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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 iga-

aastaselt, 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. 

Käesolev eelarvestrateegia toetub oma ülesehituselt kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise 

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

osa 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 

 

2017. aastal on maailmamajandus kasvanud tänu investeeringute, tööstustoodangu ja 

kaubavahetuse kasvule. Kasv on kiirenenud pea kõigis suuremates majanduspiirkondades. Arenenud 

riikide nõudluse paranemine toetab ka majanduskasvu kiirenemist ka arenevates riikides. 

Investeeringute tugevnemine, kaubavahetuse elavnemine ning positiivne areng tööturul soodustasid 

majanduse varasemast laiapõhjalisemat arengut. Sel aastal oodatakse maailmamajanduse kasvu 

kiirenemist 3,9%ni.  

Euroala majanduskasv lähiaastatel aeglustub, kuid jääb tugevaks ja laiapõhjaliseks. Nii Eesti kui ka 

kogu Euroopa majandust on viimastel aastatel mõjutanud ebakindlus tuleviku suhtes. Ebakindluse 

põhjused võib jagada kolmeks: majanduslikud, poliitilised ja geopoliitilised. Olulisimaks riskiks on 

kujunemas võimalikud kaubandussanktsioonid.  

Tugev väliskeskkond soosib ka Eesti peamiste kaubanduspartnerite majandusarengut, Eesti 

lähinaabrite majandused on kosunud euroala keskmisest kiiremini. Lähiaastatel välisnõudluse kasv 

veidi aeglustub, kuid on jätkuvalt kiire ning pakub siinsetele ettevõtetele häid kasvuvõimalusi 

eksporditulude suurendamiseks. Kõige rohkem toetavad välisnõudluse kasvu Soome, Rootis ja Läti. 

Toorainehinnad on valdavalt tõusnud. Nafta hind jätkas kasvutrendi. Kui 2016. aasta keskel oli nafta 

hind 50 dollari juures, siis 2018. aasta alguseks tõusis 70 dollarini. Hinnatõusu taga oli naftatootmise 

piiramise kokkulepe OPECi poolt ning maailmamajanduse kasvu tugevnemine.   

Eesti majandus kasvas 2017. aastal kiiresti (SKP reaalkasv ulatus 4,9%ni ja nominaalkasv 8,9%ni). 

Kasvu peamised vedajad olid ehitus ja valdavalt sisetarbimisele suunatud teenindusharud (info ja side 

ning kutse- ja tehnikaalane tegevus). Metall-, puidutoodete ja haagiste tootmise toel suurenes 

eksportiva töötleva tööstuse panus lisandväärtuse juurdekasvu. Taastunud on energeetika ning 

veonduse ja laonduse kasv.  

Rahandusministeeriumi 2018. aasta suvise majandusprognoosi kohaselt jääb majanduskasv ka 2018. 

aastal tugevaks, kuid 2019-2020 on oodata majanduskasvu aeglustumist. Neil aastail peaks 

majanduskasvu toetama töötlev tööstus ning ekspordile orienteeritud teenindusvaldkonnad (nt 

logistikasektor). Samuti toob tugev nõudlus kaasa investeerimisaktiivsuse ja tarbimisvõime 

suuremise, mis avaldub kaubanduse, ehituse ja teiste peamiselt sisenõudlusest sõltuvate 

valdkondade kasvus. 
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2013-2016 oli Eesti majanduskasv keskmiselt 2,1% aastas, kuid eratarbimise aastakasv oli samal ajal 

reaalselt keskmiselt 3,8%, SKP kasvu piiras ettevõtete kasumite vähenemine, kuid palgakasv oli kiire 

ning hõive kasv oli samuti tugev. See suurendas jõudsalt elanike kasutatavat tulu, mille ostujõudu ei 

piiranud ka hinnatõus. 2017. aastal olukord oluliselt muutus – SKP kasv kiirenes oluliselt kasumite 

kasvule pööramise toel ja kuigi palgatulu kasv eelmise aastaga võrreldes veidi kiirenes, piiras elanike 

ostujõu kasvu 3,4%ni tõusnud inflatsioon. Kuna tarbijad ei kompenseerinud hinnatõusu säästumäära 

vähenemisega, vaid pigem suurendasid seda, siis kujuneski eratarbise kasvuks 2017. aastal 2%, kuigi 

majanduskasv kiirenes 4,9%ni. Majapidamiste säästumäär püsib endiselt väga kõrgel, mis näitab 

elanike väga konservatiivse tarbimiskäitumise püsimist, mille põhjuseks võib olla kiire palgatõus 

kesise majanduskasvu taustal, soodsad tarbijahinnad kuni 2017. aasta alguseni ning kriisieelse ajaga 

võrreldes pessimistlikumad tulevikuootused sissetuleku kasvu ja töökoha säilimise suhtes. 2018. 

aasta tulumaksureform tõstab oluliselt madalapalgaliste sissetulekuid, kelle tarbimiskalduvus on 

kõrge. 

2017. aastal järsult taastunud hinnatõus pidurdas oluliselt eratarbimise kasvu, kuid edaspidi peaks 

prognoosi kohaselt inflatsioonitempo aeglustuma. 2018. aastal langeb inflatsioon 3,3%ni  ja 2019. 

aastal 2,8%ni, kui globaalsed toidutoorme ja energiakandjate turud arenevad vastavalt praegustele 

ootustele. 

Jõulise panuse sissetulekute kasvu annab 2018. aasta tulumaksureform. Kuigi keskmise brutopalga 

kasvutempo on olnud viimased viis aastat 6-7% ja netopalga kasv on olnud sellest veidi kiirem, siis 

nüüd kiireneb keskmise netopalga kasv 10,6%ni. Arvestades tarbijate konservatiivse käitumise 

püsimist, võib prognoosi kohaselt olla eratarbise kasvuks 2018. aastal  4,0% ja 2019. aastal 3,9%, 

misjärel peaks tempo aeglustuma veidi hõive kasvu paetumise ja langusesse pöördumisega. 

Möödunud aastat iseloomustas maailmamajanduse elavnemine, mis toorainete kallinemise kaudu tõi 

kaasa inflatsioonisurve taastumise nii meil kui euroalal laiemalt. Lisaks välisteguritele kergitasid Eestis 

hinnataset ka lisandunud maksumeetmed. Suurenenud majandusaktiivsuse, tugeva tööturu ning 

toorainete kallinemise ülekandumise mõjul taastus ka teenuste hinnatõus. Nafta kallinemise taga olid 

OPECi poolsed naftatootmise kärpe kokkulepped ning hoogustunud maailmamajanduse kasvuga 

kaasnenud naftanõudluse suurenemine. Suurimal määral panustas mullusesse inflatsiooni 

toiduainete laiapõhjaline kallinemine. Kooskõlaliselt välisturgudega tõusid suuremal määral piima- ja 

õlitoodete hinnad. Prognoosi kohaselt aeglustub inflatsioon 2017. aasta 3,4%lt 2018. aastal 3,3%ni 

ning 2019. aastal 2,8%ni. Inflatsiooni pidurdumise taga on välistegurite nagu nafta ja toiduhindade 

tõusu pidurdumine ning maksumeetmete mõnevõrra tagasihoidlikum mõju. Prognoosiperioodi lõpus 

alaneb inflatsioon 2,0%ni eelkõige maksumeetmete mõju taandumise tõttu. 
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Riigi väiksust arvestades iseloomustavad Eestit üsna suured riigisisesed regionaalsed 

arenguerinevused võrreldes teiste Euroopa ja muude arenenud riikidega. Valdav osa (ligikaudu 60%) 

riigi sisemajanduse kogutoodangust toodetakse Harjumaal, 10% ringis Tartumaal ning 30% ülejäänud 

13 maakonnas kokku. 

Eestis oli 2018. a 1 jaanuari seisuga 15 maakonda ja 79 kohalikku omavalitsust, sh 15 linna ja 64 

valda. Suurima (Pärnumaa) ja väikseima (Hiiumaa) maakonna pindalad erinevad peaaegu viis korda ja 

rahvaarvu poolest ületab suurim (Harjumaa) väikseimat (Hiiumaa) 62 korda.  

Rahvastiku kiire suurematesse linnapiirkondadesse koondumine annab tunnistust, et väiksemad 

maakonnakeskused pole olnud võimelised toimima tõmbekeskusena oma toimepiirkonna arengu 

vedamisel ja uute töökohtade tekkeks eelduste loomisel. Ühelt poolt vabaneb maapiirkondades 

tööjõudu põllumajanduse efektiivsemaks muutmise läbi, teisalt on ettevõtluse struktuur seal 

ühekülgne, mis vähendab tööhõivevõimalusi. Üheks oluliseks teguriks, mis põhjustab rahvastiku 

väljarännet maapiirkondadest, on igapäevaselt vajalike haridus- ja tervishoiuteenuste ning muude 

avalike teenuste piiratud kättesaadavus. Väiksemates omavalitsustes on sobivate eluasemete puudus 

tihti põhjuseks, miks näiteks ettevõtted ei saa piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu. See ainult ei takista 

uute investeeringute tulemist neisse piirkondadesse, vaid sunnib ka olemasolevaid ettevõtteid 

tööjõupuuduse tõttu ära kolima. 

Kohaliku omavalitsuse võimalused kirjeldatud väljakutsetele vastata on napid, kuna kohaliku ja 

regionaalse tasandi osatähtsus kogu valitsussektori avalikest investeeringutest on Eestis teiste 

arenenud riikidega võrreldes üks madalamaid ning kohaliku omavalitsuse üksuste kogutulud on 

viimastel aastatel kasvanud riigi tuludest aeglasemalt. Seejuures on kohaliku omavalitsuse üksuste 

haldus- ja arendusvõimekus väga ebaühtlane. 

Riik soosis ja soodustas igati omavalitsuste omaalgatuslikku ühinemist, et tekiksid suurema 

territoorimi  ja elanike arvuga omavalitsused. Kohaliku omavalitsuse reformi eesmärk oli tugevad 

omavalitsused, mis suudavad kohalikku elu terviklikult arendada ja kus inimestele on tagatud heal 

tasemel ja kättesaadavad  avalikud teenused. 

Tabel 1. Sisemajanduse koguprodukti prognoos 2018–2022 protsentides (allikas: 

Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet) 

 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 

SKP reaalkasv 4,9 3,6 3,0 2,9 2,8 2,7 

SKP nominaalkasv 8,9 7,8 6,3 5,8 5,5 5,4 
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Panus SKP kasvu*       

Sisemajanduse nõudlus 4,3 1,8 3,1 2,7 2,6 2,5 

Kaupade ja teenuste bilanss 0,1 -0,9 0,0 0,1 0,1 0,1 

Lisandväärtuse kasv       

Primaarsektor -1,9 -32,3 10,8 2,2 1,7 1,7 

Tööstus 6,6 4,0 3,7 3,6 3,5 3,5 

Ehitus 17,3 15,8 2,7 3,2 2,9 2,8 

Muud teenused 5,0 3,4 3,1 2,7 2,6 2,5 

 

 

 

Tabel 2. Hindade prognoos 2018–2022 protsentides (allikas: Rahandusministeerium, Eesti 

Statistikaamet) 

 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 

SKP deflaator 3,9 4,1 3,2 2,8 2,7 2,6 

Eratarbimise deflaator 3,7 3,3 2,9 2,6 2,2 2,2 

Harmoniseeritud tarbijahinnaindeks 3,7 3,3 3,0 2,6 2,1 2,1 

Tarbijahinnaindeks 3,4 3,3 2,8 2,4 2,0 2,0 

Valitsussektoritarbimiskulutuste 

deflaator 

6,1 7,2 7,1 4,7 4,5 4,5 

Investeeringute deflaator 3,0 3,3 3,0 2,6 2,4 2,3 

Ekspordi deflaator 3,8 1,8 1,7 1,9 2,0 2,0 

Impordi deflaator 2,9 1,7 1,7 2,0 2,0 2,0 

 

 



 8 

1.2. Eesti tööjõuturg 

 

2018. aasta 1. jaanuaril elas Eestis 1 319 133 inimest, mida on 3 499 inimest rohkem  kui aasta varem 

samal ajal. 2017. aastal sündis Eestis 13 784 last ja suri 15 543 inimest , seega oli loomulik iive 2017. 

aastal 1 759  inimesega negatiivne (2016. aastal -1 339, 2015. aastal  -1 336 inimest). Sünnitusealiste 

naiste (15-44- aastased) arv on kümne aastaga vähenenud rohkem kui 36 000 naise võrra, kuid 

aktiivses sünnituseas (25-34-aastased) naiste arv on vähenemas, kuna sellesse ikka on jõudmas 

1990ndate väikesed sünnipõlvkonnad. Sündide arv oli varasema aastaga võrreldes mõnevõrra 

väiksem ning väiksem oli ka sünnitatud laste arv naiste kohta – 2016. aastal oli see 1,60 ja 2017. 

aastal 1,59. Ema keskmine vanus lapse sünnil oli 30,4 eluaastat. Surmade arv aastas on viimasel 

kümnel aastal olnud stabiilne ja püsinud vahemikus 15 000-16 000. Alates 2015. aastast oli 

rändesaldo positiivne, mis tähendas, et sisseränne ületas väljarände. 2017. aastal saabus Eestisse 

elama 17 616  ja Eestist lahkus 12 358  inimest (2017. aasta rändesaldo +5 258, 2016. aasta 

rändesaldo +1 030 , 2015. aasta rändesaldo +2 410). Meeste rändesaldo oli endiselt suurem kui 

naistel, kuid mõlema soo rändesaldo oli positiivne. Kõige rohkem vahetavad elukohta 20-39-

aastased. Saldona võidab Eesti rahvastik kõige rohkem nooremaid inimesi: 20-24-aastaste arv 

rahvastikus suurenes rände tõttu ligi tuhande inimese võrra. Vanuserühm 20-49 suurenes rände 

tõttu 3440 inimese võrra.  

Eestisse sisserändajatest ligi pooled olid Eesti kodanikud, teistest enam tuli Venemaa, Ukraina, 

Soome ja Läti kodanikke. Lahkujatest moodustasid Eesti kodanikud kaks kolmandikku, ülejäänutest 

oli enam Venemaa, Soome ja määratlemata koduakondsusega isikuid. Rände tulemusel kasvas Eestis 

kõige rohkem Ukraina kodanike arv (2017. aastal 744 ja  2016. aastal 850 võrra) ja Läti kodanike arv 

(2017. aastal 683 võrra).  

 2017. aasta kokkuvõttes jätkusid positiivsed tööturu arengud ning majanduskasvu kiirenedes püsis 

ka nõudlus tööjõu järele kõrge. Hõive kasvas 2017. aasta kokkuvõttes 2,2% võrra ning töötus langes 

6,8%lt 5,8%ni. Hõive kasv oli suhteliselt laiapõhjaline ning töötajate arv suurenes enamikes 

tegevusalades. Samas seab hõive kasvule piirid ajaloolisel kõrgtasemel olev tööjõus olemine. Samuti 

on tööjõu puudus muutunud ettevõtete jaoks üheks olulisemaks äritegevuse kasvu takistavaks 

teguriks ebapiisava nõudluse kõrval. Pikemas perspektiivis piirab ettevõtete lisatööjõu palkamise 

soovi tööealise rahvastiku vähenemine, sundides ettevõtteid tootmist ümber korraldama, mis 

omakorda suurendab nõudlust just kvalifitseeritud tööjõu järele. 

Tööealise rahvastiku (vanus 15-74) arengutes on viimaste andmete järgi toimunud muutused, mis 

tõstavad tööjõu pakkumist. Kui varem eeldati väljaärande ning madala loomuliku iibe tulemusena 
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prognoosiperioodil iga-aastaselt 0,7% tööealise rahvastiku vähenemist,  siis rändesaldo positiivseks 

pöördumine muudab väljavaated positiivsemaks. Kui käesoleval sajandil on rändesaldo olnud 

negatiivne ning Eestist on igal aastal lahkunud ca 2000 inimest rohkem kui Eestisse elama asunud, siis 

2015. aastal  muutus rändesaldo positiivseks. Selle taga on peamiselt eestlaste tagasipöördumine 

kodumaale, mida on soodustanud siinne suhteliselt kiire palgakasv ning samaaegselt kehvemad töö 

leidmise võimalused peamises väljarände sihtriigis Soomes. Samas on suurenenud ka sisseränne 

väljaspoolt Euroopa Liitu, peamiselt Ukrainast.  

Käesoleval hetkel on Eestis ca 10% tööealisest elanikest kas täielikult või osaliselt töövõimetud ning 

saavad töövõimetuspensioni. Nendest ligikaudu 40% töötavad juba praegu kas täis- või osaajaga, 

kuid suurem  osa töövõimetuspensionäridest on tööturu mõistes mitteaktiivsed, kuigi nad oleksid 

võimelised teatud tingimustel töötama. Töövõimereformi eesmärgiks on inimeste töövõimetuse 

asemel keskenduda töövõime hindamisele ning pakkuda neile aktiveerimis- ja toetusmeetmeid, mis 

kokkuvõttes suurendavad tööjõu pakkumist. 2017. aasta kogemus näitab, et tööpuudus ei ole 

töövõimereformi tõttu varem eeldatud mahus suurenenud. Samas on positiivne, et veidi rohkem kui 

pooltel juhtudel on töötuse lõpetamise põhjuseks töö leidmine. 2017. aasta jooksul leidis töö 

ligikaudu 8 500 vähenenud töövõimega inimest. Käesoleval aastal ootatakse prognoosi kohaselt 

hõive arenguid kooskõlas majandusarenguga (kasv 0,8%). Paranev majanduskonjuktuur ning 

tellimiste mahu kasvuootused lähikuudeks nii tööstuses, ehituses kui ka teenindusettevõtetes 

suurendavad nõudlust täiendavate töökäte järele. Samal ajal kaubanduses võib oodata eelmisel 

aastal alanud töötajate langustrendi jätkumist, kuna suhteliselt madala palgatasemega töötajaid pole 

saadaval. Järgmisel aastal aeglustub hõive kasv 0,5%ni majanduskasvu stabiliseerumise ning tööjõu 

pakkumise piirangute tõttu ning alates 2020. aastast ootatakse hõivatud inimeste arvu langust 

tööealise elanikkonna vähenemise tõttu. 

 Palgauuringu kohaselt kiirenes keskmise brutokuupalga kasv 2017. aastal  kokkuvõttes 6,5%. 

Palgakasv ületas hinnatõusu tempot 2017. aasta kokkuvõttes 3 protsendi võrra. Kui varasematel 

aastatel oli ettevõtetel mureks tootlikkust ületav palgakasv ja kasumite langus, siis 2017. aasta 

kokkuvõttes oli pea kõikides tegevusalades kasumite tõus kiirem palkade kasvust. Olukord on 

halvenenud ainult hulgi- ja jaekaubanduses, kus madala palgataseme tõttu valitseb tööjõu nappus 

ning tihe konkurents sunnib töötasusid kasumitest kiiremini tõstma. 

 Keskmise palga kasv kiirenes paljudes tegevusaladel, kuid tööstussektori panus palgakasvu 

kiirenemisse oli suurem kui teenindussektoril. Tööstussektoris oli palgakasvu kiirenemise taga 

energeetikasektor ja ehitus. Ehitussektoris on palgatõusu kiirendanud peamiselt suurenenud nõudlus 
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töökäte järele olukorras, kus vaba tööjõudu turul napib. Teenindussektoris kiirenes palgakasv avaliku 

sektori tegevusaladel, peamiselt ajutiste tegurite mõjul ( nt Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine). 

Üldine ärikliima paranemine naaberriikides ning hoogustuv investeerimisaktiivsus lubab oodata 

mõõdukalt kiire palgakasvu  jätkumist. Prognoosi kohaselt oodatakse 2018.  aasta palgakasvuks 7,0%, 

mis tähendab palgakasvu tempo püsimist eelmise aasta tempos. Alates 2019. aastast  palgakasv 

aeglustub allapoole 6% tulenevalt majanduskasvu stabiliseerumisest. See tähendab, et palgakasv 

püsib mõõdukalt kiirena ning kooskõlas tootlikkuse arenguga. Reaalpalga ehk inflatsiooniga 

korrigeeritud palgakasv kiireneb prognoosi kohaselt käesoleval aastal 3,6%ni hinnatõusu tempo 

aeglustumise tõttu. Palga ostujõu kasv püsib edaspidi 3-4% vahemikus. 

Üheks oluliseks probleemiks Eesti majanduses on struktuurne tööpuudus, mis tähendab, tööjõuturul 

on üheaegselt nii töö- kui ka tööjõupuudus. Samal ajal, kui tööpuudus oli 2016. aastal 6,8%, on Eestis 

puudus heade kutseoskustega keskastme spetsialistidest, oskustöölistest, inseneridest ja juhtidest. 

Probleemiks on inimeste töötamine allpool õpitud teadmiste ja oskuste taset ning õppe ja tööturu 

ebapiisav seostatus. Eesti tööjõu-uuringu andmete põhjal töötas 2013. aastal madalamat 

haridustaset nõudval ametikohal ca 12% hõivatutest ja kõrgemalt haridustaset eeldaval ametikohal 

2,6% hõivatutest. 

Suur osa Eesti tööjõust (vanusegrupis 25-64) on kas põhi- või üldkeskharidusega ning ei oma erialast 

haridust (kutse- või kõrgharidus). 2016. aastal oli eri- ja kutsehariduseta täiskasvunuid 28,5%. Kõige 

enam on erialase hariduseta inimesi 25-29- aastaste seas, keskmisest enam ka 30-40-aastaste ja 60-

64-aastaste seas. Madala haridustasemega mitteõppivate noorte osakaal oli 2016. aastal 10,9%. 

Samuti ei ole märgata osaluse kasvu elukestvas õppes, mis võib tulevikus tekitada raskusi nii soovitud 

taseme saavutamisel kui ka juba saavutatud tulemuse hoidmisel. 

 

Tabel 3. Tööturu prognoos 2018–2022 (15-74-aastased) protsentides (allikas: Rahandusministeerium, 

Eesti Statistikaamet) 

Tööturu arengud 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 

Tööhõive (tuh inimest) 658,6 666,8 672,4 671,7 671,0 669,7 

Tööhõive kasv 2,2 1,2 0,8 -0,1 -0,1 -0,2 

Tööpuuduse määr 5,8 5,7 6,0 6,1 6,4 6,6 

Tööjõu tootlikkuse kasv (hõivatute 

arvu järgi) 

2,6 2,3 2,1 3,0 2,9 2,9 
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Keskmise palga reaalkasv 3,0 3,6 3,1 2,8 3,1 3,2 

Keskmine palk (eurot) 1 221 1 307 1 385 1 458 1 534 1 613 

Keskmise palga nominaalkasv 6,5 7,0 6,0 5,2 5,2 5,2 

 

 

 

1.3. Majanduslik olukord Pärnu linnas 
 

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

koosnedes Audru, Paikuse, Tõstamaa valdadest 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 300,0 tuhat 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. Viimastel aastatel 

toimub Pärnus Baltikumi suurim elektroonilise muusika festival Weekend Festival Baltic, millest saab 

igal aastal osa ca 35 000 – 40 000 külastajat nii kodu- kui välismaalt. 

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

lisandunud mitmeid spordiobjekte (Pärnu Rannastaadion, Pärnu Spordihall, Kergejõustikuhall 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. 

01.01.2018 elas Pärnu linnas statiskaameti andmetel 51 649 elanikku, mis moodustab Pärnu maakonna 

elanikest 59% (87 681 inimest maakonnas). Rahvastikuregistri andmetel vähenes 2017. aastal elanike 

arv võrreldes 2017. aasta 01. jaanuari seisuga 81 inimese võrra. Rändesaldo on olnud viimastel 

aastatel Pärnu haldusterritooriumil üsna kõikuv. Suurima rändesaldoga oli 2013. aasta, mil väljaränne 
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ületas sisserännet -315 inimisega. Selle nähtuse põhjustajaks võis olla valglinnastumine ning ränne 

põhiliselt Tallinnasse või välismaale (peamiselt Soome). Sisseränne toimub kõige enam mujalt Eestist 

(32%, 430 inimest), millele järgnes välisriikidest saabujad 249 inimesega (19%).  

Pärnu linna elanikkonnast moodustavad lapsed ja noored (0-18 aastased) 20,5%, tööealised  (19-64) 

58,0% ning pensioniealised (65+) 21,5%. Pensioniealiste arv on pidevas kasvutrendis, kui 2016. aastal 

oli pensioniealiste osakaal 21,4%. 2017. aastal oli Pärnu linnas ülalpeetavate määr 62% (Pärnus linnas 

64,9%, Audru vallas 55,7%, Paikuse vallas 54,0% ja Tõstamaa vallas 51,6%). 

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 

aktiinve tööturul. Samuti on uue omavalitsusele väljakutseks, kuidas moodustada uues omavalitsuses 

ühisosa, samal ajal arvestades piirkondade erisusi.  

2016. aastal oli Eesti SKP jooksevhindades 23 002,3 miljonit eurot (Eesti SKP jooksevhindades ühe 

elaniku kohta oli 17 460,6 eurot). Pärnumaa SKP moodustab sellest 4,2%. Pärnumaa SKP 

jooksevhindades ühe elaniku kohta oli 10 679,9 eurot, Pärnumaa SKP ühe elaniku kohta moodustas 

Eesti keskmisest 66,6%.  

Pärnu linn osaleb Eesti majanduskeskkonna kujundamisel pea igas tegevusvaldkonnas. Pärnust on 

saanud kogu maakonna majanduse vedur, koondades enda alla 68% kõigist töökohtadest. 

Haldusreformi tulemusena on Pärnust kujunenud 51,7 tuhande elanikuga maakonnakeskus, mis 

tugevdab veelgi Pärnu olulisust regiooni majanduskeskusena. 

Pärnut tuntakse kurortlinnana. Siis on pika traditsiooniga spaahotelle, mis pakuvad nii lõõgastust kui 

ka taastusravi potseduure. Majandusharude lõikes on vajavahemikul 2012-2017 kõige suurem osakaal 

kinnisvara, äriteenninduse, hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtetel. Enim on Pärnus mikroettevõtjaid, kus 

on vähem kui 10 töötajat. Suurema töötajate arvuga ettevõtted on AS Wendre, Scanfil OÜ, Skano 

Grupp  AS, Pärnu Haigla, Sanatoorium Tervis AS jt. 

Pärnu linnas tegutses 2016. aastal Eesti Statistikaameti andmetel 3 362 majanduslikult aktiivset 

ettevõtted (ehk aastaaruande esitanud äriühingud), mis võrreldes 2015. aastaga on vähenenud 19 

ettevõtte võrra. Kuigi majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv on vähenenud on suurenenud ettevõtete 

müügitulu 132,63 miljoni euro võrra. 

 

 

Tabel 4. Pärnu linnas aastaaruande esitanud äriühingud 2015-2016 (allikas: Eesti Statistikaamet) 
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 2015 2016 Muutus 

Aastaaruande esitanud äriühingud kokku 3 381 3 362 -19 

sh Pärnu linn 2 740 2 713 -27 

     Audru vald 355 370 15 

    Paikuse vald 216 213 -3 

   Tõstamaa vald  70 66 -4 

Äriühingute müügitulu kokku milj.eurot 1 125,77 1 258,4 132,63 

sh Pärnu linn 933,68 1 077,65 143,97 

     Audru vald 119,48 125,36 5,88 

    Paikuse vald 55,61 48,11 -7,50 

   Tõstamaa vald  17,0 7,28 -9,72 

 

Pärnu linna kaupade eksport moodustas vastavalt Statistikaameti andmetele Eesti ekspordist 2017. 

aastal 3,1%, mis alates 2011. aastast kasvanud 13%. Impordi osakaal kogu Eesti võrreldes oli Pärnu 

linna ettevõtetel 1,9%, mis on langenud kuue aasta taguse ajaga 18%. Seega toodetakse ja 

eksporditakse Pärnus rohkem ning import  jääb aasta-aastalt väiksemasse osakaalu. 

Kaupade ja teenuste eksporti mõjutas enim elektriseadmete, puidu ja puittoodete ning 

elektroonikaseadmete väljavedu. Importi aga mootorsõidukite, metallide, ravimite ja kemikaalide 

sisseveo kasv. Ülejäänud kaubagruppide ekspordi ja impordi mõju jäi tagasihoidlikuks.  

Pärnu linna elanike brutotulu lähtuvalt Statistikaameti andmetele jääb 2017. aastal Eesti keskmisele 

alla 16% (Eesti keskmine 1 221 eurot). Pärnu linnas oli 2017. aasta Statistikaameti andmetele 

tuginedes kõige suurem keskmine palk Paikuse vallas (1 099,77 eurot), ning kõige väiksem Tõstamaal 

(1 002,51 eurot), Pärnu maakonna  keskmine brutotulu 1 003 eurot. 

 

 

 

 

 

Tabel 5 Brutopalgasaajate keskmine arv kuus ja palgatöötajate kuu keskmine brutopalk 2017. Aastal 

Pärnu linnas (allikas: Eesti Statistikaamet) 
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 Pärnu Audru Paikuse Tõstamaa 

Brutotulusaajad keskmiselt kuus 15 164 2 169 1 532 460 

 sh mehed 6 611 1 073 733 226 

      naised 8 553 1 096 800 234 

Palgatöötajate kuukeskmine brutotulu (eurot) 1 014,53 1 031,0 1 099,77 1 002,51 

 sh mehed 1 141,45 1 164,77 1 247,65 1 180,12 

      naised 916,42 900,06 964,27 831,28 

Meeste naiste brutotulu erinevus (eurodes) 225,03 264,71 163,38 348,84 

Meeste naiste brutotulu erinevus kordades 1,25 1,29 1,29 1,42 

Töötuse määr oli 2017. aastal Pärnu linnas 5,5%. Eesti keskmine oli 5,8%. Viimastel aastatel on 

töötuse määr näidanud vähenemise tendentsi. Töötute arvu kasvu oli näha 2017. aastal võrrelduna 

2016. aastaga – 2017. aasta oli  registreeritud töötuid kokku 1 205, 2016. aastal aga  1 102. Töötute 

arvu kasv annab tunnistust sellest, et tööturg teeb läbi muudatusi, kuid millises suunas, saab teha 

järeldusi tööturu trende jälgides. 

Tabel 6. Pärnu rahvastiku näitajad (Allikas: Rahandusministeerium, Pärnu Linnavalitsuse 

finantsjuhtimisteenistus) 

Selgitus/aasta 2015 2016 2017 2018 

prognoos 

Pärnu rahvaarv   52 302 52 004 51 730 51 649 

Tööealised (19-64 aastased) 30 977 30 591 30 220 29 958 

Brutotulu saajate keskmine arv  19 249 19 231 19 325 19 472 

Maksumaksjate osakaal tööealisest 

elanikust 

62% 63% 64% 65% 

Palgatöötajte kuukeskmine brutopalk 

linnas 

900 953 1 023 1 098 

Vabariigi keskmine brutopalk 1 065 1 146 1 221 1 307 

Linna keskmise sissetuleku erinevus 

vabariigiga 

85% 83% 84% 84% 
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Rahvastikuregistri andmetel  elas Pärnus 51 649 inimest (2016. aastal (51 730 inimest). Üldine suund 

on elanike arvu vähenemise poole, kuigi kuude lõikes esineb positiivse rändesaldo tõttu ka linna 

rahvaarvu suurenemist. 

 

 

 

2. Pärnu linna põhitegevuse tulud ja kulud 

 

2.1 Põhitegevuse tulud 

 

Pärnu linna põhitegevuse tulud (joonised 1 ja 2) 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 2016. aastaga absoluutnumbrites 

kasvavad maksutulud 2023. aastaks üle 17,5 miljoni euro võrra ehk 54,6%, kasvab maksutulude 

osatähtsus põhitegevuse tuludes 52,1%lt (2016.aastal) 2023. aastaks 60,6%le.  Maksutulude osakaalu 

kasv linna üldises tulubaasis on positiivne, sest kogutavate maksutulude kasutusotstarbe üle saab 

omavalitsusüksus ise otsustada, võimaldades linnal paremini täita oma arengueesmärke. 
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Joonis 1. Põhitegevuse tulud 2016-2023. Allikas: Pärnu Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus. 

 

 

Joonis 2. Põhitegevuse tulud 2016-2023. Allikas: Pärnu Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus. 
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2.1.1 Füüsilise isiku tulumaks 
 

Pärnu linna eelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks on seotud Pärnu rahvastikuregistrisse 

registreeritud inimeste arvu, nende tööhõive taseme ning keskmise töötasuga, moodustades 

maksutuludest suurima osa. Eelnevatel aastatel on keskmine maksumaksjate arv olnud tööealisest 

elanikkonnast 62-64%. 

 2018. aastal suurenes riigilt kohalikele omavalitsustele laekuv tulumaksuprotsent 0,26 

protsendipunkti võrra ehk 11,86 %le, 2019. aastal suureneb veel 0,02 protsendipunkti võrra ehk 

11,88%le ning 2020. aastal omakorda veel 0,03 protsendipunkti võrra ehk 11,91%le (kriisi eel, enne 

kärpeid oli see 11,93 %).  

Füüsilise isiku tulumaks on 2018. aastal 34 584,67 tuhat eurot, mis moodustab põhitegevuse tuludest 

48,2%. Võrreldes 2016. aastaga absoluutnumbrites kasvab füüsilise isiku tulumaks 2023. aastaks üle 

17,6 miljoni euro võrra ehk 58,3%, kasvab füüsilise isiku tulumaksu osatähtsus põhitegevuse tuludes 

48,8%lt (2016.aastal) 2023. aastaks 58,2%le.   

 

 

2.1.2  Maamaks 

 

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

2016. aastal moodustas maamaksu tulu 2,6 % 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 kavandatud Pärnu linna 2018. aasta eelarves 

kavandatud summa 1 619,86 tuhat eurot. 
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2.1.3  Muud maksutulud 

 

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 on kehtestatud  3 maksu: reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning 

parkimistasu. 

Kohalikud maksud on linna tulude seisukohast vaadelduna marginaalse tähtsusega, moodustades 

2016. aastal 1,2 % linna maksutuludest. Eeloleval perioodil seoses füüsilise isiku tulumaksu 

osatähtsuse kasvuga väheneb kohalike maksude osatähtsus 2023. aastaks 0,8%le maksutuludest. 

 

2.1.4  Kaupade ja teenuste müük 

 

Linna asutuste toodetavate kaupade ja teenuste müügist saadavad tulud on strateegias käsitletud 

perioodil kavandatud langustrendiga. Absoluutarvudes vähenevad nimetatud tulud 2023. aastaks 

(2016. aastaga võrreldes) 318,61 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 resurssi on rohkem kui vajatakse avalike teenuste osutamiseks.  
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2.1.5 Toetused 
 

Kohalike omavalitsuste eelarve oluliseks tuluks (2016. aastal 31,8% põhitegevuse tuludest) on 

saadavad toetused. Vastavalt põhiseadusele võib riik seaduse alusel või kokkuleppel omavalitsustega 

panna neile riiklikke kohustusi. Kohustustega seotud kulud kaetakse riigieelarvest. Riigieelarve 

seaduse alusel teeb riik eraldisi kohaliku omavalitsuse eelarvesse tasandus- ja toetusfondi kaudu ning 

sihtfinantseerimisena või tegevustoetusena. Riigieelarvest saadavad toetused on Pärnu linna puhul 

valdavalt sihtotstarbelised, linn saab eraldisi riigieelarve tasandus- ja toetusfondist, ministeeriumite 

vahendusel. Vahendeid toetusfondist eraldatakse linnale hariduskuludeks, koolilõuna toetuseks, 

toimetulekutoetuste maksmiseks, vajaduspõhiseks peretoetuseks (2018. aasta jooksul lõpetatakse 

maksmine), sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamiseks ja arendamiseks, alates 2015. aastast ka 

avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks ja alates 2017. aastast raske ja sügava puudega laste 

hoiuks, jäätmehoiuks, huvitegevuseks ja lasteõpetajate palkadeks ning 2018. aastast 

matusetoetusteks, rahvastiku toimingute kulude hüvitiseks ning arendus- ja järelhooldusteenuse 

toetuseks. 

Eelarvete tasandus- ja toetusfondi suurus on riigieelarve eelnõus ja selle jaotus määratakse kindlaks 

kohaliku omavalitsuse üksuste ja kohalike omavalitsuste liitude volitatud esindajate ja Vabariigi 

Valitsuse esindajate kokkuleppe alusel. Linnastrateegias on kavandatud toetusfondi hoidmine 2018. 

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.  

Riigi eelarvestrateegia 2019-2022 kohaselt on riik kavandanud kohaliku omavalitsuse üksuste 

eelarvete tasandusfondi suuruseks 2019. aastal 100,2 tuhat eurot, 2020. aastal 105,2 tuhat eurot, 

2021. aastal 105,2 tuhat eurot ja 2022. aastal 105,2 tuhat eurot. 
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Tabel 7.  Saadavad toetused 2019-2023 (tuhandetes eurodes) 

Toetuse andja Toetuse otstarve 2019 

prognoos 

2020 

prognoos 

2021 

prognoos 

2022 

prognoos 

2023 

prognoos 

Haridus- ja teadusministeerium  

Aineühendused 

 

23,62 

 

23,62 

 

23,62 

 

23,62 

 

23,62 

Haridus- ja teadusministeerium Olümpiaadid, 

õpilasühendused 

 

29,60 

 

29,60 

 

29,60 

 

29,60 

 

29,60 

Haridus- ja teadusministeerium  

Lasteaednike koolitus 

 

18,44 

 

18,44 

 

18,44 

 

18,44 

 

18,44 

Spordikoolituse ja 

 -Teabe SA 

Treenerite 

tööjõukulude toetus 

 

133,09 

 

133,09 

 

133,09 

 

133,09 

 

133,09 

PRIA Toidutoetused  

25,95 

 

25,95 

 

25,95 

 

25,95 

 

25,95 

Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeerium 

Sõitjate veo toetus 

laevaliinil 

 

 

45,00 

 

 

45,00 

 

 

45,00 

 

 

45,00 

 

 

45,00 

Rahandusministeerium Ühinemistoetus 942,95 0 0 0 0 

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 1 218,65 275,70 275,70 275,70 275,70 

Kultuuriministeerium Linnaorkestri 

tegevustoetus 

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

Kultuuriministeerium Keskraamatukogu 

tegevustoetus 

 

238,64 

 

238,64 

 

238,64 

 

238,64 

 

238,64 

Sauga VV  Ühistranspordi 

korraldamine 

 

55,63 

 

55,63 

 

55,63 

 

55,63 

 

55,63 

Pärnumaa Omavalitsuste Liit  

Loomade varjupaiga 

teenus 

 

10,70 

 

10,70 

 

10,70 

 

10,70 

 

10,70 

 Õpilaskodu teenus 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 

Tegevustoetused 368,97 368,97 368,97 368,97 368,97 
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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, neid käsitletakse eelarvestrateegia järgmistes peatükkides. Kogu 

kapitalistlik majandussüsteem tegutseb olemuslikult ressrusside nappuse tingimustes, seetõttu on 

üsna ootuspärane kõigi linna osakondade, teenistuste ja hallatavate asutuste soov oma 

eelarveüksuste kulueelarvete suurendamise osas. Teisest küljest tagab linna jätkusuutliku arengu 

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.  

 

Joonis 3. Põhitegevuse tulud ja kulud tuhandetes eurodes (2016-2023.a.) 

 

Linna eelarvestrateegias on kavandatud põhitegevuse kulude suurenemine perioodil 2019-2023. 

Võrreldes 2016. aastaga kasvavad põhitegevuse kulud 2023. aastaks ca 20,0 miljoni euro võrra ehk 

39,5% võrra. 
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Tabel 8. Põhitegevuse tulude ja kulude muutus aastatel 2016-2023. Allikas: Pärnu Linnavalitsuse 

finantsjuhtimisteenistus, Rahandusministeerium. 

 2016 

täitmine 

2017 

täitmine 

2018 

prognoos 

2019 

prognoos 

2020 

prognoos 

2021 

prognoos 

2022 

prognoos 

2023 

prognoos 

Põhitegevuse 

tulud (tuh eurot) 

 

61 695 

 

66 377 

 

71 701 

 

73 075 

 

74 465 

 

76 800 

 

79 240 

 

81 937 

Muutus (%-des) x 7,6 8,0 1,9 1,9 3,1 3,2 3,4 

Põhitegevuse 

kulud (tuh eurot) 

 

53 058 

 

57 826 

 

64 848 

 

65 999 

 

68 095 

 

69 818 

 

71 859 

  

73 993 

Muutus (%-des) x 9,0 12,1 1,8 3,2 2,5 2,9 3,0 

Tarbijahinna-

indeks (%-des) 

 

0,1 

 

3,4 

 

2,9 

 

2,3 

 

2,4 

 

2,0 

 

2,0 

 

- 

Omafinantseerim

ise võimekus 

 

1,16 

 

1,15 

 

1,11 

 

1,11 

 

1,09 

 

1,10 

 

1,10 

 

1,11 

 

 

 

 

Joonis 4. Põhitegevuse kulud struktuur tuhandetes eurodes (2016-2023.a.) 
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3. Pärnu linna investeerimistegevus 
 

Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning 

eelarvestrateegiaga tuleb kavandada vahendid selle jätkumiseks. Pärnu linna 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 eelarvestrtaaegiaks on eelkõige linnavalitsuse poolt koostatud investeeringute kava 

aastateks 2019-2023. Perioodiks 2019-2023 on planeeritud üle 61,2 miljoni euro ulatuses 

investeeringuid (sh investeeringuteks antavad toetused). 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. 

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.  
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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 järmiselt: (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 pikaajalistest kohustustest antakse ülevaate tabelis 9. Pärnu linna kavandatavast 

finantseerimistegevusest annab täpsema ülevaate eelarvestrateegia lisas 1 esitatud tabel.  

Tabel 9. Linna pikaajalised kohustused seisuga 31.12.2017 (tuh. eurodes). Allikas: Pärnu 

Linnavalitsuse finantsteenistus 

      Intressimäär Algus Lõpp Summa 

 Sotsiaalkindlustusamet  2004 2021 17,37 

 

OP Corporate Bank laenuleping 

nr 88500693 07.03.2014 

0,85%+6k 

euribor 2014 2020 4 783,07 

 

Danske Bank laenuleping nr KL-

1230314PA/2 12.03.2014 

0,949%+6k 

euribor 2014 2020 4 795,67 

 

Danske Bank laenuleping nr KL-

120314PA/1  12.03.2014 

0,939%+6k 

euribor 2014 2023 5 780,93 
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Danske Bank laenuleping nr KL-

030715PA/1  03.07.2015 

0,58%+6k 

euribor 2015 2021 4 078,31 

 

Danske Bank laenuleping nr KL-

070715PA/2  07.07.2015 

0,58%+6k 

euribor 2015 2021 954,40 

 

Danske Bank laenuleping nr KL-

130716PA  13.07.2016 

0,68%+6k 

euribor 2015 2022 753,49 

 

Danske Bank laenuleping nr KL-

271217PA 27.12.2017 

0,65%+6k 

euribor 2017 2022 2 385,00 

 

Danske Bank laenuleping nr KL-

280717AU 28.07.2017 

0,65%+6k 

euribor 2017 2024 2 000,00 

 

Swedbank laenuleping nr 13-

040516-JI 02.09.2013 

1,14%+6k 

euribor 2013 2018 271,36 

 

DNB Bank kapitaliliising nr 

349127 19.01.2015 

2,43% 

2015 2020 9,66 

 

Riigi Kinnisvara AS üürileping 

10.10.2015 

0,513%+3,8% 

(tarbijahinna-

indeks) 2015 2027 1 153,12 

 

AS SEB Pank laenuleping nr 

201625543 29.12.2016 

0,75%+6k 

euribor 2016 2024 1 655,42 

 

AS SEB Pank laenuleping nr 

201625544 02.01.2017 

0,69%+6k 

euribor 2017 2023 994,40 

 

Danske Bank laenuleping nr KL-

200614TM 

1,049% 

2006 2019 27,51 

 

SEB Pank AS laenuleping nr 

2013017476 

1,174% 

2013 2018 8,71 

 

SEB Pank AS laenuleping nr 

2017013479 

0,66%+6k 

euribor 2017 2024 194,41 

 

SEB Pank AS laenuleping nr 

2015031992 

1,293% 

2015 2020 36,07 

 

SEB Pank AS laenuleping nr 

2016023204 

0,75%+6k 

euribor 2016 2021 85,00 

 

Swedbank laenuleping nr 17-

134614-JI-1 

1,0%+6k 

euribor 2017 2018 185,40 

 

Swedbank laenuleping nr 17-

084351-JI-1 

1,13%+6k 

euribor 2017 2024 367,69 

 

Swedbank laenulepin nr 12-

052509-JI-1 

1,573% 

2012 2019 52,80 
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 KOKKU X X X 30 598,80 

 

Linna eelarvestrateegias on kavandatud perioodil 2019-2023 võtta kohustusi (laen, kapitalirent) 

33 539,43 tuhande euro ulatuses ja tagasi maksta kohustusi 30 090,68 tuhande euro ulatuses. 

Vajadusest tagada investeerimistegevuses kavandatud investeeringute finantseerimine on 

eelarvestrateegias kavandatud perioodil 2019-2023 võtta uusi laene 17 142,05 tuhande euro 

ulatuses ja laenukohustusi refinantseerida 16 397,38 tuhande euro ulatuses. 

 

 

5. Finantsdistsipliini tagamise meetmed 
 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus kehtestab finantsdistsipliini tagamise 

meetmed, milleks on kinnipidamine: 

1) põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest (aruande lõpu seisuga null või positiivne); 

2) netovõlakoormuse ülemmäärast. 

Põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus arvutatakse tekkepõhise raamatupidamisarvestuse 

andmete alusel nii Pärnu linna kui ka Pärnu linna arvestusüksuse kohta iga aasta lõpu seisuga. 

Arvestusüksuse koosseisu kuuluvad sellised Pärnu linna valitseva mõju all olevad äriühingud ja 

sihtasutused, kes saavad Pärnu linnalt, riigilt, muudelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt või 

eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest või kes on saanud 

toetust ja renditulu Pärnu linnalt ja tema valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10% 

vastava aasta põhitegevuse tuludest. Lähtudes eeltoodust kuuluvad Pärnu linna arvestusüksuse 

koosseisu: SA Pärnu Haigla, OÜ Kümblus ja SA Tõstamaa Mõis.  

 

5.1 Ülevaade Pärnu linnast sõltuvate üksuste majandusolukorrast 

 

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

keskhaiglana. Pärnu haigla põhitegevuseks on ööpäevaringsete ambulatoorsete, päevaravi- ja 

statsionaarsete eriarsti-, õendusabi-, ämmaemandusabi teenuste, aga samuti sotsiaalhoolekande-, 

rehabilitatsiooni- ning teiste tervishoiuteenuste osutamisega seonduvate teenuste osutamine. Pärnu 

haigla on 8 brigaadiga kiirabipidaja Pärnumaal  ja 1 brigaadiga Läänemaal. Haigla Veretalitus 

korraldab doonorlust oma teeninduspiirkonnas, toodab verekomponente haigla tarbeks ning 

turustab neid ka teistele raviasutustele ja teistele verekomponentide tootjatele. Haigla on õppe- ja 

praktikabaasiks Tartu Ülikooli arst-residentidele ning tervishoiukõrgkoolide ja teiste kõrgkoolide 

üliõpilastele ning muude haridusasutuste õppuritele. Pärnu 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. 

Pärnu Haigla visiooniks on olla usaldusväärne, uuendusmeelne ning hooliv arsti- ja õendusabi keskus 

Eesti tervishoiuvõrgustikus. SA Pärnu Haigla tegevuse peamine eesmärk on tagada patsientide ootusi 

maksimaalselt arvestav kvaliteetne ja kättesaadav arsti- ja õendusabi selliselt, et Pärnu Haigla oleks 

teeninduspiirkonna elanikele esmaseks valikuks oma terviseprobleemide lahendamisel.  

2017. aastal iseloomustas haigla tööd enim järjest piiratumate ressursside tingimustes 

tervishoiuteenuste osutamine. Eriarstiabi süvenev alarahastamine on tõsiseks probleemiks kõigile 

aktiivravi haiglatele. Haigla olulisemaks prioriteediks oli ja on rahaliste vahendite ebapiisavusest 

olenemata teeninduspiirkonna elanikele ja abivajajatele kvaliteetsete tervishoiuteenuste osutamine 

mahus, mis vastaks patsientide vajadustele. Eesti Haigekassaga sõlmitud raviteenuste osutamise 

lepingu maht polnud SA Pärnu Haigla jaoks 2017. aastal piisav, kuid abivajajad said sellest hoolimata 

ravi vastavalt kliinilistele näidustustele. Üle haigekassaga sõlmitud lepingu mahu osutati 

tervishoiuteenuseid 2,5 miljoni euro ulatuses, mille eest haigekassa tasus vastavalt lepingule 

koefisentidega 0,3 statsionaarse töö eest ning koefitsiendiga 0,7 osaliselt ambulatoorse töö ja 

päevaravi eest. 

2017. aastal suurendati perearstidele osutatavaid e-konsultatsiooni, logopeedi ja psühholoogi 

teenuseid. Koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga ja Eesti Vähiühinguga jätkati onkoloogilisi haigusi 

põdevatele patsientidele keemiaraviga haigla päevaravi osakonnas, mis teeb Pärnumaa patsientidele 

ravi oluliselt mugavamaks ja kättesaadavamaks. Jätkus Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise 

keskuses teenuste osutamine ka peale rahastuse lõppemist Norra finantsmehhanimist. Keskuse 

tegevust toetas Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Sotsiaalministeerium. 
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Pärnu haigla 2017. aasta investeeringute maht ilma käibemaksuta oli 2,4 miljonit eurot (20016. aastal 

1,4 miljonit eurot, 2015. aastal 1,2 miljonit eurot), millest soetati põhivara 853,0 tuhande euro eest, 

osteti Oja 142 kinnistu 30,0 tuhande euro eest, liisiti kompuutertomograaf 1450 tuhande euro eest. 

Arendusprojektide realiseerimiseks on kaasatud võõrvahendeid summas 11,6 miljonit eurot. Laenu 

tagasimakse perioodiks on planeeritud 10 aastat. Tagasimakseid alustati 2014. aasta juulist ja 2017. 

aasta lõpu seisuga oli laenujäägi suuruseks 10,0 miljonit eurot. 

2017. aasta tulem oli Pärnu haiglal 460,4 tuhat eurot (2016. aastal -494,8 tuhat eurot). Võrreldes 

eelarvega planeerituga oli tulem positiivsem. 

2018. aastal jätkab haigla eelmistel aastatel käivitunud uute tervishoiuteenuste osutamisega ja 

sellealase koostöö tõhustamisega perearstidega esmatasandi teenuste arendamisel. 

Struktuurifondidest kaasatud vahenditega alustab haigla 2018. aastal hematoloogiliste patsientide 

spetsiifilise raviga, mis oli Pärnu patsientidele seni kättesaadav vaid regionaalhaiglates. 

Mitmekesistatakse tervise edendamisega seotud teenuseid, pakkudes inimestele kvaliteetseid tervist 

hoidvaid ning taastavaid teenuseid taastusravi- ja heaolukeskuses. 

 

 

 

 

Tabel  10. SA Pärnu Haigla finantsnäitajad aastatel 2014-2017 (tuh.eurodes) 

 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

BILANSS     

Käibevara 7 704 9 349 9 915 10 824 

Põhivara 31 710 30 517 29 210 29 504 

Varad kokku 39 414 39 866 39 125 40 328 

Lühiajalised kohustused 4 082 5 054 5 649 5 896 

Pikaajalised kohustused 11 574 10 881 10 040 10 535 

Netovara 23 758 23 931 23 436 23 897 



 29 

Kohustused ja netovara kokku 39 414 39 866 39 125 40 328 

TULEMIARUANNE     

Tegevustulud 31 893 34 451 36 309 38 771 

Tegevuskulud -31 415 -34 118 -36 676 -38 202 

Tegevustulem 478 333 -367 569 

Finantstulud ja kulud -183 -159 -128 -108 

Aruandeaasta tulem 295 174 -495 461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11. SA Pärnu Haigla eelarvestrateegia aastatel 2019-2023 (tuh.eurodes) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Põhitegevuse tulud 

kokku 

36 302 38 503 40 287 44 270 46 960 49 451 52 007 53 576 

Kaupade ja teenuste 

müük 

35 849 38 134 40 007 43 974 46648 49 121 51 658 53 211 

Saadatavad toetused 226 201 280 296 312 330 349 365 

Muud tulud 227 168 0 0 0 0 0 0 

Põhitegevuse kulud 

kokku 

-33 664 -35 405 -39143 -41 699 -43 150 -45 240 -47 434 -49 344 
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Põhitegevuse tulem 2 638 3 098 1 144 2 571 3 810 4 211 4 573 4 232 

Investeerimistegevus -1 827 -2 931 - 1271 -4 885 -1 808 -2 153 -2 229 -2 332 

Varade müük 7 275 0 0 0 0 0 0 

Varade soetus -1 706 -3 158 -2 103 -5 402 -1 950 -2 050 -2 150 -2300 

Saadavad toetused 

varade soetuseks 

0 61 947 658 262 0 0 0 

Fianantstulu 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finantskulu -128 -109 -115 -141 -120 -103 -79 -32 

Eelarve 

ülejääk/puudujääk 

811 167 -127 -2 314 2 002 2 058 2 344 1 900 

Finantseerimistegevus -690 834 -1 164 -1 464 -1 547 -949 -4 654 -752 

Kohustuste 

suurenemine 

0 1 740 0 0 0 0 1 500 0 

Kohustuste 

vähenemine 

-690 906 -1 164 -1 464 -1 547 -949 -6 154 -752 

Muutus kassas ja 

hoiustes 

103 890 -1 434 -3 940 353 1 003 -2 419 1 119 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 

-18 -111 -143 -162 -102 -106 -109 -29 

Likviidsete varade jääk 

aasta lõpuks 

5 725 6 615 5 181 1 241 1 594 2 597 178 1 297 

Võlakohustused kokku 

aasta lõpu seisuga 

11 079 11 749 10 578 9 100 7 541 6 577 1 922 1 170 

Netovõlakoormus (%) 14,7 13,3 13,4 17,8 12,7 8,0 3,4 -0,2 

 

 

5.1.2 OÜ Kümblus 
 

OÜ Kümblus põhitegevuseks on elanikkonnale saunateenuste osutamine, ruumide rentimine ja 

kaupade müük kohvikus ning müügipunktis. Karja tn 40 asuvas saunahoones on kaks üldsauna, kus 

on võimalik teenidada korraga 72 üldsauna külastajat  ja kaks peresauna. Saunateenuseid pakutakse 
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lisaks tavahindadega ka soodushindadega, võimaldamaks hinnatundlikele sotsiaalsetele gruppidele 

(pensionärid, lapsed, üliõpilased) teenuse kättesaadavust. Hoones on väljarenditud ruumid 

jooksurile, iluteenindajatele ja masaazitegijatele.  

2017. aastal oli müügitulu kokku 141,53 tuhat eurot (2016. aastal 143,17 tuh eurot), millest 

moodustas saunateenuste osutamine 84,0% (2016. aastal 84,4%), kaupade müük 13,1% (2015. 

aastal12,6%) ja renditulu 2,9% (2016. aastal 3,0%).  

Saunakülastusi oli 2017. aastal 32 898 (2016. aasta 33 531, 2015. aastal 33 196). 

Saunakülastused vastavalt piletite müügile jagunesid alljärgnevalt: sooduspiletitega külastused 

84,0%, täispiletitega külastused 11,8% ja peresaunade külastused 4,2% (2016. aastal olid vastavalt 

83,5%, 12,4% ja 4,1%).  

Oluline mõjutegur osaühingu poolt pakutava teenuse nõudluse kujunemisel on kaaaegse 

nõuetekohase veevarustus- ja kanalistaisoonissüsteemi rajamine Pärnu erinevates linnaosades. 

Ärikulud kokku olid 219,43 tuhat eurot (2016. aastal 202,06 tuhat eurot), millest moodustasid kauba, 

materjali, teenuse ja muud kulud 34,4%, tööjõukulud 54,3%, põhivara kulum 8,6% ja muud kulud 

2,7% (2016. aastal olid vastavalt 33,6%, 54,5%, 9,3% ja 2,6%). 

Osaühingu kahjum 2017. aastal oli  29,62 tuhat eurot (2016. aastal 16,63 tuhat eurot). 

2017. aastal tegi osaühing saunahoones pisiremonttöid oma olemasolevate vahenditega. Osaühingu 

põhieesmärgiks tulevikus on tagada kvaliteetne saunateenuse kättesaadavus linnaelanikele koostöös 

linnavalitsusega. Tagada paindlik hinnapoliitika kindlustamaks soodushinnaga saunateenuse 

kättesaadavus vastavatele sihtgurppidele (lapsed, pensionärid, üleõpilased). 

 

 

Tabel 12. OÜ Kümblus finantsnäitajad aastatel 2014-2017 (tuh. eurodes) 

 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

BILANSS     

Käibevara 6 10 13 6 

Põhivara 1 065 983 965 946 

Varad kokku 1 071 993 978 952 
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Lühiajalised kohustused 11 12 14 17 

Netovara 1 060 981 964 935 

Kohustused ja netovara kokku 1 071 993 978 952 

TULEMIARUANNE     

Tegevustulud 168 185 185 190 

Tegevuskulud -192 -201 -202 -219 

Tegevustulem -24 -16 -17 -29 

Finantstulud ja kulud 0 0 0 0 

Aruandeaasta tulem -24 -16 -17 -29 

 

 

Tabel 13. OÜ Kümblus eelarvestrateegia aastatel 2019-2023 (tuh.eurodes) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Põhitegevuse tulud kokku 174 178 142 143 147 145 145 146 

Kaupade ja teenuste müük 125 123 86 87 88 89 89 90 

Saadavad toetused 42 48 52 52 52 52 52 52 

Muud tulud 7 7 4 4 7 4 4 4 

Põhitegevuse kulud kokku -172 -189 -221 -227 -234 -241 -248 -256 

Põhitegevuse tulem 2 -11 -79 -84 -87 -96 -103 -110 

Eelarve ülejääk/ puudujääk 2 -11 -79 -84 -87 -96 -103 -110 

Muutus kassas ja hoiustes 4 -8 -3 0 0 0 0 0 

Muurus nõuetes ja kohustustes 2 3 76 84 87 96 103 110 

Likviidsete varade jääk aasta lõpuks 11 3 0 0 0 0 0 0 

Võlakohustused kokku aasta lõpu 

seisuga 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.1.3 SA Tõstamaa Mõis 
 

Sihtasutus Tõstamaa Mõis on asutatud 2003. aastal  Tõstamaa Vallavalitsuse poolt. Sihtasutuse 

eesmärk on Tõstamaa mõisahoonete ja territooriumi haldamine ja remondi korraldamine, muinsus- 

ja arhitektuuriväärtuste säilitamine ning eksponeerimine. Samuti on seatud eesmärgiks arendada 

mõisaandamblis turismialast tegevust, toitlustust ning vara valitsemise ja kasutamise kaudu osutada 

täiskasvanu-, kutse- ja huviharidust. 

2017. aastal oli sihtasutuse peamiseks tegevuseks mõisamajas ekskursioonide korraldamine koos 

giditeenuse- ning majutusteenuste pakkumine ning ürituste korraldamine ja tellimusürituste 

läbiviimine. 2017. aastal külastas mõisa ca 5 000 inimest, sh etenduse külastajad ja erinevateö 

üritustel (pulmad, laagrid jms) osalejad.  

Giididena tutvustasid mõisa ajalugu ning näitasid kompleksi gümnaasiumi turismiõppe õpilased ning 

turismihuvilised põhikooli osast. 

2017. aastal osaleti projektis „Unustatud Mõisad“, mille käigus näidati külastajatele mõisakompleksi 

ja selles asuvaid näituseid. Suvel töötas mõisahäärberis infopunkt, mille üleandeks oli ka kohalike 

väikeettevõtjate käsitöömüügi korraldamine. 

Tõstamaa mõisas mängiti juulikuus Gerda Kordemetsa etendust „Karlsonson“, augustis etendust 

„Tõeajastu lõpp“. Augustikuus toimus teist aastat järjest „Kaduva kino päev“, milles võttis osa umbes 

150 inimest. Mõisahäärberi keldriruumidesse on rajatud koduloomuuseum ja kinoajaloomuuseum.  

Käistöökeskuses  toimusid regulaarselt käsitööringid lasteaialastele ja kooliõpilastele kahes 

vanuserühmas. 

Tabel 14. SA Tõstamaa Mõis finantsnäitajad aastatel 2014-2017 (tuh. eurodes) 

 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

BILANSS     

Käibevara 5 14 5 19 

Põhivara 443 430 415 483 
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Varad kokku 448 444 420 502 

Lühiajalised kohustused 1 12 5 32 

Netovara 447 432 415 470 

Kohustused ja netovara kokku 448 444 420 502 

TULEMIARUANNE     

Tegevustulud 52 72 45 116 

Tegevuskulud -63 -87 -62 -61 

Tegevustulem -11 -15 -17 55 

Finantstulud ja kulud 0 0 0 0 

Aruandeaasta tulem -11 -15 -17 55 

 

 

 

 

 

Tabel 15. OÜ Kümblus eelarvestrateegia aastatel 2019-2023 (tuh.eurodes) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Põhitegevuse tulud kokku 41 60 98 69 70 72 72 72 

Kaupade ja teenuste müük 24 46 38 40 40 42 42 42 

Saadavad toetused 17 14 60 29 30 30 30 30 

Muud tulud 0 0 0 0 0 0 0 0 

Põhitegevuse kulud kokku -44 -47 -63 -64 -65 -67 -67 -67 

Põhitegevuse tulem -3 13 35 5 5 5 5 5 

Investeerimistegevus 1 -26 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

Eelarve ülejääk/ puudujääk -2 -13 30 0 0 0 0 0 



 35 

Finantseerimistegevus 0 30 -30 0 0 0 0 0 

Muutus kassas ja hoiustes 0 2 0 0 0 0 0 0 

Muurus nõuetes ja kohustustes 2 15 0 0 0 0 0 0 

Likviidsete varade jääk aasta lõpuks 1 3 3 3 3 3 3 3 

Võlakohustused kokku aasta lõpu 

seisuga 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

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. 

Kokkuvõte 

 

Pärnu linna eelarvestrateegia põhieesmärgiks Pärnu elukeskkonna jätkuv parandamine, tagades 

erinevate linnaelu valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng.  Investeerimistegevuses on 

oluline efektiivne välisrahastuse kaasamine. Investeerimist vajavate objektide objektide 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. 

 


