võrreldes 2017. aastaga registreeriti välistööjõudu üle 13 000 inimese võrra 

rohkem ja selle mõjul oleks hõive suurenenud maksimaalselt 2%. Tegelikult jääb selle mõju 

tõenäoliselt väiksemaks, kuna inimesi lisandub aasta kestel järk-järgult ja kõik nad ei pruugi 

Eestis töötada kogu aasta.  

Mitte Euroopa Liidust asuvate inimeste töötamise reegleid on viimastel aastatel ka 

lõdvendatud. 2017. aasta alguses pikendati lühiajalise töötamise maksimumperioodi 6 kuult 9-

le ning 2018. aasta juulis 12 kuule.   

Tegevusalade jaotus näitab, et ehitussektorisse tuli tööle kolmandik lühiajaliseks tööks 

registreeritud töötajatest. Seega leevendas välistööjõu kaasamine tööjõupuudust ja seeläbi 

palgasurvet ehituses üsna palju. 2017. aasta jooksul ja veel 2018. aasta esimesel poolelgi 

tunnetatud tööjõupuuduse suurenemine ehitussektoris kasvas, kuid 2018. aasta teisel poolel 

see kasv pidurdus ja 2019. aasta alguses hakkas see kahanema. Samal ajal vähenes ka 

tööandjate optimism hõive edasise kasvu suhtes, mis viitab palgasurve vähenemisele 2019. 

aastal.  

Tööjõu ühikukulu muutused olid Eestis eri tegevusaladel eri suurusega. Ehitussektoris 

asendus tööjõu ühikukulu 2018. aasta esimese poole kahanemine hoogsa kasvuga (vt joonis 

5). Selle taga oli tööjõukulu kasvu kiirenemine, seda nii hõive kui ka palgakasvu 

hoogustumise mõjul. Tõenäoliselt aitasid ehitussektori palgasurvet varem leevendada 

kolmandatest riikidest pärit lühiajalised töötajad. Lühiajalise töötamise reeglite – lubatud 

töötamisperiood ja palganõue – kehtestamise tõttu võis muutuda hõive ja palga hooajaline 

kõikumine aasta sees. See omakorda võib osaliselt selgitada palgakasvu kiirenemist viimases 

kvartalis. Nimelt võib Eestis lühiajaliselt töötada 15 kuu pikkuse perioodi jooksul 12 kuud. 
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See tähendab, et lühiajalised töötajad tõenäoliselt lahkuvad töölt madalhooajal. Ehituse 

palgakasvu mõjutab samal ajal nõue, et lühiajalistele töötajatele tuleb maksta vähemalt 

eelmise aasta keskmist palka. Selle nõude mõjul kandub minevikus toimunud palgakasv 

jooksvasse palka üle lühiajalist välistööjõudu värbaval tegevusalal. 

2018. aasta teisel poolel kiirenes palgakasvu tempo aasta esimese poole 7%lt 8,2%ni; 

sealjuures ulatus palgakasv kolmandas kvartalis 7,9%ni ja neljandas 8,9%ni. Statistikaameti 

andmetel suurenes neljandas kvartalis põhipalk ilma ebaregulaarsete preemiate ja lisatasudeta 

6,5%, seega suure panuse palgakasvu andsid paindlikud palgakomponendid. Koos ettevõtete 

hõiveootuste kahanemise ja majanduskasvu aeglustumisega võib see ettevaates tähendada, et 

nõnda kiire palgakasv jääb ajutiseks. 

Palgakasvu kiirenemine tööstussektoris 2018. aasta teisel poolel peegeldab peamiselt töötleva 

tööstuse palgakasvu, mis kiirenes neljandas kvartalis 9%ni. Nii nagu ehitussektoris leevendas 

ka töötlevas tööstuses palgasurvet välistööjõu värbamine. Kõige kõrgem oli keskmise palga 

tase 2018. aastal info ja side tegevusalal (166% riigi keskmisest, 2172 eurot) ning finants- ja 

kindlustustegevuses (164% riigi keskmisest, 2154 eurot). Kõige madalam oli see aga 

majutuses ja toitlustuses: 65% riigi keskmisest. Osaliselt põhjustab neid suuri erinevusi 

tegevusalade vahel erinev ametialade struktuur ja töötajate haridustaseme jaotus. 

Statistikaameti andmetel (PA001) oli 2019. aasta teises kvartalis keskmine palk 1419 eurot 

kuu, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,4% kasvu ning võrreldes eelmise 

perioodiga 5,9% kasvu. Käesoleval aastal kehtiv alampalk on 540 eurot kuus. Esialgse 

informatsiooni järgi võib alampalk järgmisel aastal olla 578 eurot kuus, kuid Eesti 

Ametiühingute Keskliit ja Tööandjate Keskliit ei ole veel osapooli rahuldava kokkuleppeni 

jõudnud.  

Ettevaates on tõenäoline, et aeglustuv majanduskasv nii Euroopas kui ka kogu maailmas 

hakkab tulevikus järjest rohkem mõjutama Eesti majandust. Tööjõunõudluse kasvu 

pidurdumisele viitab mitu näitajat: vabade töökohtade arv 2018. aasta teisel poolel enam ei 

suurenenud, ettevõtete hõiveootused on muutunud pessimistlikumaks ja vähenenud on ka 

nende ettevõtete osakaal, kes peavad tööjõudu peamiseks tootmise laiendamise takistuseks. 

Ettevaates võib registreeritud töötute arv suureneda koondamiste mõjul, millest 

finantssektoris ja rõivatööstuses juba teatatud on.  

Välismaal, eelkõige Soomes asuvates ettevõtetes töötavate Eesti residentide arv on 

vähenenud, ning kui nad Eestis tööle asuvad, ei muuda see Eesti elanike hõivet, ent kasvatab 

hõivatute arvu Eestis asuvates ettevõtetes. Tööealiste arvu on vähendanud ka ränne, kuid 

2015. aastal selle mõju pöördus. Tööealiste inimeste sisseränne ületab väljarännet ja seega 

tasakaalustab positiivne rändesaldo tööealise elanikkonna loomulikku vähenemist. 2017. 

aastal suurenes tööealise elanikkonna arv 568 inimese, 2018. aasta jooksul aga kogu 

elanikkonna rände põhjal tehtud prognoosi järgi kokku ligikaudu 3208 inimese võrra ehk 

0,3%. 
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Tabel 4. Tööturu prognoos 2019–2023 (15–74-aastased) (protsenti) 

Näitaja 2018 tase 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 

Hõive, hõivatute arvu järgi  
(tuhat inimest) 664,7 0,9 0,9 0 -0,1 -0,2 -0,2 

Tööpuuduse määr    5,4 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 

Tööjõu tootlikkus, hõivatute arvu järgi  
(tuhat eurot hõivatu kohta) 26,1 3,2 2,3 3 2,8 2,8 2,7 

Hüvitised töötajatele  
(miljon eurot) 12 452,70 9,5 8 5,3 5,2 4,7 4,7 

Hüvitis töötaja kohta  
(hüvitised töötajatele/ hõivatute arv) 
(tuhat eurot) 18,7 8,5 7 5,3 5,3 5 5 

Allikas: Riigi eelarvestrateegia 2020-2023 

1.2 Pärnu maakonna ja linna rahvastik ning majanduslik keskkond 

Pärnu linnast sai peale ühinemist ühe suurima territooriumiga (858,07 km2 ) omavalitsusi 

Eestis, koosnedes Audru, Paikuse, Tõstamaa osavaldadest ning Pärnu linnast. Pärnu linna 

haldusalast moodustab metsamaa 56%, looduslik rohumaa 7% ja põllumajanduslik maa 18%. 

Omavalitsuse koosseisu kuulub 49 küla, kaks alevit, kaks alevikku ja üks linn. 

Pärnu linna läbib kolm jõge: Pärnu, Reiu ja Sauga jõgi. Pärnu jõgi on suuremaid ja 

veerikkamaid jõgesid Eestis, Pärnu jõe suudmeala koos sealse sadamaga omab suurt tähtsust 

laevaliikluses ning Pärnu jõe kaldad pakuvad rohkelt võimalusi puhkamiseks ja loodusturismi 

arendamiseks.  

Pärnu on Eesti kultuurikeskus ja siinseid mitmekesiseid kultuurisündmusi külastab 

hinnanguliselt vähemalt 300 000 inimest aastas. Kultuurisündmuste peamisteks 

korralduspaikadeks on teater Endla, Pärnu Kontserdimaja, Kultuuriklubi Tempel, Pärnu 

Muuseum, Nooruse Maja, Raeküla Vabakoolikeskus ja Pärnu Keskraamatukogu, milliste 

kultuuriteenuseid tarbivad nii Pärnumaa elanikud kui külalised. Suveõhtutel pakuvad elamusi 

erinevad vabaõhukontserdid. Osavaldades korraldavad kultuurisündmusi Seljametsa 

Rahvamaja, Audru Kultuuri-ja Spordikeskus, Tõstamaa Rahvamaja.  

Pärnus on võimalik tegelda väga erinevate spordialadega. Viimastel aastatel on renoveeritud 

ja lisandunud mitmeid spordiobjekte (Pärnu Rannastaadion, Pärnu Spordihall, 

Kergejõustikuhall, ehitamisel on ujula jm). Mitmete koolide juures on renoveeritud 

spordisaale, kus toimuvad nii kehalise kasvatuse tunnid kui ka erinevad treeningud. 

Osavaldades asuvad Paikuse Spordikeskus ja Audru spordihoone. Tõstamaal kasutatakse 

sportimiseks peamiselt Tõstamaa Rahvamaja saali. Rahvusvahelist mõõdet aitavad lisada 

Audru ringrada ja golfikeskused. Erinevaid tervispordialasid saab harrastada ka 

mänguväljakutel ja spordiplatsidel ning hiljuti lisandunud välijõusaalides.  
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Rahvastikuregistri (RM vahendusel4) andmetel oli 1. jaanuari 2019. aasta seisuga Pärnu linna 

rahvaarv 51 888 inimest. Neist 3745 on lapsed vanuse 0-6 eluaasta (7,22%), 6929 on lapsed 

vanuses 7-18 eluaastata (13,35%), 29 899 on tööealised vanuses 19-64 eluaastat (57,62%) 

ning 11 315 inimest (21,81%) on eakad. Eakate osakaal on pidevalt suurenemas, 2016. aastal 

oli neid 21,4% ning 2017. aastal 21,5%. Võrreldes riigi keskmistega on Pärnu linnas rohkem 

eakaid (riigis 19,34% vs Pärnus 21,81%) ja lapsi vanuses 7-18 eluaastat (riigis 12,47% vs 

Pärnus 13,35%). Võrreldes riigi keskmistega on Pärnus vähem tööealisi (riigis 60,94% vs 

Pärnus 57,62%) ja lapsi vanuses 0-6 eluaastat (riigis 7,25% vs 7,22% Pärnus).  

Ülalpeetavate määr näitab mitu mittetööealist (vanuses 0-14 ja üle 65) on 100 tööealise (15-64 

aastased) elaniku kohta. Statistikaamet andmetel (andmestik RV063U) oli ülalpeetavate määr 

Eestis 2017. aastal 55,2 ning 2018. aastal 56. Pärnu näitaja on mõlemal aastal kehvem, kui 

Eestis, 2017. aastal oli määr 62,6 ning 2018. aastal 63,3. On huvitav, et võrreldes riigi 

keskmisega on Pärnus rohkem nii noori, kui ka eakaid. 2018. aastal oli Pärnus elanikke 

vanuses kuni 14 aastat 17%, riigis keskmiselt 16%. Elanikke vanuses 65 ja enam oli riigis 

keskmiselt 20%, Pärnu linnas 22%. Tööealisi oli riigis keskmisel 64%, kuid Pärnus vaid 61%.  

Demograafiline tööturu surveindeks näitab tööealise elanikkonna muutusi järgmisel 

kümnendil, see on tööturule sisenejate (5-14 aastased) ning sealt vanuse tõttu väljalangevate 

inimeste suhe. Kui indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem 

inimesi, kui sealt vanuse tõttu välja langeb. Statistikaameti andmetel (andmestik RV06U) oli 

2017. aastal tööturusurveindeks Eestis 0,83 ning 2018. aastal 0,84. Kuigi ka Pärnu linna 

näitaja on alla 1, on siiski seis parem kui riigis keskmisel. Nii 2017. kui ka 2018. aastal oli 

näitaja väärtus 0,92.  

Statistikaameti andmetel 2018. aastal sündis Pärnu linnas 535 inimest ja suri 605 inimest. 

Pärnu linna sisse rändas 2080 inimest ning välja 1772 inimest. Seega loomulik iive oli 

negatiivne, kuid tänu rändele kogu elanike arv suurenes. Rändesaldo oli välisrände arvelt 

positiivne 238 inimesega ning siserände arvelt 70 inimega. 2017. aastal oli siserände saldo 

negatiivne (-62 inimest), kuid välisrände saldo positiivne 141 inimega.  

Pärnu on valglinnastuv linn, kus toimub väikese asustustihedusega suurte linnaliste alade 

laienemine peamiselt ümberkaudsete põllumajandusmaade arvelt. Pärnu suurimaid 

väljakutseid on lastega perede ligimeelitamine, tagamaks linnarahvastiku jätkusuutlikkus. 

Teiseks oluliseks eesmärgiks on toetada vananevat elanikkonda nii, et tervelt elatud aastad 

võimaldaksid vanemaealisel elanikkonnal olla aktiivne tööturul. Samuti on uue 

omavalitsusele väljakutseks, kuidas moodustada uues omavalitsuses ühisosa, samal ajal 

arvestades piirkondade erisusi.  

 

4 Rahandusministeerium. Tasandus- ja toetusfond 2019. 
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Pikemas vaates on Pärnu linnas ja maakonnas tõenäoline rahvastiku oluline vähenemine5.  

Pärnu linna rahvaarv moodustab maakonna rahvaarvust küllaltki stabiilse osa ~48% kuni 

kogu prognoosiperioodi lõpuni s.o aastani 2040. Klasteranalüüsiga on prognoositud, et aastal 

2030 on Pärnu linnas 32 981 elanikku, Audru vallas 5466 elanikku, Paikuse vallas 4354 

elanikku ning Tõstamaa vallas 1009 elanikku ehk kokku 43 810 elanikku. Paikuse vald oli üks 

kõige suurema asustamata territooriumiga valdasid Pärnumaal.  

Perioodidel  2000–2004, 2005–2009 ja 2010–2014 on olnud Pärnu maakonnas ja Pärnu linnas 

aastakeskmine loomulik iive valdavalt negatiivne. Pärnuga liitunud omavalitsustest on olnud 

vaadeldavatel perioodidel näitaja positiivne vaid Paikuse vallas. Vaadeldavatel perioodidel on 

olnud Pärnu linna keskmine iive ~-60 kuni -210 , Paikuse vallas ~+10 kuni +30, Audru vallas 

~-5 kuni -15, Tõstamaa vallas ~-10 kuni -15 inimest. Peamiselt rännatakse Pärnu maakonnast 

välja Harju maakonda. Vanusegrupiti rändavad Pärnu maakonnast peamiselt välja 15-34 

aastased. Kõige rohkem rändavad Pärnu maakonda sisse 65-74 aastased. Nii sisse kui 

väljarände puhul ületab naiste arv meeste oma (nt Tootsi vallas on iga 100 20-34 aastase naise 

kohta ~220 samas vanuses meest, Tõstamaal ja Audrus ~120, Pärnus ~115 ja Paikusel ~110).  

Pärnumaal on loomulik iibe osatähtsus veidi alla 40% ning rändeiibe osatähtsus seega veidi 

üle 60%. Rändesaldo oli kõige suuremas miinused majanduskriisi järgselt aastal 2010. Peale 

seda on hakanud väljaränne vähenema. Perioodil 2000-2014 on rahvastiku arv vähenenud 

Pärnu linnas ~7000 ja Tõstamaa vallas ~400 inimese võrra, Paikuse vallas suurenenud ~700 ja 

Audru vallas ~120 inimese võrra. Peamiseks Pärnu maakonna negatiivse rändesaldo allikaks 

on 20–34-aastased inimesed. 

Perioodidel 2001–2005 ja 2006–2010 kasvas rahvaarv Pärnu linna lähivaldades Paikusel, 

Tahkurannas ja Audrus. Perioodil 2011–2015 nende valdade rahvaarv kahanes. Tegemist on 

olulise suunamuutusega: Pärnu linnal pole enam ressurssi, et valglinnastuda oma 

lähiümbrusse. 

On prognoositud, et vähemalt 65-aastatse osatähtsus suureneb aastaks 2040 Eestis 16 

protsendipunkti ning Pärnu maakonnas 18,3 protsendipunkti võrra. 

2017. aastal oli riigi SKP ühe elaniku kohta 23 615,111 miljonit eurot (jooksevhindades) 

(Statistikaamet, andmestik RAA0050). SKP elaniku kohta oli 17 925,76 eurot. Pärnu 

maakonna6 SKP oli 2017. aastal 978,95 miljonit eurot (jooksevhindades), mis moodustab riigi 

SKP-st 4,1%. Pärnu maakonna SKP elaniku kohta oli 11 388,62 eurot, mis on riigi keskmisest 

63,5%. Võrreldes 2016. aastaga oli riigi SKP suurenenud 8,91%, Pärnu maakonna oma 

7,97%. Riigi SKP elaniku kohta suurenes 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga 8,78%, kuid 

Pärnu maakonna oma vaid 3,96%. 

 

5 Statistikaameti kvartalikiri 1/2016 – Pärnumaa ja Pärnu linna rahvastikuprognoosid 
6 Pärnu linna SKP-d Statistkaameti andmebaasides ei avaldata 
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Statistikaameti kvartalikirjas on toodud, et võrreldes riigi majanduskasvuga on Pärnu 

maakonna majanduskasv olnud aeglasem ehk Pärnu maakonna panus riigi SKP-sse väheneb, 

olles aastal 2014 ca 8% ning arvestades ilma Tallinnata ca 4%. Kuigi ka Pärnumaa elanike arv 

on vähenenud pisut kiiremas tempos kui see on toimunud Eestis keskmiselt, pole see 

kahanemine olnud niivõrd silmatorkav kui maakonna SKP osatähtsuse kahanemine Eesti 

SKP-s.  Pärnu maakonna SKP elaniku kohta moodustas 2014. aastal alla 64% Eesti 

keskmisest, kuigi 2000. aastal oli näitaja üle 82%, ning et ka Tallinna arvestusest välja jättes 

on Eesti keskmine näitaja kasvanud maakonna omast suuremaks, viitavad lihtsustatult sellele, 

et riigis keskmiselt on suudetud (inim)ressurssi mõnevõrra tulemuslikumalt kasutada.    

Kogu perioodil 2005-2013 jääb Pärnu maakonna tööviljakus töötaja kohta alla riigi 

keskmisele (~27 tuh eurot vs ~21 tuh eurot). Tööjõukulude tootlikkus kahanes aastatel 2008-

2009 nii Pärnu linnas kui ka maakonnas Eesti keskmisest rohkem. On oluline, et Pärnu 

piirkond ei jääks riigi üldisest kasvust maha.  

Registreeritud töötuid oli 2018. aastal Pärnu linnas 1240 inimest ning kuu keskmine brutotulu 

1090,12 eurot, mis on 67,3 eurot ehk 6,58% suurem 2017. aasta kuu keskmisest brutotulust. 

2018. aastal oli riigi keskmine kuu keskmine brutotulu 1234 eurot ehk 13,2% suurem kui 

Pärnu linna oma.  

Tabel 4. Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu riigis ja Pärnu linnas ning brutotulu saajate arv 

Brutotulu saajate arv 2014 2015 2016 2017 2018 

Pärnu linn 19 249 19 249 19 379 19 330 19 468 

Mehed 8 424 8 465 8 627 8 645 8 764 

Naised 10 825 10 784 10 753 10 685 10 704 

Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, 

eurot           

Pärnu linn 847,92 899,57 961,49 1022,8 1090,12 

Mehed 980,45 1026,39 1091,5 1154,24 1222,15 

Naised 744,78 800,02 857,18 916,46 982,02 

Kogu Eesti 954,02 1013,16 1077,71 1154,97 1234 

Mehed 1096,5 1154,8 1221,25 1304,86 1386,3 

Naised 828,63 888,07 949,22 1019,17 1094,76 

Brutotulu erinevus mehed/naised Pärnu 1,316 1,283 1,273 1,259 1,245 

Brutotulu erinevus mehed/naised kogu 

Eesti 1,323 1,300 1,287 1,280 1,266 

Suhe Pärnu/kogu Eesti brutotulu 88,88% 88,79% 89,22% 88,56% 88,34% 

Eesti keskmine brutokuupalk (eur) 1 005,00 1 065,00 1 146,00 1 221,00 1 310,00 

Allikas: Statistikaamet, andmestik ST004; Eesti Pank, majanduse põhinäitajad 
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Eelnevast tabelist 5 on näha, et Pärnu linna ja riigi palgatöötaja kuukeskmine brutotulu7 

kasvavad sarnases tempos, kuid Pärnu linna ja riigi keskmise vahe on pidevalt veidi suurenev 

Rahandusministeeriumi andmetel oli Pärnu linna maksumaksjate arv 2018. aastal 23 868. 

Maksumaksjate hulka kuuluvad veel lisaks ettevõtete TSD vormil näidatule muud füüsilised 

isikud, kes on saanud tulumaksuga maksustatud tulu. 

Pärnu linn osaleb Eesti majanduskeskkonna kujundamisel pea igas tegevusvaldkonnas. Pärnu 

linn koondab enda alla enda alla 68% maakonna töökohtadest. Haldusreformi tulemusena on 

Pärnust kujunenud 51,7 tuhande elanikuga maakonnakeskus, mis tugevdab veelgi Pärnu 

olulisust regiooni majanduskeskusena. Pärnut tuntakse kuurortlinnana. Siis on pika 

traditsiooniga spaahotelle, mis pakuvad nii lõõgastust kui ka taastusravi protseduure. 

Statistikaameti andmetel on Pärnu linna lisandunud 2018. aastal 127 ettevõtet. Kõige rohkem 

on kuni 10 töötajaga mikroettevõtteid.  Pärnu linnas asub 3,84% kõikidest ettevõtetest.  

Tabel 5. Pärnu linna ettevõtted töötajate arvu järgi aastatel 2017-2018 
Töötajate arv ettevõtetes 2017 2018 Muutus 

Vähem kui 10 4624 4751 127 

10-49 239 259 20 

50-249 32 37 5 

250 ja enam 4 4 0 

Kokku 4899 5051 152 

Allikas: Statistikaamet, andmestik ER032 (ettevõtted on jaotatud haldusüksustesse 

kontaktaadressi järgi, statistilisse profiili kuuluvad majanduslikult aktiivsed ettevõtted).   

Järgenvas tabelis 7 on toodud Pärnu linna ettevõtted tegevusalade järgi. On näha, et võrreldes 

2018. aastat 2017. aastaga lisandunud on kõige rohkem ehitusega tegelevaid ettevõtteid. 

Võrreldes riigi keskmistega on Pärnu linnas rohkem ehituse, majutuse ja toitlustuse, veonduse 

ja laonduse ning teenindava tegevusega tegelevaid ettevõtteid. Vähem on aga info ja side ning 

kutse, teadus-ja tehnikaalase tegevusega tegelevaid ettevõtteid.  

 

 

 

7 Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu – palgatöötaja keskmine brutotulu kuus jagatud tulu saajate 

kuukeskmise arvuga. Brutotulu saajad – Maksu- ja Tolliameti tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku 

kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) vormil näidatud sotsiaalmaksuga 

maksustatava rahalise tasu, stipendiumi, toetuse, pensioni jm tasu saajate kuukeskmine arv. Palgatöötaja 

brutotulu – Maksu- ja Tolliameti tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja 

töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) vormil näidatud sotsiaalmaksuga maksustatav rahaline tasu, mida 

makstakse töötajale või avalikule teenistujale; stipendium, toetus ja pension, mida makstakse töö- või 

teenistussuhte puhul; seaduse või muu õigusakti alusel töö eest makstav tasu; tasu, mida makstakse isikule pärast 

töö- või teenistussuhte lõppemist (v.a töölepingu lõpetamisel või teenistusest vabastamisel makstav hüvitis). 

(vormi TSD lisas 1 tähistatud koodiga 01).  
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Tabel 7. Pärnu linnas tegutsevate ettevõtete arv tegevusalade lõikes aastal 2017-2018 ning 

võrdlus riigi keskmiste näitajatega 

Tegevusalad 2017 2018 Muutus 

2018 

tegevusala 

osakaal 

Riigi 

keskmine 

tegevusala 

osakaal 

Põllumajandus, metsamajandus ja 

kalapüük 
484 470 -14 9,31% 8,93% 

Mäetööstus 8 7 -1 0,14% 0,12% 

Töötlev tööstus 371 378 7 7,48% 7,02% 

Elektrienergia, gaasi, auru ja 

konditsioneeritud õhuga varustamine 
5 11 6 0,22% 0,21% 

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja 

saastekäitlus 
15 12 -3 0,24% 0,24% 

Ehitus 598 674 76 13,34% 10,29% 

Hulgi- ja jaekaubandus; 

mootorsõidukite ja mootorrataste 

remont 

815 812 -3 16,08% 16,82% 

Veondus ja laondus 402 400 -2 7,92% 6,77% 

Majutus ja toitlustus 231 232 1 4,59% 3,01% 

Info ja side 130 145 15 2,87% 6,63% 

Finants- ja kindlustustegevus 24 32 8 0,63% 1,78% 

Kinnisvaraalane tegevus 330 345 15 6,83% 6,22% 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 556 548 -8 10,85% 14,09% 

Haldus- ja abitegevused 190 221 31 4,38% 5,00% 

Haridus 64 59 -5 1,17% 1,70% 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 86 93 7 1,84% 1,71% 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 194 201 7 3,98% 3,59% 

Muud teenindavad tegevused 396 411 15 8,14% 5,87% 

Kokku 4899 5051 152 100,00% 100,00% 

Allikas: Statistikaamet, andmestik ER0309 (ettevõtted on jaotatud haldusüksustesse 

kontaktaadressi järgi, statistilisse profiili kuuluvad majanduslikult aktiivsed ettevõtted). 

2019. aasta I kvartalis tasusid Pärnu linna ettevõtteid riiklikke maksu 40,77 miljonit eurot, 

tööjõumakse 26,93 miljonit eurot, käive oli 423,75 miljonit eurot ning töötajate arv 20 316 

inimest.  

Käibe poolest on kõige suuremad ettevõtted AS Wendre, OÜ Scanfil, OÜ LaserTool, Ruukki 

Products AS NOTE Pärnu OÜ ja Metsä Wood Eesti AS. Töötajate arvu poolest SA Pärnu 

Haigla, AS Wendre, OÜ Scanfil, OÜ LaserTool OÜ, Estonia Spa Hotels AS ja AS 

Sanatoorium Tervis.  

Statistikaameti andmetel (andmestik VK24) oli 2018. aastal Pärnu linnas eksportivaid 

ettevõtteid 507 ning Pärnu linna eksport moodustas 2018. aastal 3,57% riigi ekspordist. 

Kaupade import moodustas kogu riigi kaupade impordist 1,98% ning importivaid ettevõtteid 

oli 975. Teenuste eksport (andmestik VKT12) moodustas kogu riigi teenuste ekspordist 2018. 



17 

aastal 1,31%. Teenuste import moodustas 2018. aastal kogu riigi teenuste impordist vaid 

0,72%.  

Statistikaameti kvartalikirjast selgub, et tööstustoodangu mahu kasv on Pärnu maakonnas 

võrreldes Eestiga olnud tagasihoidlikum, võrreldes aastaga 2005 on 2013. aastaks Pärnu 

maakonna tööstustoodangu maht kasvanud 37,12%, kogu Eesti oma 85,94%. 

2 Pärnu linna põhitegevuse tulud ja kulud 

2.1 Põhitegevuse tulud 

Pärnu linna põhitegevuse tulud koosnevad  maksutuludest, saadud toetustest, kaupade ja 

teenuste müügist ning muudest tuludest (vee-erikasutus, trahvid jms). Linna tuludest suurima 

osa moodustavad maksutulud, millest omakorda enamus laekub eraldistena riiklikest 

maksudest (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks). Kuigi võrreldes 2017. aastaga 

absoluutnumbrites kasvavad maksutulud 2024. aastaks ligikaudu 17,9 miljoni euro võrra ehk 

52%, kasvab maksutulude osatähtsus põhitegevuse tuludes 51,83%lt (2017. aastal) 2024. 

aastaks 60,28%le.  Maksutulude osakaalu kasv linna üldises tulubaasis on positiivne, sest 

kogutavate maksutulude kasutusotstarbe üle saab omavalitsusüksus ise otsustada, 

võimaldades linnal paremini täita oma arengueesmärke. 

 

Joonis 1. Põhitegevuse tulud 2017-2024. Allikas: Pärnu Linnavalitsus 

finantsjuhtimisteenistus. 
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Joonis 2. Põhitegevuse tulud 2017-2024. Allikas: Pärnu Linnavalitsus 

finantsjuhtimisteenistus. 
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divergents, siis võib Pärnu linna keskmine töötasu tõusta järgnevatel aastatel 3,65-4,2%  igal 

aastal.  

Veidi mõjutab tulumaksu suurenemist ka KOV-dele edasi antava tulumaksu osa suurenemine, 

mis tõuseb 2020. aastal 11,93%-lt 11,96%-le (TMS § 5 lg 1 p 1).  2018. aastal suurenes riigilt 

kohalikele omavalitsustele laekuv tulumaksuprotsent 0,26 protsendipunkti võrra ehk 11,86 

%le, 2019. aastal suurenes veel 0,07 protsendipunkti võrra ehk 11,93%le (kriisi eel, enne 

kärpeid oli see 11,93 %). 

2019. Aasta prognoositud eelarves on füüsilise isiku tulumaks 40,15 miljonit eurot. 2018. 

aasta täitmine oli 36,22 miljonit eurot. Võrreldes 2017. aastaga kasvab tulumaksu laekumine 

2024. aastal 17,93  miljonit ehk 55,41%. Füüsilise isiku tulumaksu osatähtsus põhitegevuse 

tuludest kasvab 48,76lt % (2017. aastal) 57,97%ni.  

2.1.2 Maamaks 

Maamaks on riiklik maks, mis on kehtestatud maksukorralduse seaduse ja maamaksuseaduse 

alusel. 2018. aastal moodustas maamaksu tulu 2,17 % linna põhitegevuse tuludest. Maamaks 

sõltub riigi poolt kehtestatud maa maksustamishinnast maamaksu tsoonis ja maamaksu 

määrast, mis on vastavalt Maamaksuseaduse §5 lg 1 alusel on 0,1 kuni 2,5 protsenti maa 

maksustamishinnast aastas. Sama seaduse § 11 lõike 4 kohaselt on põllumajandussaaduste 

tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr 0,1 kuni 2,0 

% maa maksustamishinnast aastas. Kohaliku omavalitsuse volikogul on õigus diferentseerida 

maamaksumäära vahemikus 0,1 - 2,5 % lähtudes maa hinnatsoonist ja/või katastriüksuste 

sihtotstarvete liikidest. Maamaksu määramise aluseks olev maksustamishind on kehtestatud 

2001. aastal riigi poolt teostatud hindamise alusel. 

Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemislepingu kohaselt maamaksumäära 

ühinevates omavalitsustes ei tõsteta ja maamaksumäär on diferentseeritud maa hinnatsoonide 

ja katastriüksuste sihtotstarvete liikide kaupa. Seetõttu ei ole eelarvestrateegias kavandatud 

maamaksu määrade muutmist lähitulevikus. Maamaksu tuluks on kavandatud Pärnu linna 

2020. aasta eelarves kavandatud summa 1 619,86 tuhat eurot. 

2.1.3 Kohalikud maksud 

Kohalike maksude kehtestamise aluseks on kohalike maksude seadus. Kohalike maksude 

seadus võimaldab omavalitsustel kehtestada 6 (varasema 8 asemel) kohalikku maksu: 

reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, parkimistasu, mootorsõidukimaks, 

loomapidamismaks ja lõbustusmaks. Pärnu linnas rakendatakse kolme kohalikku maksu: 

reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu.  

Reklaamimaksuga on maksustatud peamiselt tiheasustuse piirkonnas ja suuremate maanteede 

äärde paigaldatud reklaam. 2018. aastal muudeti Pärnu linna reklaamimaksu määrust ning 
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kuupõhiselt arvestuselt mindi üle päevapõhisele, mis peale ümardamist tõstis veidi 

maksumäära.  

Samuti uuendati parkimistasu määrust. Erinevalt varasemast määratakse parkimistasu 

maksmata jätmisel 0 määraga viivistasu kord 12 kuu jooksul, varem 36 kuulise perioodi 

jooksul.  

Pärnu linn on tuntud kuurort ning seega mõjutab tulu parkimistasust hooajalisus. Suvisel 

perioodil lisandud avaliku tasulise parkimisala hulka ka ranna piirkond. Kuna külastajate 

hulka mõjutab ilm, mõjutab see ka linna tulu parkimistasust.   

2019. aasta eelarves moodustavad kohalikud maksud 0,49% Pärnu linna põhitegevuse 

tuludest. Reklaamimaks moodustab 0,17%, teede-ja tänavate sulgemise maks 0,04% ning 

parkimistasu 0,28% linnaeelarve tuludest. Aastaks 2024 väheneb kohalike maksude osakaal 

0,44%ni põhitegevuse tuludest.  

2.1.4 Kaupade ja teenuste müük 

Linna asutuste toodetavate kaupade ja teenuste müügist saadavad tulud on strateegias 

käsitletud perioodil kavandatud vähenema võrreldes 2017. aasta eelarve täitmisega. 

Absoluutarvudes vähenevad nimetatud tulud 2024. aastaks (2017. aastaga võrreldes) 840,22 

tuhande euro võrra. Peamine põhjus, miks linna asutuste toodetavate kaupade ja teenuste 

müügist saadavat tulu on küllaltki raske suurendada on asjaolu, et paljudele avalikele 

teenustele on seadusandlikul tasandil kehtestatud piirangud (nt haridusteenuste müük teistele 

omavalitsusüksustele, lasteaia osalustasu jne) ning paljud teenused on suunatud 

hinnatundlikule elanikkonnale. Teisest küljest avaldab linna asutuste toodetavate kaupade ja 

teenuste pakkumiseks vajalikele sisenditele mõju üleüldine hinnatõus, mis avaldab survet ka 

asutuste pakutavate kaupade ja teenuste müügihindade tõusule, kuid sellega strateegiat 

koostades arvestatud ei ole. Põhimõtteliselt tuleks linna hallatavaid asutusi motiveerida oma 

varasid kasutama omatulude teenimiseks juhul, kui ressurssi on rohkem kui vajatakse avalike 

teenuste osutamiseks. Kaupade ja teenuste müük moodustab strateegiaperioodil, aastatel 2020 

kuni 2024, põhitegevuse tuludest 11,08-10,12%.   

Nagu jooniselt 1 selgub moodustab kõige suurema osa kaupade ja teenuste müügist 

haridusasutuste majandustegevus. Sinna alla kuuluvad nt lasteaedade ja huvikoolide 

osalustasud ning tulu teiste omavalitsuste poolt kulude katmises osalemisest.  



21 

 

Joonis 1. Pärnu linna põhitegevuse tulud kaupade ja teenuste müügist 2019. aasta eelarves. 

Allikas: finantsjuhtimisteenistus 
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Eelarvestrateegias on tasandus-ja toetusfondi toetusi kavandatud 2019. aasta tasemel. 

Tasandusfondi koefitsiendid määratakse igal aastal Vabariigi Valitsuse määrusega. 

Tasandusfondi eraldis sõltub elanike arvust, kohaliku omavalitsuse arvestuslikust keskmisest 

tegevuskulust, tulumaksu laekumisest, arvestuslikust maamaksust, maavarade 

kaevandamisõiguse tasude laekumisest.  

 

Joonis 3. Tasandus ja toetusfond liigiti. Allikas: Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus 
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Järgnevas tabelis 1 on toodud muud eelarvestrateegias kavandatud siht-ja 

mittesihtotstarbelised toetused.  
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Tabel 1.  Saadavad toetused 2019-2023 (tuhandetes eurodes) 

Toetuse andja Toetuse otstarve 2020 

prognoos 

2021 

prognoos 

2022 

prognoo

s 

2023 

prognoos 

2024 

prognoos 

Haridus- ja 

teadusministeerium 

Aineühendused, 

olümpiaadid, 

õpilasühendused 

53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 

Haridus- ja 

teadusministeerium 

Lasteaednike 

koolitus 

18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 

Spordikoolituse ja 

 -Teabe SA 

Treenerite 

tööjõukulude 

toetus 

158,04 158,04 158,04 158,04 158,04 

PRIA Toidutoetused 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 

Majandus- ja 

kommunikatsioonimi

nisteerium 

Sõitjate veo toetus 

laevaliinil 

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks 

kuludeks 

300,57 300,57 300,57 300,57 300,57 

Kultuuri-

ministeerium 

Linnaorkestri 

tegevustoetus 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Kultuuri-

ministeerium 

Keskraamatukogu 

tegevustoetus 

248,65 248,65 248,65 248,65 248,65 

Pärnu maakonna 

omavalitsused 

Ühistranspordi 

korraldamine 

 

320,00 

 

320,00 

 

320,00 

 

320,00 

 

320,00 

Pärnumaa 

Omavalitsuste Liit 

Loomade 

varjupaiga teenus 

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Tõstamaa Keskkool Õpilaskodu teenus 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 

Tegevustoetused 656,65 656,65 656,65 656,65 656,65 

2.2 Põhitegevuse kulud  

Põhitegevuse kulud moodustuvad personalikuludest, majanduskuludest, antud toetustest ja 

muudest kuludest, sealhulgas suurima osa neist moodustavad personalikulud ja neist 

omakorda suurima osatähtsusega on lasteaedade ja koolide personalikulud. Põhitegevuse 

kulude hulka ei arvata kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse  kohaselt 

investeeringuid ja laenude tagasimakseid ning intressikulusid. Linna jätkusuutliku arengu 

tagab plaanipärane ja sihikindel arendus- ja investeerimistegevus, samas tuleb kanda 

intressikulu ja hoida laenukoormus normi piirides. Vahendid selleks saavad pikemas 

perspektiivis tulla ainult positiivse tegevustulemi arvelt, mis omakorda tähendab, et 

tegevuskulud peavad olema pikas perspektiivis väiksemad kui tegevustulud.  
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Joonis 3. Põhitegevuse tulud ja kulud tuhandetes eurodes 2017-2024.a. Allikas: Pärnu 

Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus. 

Linna eelarvestrateegias on kavandatud põhitegevuse kulude suurenemine perioodil 2020-

2024. Võrreldes 2017. aastaga kasvavad põhitegevuse kulud 2024. aastaks ca 21,16 miljoni 

euro võrra ehk 36,60% võrra. 

Tabel 2 Põhitegevuse tulude ja kulude muutus aastatel 2017-2023 (tuhandetes)  

  
2017 

täitmine 

2018 

täitmine 

2019 

põhi-

eelarve 

2020 

prognoos 

2021 

prognoos 

2022 

prognoos 

2023 

prognoos 

2024 

prognoos 

Põhitegevuse 

tulud 
66 377 74 096 76 090 78 554 80 813 82 840 85 095 86 766 

Muutus  

(%-des) 
- 11,63% 2,69% 3,24% 2,88% 2,51% 2,72% 1,96% 

Põhitegevuse 

kulud 
57 826 61 187 68 225 71 598 73 632 75 456 77 485 78 989 

Muutus  

(%-des) 
- 5,81% 11,50% 4,94% 2,84% 2,48% 2,69% 1,94% 

Oma 

finantseerimis-

võimekus 
1,15 1,21 1,12 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

THI (%-des) 3,40 3,40 2,10 2,20 2,00 2,00 2,00 - 

Allikas: Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus, Rahandusministeerium. 
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Joonis 2. Põhitegevuse kulude struktuur tuhandetes eurodes 2017-2024 (2019. aasta 

põhieelarve seis).  Allikas: finantsjuhtimisteenistus 

Kõige suurema osa põhitegevuse kuludest moodustavad tööjõukulud, 2019. aasta eelarve 

prognoosis 41 467 tuhat eurot ehk 58,15%. Kõige suurema osa tööjõukuludest moodustavad 

haridusvaldkonna tööjõukulud, 75,48%. Kuigi RESis on endiselt eesmärgina kirjas, et 

keskmine üldhariduskooli õpetaja palk peaks olema 120% riigi keskmisest palgas, siis 

lähtuvalt eelarvelistest vahenditest on 2018. aastal saavutatud tase 113% ning järgmisel aastal 

saavutatakse 102%, 2021. aastal 97%, 2022 93% ning 2023. aastal 88% riigi keskmisest 

palgast. Lähtuvalt rahandusministeeriumi kevadisest prognoosist püsib seega õpetaja 

keskmine palk 1500 euro juures. 2019. aastal kehtiv üldhariduskooli õpetaja alampalk on 

1250 eurot. Alampalga muutmise plaane ei ole RESis välja toodud. Pärnu linnas on lasteaia 

õpetaja palk seotud üldhariduskooli õpetaja alampalgaga. Kuna riik ei planeeri õpetaja 

keskmise palga tõusu, siis Pärnu linn eelarvele võib see tähendada, et ei suurene kulud 

haridusvaldkonna töötasudele, samuti mitte ka toetusfondist saadav tulu. Eriti oluline on siin 

aspekt, et üldhariduskoolide õpetajate töötasu rahastatakse 100% riigi toetusfondi vahenditest, 

kuid lasteaia õpetaja puhul vaid ~10-12%. Lasteaiaõpetajate palkade puhul on omavalitsuse 

panus palju suurem. Seega muutused õpetajate palgamäärades mõjutavad linna eelarvet 

oluliselt, kuna sellega seotud lasteaiaõpetajate töötasusid rahastatakse suures osas kohalikust 

eelarvest.  

Eraldiste all on erinevad linna poolt välja antavad toetused. Selles eelarveosas on ka 

planeeritud vahendid toetuste jaoks Pärnu Lennujaamale (400 tuh eurot) ja Tartu Ülikooli 

Pärnu kolledžile (500 tuh). Suure osa moodustavad toetused erinevatele kultuuri- ja  

2017 2018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024

Eraldised 2 041 2 678 3 036 3 995 4 063 4 671 5 297 5 942

Antud toetused 1 928 1 889 2 023 2 048 2 566 2 620 2 676 2 733

Tegevuskulud 20 885 20 305 22 335 22 443 22 861 23 286 23 721 24 163

Tööjõukulud 32 972 36 316 40 831 43 111 44 142 44 878 45 792 46 151
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haridusasutustele (~77%). Samuti on planeeritud vahendid, et toetada traditsioonilisi 

kultuuriüritusi. Planeeritud summad on toodud järgnevas tabelis 7.  

Tabel 6. Pärnu linna traditsiooniliste kultuuri-ja spordiürituste toetamine 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Kultuuriüritused 144 780 168 410 149 870 181 800 163 260 

Spordiüritused 33 730 34 740 35 790 36 860 37 960 

Allikas: Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus ning kultuur-ja sporditeenistus 

Nende ürituste hulka kuuluvad kultuuriüritused on: 

• Rahvusvaheline Pärnu Muusikafestival Järvi Akadeemia,  

• Valdma pianistide kursus, 

• Promfest ja Klaudia Taevi nimeline noorte ooperilauljate konkurss, 

• Sügisulg, 

• Pärnu Harmonica Festival ja konkurss Baltic-Nordic Open, 

• Rahvusvaheline dokumentaalfilmide festival,  

• Pärnu Hansapäevad, 

• Suvhooaja lõpetamine – Valgusfestival, 

• Rõõmsate Laste Festival, 

• Grillfest, 

• Võilillefestival Kihlepas, 

• Vanavara Laat ja Pasunakooride Ülevaatus Lavassaares, 

• Meie Küla Pidu Lindil, 

• Sügislaat Lavassaares, 

• Jaansoni Kahe Silla Jooks, 

• Pärnu Summercup, 

• Rannastaadioni Kergejõustikugala, 

• Muhu Väina Regatt, 

• Estonian Grand Prix, 

• Leo Kreinini mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses, 

• Spordiklubi Raudmees duatlonid,  

• Paikuse Motoklubi Enduro Balti meistrivõistlused, 

• Paikuse korvpalli karikavõistlused.  

3 Pärnu linna investeerimistegevus 

Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning 

eelarvestrateegiaga tuleb kavandada vahendid selle jätkumiseks. Pärnu linna 
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investeerimisvõimekuse nurgakivi on välisfinantseerimise kaasamine ja selleks 

omafinanseerimise vahendite kavandamine.  

Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise seaduse kohaselt on eelarvestrateegias 

investeerimistegevus majandusliku sisu järgi liigendatud järgmiselt: (1) põhivara soetus ja 

müük; (2) finantsvarade soetus ja müük; (3) saadav ja antav sihtfinantseerimine põhivara 

soetuseks; (4) finantstulud ja –kulud.  

Pärnu linna eelarvestrateegiaks on eelkõige linnavalitsuse poolt koostatud investeeringute 

kava aastateks 2020-2024. Perioodiks 2020-2024 on planeeritud 61,98 miljoni euro ulatuses 

investeeringuid (sh investeeringuteks antavad toetused). Pärnus linnas perioodil 2020-2024 

kavandatud investeeringud. COFOG (Classification of the Function of Government) 

valitsemisfunktsioonide lõikes on kavandatud investeeringud järgneval joonisel 4.  

 

Joonis 4. Kavandatud investeeringud valitsemisfunktsioonide lõikes 2020-2024.a. Allikas: Pärnu 

Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus. 

Kavandatud investeeringute teostamiseks on plaanitud investeeringute osaline katmine 

laenuga (lisa 2). Suur enamus investeeringutest on kavas teha omavahenditest (põhitegevuse 

tulem, linnavara müük) ning saadava toetuse arvel. 

Linnavara müük sõltub muuhulgas ka välistest teguritest (kinnisvaraturu käitumine, 

majanduskeskkond), mida Pärnu linn otseselt mõjutada ei saa. Kinnisvarahindade madalseisus 

ei ole linnal otstarbekas oma vara müüa, seetõttu on investeerimistegevus ja 

finantseerimistegevus kavandatud nii, et vara müük toimub mõistlikul ajal turuhinnaga. 

Kiirmüügi, mille hind on reeglina turuhinnast oluliselt madalam, teostamist ei kavandata. 
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Riigieelarves on avaliku sektori investeerimistegevuseks ette nähtud investeerimistoetused, 

mis eraldatakse kohalikele omavalitsustele peaasjalikult ministeeriumide investeerimiskavade 

raames. Lisaks on olemas siseriiklikud programmid, näiteks keskonnaprogramm, 

hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm ja mõned teised. 

Riigieelarvest rahastavate investeerimistoetuste kõrval on välisvahendite kaasamise 

võimaluseks Euroopa Liidu (edaspidi EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid 

ning mõned teised välisfondid. Struktuuritoetuste eesmärk on toetada majanduse arengut, 

vähendada arenguerinevusi Euroopa regioonide vahel ning tõsta EL kui terviku 

konkurentsivõimet maailmaturul. Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste 

finantsperioodide kaupa. Käesoleval struktuuritoetuste perioodil, mis hõlmab aastaid 2014-

2020, algatatud projekte saab ellu viia kuni 2023. aasta lõpuni.  

Eelarvestrateegiaga on kujundatud valmisolek siseriiklike, Euroopa liidu ja muude 

rahvusvaheliste programmide vahendite kaasamiseks Pärnu linna arendus- ja 

investeerimistegevuse finantseerimiseks. 

4 Pärnu linna finantseerimistegevus 

Linna finantseerimistegevus peab võimaldama põhitegevuse ning investeerimis- ja 

arendustegevuse häireteta rahastamise püsides kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise 

seaduses sätestatud netovõlakoormuse piirmääras ja täites maksekohustusi tähtaegselt.  

Finantseerimistegevus jaotatakse kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt 

majandusliku sisu järgi järgmiselt: (1) laenude, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste võtmine 

ning võlakirjade emiteerimine; (2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja 

faktooringkohustuste täitmine ning emiteeritud võlakirjade lunastamine. 

Pärnu linna laenude võtmist reguleerivad kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ning 

kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus. Selle kohaselt peab Pärnu linn tagama iga-

aastaselt positiivse põhitegevuse tulemi ning hoidma netovõlakoormuse (kohustuste ja 

likviidsete varade vahe) individuaalse piirmäära raames. Individuaalne piirmäär sõltub 

finantsvõimekusest ning võib olla vahemikus 60%-100% põhitegevuse tuludest.  

Pärnu linna kavandatavast finantseerimistegevusest annab täpsema ülevaate eelarvestrateegia 

lisas 1 esitatud tabel.  

Linna eelarvestrateegias on kavandatud perioodil 2020-2024 võtta kohustusi (laen, 

kapitalirent) 37 396,38 tuhande euro ulatuses ja tagasi maksta kohustusi 26 915,72 tuhande 

euro ulatuses.  
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5 Finantsdistsipliini tagamise meetmed 

5.1 Ülevaade Pärnu linna sõltuvate üksuste majanduslikust olukorrast 

5.1.1 SA Pärnu Haigla 

SA Pärnu Haigla on Pärnu linna poolt asutatud sihtasutus, mis tegutseb piirkondlikult 

vastutava keskhaiglana. Haigla põhitegevuseks on ööpäevaringsete ambulatoorsete, 

päevaravi- ja statsionaarsete eriarsti-, õendus- ja ämmaemandusabi teenuste, aga samuti 

sotsiaalhoolekande-, rehabilitatsiooni- ning teiste tervishoiuteenuste osutamisega seonduvate 

teenuste osutamise kindlustamine abivajajatele. Haigla on ka 9 brigaadiga kiirabipidaja. Pärnu 

haigla veretalitus korraldab doonorlust oma teeninduspiirkonnas, toodab verekomponente 

haigla tarbeks ja turustab neid ka teistele raviasutustele ning verekomponentide tootjatele. 

Pärnu haigla on õpetava haiglana õppe- ja praktikabaasiks Tartu Ülikooli arst-residentidele, 

tervishoiukõrgkoolide ja teiste kõrgkoolide üliõpilastele ning muude haridusasutuste 

õppuritele. Haigla teeninduspiirkonna moodustavad umbes 83 000 Pärnumaa alalist elanikku, 

kellele lisanduvad teiste maakondade lähivaldade, eelkõige Läänemaa patsiendid. Väga 

oluline on haigla roll Pärnut kui turismi- ja kuurortlinna külastavate sise- ning välisturistide 

teenindajana.  

SA Pärnu Haigla juhtorganid on nõukogu ja juhatus, samuti nõukogu poolt moodustatud 

auditikomitee. 

2018. aastal iseloomustas haigla tööd tervishoiuteenuste osutamine aasta-aastalt järjest 

piiratumate ressursside tingimustes. Eriarstiabi süvenev alarahastamine on tõsiseks 

probleemiks kõigile aktiivravi haiglatele. Haigla olulisemaks prioriteediks oli ja on rahaliste 

vahendite ebapiisavusest olenemata teeninduspiirkonna elanikele ning abivajajatele 

kvaliteetsete tervishoiuteenuste osutamine mahus, mis vastaks patsientide vajadustele. Eesti 

Haigekassaga sõlmitud raviteenuste osutamise lepingu maht ei olnud SA Pärnu Haigla jaoks 

2018. aastal kaugeltki piisav, kuid abivajajad said sellest hoolimata ravi vastavalt kliinilistele 

näidustustele. Üle haigekassaga sõlmitud lepingu mahu osutati tervishoiuteenuseid 3,3 miljoni 

euro ulatuses. Haigekassa tasus nende eest vastavalt lepingule koefitsientidega 0,3 

statsionaarse töö eest ning koefitsiendiga 0,7 osaliselt ambulatoorse töö ja päevaravi eest.  

2018. aastal kasvasid perearstidele osutatavate e-konsultatsioonide, logopeedi ja psühholoogi 

teenusete mahud. Jätkati onkoloogilisi haigusi põdevatele patsientidele keemiaravi teenuste 

osutamist haigla päevaravi osakonnas. See võimaldab Pärnumaa patsientidele ravi oluliselt 

mugavamaks ja kättesaadavamaks muuta. Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga koostöös alustati 

2018. aastal hematoloogiliste patsientide spetsiifilise raviga, mis oli Pärnu patsientidele seni 

kättesaadav vaid regionaalhaiglates. Jätkus Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuses 

teenuste osutamine ka peale rahastuse lõppemist Norra finantsmehhanismist. Keskuse 

tegevust toetasid Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Pärnu Linnavalitsus.  
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2018. aastal alustati esmatasandi tervisekeskuse ehitusega, mis valmib 2019. aasta suvel. 

Struktuurifondidest kaasatakse ehituse finantseerimiseks vahendeid 1,97 miljonit eurot. SA 

Pärnu Haigla 2018. aasta investeeringute maht oli 873 tuhat eurot ilma käibemaksuta, millest 

soetati põhivara 835 tuhande euro eest (2017. aastal 2,4 miljonit eurot). 38 tuhat eurot (2017. 

aastal 46 tuhat eurot) moodustasid kapitaliseeritud ehitus-remonditööd. Lõpetamata ehituste ja 

projektide summa oli 2018. aastal 1,6 miljonit eurot (2017. aastal 218 tuhat eurot), millest 

esmatasandi tervisekeskuse lõpetamata ehituse osa oli 1,5 miljonit eurot. 

Arendusprojektide realiseerimiseks on eelnevalt kaasatud võõrvahendeid summas 11,6 

miljonit eurot. Laenu tagasimakse perioodiks on planeeritud 10 aastat. Tagasimakseid alustati 

2014. aasta juulist ja 2018. aasta lõpu seisuga oli laenujäägi suuruseks 9,1 miljonit eurot. 

2019. aastal on laenu tagasimakse summaks 1,2 miljonit eurot. Ettevõtte pikaajalise 

finantsprognoosi alusel võib väita, et nii laenu tagasimaksmise perioodil kui ka edaspidi on 

haigla tegutsemine jätkusuutlik.  

2018. aasta tulem on SA Pärnu Haiglal 1,3 miljonit tuhat eurot. Eelarves planeerituga 

võrreldes on tulem positiivsem.  

Tabel 7. SA Pärnu Haigla finantsnäitajad aastatel 2015-2018 (tuh eurodes) 

BILANSS 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Käibevarad 9 349 9 915 10 824 11 174 

Põhivarad 30 517 29 210 29 504 29 808 

Varad kokku 39 866 39 125 40 328 40 983 

Lühiajalised kohustised 5 054 5 649 5 896 6 741 

Pikaajalised kohustised 10 881 10 040 10 535 9 073 

Netovara 23 931 23 436 23 897 25 169 

Kohustised ja netovara 

kokku 39 866 39 125 40 328 40 983 

TULEMIARUANNE         

Tegevustulud 34 451 36 309 38 771 43 287 

Tegevuskulud -34 118 -36 676 -38 202 -41 912 

Tegevustulem 333 -367 569 1 375 

Finantstulud ja kulud -159 -128 -108 -103 

Aruandeaasta tulem 174 -495 461 1 272 
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Tabel 8.  SA Pärnu Haigla eelarvestrateegia aastatel 2020-2024 (tuh eurodes) 

Eelarvestrateegia 

2017 

täit-

mine 

2018 

täit-

mine 

2019 

eelarve 

2020 

prog-

noos 

2021 

prog-

noos 

2022 

prog-

noos 

2023 

prog-

noos 

2024 

prog-

noos 

PÕHITEGEVUSE 

TULUD 
38 503 42 503 46 150 49 549 51 923 54 694 57 073 59 624 

Kaupade ja teenuste 

müük 
38 134 41 797 45 623 49 001 51 352 54 099 56 453 58 979 

Saadud toetused 201 154 313 323 334 346 358 370 

Muud tulud (v.a 

materiaalse vara 

müük ja 

intressitulud) 

168 551 214 225 237 249 262 275 

PÕHITEGEVUSE 

KULUD 
35 405 39 058 44 633 45 583 47 978 50 280 52 610 55 029 

Tööjõukulud 23 137 25 579 28 300 29 856 31 409 33 043 34 758 36 531 

Majandamiskulud 10 636 11 772 13 129 13 433 14 194 14 782 15 300 15 852 

Muud tegevuskulud  1 632 1 706 3 204 2 294 2 375 2 455 2 552 2 646 

PÕHITEGEVUSE 

TULEM 
3 098 3 445 1 517 3 966 3 945 4 414 4 463 4 595 

INVESTEERIMIS-

TEGEVUS 
-1 567 -2 430 -4 888 -1 948 -2 080 -2 081 -2 202 -2 288 

Materiaalsete ja 

immateriaalsete 

varade müük (+) 

275,28 9,91       

Materiaalsete ja 

immateriaalsete 

varade soetamine ja 

renoveerimine (-) 

-3 159 -3 159 -5 793 -1 950 -2 000 -2 000 -2 150 -2 250 

Tulud 

sihtotstarbelistest 

toetustest põhivara 

soetamiseks (+) 

60,64 774,36 997,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finantstulu (+)  0,53 0,62 0,00      

Finantskulu (-) -108,60 -103,43 -92,00 -94,00 -80,00 -81,00 -52,00 -38,00 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 

investeeringute osas  

1 363,74 47,14       

EELARVE 

ÜLEJÄÄK/PUUDU

JÄÄK 

1 531 1 014 -3 371 2 018 1 865 2 333 2 261 2 307 

FINANTSEERI-

MISTEGEVUS 
-906 -1 164 -1 464 -1 547 -949 -1 759 -1 252 -1 170 
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Kohustuste 

suurenemine (+) 
   0 0 0   

Kohustuste 

vähenemine (-)  
-906 -1 164 -1 464 -1 547 -949 -1 759 -1 252 -1 170 

MUUTUS KASSAS 

JA HOIUSTES  
890 -485 -5 118 229 844 485 941 1 060 

MUUTUS 

NÕUETES JA 

KOHUSTUSTES  

265 -336 -283 -242 -72 -89 -68 -77 

Kassa ja hoiused 

kokku 
6 615 6 130 1 011 1 242 2 086 2 571 3 512 4 572 

Netovõla- 

koormus (%) 
13,33% 10,42% 17,50% 12,70% 8,65% 4,11% 0,09% -3,65% 

Ka 2019. aastal on SA Pärnu Haigla jätkuvalt olulisemaks prioriteediks teeninduspiirkonna 

elanikele ja abivajajatele ning Pärnu linna külalistele kvaliteetsete tervishoiuteenuste 

osutamine. 2019. aastal alustatakse uue sotsiaalteenuse - toetatud elamise teenuse 

osutamisega. 2019. aastal jätkame eelmistel aastatel käivitunud uute tegevustega ja tõhustame 

koostööd perearstidega esmatasandi tervisekeskuse käivitamisel ja teenuste arendamisel. 

Mitmekesistame tervise edendamisega seotud teenuseid, pakkudes inimestele kvaliteetseid 

tervist hoidvaid ning taastavaid teenuseid taastusravi- ja heaolukeskuses. 

5.1.2  OÜ Kümblus 

OÜ Kümblus on 100% Pärnu Linnale kuuluv saunateenust osutav ettevõte. Ettevõtte 

tegevuseks on elanikonnale saunateenuse osutamine, kauba müük ja ruumide rentimine. 

Saunakülastusi 2018 aastal oli 26 193 ja need jagunesid järgnevalt: 

-  sooduspiletiga külastused 80,2%, 

-  täispiletihinnaga külastused 15,8%, 

-  peresaunade külastused 4,0%. 

2018 aastal oli müügitulu kokku 118 864 eurot, tulu vähenemine võrreldes 2017 aastaga 16%. 

Üheks tulu vähenemise põhjuseks on saunakülastuste vähenemine seoses töö 

ümberkorraldusega:  üldsauna kasutamise võimalus naistele ja meestele ülepäeviti. Müügitulu 

jagunes järgnevalt: 

• saunateenuse osutamine 84,8 % 

• kaubamüük 12,1 % 

• renditulu 3,1 % 

Äritegevuskulud kokku olid 215 634 eurot, kulude vähenemine võrreldes 2017 aastaga 1,7 %. 

2018 aasta kuludest moodustasid: 

• kauba, materjali, teenuse ja muud kulud 31,3 % 
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• tööjõukulud 48,3 % 

• põhivara kulum ja väärtuse langus 17,4 % 

• muud kulud 3,0 % 

OÜ Kümblus kasum 2018 aastal 26 350 eurot. Kasumi saamist mõjutas oluliselt Pärnu linnalt 

saadud sihtfinantseerimine varade soetamiseks. Tulu varade sihtfinantseerimisest oli 65 460 

eurot. 

2018 aastal juhtis ettevõtet neljaliikmeline nõukogu, kelle töötasu oli 620 eurot. Ettevõttel on 

üks juhatuse liige, kes täidab tegevjuhi kohustusi ja kelle töötasuks oli arvestatud 11 892 

eurot. 

Seoses töö ümberkorraldamisega vähendati OÜ Kümblus juuni kuust alates 4,55 ametikohta, 

aasta lõpu seisuga töötas ettevõttes 12 töötajat. Ümberehitustööde lõppedes on arvestatud 

ettevõtte personaliks 6,4 täistööajale taandatud ametikohta. 

2018. aastal viidi läbi saunaliste rahulolu uuring, jagati välja 540 küsitluslehte. Vastajaid oli 

kokku 464 ehk 86% ankeetidest laekus tagasi. Kaks kolmandikku vastanutest tõid 

probleemina esile ventilatsiooni puudulikkuse ja hallituse ning sanitaarremondi vajalikkuse. 

Võttes arvesse küsitluses väljatoodud kitsaskohad ja arvestades tegelikku saunakülastajate 

arvu vähenemist, otsustas OÜ Kümblus nõukogu muuta saunakeskuse sisemist töökorraldust 

ja alustada remonttöödega. Ümberehituse käigus koondatakse saunateenus hoone kesklinna 

poolsesse ossa. 

Tööde teostamiseks saadi Pärnu linnalt sihtfinantseerimise lepingute alusel toetust 83 760 

eurot, millest seisuga 31. detsember 2018a on kasutatud ehitus-ja remonttöödeks 65 460 eurot 

ja kasutatakse 18 300 eurot remontööde teostamise jätkamiseks 2019 aastal. 

Tabel 9. OÜ Kümblus finantsnäitajad aastatel 2015-2018 (tuh eurodes) 

BILANSS 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Käibevara  10 13 6 31 

Põhivara  983 965 946 974 

Varad kokku  993 978 952 1005 

Lühiajalised kohustused  12 14 17 44 

Netovara  981 964 935 961 

Kohustused ja netovara kokku  993 978 952 1005 

TULEMIARUANNE         

Tegevustulud  185 185 190 242 

Tegevuskulud  -201 -202 -219 216 

Tegevustulem  -16 -17 -29 26 

Finantstulud ja kulud  0 0 0 0 

Aruandeaasta tulem  -16 -17 -29 26 
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Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks on: 

• lõpetada ehitus- ja remonttööd: ventilatsiooni süsteemi remont ja uuendamine, 

riietusruumi põrandakütte paigaldamine, riietusruumis ja üldkasutatavates ruumides 

lõpetada pooleli olevad tööd;  

• jätkata saunateenuse osutamist remondi tulemusest sõltuvalt - parema kvaliteediga; 

• saunateenuseks mittekasutatava hooneosa kasutamise kavandamise jätkamine 

kolmandate isikute poolt kasutuskokkulepete alusel. 

Tabel 10. OÜ Kümblus eelarvestrateegia aastatel 2020-2024 (tuh eurodes) 

Eelarvestrateegia 
2017 

täitmine 

2018 

täitmine 

2019 

eelarve 

2020 

prog-

noos 

2021 

prog-

noos 

2022 

prog-

noos 

2023 

prog-

noos 

2024 

prog-

noos 

Põhitegevuse 

tulud 177,87 167,03 144,40 148,98 148,98 148,98 148,98 148,98 

Kaupade ja teenuste 

müük 123,04 104,43 99,91 104,04 104,04 104,04 104,04 104,04 

Saadud toetused 48,29 57,66 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Muud tulud  6,54 4,94 4,49 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 

Põhitegevuse 

kulud 188,66 168,77 152,96 157,10 161,99 167,05 172,29 177,71 

Põhitegevuse 

tulem -10,79 -1,74 -8,56 -8,12 -13,01 -18,07 -23,31 -28,73 

Investeerimis-

tegevus 0,00 28,67 -38,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eelarve ülejääk/ 

puudujääk -10,79 26,93 -47,42 -8,12 -13,01 -18,07 -23,31 -28,73 

Muutus kassas ja 

hoiustes -7,63 23,82 -25,67 -1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 3,16 -3,11 21,75 6,82 13,01 18,07 23,31 28,73 

Kassa ja hoiused 

kokku 3,15 26,97 1,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3 SA Tõstamaa Mõis 

Sihtasutus Tõstamaa Mõis on asutatud 07. juulil 2003.a. Tõstamaa Vallavalitsuse poolt. 

Sihtasutuse eesmärk on Tõstamaa mõisahoonete ja territooriumi haldamise ja remondi 

korraldamine, muinsus- ja arhitektuuriväärtuste säilitamine ning eksponeerimine. Samuti on 

seatud eesmärgiks arendada mõisaansamblis turismialast tegevust, toitlustust ning vara 

valitsemise ja kasutamise kaudu osutada täiskasvanu-, kutse- ja huviharidust.  

Aruandeaastal oli peamiseks tegevuseks mõisamajas, kui kultuurimälestises, ekskursioonide 

korraldamine koos giiditeenuse- ning majutusteenuste pakkumine ning ürituste korraldamine 

ja tellimusürituste läbiviimine. 2018. aasta suvekuudel oli Tõstamaa mõisas avatud infopunkt 

mille eesmärk on tutvustada Tõstamaa mõisa, pakkuda kohalikku käsitööd ja anda infot kogu 

meie piirkonna kohta. 
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Mõisahäärberi keldriruumidesse on rajatud kaks muuseumi: koduloomuuseum ja 

kinoajaloomuuseum. Kinomuuseumi algatusel jätkati mõisasaalis kinoõhtute korraldamisega. 

Seoses Tõstamaa valla ühinemisega Pärnu linnaga läks poole aasta pealt Käsitöökeskuse 

tegevuse alt välja Tõstamaa Mõisa Huvikooli lasteringide osa. Tõstamaa Mõisa Huvikooli 

ringid liideti Pärnu Kunstikooliga ja neist sai Pärnu Kunstikooli Tõstamaa Maja. 

Täiskasvanute ringid jätkasid 2018. aasta lõpuni tegevust SA Tõstamaa Mõisa osana.  

Tabel 11. SA Tõstamaa Mõis finantsnäitajad aastatel 2014-2017 (tuh eurodes) 

BILANSS 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Käibevara  14 5 19 21 

Põhivara  430 415 483 467 

Varad kokku  444 420 502 488 

Lühiajalised kohustused  12 5 32 2 

Netovara  432 415 470 486 

Kohustused ja netovara 

kokku  444 420 502 488 

TULEMIARUANNE         

Tegevustulud  72 45 116 93 

Tegevuskulud  -87 -62 -61 -78 

Tegevustulem  -15 -17 55 15 

Finantstulud ja kulud  0 0 0 0 

Aruandeaasta tulem  -15 -17 55 15 

LEADER- programmi toetusel said remonditud käsitöösalongi ruumid. Mais 2018 avati seal 

taas käsitööpoe, mis sai külalistelt rohkesti kiidusõnu. 2019. aasta algusest tegutsevad 

täiskasvanute ringid MTÜ Tõstamaa Käsitöökeskus all. Koostöö SA Tõstamaa Mõisaga 

jätkub remonditud ja sihtasutuse bilansis oleva käsitöösalongi töös hoidmisel.  

Tabel 12. SA Tõstamaa Mõis eelarvestrateegia aastatel 2020-2024 (tuh eurodes) 

Eelarvestrateegia  

2017 

täit-

mine 

2018 

täit-

mine 

2019 

prog-

noos 

2020 

prog-

noos 

2021 

prog-

noos 

2022 

prog-

noos 

2023 

prog-

noos 

2024 

prog-

noos 

Põhitegevuse tulud 60 93 69 70 72 72 72 72 

Kaupade ja teenuste müük 46 32 40 41 43 43 43 43 

Saadud toetused 14 60 29 30 30 30 30 30 

Muud tulud 0 0 0 0 0 0 0 0 

Põhitegevuse kulud 47 61 64 65 67 67 67 67 

Põhitegevuse tulem 13 31 5 5 5 5 5 5 

Investeerimistegevus -26 0 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

Eelarve ülejääk/puudujääk -13 31 0 0 0 0 0 0 

Finantseerimistegevus 30 -30 0 0 0 0 0 0 

Muutus kassas ja hoiustes 3 14 0 0 0 0 0 0 

Muutus nõuetes ja kohustustes -15 13 0 0 0 0 0 0 

Kassa ja hoiused kokku 3 17 17 17 17 17 17 17 
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5.2 Pärnu linna arvestusüksus 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus näeb ette eraldi piirangud Pärnu linnale 

ja Pärnu linna arvestusüksusele, et hoida lahus Pärnu linna ja temast sõltuvate üksuste 

finantstegevuse tulemused ja finantsseis. 

Finantsdistsipliini meetmete rakendamisel kasutatakse üksusepõhist lähenemist, sest 

omavalitsuse poolt moodustatud üksuste finantstegevus mõjutab oluliselt omavalitsusüksuse 

finantsseisu. 

Lisas 3 on toodud Pärnu linna arvestusüksuse netovõlakoormuse määr aastatel 2019-2023. 

6 Kokkuvõte 

Pärnu linna eelarvestrateegia põhieesmärgiks Pärnu elukeskkonna jätkuv parandamine, 

tagades erinevate linnaelu valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. 

Investeerimistegevuses on oluline efektiivne välisrahastuse kaasamine. Investeerimisobjektide 

rohkus tingib vajaduse rahastada osa investeeringuid laenuvahenditest. Laenukoormus on 

hoitud mõõdukast ning see ei halvenda linna finantsvõimekust. 

Põhitegevuse kulude kasv on hoitud minimaalne. See võimaldab põhitegevusest tekkivaid 

vahendeid suunata investeeringuteks. Kogu eelarvestrateegia perioodil on põhitegevuse tulem 

10% põhitegevuse tuludest.  


