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Sissejuhatus 

 

Koigi valla eelarvestrateegia on finantsjuhtimise tööriist, mille abil planeeritakse valla 

arengukavas püstitatud eesmärkide täitmiseks vajalikud finantsressursid. Valla 

eelarvestrateegia koostamise eesmärgiks on luua keskpikas perspektiivis jätkusuutlik 

eelarvepoliitika, mis omakorda toetab valla terviklikku ja tasakaalustatud arengut. 

 

Valla strateegilistest eesmärkidest lähtudes on koostatud valla eelarve tulude prognoos ja 

määratletud kavandatavate kulude ja investeeringute mahud. Arvestades valla 

majandustegevuse suurt sõltuvust väliskeskkonna mõjudest, uuendatakse strateegiat iga-

aastaselt, et viia prognoosid kooskõlla üldiste muutustega Eesti majandus- ja 

fiskaalkeskkonnas. Käesolev on koostatud viieks eelseisvaks aastaks.  

 

Käesolev eelarvestrateegia toetub oma ülesehituselt kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise 

seadusele. Strateegia koostamisel on lähtutud riigi eelarvestrateegiast 2016-2020 ning 

rahandusministeeriumi suvisest majandusprognoosist. Esimeses osas antakse ülevaade Eesti ja 

Koigi valla finantsmajanduslikust olukorrast. Teine osa käsitleb põhitegevuse tulusid ja 

kulusid. Kolmandas osas kujundatakse valla investeerimispoliitika selliselt, et vald suudaks 

kaasata investeerimistegevuseks Euroopa Liidu struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide vahendeid. 

Neljandas osas kavandatakse lähiaastate finantseerimispoliitika nii, et laenukoormus vastaks 

KOFS-is sätestatud määrani. Viiendas osas antakse ülevaade Koigi valla arvestusüksuse 

finantsdistsipliini kinnipidamisest iga aasta lõpu seisuga. 
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1. Majandusareng 

 

1.1. Eesti Majandusareng 

 

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab rahandusministeeriumi suvise prognoosi kohaselt 2016. 

aastal 1,3%. Kasv peaks järgmise kahe aasta jooksul kiirenema, ulatudes 2017. aastal 2,5%ni ja 2018. 

aastal 3%ni. 

Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 2016. aastal sisenõudlus, mis tugineb peamiselt 

eratarbimisel. Investeeringute kasv hakkab käesoleval aastal taastuma ja selle mõju peaks edaspidi 

suurenema. Ekspordi kasv taastub samuti ja kiireneb järgmistel aastatel kooskõlaliselt 

välisnõudlusega. Aastatel 2019– 2020 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 2,7% aastas, mida 

toetab ühelt poolt kiirenev ekspordikasv ning teisalt võrdlemisi tugev sisenõudluse kasv.   

Sisenõudlus püsib 2016. aastal endiselt eelkõige eratarbimise toel, mis põhineb palgatulu kiire kasvu 

jätkumisel. Lisaks toetas jõuliselt kasvavate sissetulekute ostujõudu tarbijahindade langus aasta 

esimesel poolel. Aasta teisel poolel hinnatõus siiski taastub ning kiireneb 2017. aastal oluliselt, mis 

hakkab märkimisväärselt kahandama elanike reaalsissetulekuid. Samal ajal peaks mõnevõrra 

pidurduma palgakasv ning hõive pöörduma kergesse langusesse, kuna keskpärane 

majanduskonjunktuur ei võimalda hõivemäära olulist suurenemist. Sotsiaalsiirded toetavad 

sissetulekute suurenemist jõuliselt ka järgneval paaril aastal. Kuigi eratarbimise kasv on olnud 

majanduskasvuga võrreldes viimastel aastatel väga kiire, on selle kasvutempo jäänud siiski alla 

sissetulekute kasvule. See viitab tarbijate säästumäära tõusule, mida võib seletada nii jõulise 

reaalsissetulekute kasvuga kui ka üldise geopoliitilise ebakindlusega Euroopas. Samuti mängib ilmselt 

rolli töötajate kasvav ebakindlus töökoha säilimise pärast üldiselt ebakindlates majandusoludes. Kuna 

nendes küsimustes ei ole jõuliselt positiivset pööret lähiajal ette näha, siis on karta elanike säästumäära 

mõningast suurenemist ka järgmisel aastal ning see pärsib tarbimise kasvu  

Tarbijahindade (THI) tõus jääb 2016. aastal välistegurite mõjul tagasihoidlikuks, ulatudes 0,2%ni. 

2017. aastal kiireneb THI kasv 2,7%ni ning jääb samale tasemele ka 2018. aastal. 

Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. Hõive kasv on jätkunud vaatamata 

madalale majandusaktiivsusele, ületades kevadisi ootusi. Selle põhjuseks võib pidada nii naiste 

pensioniea tõusu, kui ka üldist vanemaealiste, sh pensioniealiste aktiveerumist. Hõive määr ehk 

töötavate inimeste suhe tööealistesse inimestesse on ajaloolisel kõrgtasemel (65,8% 2016. aastal), mis 

koos tööealise rahvastiku vähenemisega seab piirid töötavate inimeste arvu edasisele kasvule.  

Tööturu aktiivsuse kasvu tõttu püsib tööpuudus eelmise aasta tasemel, ulatudes prognoosi kohaselt 

2016. aasta kokkuvõttes 6,2%ni. Käesoleva aasta juulist järk-järguliselt rakenduv töövõimereform 

aitab osaliselt kompenseerida tööealise rahvastiku vähenemist, pakkudes osalise töövõimega 

inimestele aktiveerimismeetmeid ning aidates neil tööturul toime tulla. Võib arvata, et tööturule 

naasvate töövõimetuspensionäride oskused ei vasta tööturu vajadustele ning ettevõtete valmidus nende 

palkamiseks on esialgu madal, mistõttu kaasneb reformiga esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine 

alates 2017. aastast. Töövõimereformi positiivne mõju läbi täiendava hõivatute arvu suureneb järk-

järgult. Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele seni oluliselt 

muutunud ning kasv püsis maksuameti andmetel 2016. aasta esimesel poolaastal 6% juures. Kahaneva 

rahvastiku ning püsiva palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, peamiselt Soomega, ei ole põhjust 
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oodata palgasurvete olulist alanemist. Seetõttu ootame, et palgakulude suhe SKPsse jääb lähiaastatel 

praegusel tasemel püsima, kuid pikemas perspektiivis aitab seda langetada tööjõumaksude 

vähendamine. Reaalpalga kasv aeglustub järgnevatel aastatel allapoole 3% käesoleva aasta 6,2%lt 

inflatsiooni taastumise tõttu. 

2017. aastal aeglustub brutopalgafondi kasv vastavalt Rahandusministeeriumi prognoosile 5,7%le nii 

keskmise palga kasvu aeglustumise kui hõive languse tõttu.   

Tarbijahinnad on madalate toorainehindade tõttu olnud languses kaks aastat. Hindu on suuremal 

määral mõjutanud nafta kiire odavnemine ületootmise ja globaalmajanduse nõrkuse mõjul. 

Tarbijahindade tõus jääb 2016. aastal välistegurite mõjul tagasihoidlikuks, ulatudes 0,2%ni (THHI 

0,9%). 2017. aastal kiireneb inflatsioon välistegurite (nafta ja toit) panuse suurenemise, teenuste 

hinnatõusu kiirenemise ning aktsiisitõusude tulemusena 2,7%ni. Alates järgmisest aastast võib oodata 

nafta ülepakkumise järk-järgulist taandumist ja maailmamajanduse tugevnemist ning seeläbi ka 

toorainete kallinemist, mistõttu välistegurite mõju inflatsioonile suureneb edaspidi. 

Omavalitsuste ühinemise või liitumisega peaks kaasnema omavalitsusüksuste haldus-suutlikkuse kasv, 

samuti peaks paranema avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet ning omavalitsuste koostöövõime. 

Ühinemisel moodustunud omavalitsusüksusele makstakse elanike arvu järgi ühinemistoetust, mille 

suurus jääb vahemikku 300 000-800 000 eurot iga ühinenud omavalitsusüksuse kohta. Samuti tagab 

seadus, et ühinemis-järgsetel aastatel omavalitsusele riigieelarvest eraldatav toetus ei vähene. 

 

1.2. Majandusolukord Koigis 

 

Koigi valla majanduselu on olnud viimastel aastatel üsna stabiilne. Piirkonnas tegutsevad ettevõtted 

pingutavad jätkusuutliku arengu nimel. 

Koigi valla rahvaarv oli 2016 1.jaanuari seisuga 966 inimest,  neist 577 (59,7 %) olid tööealised (19-

64.a.), 177  (18,3%) lapsed vanuses kuni 18.a. ja 212 (22,0%) olid vanemad kui 65.a. Viimasel aastal 

on laste osakaal tõusnud ja hea näitaja ka see, et tööealiste osakaal on püsinud.  

 

Loomulik iive iseloomustab sündide ja surmade vahet, 2015 aasta lõpuga oli see negatiivne. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sünnid 19 15 10 6 12 10 

surmad 12 20 11 17 11 14 

Allikas: statistikaamet 

Aasta jooksul registreeris end Koigi valla elanikuks 48 inimest ja Koigi vallast lahkus 36 

inimest ning kokku oli 2015.aasta rändesaldo 12 elaniku võrra plussis 

Koigi valla elanike arv ja vanuseline koosseis aastatel 2010-2016 

 

Vanus 1.01.2010 1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 

Muutus 

2016/201

0 

Muutus 

2016/2015 

Elanike arve kokku 1103 1038 994 958 966 -137 8 
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Vanus 0-6 68 80 66 49 63 -5 14 

Vanus 7-18 133 105 108 111 114 -19 3 

Lapsed kokku 201 185 174 160 177 -24 17 

% valla elanikest 18,22 17,82 17,5 16,7 18,3 0,08 1,6 

19-64 ehk tööealised 696 641 611 573 577 -119 4 

% valla elanikest 63,1 61,75 61,47 59,8 59,7 -3,4 -0,1 

65 ja vanemad  206 212 209 225 212 6 -13 

% valla elanikest 18,67 20,42 21,03 23,5 22 3,33 -1,5 

 
Allikas:Rahvastikuregister 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 juuni 

maksumaksjad  455 453 446 441 451 437 438 

Allikas:Rahandusministeeriumi koduleht 
 

Keskmine maksumaksjate arvu osakaal tööealisest elanikkonnast on olnud kasvavas trendis 

(2010.a.oli 65,4 %; 2013.a.68,8%, 2014.a.73,8 %, 2015 .a. 76,3% ja 2016.a. juuni seisuga 

75,9 %) ja see on hea märk tööhõive kohta.  

 

Valla elanike, tööealise elanikkonna ja maksumaksjate arvud aastate lõikes rahvastikuregistris 

 

 
Joonis 1 

 

Füüsilise isiku tulumaks moodustab Koigi valla eelarve põhitegevusetuludest julgelt poole, 

seetõttu on elanikkonna vanuselise koosseisu, tööhõive ja keskmise palga taseme prognooside 

jälgimine valla eelarvestrateegia koostamisel väga oluline. Majanduskasvu prognoosid Eestis, 

samuti Koigi valla rahvastiku vanuseline koosseis, maksumaksjate arv ja keskmise sissetuleku 

suurus lubavad ennustada vallaeelarve tulubaasi kindlat kasvu.  
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Keskmine väljamakse maksumaksja kohta on Koigi vallas suhteliselt kõrge võrreldes 

Järvamaa keskmisega ja on püsinud riigi keskmise kannul. 2016.aasta juuni kuu andmete 

põhjal on Koigi vallas keskmine sissetulek maksumaksja kohta 1049 eurot, samal ajal 

keskmiselt Järvamaal on see näitaja 989 eurot ja riigis 1085 eurot. 

 

 

Keskmine sissetulek TSD deklaratsioonide alusel aastate lõikes 

 

 
Allikas :Rahandusministeeriumi koduleht 

Joonis 2 

 

Kui vaadelda eraldi keskmise sissetuleku kasvusid, siis näeme, et Koigi vallas on 

kasvuprotsendid kõrgemad nii Järvamaa kui ka riigi näitajatest, seega kasvutempo kiirem. 

  

Keskmise sissetuleku kasvuprotsendid aastate lõikes 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Koigi 

vald 13,3 3,7 7,4 8,9 7,9 6,1 

Järvamaa 7,2 5,9 7,8 6,6 6,8 4,3 

riik 5,2 5,7 6,5 6,0 6,2 5,6 

Allikas: Rahandusministeeriumi koduleht 

 

Keskmise sissetuleku kasvuprotsendid aastate lõikes 

 



8 
 

 
Joonis 3  Allikas: Rahandusministeeriumi koduleht 

 

Eelmainitud faktorid mõjutavad valla tulubaasi enim, seetõttu tuleb eelarvetulude 

suurendamiseks rakendada meetmeid, mis kutsuksid esile nende faktorite positiivseid 

muutusi, väga tähtis on valla elanikele hea elukeskkonna tagamine, jätkuvalt kvaliteetse 

hariduse andmine. Samas on väga vajalik eelarvekulutuste efektiivsuse suurendamine. 

Strateegia aastateks 2017-2021 on koostatud eelnevate perioodide kogemuse põhjal ning 

samade tegevusharude ja allasutuste struktuuriga nagu 2016. eelarveaastal.  
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2. Koigi valla põhitegevuse tulud ja kulud 

 

 

2.1 Põhitegevuse tulud 

 

Koigi valla põhitegevuse tulud (Joonis 4) koosnevad maksutuludest, saadud toetustest, 

kaupade ja teenuste müügist (haridusasutuste  tegevuse tulemusena teenitavatest omatuludest, 

elamumajanduse üürituludest, tuludest sellega kaasnevate kulude vahendamisest) ja muudest 

tuludest (kohaliku maardla kaevandamistasudest, veeerikasutusest ja saastetasudest). Valla 

tuludest suurima osa moodustavad maksutulud, millest omakorda enamus laekub füüsilise 

isiku tulumaksust. 

Võrreldes 2015. aastaga absoluutnumbrites kasvavad prognoositavad maksutulud 2020. 

aastaks üle 127 tuhande euro võrra, ehk 17,7%, maksutulude osatähtsus põhitegevuse tuludes 

kasvab 59,1%-lt (2015.aastal) 2020. aastaks 63,5%-le.  

Maksutulude osakaalu kasv valla üldises tulubaasis on positiivne, sest kogutavate 

maksutulude kasutusotstarbe üle saab omavalitsusüksus ise otsustada, võimaldades vallal 

paremini täita oma arengueesmärke. 

 

Valla põhitegevuse tulude jaotus aastate lõikes: 

 

 

Joonis 4 
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2.1.1 Füüsilise isiku tulumaks 

 

Koigi valla eelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks on seotud Koigi valla 

rahvastikuregistrisse registreeritud inimeste arvu, nende tööhõive taseme ning keskmise 

töötasuga, moodustades maksutuludest suurima osa. Eelnevatel aastatel on keskmine 

maksumaksjate arv olnud tööealisest elanikkonnast keskmiselt 70% piires, viimastel aastatel 

üle sellegi. Aastate reas elanike arvu vähenemine mõjutab ka maksumaksjate arvu 

vähenemise suunas. Võrreldes kahte viimast aastat näeme vähenemise peatumist, elanike arvu 

kasvuga on kasvanud ka tööealise elanikkonna arv, samas maksumaksjate arvu tõusu just 

samas tempos ei tähelda, küll aga potentsiaal selleks on olemas. Keskmise väljamaksu tõus 

annab eelduse maksutulu kasvuks (2015 a. 989 eurot ja 2016.a.1049 eurot kuus maksumaksja 

kohta).  

Viimaste aastate kogenus on näidanud, et füüsilise isiku tulumaksu laekumine on kasvanud 

keskmiselt 8% piires. 

Käesolevas Koigi valla eelarvestrateegias  prognoositakse füüsilise isiku tulumaksu laekumist  

tagasihoidlikult kasvavalt: esimesel kahel aastal 4%  protsenti, kolmandal aastal 3%  ja edasi 

2.järgneval aastal 2 %. 

 

2.1.2 Maamaks 

 

 

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

alusel. 2015.aasta eelarves moodustas maamaksu tulu 9,2 % valla põhitegevuse tuludest. 

Maamaks sõltub riigi poolt kehtestatud maa maksustamishinnast maamaksu tsoonis ja 

maamaksu määrast, mis on vastavalt Maamaksuseaduse §5 lg 1 alusel maksimaalselt 2,5 

protsenti maa maksustamishinnast aastas. 

 

Kohaliku omavalitsuse volikogul on õigus diferentseerida maamaksumäära vahemikus 0,1 - 

2,5 ja kehtestada maksusoodustusi Maamaksuseaduse §11 lg 2, 21 ja 22 alusel. 

Koigi vallas on alates 2011. aastast maamaksumäärad riigi poolt kehtestatud maksimum 

määras. Maamaksu määramise aluseks olev maksustamishind on kehtestatud 2001. aastal riigi 

poolt teostatud hindamise alusel.  

Looduskaitse aladele on riik kehtestanud maksuvabastuse. Koigi vallas on maksuvabastust 

rakendatud Prandi ja Kareda looduskaitsealal, sihtkaitsevööndis kokku ca 340 ha osas.  

2013.aastast alates on riik kaotanud maamaksu kodu alusele maale tiheasustusega piirkonnas 

kuni 1500 m2 ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses.  
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2.1.3 Kaupade ja teenuste müük 

 

 

Koigi vald kavandab üldjoontes jätkata samade teenuste pakkumisega. Suuremad laekumised 

tulevad elamumajandusest, haridusasutuste majandustegevusest ja hooldekodu elanike 

osamaksetest.  

 Praegu on vallal kokku 33 korterit 7 korteriühistus, neist üks 8.korteriga elumaja on käibest 

väljas juba 3.aastat, ei köeta kuna pole asustatud. Peale selle on veel 6 korterit, mis on 

valdavalt aasta kestel välja üürimata ja need korterid asuvad Päinurme külas, kus üheks 

põhjuseks võib pidada sealset kõrget keskküttehinda, teisalt ka töökohtade nappust.  

Haridusasutuste teenuste müügitulud kujunevad kooli ja lasteaia kohamaksudest teistelt 

kohalikelt omavalitsustelt ja lasteaia osalustasudest lapsevanematelt. Jätkuvalt on eelarvesse 

kavandatud laekumised pakutavatest teenustest Koigi kooli võimlas ja sööklas samuti ka tulud 

Koigi  mõisaga seonduvatest erinevatest teenustest ja üritustest 

Põhimõtteliselt tuleks valla hallatavaid asutusi motiveerida oma varasid kasutama ka 

omatulude teenimiseks juhul, kui ressurssi on rohkem kui vajatakse avalike teenuste 

osutamiseks.  

 

 

2.1.4 Toetused 

 

 

Kohalike omavalitsuste eelarve oluliseks toetuseks on eraldised riigieelarvest. 

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 ja 

sihtotstarbeliste eraldistena ministeeriumite kaudu. 

Tasandusfondist eraldist Koigi Vallale pole viimastel aastatel eraldatud ja ka käesolevasse 5. 

aasta eelarvestrateegiasse pole seda sisse prognoositud. 

Toetusfondist laekub vallale vahendeid hariduskuludeks, koolilõunaks, toimetulekutoetuste 

maksmiseks, sotsiaaltoetuste – ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks, samuti laekub 

eelnevast aastast alates toetusfondi kaudu eraldis kohalike teede hoolduseks. 

Kuna 2017.aastaks toetusfondi eraldiste kohta puudub info, siis on need summad kavandatud 

igal aastal samas summas, lähtudes 2016 aasta summast. Samas on ka kulude poolel lähtutud 

samadest summadest, et tasakaal püsiks. 3000 eurot on kavandatud aastaid püsinud 

tegevustoetuste osas: koolipiima ja –puuviljatoetus, õppelaenu kustutamise toetus, 

sotsiaalkindlustusametilt laekuvad hüvitised. 
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2.1.5  Muud tegevustulud 

 

 

Lõviosa muudest tegevustuludest moodustab Koigi valla eelarves ressursitasu kohaliku 

maardla kaevandamisest, oluliselt väiksemad on laekumised veeerikasutusest ja 

saastetasudest. Kõiki tasusid loodusressursside kasutamisest maksab riik seaduses kehtestatud 

määras. Viimastel aastatel on ressursitasu laekumine tunduvalt vähenenud ja seeläbi on 

pingestunud ka kulutuste poole planeerimine.  

 

Eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta eeldatav täitmine ja 

eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud on toodud alljärgnevas 

tabelis. 

 

Tabel 1 Põhitegevuse tulud 

 

 

Koigi Vallavalitsus   

2015 

täitmine 

2016 

eeldatav 

täitmine 

2017 

eelarve   

2018 

eelarve   

2019 

eelarve   

2020 

eelarve   

2021 

eelarve 

Põhitegevuse tulud 

kokku 1 217 957 1 251 981 1 260 783 1 287 783 1 318 783 1 334 203 1 347 783 

     Maksutulud 720 008 759 200 785 000 812 000 833 000 847 420 862 000 

          sh tulumaks 608 311 647 200 673 000 700 000 721 000 735 420 750 000 

          sh maamaks 111 697 112 000 112 000 112 000 112 000 112 000 112 000 

          sh muud maksutulud 0 0           
    Tulud kaupade ja teenuste 

müügist 127 442 119 000 120 000 120 000 130 000 130 000 130 000 
    Saadavad toetused 

tegevuskuludeks 320 601 345 731 330 783 330 783 330 783 330 783 330 783 

         sh  tasandusfond ( lg 1) 0 0           

         sh  toetusfond ( lg 2) 291 828 327 783 327 783 327 783 327 783 327 783 327 783 
         sh muud saadud 
toetused tegevuskuludeks 28 773 17 948 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

     Muud tegevustulud 49 906 28 050 25 000 25 000 25 000 26 000 25 000 

 

2.2 Põhitegevuse kulud 

 

 

Põhitegevuse kulud moodustuvad antud toetustest, personalikuludest, majanduskuludest ja 

muudest kuludest. Majandamiskulud sisaldavad administreerimiskulusid, kinnistute, masinate 

ja sõidukite majandamiskulusid, koolituskulusid, lähetuskulusid, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia kulusid. Muudes kuludes sisalduvad riigilõivukulud ja 

reservfond. 

 

Põhitegevuse kulude hulka ei arvata kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt 

investeeringuid ja laenude tagasimakseid ning intressikulusid, neid käsitletakse 

eelarvestrateegia järgmistes peatükkides. 
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Valla põhitegevuse kulude jaotus aastate lõikes 

 

 
Joonis 5 

 

Eelarvestrateegias iseloomustavad põhitegevuse kulude planeerimist järgmised märksõnad: 

konservatiivsus, jätkusuutlikkus ja efektiivsus. Eelarvestrateegia perioodil põhitegevuse 

kulude maht absoluutsummas kasvab, kuid siiski saab väita, et ka lähiaastatel jätkatakse 

säästliku majandamisega. Viimastel aastatel on tegevuskulude suurenemisel osakaalud 

muutunud personalikulude kasuks. Personalikulude osas on kavandatud esmalt 5 % kasvu ja 

järgnevatel aastatel vähemalt 3% kasvuga. Majandamiskulud on kavandatud suht samale 

tasemele. Rõhku tuleb panna energiat säästvate lahenduste rakendamisele, et jätkusuutlikult 

majandada ja toime tulla ka järgnevatel aastatel kui inflatsioon võib hakata taastuma.  

 

Eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks eeldatavad ja 

eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse kulud on toodud alljärgnevas 

tabelis. 

 

Tabel 2 Põhitegevuse kulud 

Koigi Vallavalitsus   

2015 

täitmine 

2016 

eeldatav 

täitmine 

2017 

eelarve   

2018 

eelarve   

2019 

eelarve   

2020 

eelarve   

2021 

eelarve 

Põhitegevuse kulud 

kokku 1 115 801 1 198 618 1 203 000 1 215 181 1 225 642 1 239 930 1 251 300 
     Antavad toetused 

tegevuskuludeks 58 889 59 949 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

     Muud tegevuskulud 1 056 912 1 138 669 1 143 000 1 155 181 1 165 642 1 179 930 1 191 300 

          sh personalikulud 580 619 635 495 654 985 667 181 679 642 692 930 704 300 

          sh majandamiskulud 475 779 503 024 486 015 486 000 484 000 485 000 485 000 
             sh alates 2012 sõlmitud 
katkestamatud 

kasutusrendimaksed  3 090 3 090 2 600         

          sh muud kulud 514 150 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
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Valla jätkusuutliku arengu tagab plaanipärane ja sihikindel arendus ja investeerimistegevus, 

samas tuleb kanda intressikulu ja jälgida lubatavat laenukoormuse taset. Vahendid selleks 

saavad pikemas perspektiivis tulla ainult positiivse tegevustulemi arvelt, mis omakorda 

tähendab, et tegevuskulud peavad olema väiksemad kui tegevustulud. 

 

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Tulenevalt KOFS-

ist peab põhitegevuse tulemi lubatav väärtus olema 0 või positiivne. Eelarvestrateegias on 

kavandatud põhitegevusetulemina piisav ressurss, et vajadusel põhitegevuses 

ettenägematuteks kuludeks vahendeid oleks võimalik suunata. Põhitegevusetulem 

eelarvestrateegia perioodil on kajastatud järgmises tabelis. 

 

 

 

Tabel 3 Põhitegevuse tulem 

 

 

Koigi Vallavalitsus   

2015 

täitmine 

2016 

eeldatav 

täitmine 

2017 

eelarve   

2018 

eelarve   

2019 

eelarve   

2020 

eelarve   

2021 

eelarve 

Põhitegevuse tulud 

kokku 1 217 957 1 251 981 1 260 783 1 287 783 1 318 783 1 334 203 1 347 783 

     Maksutulud 720 008 759 200 785 000 812 000 833 000 847 420 862 000 

          sh tulumaks 608 311 647 200 673 000 700 000 721 000 735 420 750 000 

          sh maamaks 111 697 112 000 112 000 112 000 112 000 112 000 112 000 

          sh muud maksutulud 0 0           
    Tulud kaupade ja teenuste 

müügist 127 442 119 000 120 000 120 000 130 000 130 000 130 000 
    Saadavad toetused 
tegevuskuludeks 320 601 345 731 330 783 330 783 330 783 330 783 330 783 

         sh  tasandusfond ( lg 1) 0 0           

         sh  toetusfond ( lg 2) 291 828 327 783 327 783 327 783 327 783 327 783 327 783 
         sh muud saadud 
toetused tegevuskuludeks 28 773 17 948 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

     Muud tegevustulud 49 906 28 050 25 000 25 000 25 000 26 000 25 000 

Põhitegevuse kulud 

kokku 1 115 801 1 198 618 1 203 000 1 215 181 1 225 642 1 239 930 1 251 300 
     Antavad toetused 
tegevuskuludeks 58 889 59 949 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

     Muud tegevuskulud 1 056 912 1 138 669 1 143 000 1 155 181 1 165 642 1 179 930 1 191 300 

          sh personalikulud 580 619 635 495 654 985 667 181 679 642 692 930 704 300 

          sh majandamiskulud 475 779 503 024 486 015 486 000 484 000 485 000 485 000 
             sh alates 2012 

sõlmitud katkestamatud 

kasutusrendimaksed  3 090 3 090 2 600         

          sh muud kulud 514 150 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Põhitegevuse tulem 102 156 53 363 57 783 72 602 93 141 94 273 96 483 
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3. Koigi valla investeerimistegevus 

 

 

Valla jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning 

eelarvestrateegiaga tuleb kavandada vahendid selle jätkumiseks. Investeerimisvõimekuse 

nurgakivi on välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise 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. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt ei peaks kohalik omavalitsus 

valitsemiseks mittevajalikke varasid omama, seega tuleks need varad üldreeglina parimal 

viisil realiseerida. Vara müügist saadavat raha tuleks suunata investeerimistegevusesse või siis 

laenukoormuse vähendamiseks, mitte ei kasutata põhitegevusekulude katmiseks.  

 

Varade müük sõltub muuhulgas ka välistest teguritest (kinnisvaraturu käitumine, 

majanduskeskkond), mida Koigi vald otseselt mõjutada ei saa, samas peab arvestama ka 

tõsiasjaga, et kinnisvarahindade paranemist ootama jäädes võib vald kanda kahju antud 

kinnisvaraobjektide  ülalhoidmise üha kasvavatest jooksvatest kuludest (valla korterid). 

Järgnevatel aastatel on kavas tegelda aktiivselt nii korterite kui ka valla omandisse saadud 

kinnistute müügiga, summas selleks on kavandatud 4000 eurot. 2017.aastasse on kavandatud 

12 ha metsamaa müük. 

Riigieelarves on avaliku sektori investeerimistegevuseks ette nähtud investeerimistoetused, 

mis eraldatakse kohalikele omavalitsustele peaasjalikult ministeeriumide investeerimiskavade 

raames. Riigieelarvest rahastavate investeerimistoetuste kõrval on välisvahendite kaasamise 

võimaluseks Euroopa Liidu (edaspidi EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid 

ning mõned teised välisfondid, näiteks Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna 

Finantsmehhanism. 2015.aastal laekus Koigi vallale selliseid investeeringutoetusi kokku 

42 897 eurot , siin hulgas ministeeriumidelt hoonetele küttesüsteemise kaasajastamiseks 

17000 eurot, muinsuskaitseametilt Koigi meierei otsaseina restaureerimiseks 4000 eurot, EMP 

Finantsmehhanismidest 14 994 eurot mõisa aia tarbeks  ja 6903 eurot Järva Maavalitsuselt 

hajaasustuse programmi kaasrahastamiseks. 

2016.aastal on see summa 13312 eurot: 5000 eurot kooli võimla valgustuse väljavahetamiseks 

säästlikemate ja kaasaegsemate lahenduste tarvis, 6000 eurot laekus muinsuskaitseametilt 

Koigi meierei otsaseina restaureerimise 2.etapi tarvis ja 2312 eurot oli Järva Maavalitsuse 

selle aasta panus hajaasustuse programmi. 

2017.aasta  eelarve veerus on kavandatud investeeringute toetuseks kokku 255000 eurot: 

240000 eurot kooli juurdeehituse osa rekonstrueerimiseks  ja 15000 eurot Päinurme külasse 
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kavandatava uue katlamaja rajamiseks korrusmajadele. Nimetatud investeeringud on 

kavandamisel,  toetuse taotlused on veel esitamata, siis konkreetset allikat ei saa märkida. 

Kuna käesolev eelarvestrateegia dokument hõlmab aega, mis jääb valdade ühinemise ajajärku, 

siis kõik investeeringud ja kavandatavad toetussummad on eelarvestrateegia tabelisse sisse 

kirjutatud valdade ühinemislepingu lisas 3 fikseeritud objektide järgi. Haldusreformist 

tulenevalt on kajastatud 250 tuhat eurot ühinemistoetust investeeringute eelarveosas, muid 

uusi rahastamismudeleid ei tea ette arvestada. 

2018. aasta eelarves on kavandatud valdade ühinemistoetused kokku summas 150000 eurot, 

mis jaotuvad: Sõrandu veevõrgu rekonstrueerimiseks 100 000 eurot, Koigi mõisa 

aednikumaja rekonstrueerimiseks 32000 ja Päinurme külasse rajatava laste mänguväljaku 

tarvis 18000 eurot. 

2019. aasta eelarvesse on kavandatud Koigi mõisapargi rekonstrueerimiseks toetussumma 

100000 eurot valdade ühinemistoetusest ja 150000 eurot projektitoetusena. Tänavavalgustuse 

rekonstrueerimiseks projektitoetus avanevast meetmest 96000 eurot Majandus- ja 

Kommunikatsiooni Ministeeriumilt. 

2020. aasta eelarvesse on kavandatud 2. etapp Koigi mõisapargi rekonstrueerimiseks 

toetusrahaga summas 250000 eurot.  

2021 aasta investeeringutoetusena kajastub 400000 eurot kergliiklustee rajamiseks Koigi 

külast kuni Rutikvere külani välja. Mitme etapina see rajatis valmib pole veel selge. Kõik 

omaosalused investeeringutoetustele kaetakse laenuga või ühinemistoetusest.  

Antava toetusena on kõigil viiel aastal hajaasustuse programmi raames 3500 eurot. 

Riigipoolset toetussumma selles osas pole sisse kavandatud. 

Aktsiate soetusena kajastub igal aastal Järvamaa Haigla aktsiate omandamine 3072 eurot. 

Finantstulud on hoiuse intressid ja finantskuludeks on valdavalt laenuintressid.  

  

Tabel 4 Investeerimistegevus 

 

 

Koigi Vallavalitsus 

2015 

täitmine 

2016 

eeldatav 

täitmine 

2017 

eelarve 

2018 

eelarve 

2019 

eelarve 

2020 

eelarve 

2021 

eelarve 

Investeerimistegevus 

kokku -5 107 -86 745 -129 666 -90 397 -19 583 -6 656 -107 527 

    Põhivara müük (+) 3 502 32 300 28 000 4 000 4 000 4 000 3 000 

    Põhivara soetus (-) -28 535 -97 486 -400 000 -760 000 -358 000 -250 000 -500 000 

         sh projektide omaosalus   -86 486 -145 000 -82 000 -12 000 0 -100 000 
   Põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine (+) 42 017 13 312 255 000 678 000 346 000 250 000 400 000 
   Põhivara soetuseks antav 
sihtfinantseerimine (-) -11 980 -27 809 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 
   Osaluste ning muude 

aktsiate ja osade müük (+) 0 0           
   Osaluste ning muude 

aktsiate ja osade soetus (-) -3 072 -3 072 -3 072 -3 072 -3 072 -3 072 -3 072 

   Tagasilaekuvad laenud (+) 0 0           

   Antavad laenud (-) 0 0           

   Finantstulud (+) 6 10 10 10 10 10 10 

   Finantskulud (-) -7 045 -4 000 -6 104 -5 835 -5 021 -4 094 -3 965 
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4. Koigi valla finantseerimistegevus 

 

 

Valla finantseerimistegevus peab võimaldama põhitegevuse ning investeerimis- ja 

arendustegevuse häireteta rahastamise püsides valla- ja linnaeelarveseaduses sätestatud 

võlakoormuse piirmääras ja täites maksekohustusi tähtaegselt. Koigi vald on seni alati 

püsinud võlakoormuse piirmääras. 

 

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. 

 

Likviidsete varadena võetakse arvesse bilansis kajastatud  raha ja pangakontodel olevaid 

vahendeid.  

 

 

 

Tabel 5 Finantseerimistegevus    

Koigi Vallavalitsus 

2015 

täitmine 

2016 

eeldatav 

täitmine 

2017 

eelarve 

2018 

eelarve 

2019 

eelarve 

2020 

eelarve 

2021 

eelarve 

Finantseerimistegevus -72 136 14 591 63 609 6 993 -73 546 -88 122 8 944 

   Kohustuste võtmine (+) 298 283 81 800 145 000 82 000 12 000   100 000 

   Kohustuste tasumine (-) -370 419 -67 209 -81 391 -75 007 -85 546 -88 122 -91 056 

 

 

Koigi vald kavandab 2017. aastal laenu võtmist kokku summas 145 000 eurot: kooli 

kõrvalhoone rekonstrueerimise omaosaluseks 100 000 eurot, sotsiaalmaja projektiks 30000 

eurot ja Päinurme külasse korrusmajadele uue keskküttekatlamaja rajamiseks 15000 eurot. 

2018.aastaks on kavandatud laenu võtta sotsiaalmaja ehituseks 70000 eurot ja 

tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks 12000 eurot. 

2019. aastaks on kavandatud laenu võtta 12000 eurot tänavavalgustuse rekonstrueerimise 

omaosaluse katteks ja 2021 aastaks 100000 eurot kergliiklustee rajamiseks Koigi külast 

Rutikvere külani, konkreetsed vahemaad vajavad täpsustamist. 
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Tabel 6 Koigi valla pikaajaliste kohustuste jäägid aastalõpu seisuga 

 

aastad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

              

SEB laen (mõisahoone) 28850 0 0 0 0 0 

SEB laen (lasteaia hoone) 102061 82572 62799 42737 22385 0 

SEB (Kergliiklustee 

Koigis) 13773 11165 8508 5081 0 0 

SEB (Veeprojekti 

rahastam) 265380 246310 227056 207615 187997 168174 

Danske pank (2016) 81800 70427 58952 47373 35689 23900 

Planeeritav laen (2017)   145000 123153 102796 82256 61530 

Planeeritav laen (2018)     82000 70600 59097 47490 

Planeeritav laen (2019)       12000 10332 8649 

Planeeritav laen (2021)           100000 

kokku 491864 555474 562468 488922 400800 409744 

 

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 iga aasta lõpu seisuga. Kohalikele omavalitsustele 

jääb kuni 2016. aastani kehtima senine 60-protsendiline netovõlakoormuse piirang. 
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Tabel 7  Koigi valla põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse prognoos 

 

Koigi Vallavalitsus   

2015 

täitmine 

2016 

eeldatav 

täitmine 

2017 

eelarve   

2018 

eelarve   

2019 

eelarve   

2020 

eelarve   

2021 

eelarve 

                

Põhitegevuse tulud kokku 1217957 1251981 1260873 1287783 1318783 1334203 1347783 

Põhitegevuse kulud kokku 1115801 1198618 1203000 1215181 1225642 1239930 1251300 

Põhitegevuse tulem 102156 53363 57783 72602 93141 94273 96483 

Investeerimistegevus kokku -5107 -86745 -129666 -90397 -19583 -6656 -107527 

Eelarve tulem 97049 -33382 -71883 -17795 73558 87617 -11044 

Finantseerimistegevus -72136 14591 63609 6993 -73546 -88122 8944 

Likviidsete varade muutus (+ 

suurenemine, - vähenemine) 24913 -18791 -8274 -10802 12 -505 -2100 

                

Likviidsete varade suunamata 

jääk aasta lõpuks 46749 27958 19684 8882 8894 8389 6289 

Võlakohustused kokku aasta 

lõpu seisuga 477273 491864 555473 562466 488922 400800 409744 

    sh sildfinantseering 0 0           

Netovõlakoormus (eurodes) 430524 463906 535789 553584 480026 392409 403453 

Netovõlakoormus (%) 35,3% 37,1% 42,5% 43,0% 36,4% 29,4% 29,9% 

Netovõlakoormuse ülemmäär 

(eurodes) 730774 751189 756470 772670 791270 800522 808670 

Netovõlakoormuse ülemmäär 

(%) 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Vaba netovõlakoormus 

(eurodes) 300250 287282 220680 219085 311243 408112 405216 

 

Koigi vallal on täidetud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusega pandud 

finantsdistsipliini tagamise nõuded. 
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Kokkuvõtteks 

 

Keskpika planeerimise eesmärgiks on suurendada eelarveprotsessi stabiilsust, tagada valla 

vahendite sihipärasem ja efektiivsem kasutamine. Lähimate aastate peamisteks eesmärkideks 

on teostada investeerimistegevust vastavalt arengukavale  ja valla elanikele jätkuvalt vähemalt 

senisel tasemel avalike teenuste tagamine ning abivajajatele toimetuleku kindlustamine. 

 

 

 

 

 


