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Sissejuhatus 

Pärnu linna eelarvestrateegia on finantsjuhtimise tööriist, mille abil planeeritakse linna 

arengukavas püstitatud eesmärkide täitmiseks vajalikud finantsressursid. Linna 

eelarvestrateegia koostamise eesmärgiks on luua keskpikas perspektiivis jätkusuutlik 

eelarvepoliitika, mis omakorda toetab linna terviklikku ja tasakaalustatud arengut. 

Linna strateegilistest eesmärkidest lähtudes on koostatud linna eelarve tulude prognoos ja 

määratletud kavandatavate kulude ja investeeringute mahud ning linna laenustrateegia. 

Arvestades linna majandustegevuse suurt sõltuvust väliskeskkonna mõjudest, uuendatakse 

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

aastaks. Keskpikk planeerimine võimaldab keskenduda pikemaajalistele arengueesmärkidele, 

kavandada tulemuslikumalt nende elluviimiseks vajalikke ressursse ning muuta konkreetse 

eelarveaasta eelarveprotsess läbipaistvaks, seostades seda linna pikemaajaliste sihtidega. 

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

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

eelarvestrateegia valmimisel on arvestatud 07.09.2020 Rahandusministeeriumi poolt avaldatud 

majandusprognoosiga, riigi eelarvestrateegiaga 2021-2025 (RES), riigieelarvega 2021 (RE) ja 

Eesti Panga majandusprognoosiga „Rahapoliitika ja Majandus 3/2020“. Praegusel perioodil on  

majanduslangust, mis tuleneb peamiselt seoses COVID-19 viiruse leviku piiramisega 

kehtestatud tegevus-ja liikumispiirangutest. Järgmisel aastal hakkab majandus taastuma. 

Käesolev eelarvestrateegia toetub oma ülesehituselt kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise 

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

kirjeldatakse majanduskeskkonda ja prognoose toetudes peamiselt Rahandusministeerium 

suvisele majandusprognoosile. 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 

1.1.1 Majandusaktiivsus 

Rahandusministeeriumi suvises majandusprognoosis tuuakse välja, et viiruse majandusmõju 

jääb Eestis ja Põhja-Euroopas ELi keskmisest väiksemaks ning jaotub väga ebaühtlaselt 

tegevusalade lõikes. Nii Eesti kui ka teiste maailma riikide majandused on olukorras, millele 

on ajaloost raske leida pretsedenti. Demokraatlik turumajandus pole harjunud nii radikaalsete 

katkestustega globaalsetes tarneahelates (mis suve lõpuks on oluliselt leevenenud), 

liikumispiirangutega inimestele ning teatud teenuste tootmise ja tarbimise keelamisega. 

Erinevalt kümne aasta tagusest olukorrast ei ole see kriis sündinud majanduse sisemistest 

tasakaalustamatusest, vaid tootmine, tarbimine ja tulu teenimine on takistatud rahvatervise 

kaitse nimel.   

2020. aastal ei ole majanduslangusest pääsu ühelgi maailma arenenud riigil. ELi majandus 

kahaneb praeguste prognooside kohaselt ~8% ega jõua veel järgmise aasta lõpuks eelmise aasta 

tasemele. Majanduse käekõik riigiti sõltub eelkõige sellest, millised olid piirangud 

majandustegevusele ning kuidas rakendatakse piiranguid edaspidi. Lisaks on oluline, kui suure 

osakaaluga on turismi ja vaba aja veetmisega seotud tegevusalad riigi majanduses ning kui 

tõhusaks osutuvad valitsuste abimeetmed. 

Selles kriisis on haavatavamad soojema kliimaga lõunapoolsed ELi riigid, kus sissetulekud 

näiteks majutus-toitlustussektoris on üle 6% SKPst, samas kui Eestis on need vaid 2% 

lisandväärtusest. Siiski töötab Eestis nendel kahel tegevusalal 4,5% hõivatutest – väiksem 

osakaal sissetulekutest on tingitud madalamast palgatasemest nendes valdkondades. Eesti 

majanduse sõltuvus välisturistide kulutustest on viimastel aastatel vähenenud, kuid need 

moodustasid 2019. aastal siiski 5,5% SKPst ehk 1,6 mld eurot. 

RM prognoosis on välja toodud, et pärast 5% majanduskasvu 2019. aastal on 2020. aastal 

oodata -5,5% suurust majanduslangust. Majanduslangus oli käesoleva aasta esimesel poolaastal 

kevadel oodatust aegalasem, ulatudes 3,9%ni. II kvartalis langes SKP 6,9% aastases arvestuses 

ja 5,6% eelmise kvartaliga võrreldes. Languse taga oli nii kahanenud sisenõudlus kui ka kiiresti 

vähenenud eksport. Eesti Panga1 hinnangul kujunes majanduslangus teises kvartalis 

väiksemaks, kui kardeti. Teisest küljest taastus sisenõudlus pärast piirangute eemaldamist 

oodatust kiiremini. Eesti Panga hinnangul võib käesoleva aasta majanduslanguseks kujuneda 

4%, eeldusel, et piirangud jäävad nii Eestis, kui ka mujal vähem rangeks kui kevadel. Eesti 

 

1 Rahapoliitika ja Majandus 3/2020. Eesti Pank. 2020. 
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koroonaviiruse levikust tingitud majanduslanguse senine haripunkt kujunes küll madalamaks. 

Endiselt ebakindel väljavaade varjutab eelkõige teenuste taastumist, samas kui tööstussektoris 

oodatakse tellimuste kasvu.  

Käesoleval aastal on langus toimunud pea kõigis harudes, tulenevalt juba möödunud aastal 

alanud ekspordinõudluse nõrgenemisest. Tootmismahtude langus peaks teisel poolaastal 

aeglustuma. Sellele viitavad paranenud tootmis- ja ekspordimahtude ootused ning uute 

tellimuste arv, mis suurenes juulis teist kuud järjest. Toodangu kasv peaks tuleval aastal 

taastuma ja jätkuma järgnevatel aastatel kooskõlas ekspordi-nõudluse tugevnemisega. Töötleva 

tööstuse panus majanduskasvu peaks taas suurenema, kuid see eeldab täiendavaid 

investeeringuid kõrgema lisandväärtusega tootearendusse ja turundusse. 

Tegevusmahud langesid II kvartalis eelkõige turismisektoris ja reisijatega seotud tegevuses, 

kuid ka sõidukite müügis, hulgi- ja jaekaubanduses ning kaubavedudega seotud logistikas. 

Turuolukord hakkas viimastel kuudel paranema nii kaubanduses kui ka teeninduses, kuigi 

vähemal määral. 

Ehituse kindlustunne hakkas aprillist alates kiiresti langema tellimuste seisu halvenemise tõttu. 

Majanduse madalseisust tulenev nõudluse langus peaks kajastuma ehituses järgmistel 

kvartalitel. Kuised majandusaktiivsuse näitajad osutavad, et kõige kehvem oli olukord aprillis. 

Niinimetatud kõvad näitajad nagu tööstustoodang ja jaekaubanduse maht osutavad sellele, et 

majandusaktiivsus oli juunis ja juulis aastataguse taseme läheduses. Mais hakkas taastuma 

jaemüük ja juunis järgnes ekspordisektor, sh tööstus.  Need näitajad ei kajasta kogu majandust, 

näiteks teenuste sektorit, kus probleemid ongi ilmselt suuremad.  Kasvu taastumist võib oodata 

tuleva aasta teises pooles koos majandusolukorra stabiliseerumisega ning riigipoolsete ja 

erasektori investeeringute suurenemisega. 

Majanduskasvu peaks järgnevatel aastatel rohkem toetama eksportiv tööstus ja teenindus. Koos 

sellega peaks ka sisenõudlus suurenema ettevõtete ja tarbijate kindlustunde paranemise kaudu, 

mis avaldub kaubanduse, ehituse ja teiste, peamiselt siseturule suunatud valdkondade kasvu 

kiirenemisest. Eesti Panga hinnangul on ettevõtjate lähikuude kasvuootused kevadega võrreldes 

optimistlikumad, kuid siiski kehvemad kui ajalooline keskmine. Samas nõudlus toodangu järele 

kui ka tulevased tegevuspiirangud sõltuvad suuresti koroonaviiruse olukorrast, mis on raskesti 

prognoositav. 

Üldiselt on majanduspoliitikale soovitus kasutada raha- ja eelarvepoliitika võimalusi, et tagada 

elanike võime tarbida neid kaupu ja teenuseid, mida on võimalik tarbida.  

Rahandusministeeriumi prognoos lähtub eeldustest, et järgmise aasta jooksul saadakse viiruse 

levik kontrolli alla. Prognoosi põhistsenaariumi kohaselt kahaneb Eesti SKP sellel aastal 5,5% 

ja kasvab järgmisel aastal 4,5%, jäädes 2021. aasta lõpul 2019. aasta lõpu tasemele alla u 1%. 

See stsenaarium eeldab, et riikide poliitikad hoiavad ära nõudluse olulise languse viiruse mõjust 

otseselt mõjutamata majandussektorites, ehk majanduslangus ei muutu laiapõhjaliseks.  
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Sissetulekud palgast ja sotsiaalsiiretest jäävad 2020. aastal vaid veidi eelnevale aastale alla (alla 

1%), kuna keskmise pensioni kasv oli kevadel 11%. Sissetulekute kasv jääb 2021. aastal ilmselt 

marginaalseks, kuna pole ette näha ei palgatulu ega pensionide olulist suurenemist.  

Eratarbimise viivad 2020. aastal 5% langusesse lisaks vähenevatele sissetulekutele ka 

eriolukorra aegsed tarbimispiirangud ning ebakindluse tõttu suurenev säästmine. Ebaselgus 

tuleviku ees vähendab kindlasti ka erasektori investeeringuid, mida valitsuse abimeetmed ei 

suuda täielikult kompenseerida. Ekspordi kasv järgib välisnõudluse arengut, mis välisturgudele 

orienteeritud tööstuse suure osakaalu tõttu majanduses on oluliseks majandusarengu 

teenäitajaks. 

Valitsussektoris jääb maksutulude kasv majanduskasvust väiksemaks peamiselt tööturu 

tagasihoidlikuma taastumise tõttu.  Järgneb tabel rahandusministeeriumi suvise 

majandusprognoosi põhiliste näitajatega.  

Tabel 1. Majanduskeskkonda iseloomustavate näitajate prognoos 

 Näitaja 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SKP reaalkasv, % 5,0 -5,5 4,5 3,5 3,0 2,3 

SKP nominaalkasv, % 8,4 -5,6 6,4 6,0 5,8 4,6 

Kaupade ja teenuste eksport 6,2 -8,5 5,8 4,5 3,2 3,0 

Tarbijahinnaindeksi muutus, % 2,3 -0,2 1,4 2,2 2,1 1,9 

Keskmine palk, eurot 1 407 1 422 1 428 1 493 1 565 1 626 

Keskmise palga reaalkasv, % 5,1 1,3 -0,9 2,3 2,6 2,0 

Keskmise palga nominaalkasv, % 7,5 1,1 0,4 4,5 4,8 3,9 

Tööhõive kasv, % 1,0 -2,9 -0,3 0,8 0,8 0,7 

Töötuse määr, % 4,4 7,5 8,0 7,3 6,6 5,9 

Allikas: Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos. 2020. 
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Tabel 2. Sisemajanduse koguprodukti prognoosi komponendid2 2020-2025 (protsenti) 

Näitaja 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Kasvuallikad  

Eratarbimiskulutused 

(sh MTÜd) 

3,1 -4,9 2,7 2,5 1,9 2,0 

Valitsussektori lõpp-

tarbimiskulutused 

3,0 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 

Kapitali kogumahutus 

põhivarasse 

11,0 -10,1 5,1 7,9 9,8 4,1 

Sisenõudlus 4,5 -6,9 4,8 3,3 3,7 2,3 

Kaupade ja teenuste 

eksport 

6,2 -8,5 5,8 4,5 3,2 3,0 

Kaupade ja teenuste 

import 

3,7 -10,5 6,4 4,4 4,2 3,1 

Panus SKP kasvu 
 

Sisemajanduse nõudlus 4,3 -6,6 4,5 3,1 3,4 2,1 

Kaupade ja teenuste 

bilanss 

2,0 1,0 -0,1 0,3 -0,5 0,1 

Lisandväärtuse kasv 
 

Primaarsektor 54,2 -13,5 9,6 2,2 2,1 1,8 

Tööstus -3,2 -8,7 4,5 3,8 3,6 2,4 

Ehitus -8,2 5,4 -4,7 2,8 2,7 2,5 

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

Allikas: Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos. 2020. 

Eesti panga hinnangul taastub majandus ebaühtlaselt nii riigiti, kui ka sektoriti. Viirusepuhangu 

tõttu kõige enam kannatanud teenindussektor väljub madalseisust visalt, samas kui 

tööstussektori kindlustunne on parem ja küsitlusandmete järgi oodatakse tellimuste kasvu. Eesti 

majanduse väljavaade sõltub tervishoiu olukorrast ja sellest lähtuvatest piirangutest. Edasise 

majanduskasvu osas valitseb suur ebakindlus, sest viiruse levikut ja sellega seotud piiranguid 

pole võimalik ette näha. Eesti Pank on oma pronoosis lähtunud, et 2020. aasta III kv lõpus 

hakatakse taas piiranguid karmistama, kuigi uued piirangud saavad tõenäoliselt olema 

kergemakujulised kui kevadel. Samuti eeldatakse, et 2021. aasta keskel leitakse viiruse vastu 

vaktsiin, mis võimaldab majandusel 2021. aasta teises pooles kindlamalt taastuma hakata. Suur 

osa Eesti majanduse nõrkusest prognoosiperioodi alguses on seotud raske olukorraga 

eksporditurgudel.  

Eratarbimist mõjutab tööturu situatsioon ja ebakindlus tuleviku ees, mis paneb tarbimist edasi 

lükkama ja säästmist suurendama. Tööturu olukord halveneb  selle aasta lõpus ja järgmise aasta 

alguses, kuid hakkab siis paranemise suunas liikuma. Palgahüvitise maksmine ja 

 

2 Panus SKP kasvu näitab, kui suure osa majanduskasvust konkreetne valdkond moodustab. Arvutatakse, 

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

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

jagada). 
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koondamiskaitse on praeguseks lõppenud ning aasta lõpus väheneb nõudlus tööjõu järele, seda 

ennekõike turismisektoris, ja tööpuudus selle tulemusena kasvab. Samal ajal hõives osalemine 

ei suurene, kuna vanemate inimeste soovi töötada vähendab kartus viirusesse nakatuda. 

Tööpuuduse kasv aeglustab ka palgakasvu.  

Tabelis 3 toodud näitajad esitlevad Eesti Panga põhistsenaariumit, mille eelduseks on, et viiruse 

levik saadakse 2021. aasta keskpaigas kontrolli alla. Negatiivse stsenaariumi korral on 2021. 

aasta majanduslangus -4,2% ja töötuse määr 14,2%. Positiivse stsenaariumi korral on 2021 

majanduskasv 4,5% ning töötuse määr 6,6%.  

Tabel 3. Eesti Panga majanduse põhinäitajate prognoos 

Näitaja ja periood 2019 2020 2021 2022 

SKP jooksevhindades mld eurodes  28,09  26,72  26,97  28,9 

SKP reaalkasv (%) 4,9 -3,8 0,2  5,4 

tarbijahinnaindeks 2,3  -0,5  0,6  1,6 

ühtlustatud tarbijahinnaindeks  2,3  -0,7  0,5  1,6 

töötuse määr (% tööjõust)  4,4  7,6  10,2  9,1 

keskmine brutokuupalk (EUR)  1407 1429 1463 1523 

brutopalga kasv (%) 7,5  1,6  2,4  4,1 

SKP töötaja kohta püsivhindades  3,6  -0,4  2,1  4,1 

Allikas: Eesti Pank. Rahapoliitika ja Majandus 3/2020. 2020. 

1.1.2 Eesti rahvastik ja tööjõuturg 

Vastavalt Statistikaameti andmetele (andmestik RV021) oli 1. jaanuaril 2020 rahvaarv Eestis 

1 328 976 inimest. Rahvastikust 47,4% on mehed ja 52,6% naised. Mis on võrreldes 2019. 

aastaga 4156 ning võrreldes 2018. aastaga 5687 inimest rohkem. 2019. aastal vähenes rahvaarv 

loomuliku iibe tõttu 1302 inimese võrra, kuid suurenes positiivsest rändesaldost tulenevalt 5458 

inimese võrra. Möödunud aastal sündis 14 099 last, mida on ligi 268 lapse võrra vähem kui 

aasta varem. Summaarne sündimuskordaja3 2019. aastal oli 1,66, aasta varem 1,67 (andmestik 

RV033). Kõige kõrgem oli summaarne sündimuskordaja sel sajandil aastatel 2008 ja 2010 

(1,72) ja kõige madalam aastal 2001 (1,32).  Haridustasemelt on kõige rohkem keskharidusega 

või keskhariduse baasil kutseharidusega inimesi, 45%. Kõrgharidusega või keskeriharidusega 

inimesi on 35,47%. Vanuserühmade lõikes on kõige rohkem 30-34-aastaseid, keda on 7,62%. 

Näiteks 15-19-aastaseid on juba tunduvalt vähem, vaid 4,73%.  

Ka 2019. aastal oli rändesaldo positiivne (andmestik RV0213U), mis teeb viis järjestikust 

aastat. Eestisse asus elama 18 259 inimest ja lahkus 12 801 inimest. Võrreldes 2018. aastaga 

suurenes nii sisse- kui väljaränne. Meeste rändesaldo oli endiselt suurem kui naiste oma.  

 

3 Summaarne sündimuskordaja – keskmine elussündinud laste arv naise kohta tema elu jooksul, kui kehtiksid 

kindla aasta sündimuse vanuskordajad. Arvutatakse vaadeldud ajavahemiku sündimuse vanuskordajate alusel. 
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2019. aastal oli 15-74-aastaste tööhõive määr 68,5%, mis on 0,5% võrra kõrgem, kui 2018. 

aasta näitaja. Töötuse määr oli 2019. aastal väga madalal tasemel ehk 4,5%, mis oli 0,9% võrra 

väiksem, kui 2018. aastal. Keskmine palk oli 2019. aastal 1407 eurot ehk 9,7 eurot kõrgem kui 

aasta varem. 2019. aastal oli kõige rohkem inimesi hõivatud töötlevas tööstuses. Täpsemalt 

annab hõivest tegevusalade lõikes ülevaate järgnev tabel.   

Tabel 4. Hõivatud tegevusalade lõikes 2019. aastal 

Tegevusala (EMTAK 2008) 
Hõivatute arv 

(tuh inimest) 
Osakaal (%) 

Töötlev tööstus 121,2 18,05% 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste 

remont 86,1 12,83% 

Haridus 61,6 9,18% 

Ehitus 58,4 8,70% 

Veondus ja laondus 50,3 7,49% 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 42,5 6,33% 

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 40,7 6,06% 

Info ja side 32,3 4,81% 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 31,5 4,69% 

Majutus ja toitlustus 29,5 4,39% 

Haldus- ja abitegevused 23,7 3,53% 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 21,3 3,17% 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 20,2 3,01% 

Muud tegevusalad 14,9 2,22% 

Finants- ja kindlustustegevus 12,3 1,83% 

Kinnisvaraalane tegevus 11,7 1,74% 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga 

varustamine 5,7 0,85% 

Mäetööstus 4,6 0,69% 

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 2,8 0,42% 

Tegevusalad kokku 671,3 100% 

Allikas: Statistikaamet, andmestik TT02001.  

Seoses viiruse levikuga ja leviku piiramisega alanud majanduskriisiga sattus tööturg tugeva 

löögi alla, kuid kiiresti väljatöötatud töötasu hüvitise tugimeede hoidis ära eelmise kriisiga 

sarnase koondamiste laine. Kriisi tõttu kadus ligikaudu 20 tuhat töökohta, kuid osa sellest on 

praeguseks taastunud. Eriolukorra algusest alates on registreeritud töötute arv suurenenud 

ligikaudu 13 tuhande inimese võrra ning jõudnud 7,6%ni.  

RM hinnangul 2021. aastal väheneb hõive veelgi ja keskmise palga kasv peatub ning töötus 

tõuseb aastakeskmisena 8%-ni. Eesti Panga prognoosis on toodud, et teises kvartalis vähenes 

püsielanike hõive aasta varasemaga võrreldes ~3,6% ning samal ajal kahanes ka väljastpoolt 

ELi värvatud lühiajaliste töötajate hulk. Erasektoris kahanes hõive teises kvartalis keskmisest 

rohkem majutuse ja toitlustuse ning kunsti ja meelelahutuse tegevusalal. Suvekuudel 

stabiliseerus töötus 7-8% vahel. Sügistalvisel hooajal väheneb nõudlus töötajate järele aga taas, 
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seda ennekõike turismisektoris ja sellega vahetult seotud valdkondades. Palgakasv on 

aeglustunud nii erasektoris kui avalikus sektoris, kuid teises kvartalis toimus ka hõive struktuuri 

muutus – kriisi mõjul kadunud töökohtade palgatase oli madalam kui allesjäänute oma. 

Eeldusel, viiruse laialdasem puhang jääb olemata ning vaktsiin jõuab kasutusse 2021. aasta 

keskel, hakkavad ka tööjõunõudlus ning palgatase aasta vältel jõulisemalt kerkima.  

Töötuse väiksemat kasvu võrreldes töökohtade langusega on piiranud ka see, et osa kadunud 

töökohtadest oleks täidetud välismaalastega, kuid viirusest tingitud liikumispiirangute tõttu jäi 

Eestisse tulemata suurusjärgus 6 tuhat lühiajalist töötajat. Samuti on kriisi ajal suurenenud 

mitteaktiivsus, st töö kaotades loobuvad osad inimesed töö otsimisest või ei ole nad suutnud 

täita töötuks registreerimiseks vajalikke tingimusi. Töötamise registri andmetel oli töökohtade 

langus suurim turismiga kõige rohkem seotud majutuses ja toitlustuses, kuid ka töötlevas 

tööstuses, ehituses, veonduses ja laonduses ning hulgi- ja jaekaubanduses. 

Töötukassa poolt makstaval töötasu hüvitisel oli väga oluline roll kriisi mõjude pehmendamisel 

ning see pakkus ettevõtetele abi töökohtade säilitamisel, et piirangute kaotamisel suudaksid nad 

võimalikult sujuvalt oma tegevusega jätkata. Kokku taotles perioodil märts kuni juuni hüvitist 

ca 17,5 tuhat ettevõtet oma 137 tuhandele töötajale ehk iga neljas-viies töötaja sai riigilt tuge. 

Suurim roll hüvitisel oli majutuses ja toitlustuses, kus 80% töötajatest said töötasu hüvitist. 

Hüvitise osakaal oli kõrge ka kunsti, meelelahutuse (40%), töötleva tööstuse (31%), ehituse 

(21%) ning halduse ja abitegevuse (25%) tegevusalades. 

Juunikuu töötasu hüvitisega seotud koondamise keeld, mis kehtis ca 32 tuhandele töötajale, sai 

septembri alguseks täielikult läbi ning lõppenud on ka siseturismi hooaeg, mistõttu võib 

sügiskuudel oodata tööpuuduse suurenemist. Samuti jõuavad kriisi mõjud osadesse 

tegevusaladesse viitajaga, kus senini täideti enne kriisi saadud tellimusi. Seetõttu võib nt 

ehituses, kinnisvaraarenduses ning ka tööstuses oodata lähikvartalitel töötajate arvu 

vähenemist. Prognoosi kohaselt võib tööpuuduse määr suureneda käesoleva aasta lõpuks kuni 

10%ni.  

Tööturu järkjärgulist taastumist oodatakse 2021. aastast alates, kui töökohtade loomine võiks 

järgmise aasta teises pooles taas kasvama hakata. Samas tööturu olukorra täielikku taastumist 

kriisieelsesse seisu prognoos ette ei näe. Tööpuudus jääb kogu prognoosiperioodil 2019. aasta 

tasemest (4,4%) kõrgemaks, ulatudes 2024. aastal 5,9%ni.  

Kriisi mõjul aeglustus palgakasv pea kõigis tegevusalades ning ulatus käesoleva aasta II 

kvartalis 1%ni. Oluline on märkida, et töötasu hüvitis loetakse palga osaks, kuigi selle maksis 

välja Eesti Töötukassa tööandja asemel. Ilma töötasu hüvitiseta oleks palgad olnud languses 

paari protsendi võrra. Maksuameti andmetel oli II kvartalis keskmise palgaväljamakse kasv 4% 

juures, mis tähendab, et langevate hindade tingimustes kasvas palga ostujõud ligikaudu 5% 

võrra ning töötavate inimeste majanduslik seis on veel suhteliselt hea.  
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Käesolevas kriisis on rohkem pihta saanud madalamapalgalised töökohad. Palgalangus oli 

suurim hulgi- ja jaekaubanduses, kuid see oli märkimisväärne ka oluliste tegevuspiirangute 

tõttu kannatavates majutuses ja toitlustuses ning kunsti-, meelelahutuse ja vaba aja ettevõtetes. 

Palgakasv jätkus II kvartalis mõõdukalt kiires tempos nii info ja side tegevusalal kui 

finantssektoris, kus tegevus ei ole kriisi tõttu olulise negatiivse surve alla sattunud. Töötasud 

suurenesid ka avalikus halduses ning riigisektori suure osalusega hariduses ja tervishoius – neid 

tegevusalasid eelarvekärped esialgu ei ähvarda, kuid palgakasv on seal oluliselt aeglustunud. 

Silma jääb põllumajanduse palgakasvu jätkumine ligikaudu 4% juures. Kuna põllumajanduse 

tööjõukulud langesid samal ajal ca 4%, siis võib põhjuseks olla madalamapalgaliste 

hooajatöötajate nappus suvekuudel, mis tõstab statistiliselt keskmist palgataset sektoris.  

Ettevõtteid vaevanud tööjõu nappuse probleem ning sellest tingitud palgatõusu surve jääb nüüd 

kõrgema tööpuuduse tingimustes mõneks ajaks tagaplaanile. Kui viimasel paaril aastal oli 

tööpuudus allpool normaaltaset, mis on meil ca 6% juures, siis tööpuudus tõusis kriisi tõttu 

hüppeliselt ning püsib prognoosi kohaselt üle 6% aastani 2023. Samas on ka selge, et 

struktuurse tööjõupuuduse probleem ehk vajadus kõrgelt haritud oskustöötajate järele ei kao, 

kuna selles kriisis töö kaotanu on suurema tõenäosusega madalamapalgaline inimene. 

Rahandusministeeriumi prognoosis oodatakse käesoleval aastal keskmise palga väikest langust 

aasta teises pooles ning järgmise aasta esimeses pooles. 2021. aasta keskmisena oodatakse 

nullilähedast palgakasvu. 2021. aastal võib oodata palga ostujõu langust ca 1% võrra hinnatõusu 

kiirema taastumise tõttu. Järgnevatel aastatel oodatakse palga ostujõu kasvu üle 2% aastas, mis 

on kooskõlas tööviljakuse arenguga.  

Tabel 5. Tööturu prognoos 2020–2024 (15–74-aastased)  

Näitaja 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Tööhõive (tuh inimest) 671,3 651,9 650,2 655,2 660,4 665,1 

1a. Tööhõive kasv 1,0 -2,9 -0,3 0,8 0,8 0,7 

1b. Tööhõive kasv 

töövõimereformita 

0,7 -2,9 -0,3 0,8 0,8 0,7 

2. Tööpuuduse määr 4,4 7,5 8,0 7,3 6,6 5,9 

2.a Tööpuuduse määr 

töövõimereformita 

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

3. Tööjõu tootlikkuse kasv 

(hõivatute arvu järgi) 

4,0 -2,7 4,8 2,7 2,2 1,6 

4. Keskmise palga reaalkasv 5,1 1,3 -0,9 2,3 2,6 2,0 

4a. Keskmine palk (eurot) 1 407 1 422 1 428 1 493 1 565 1 626 

4b. Keskmise palga 

nominaalkasv 

7,5 1,1 0,4 4,5 4,8 3,9 

Allikas: Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos. 2020.  
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1.2 Pärnu maakonna ja linna rahvastik ning majanduslik keskkond 

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

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

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

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

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

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

laevaliikluses ning Pärnu jõe kaldad pakuvad rohkelt võimalusi puhkamiseks ja loodusturismi 

arendamiseks.  

Pärnu on Eesti kultuurikeskus ja siinseid mitmekesiseid kultuurisündmusi külastab 

hinnanguliselt vähemalt 300 000 inimest aastas. Kultuurisündmuste peamisteks 

korralduspaikadeks on teater Endla, Pärnu Kontserdimaja, Pärnu Muuseum, Nooruse Maja, 

Raeküla Vanakoolikeskus ja Pärnu Keskraamatukogu, milliste kultuuriteenuseid tarbivad nii 

Pärnumaa elanikud kui külalised. Suveõhtutel pakuvad elamusi erinevad vabaõhukontserdid. 

Osavaldades korraldavad kultuurisündmusi Seljametsa Rahvamaja, Audru Kultuuri-ja 

Spordikeskus, Tõstamaa Rahvamaja.  

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

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

Raja ujula jm). Mitmete koolide juures on renoveeritud spordisaale, kus toimuvad nii kehalise 

kasvatuse tunnid kui ka erinevad treeningud. Osavaldades asuvad Paikuse Spordikeskus ja 

Audru spordihoone. Tõstamaal kasutatakse sportimiseks peamiselt Tõstamaa Rahvamaja saali. 

Rahvusvahelist mõõdet aitavad lisada Audru ringrada ja golfikeskused. Erinevaid 

tervispordialasid saab harrastada ka mänguväljakutel ja spordiplatsidel ning hiljuti lisandunud 

välijõusaalides.  

Rahvastikuregistri (RM vahendusel4) andmetel oli 1. jaanuari 2020. aasta seisuga Pärnu linna 

rahvaarv 51 506 inimest. Neist 3802 on lapsed vanuse 0-6 eluaasta (7,38%), 6886 on lapsed 

vanuses 7-18 eluaastata (13,37%), 29 374 on tööealised vanuses 19-64 eluaastat (57,03%) ning 

11 444 inimest (22,22%) on eakad. Eakate osakaal on pidevalt suurenemas. 2018. aastal oli neid 

21,54% ning 2019. aastal 21,81%. Võrreldes riigi keskmistega on Pärnu linnas rohkem eakaid 

(riigis 19,86% vs Pärnus 22,22%) ja lapsi vanuses 7-18 eluaastat (riigis 12,75% vs Pärnus 

13,37%). Võrreldes riigi keskmisega on Pärnus vähem tööealisi (riigis 60,00% vs Pärnus 

57,03%). Laste osakaal vanuses 0-6 eluaastat on riigis Pärnu linnas sama suur (7,38%).  

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

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

Eestis 2019. aastal 56,7 ning 2020. aastal 57,5. Pärnu näitaja on mõlemal aastal kehvem, kui 

 

4 Rahandusministeerium. Tasandus- ja toetusfond 2020. 
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Eestis, 2019. aastal oli määr 63,9 ning 2020. aastal 64,8. On huvitav, et võrreldes riigi 

keskmisega on Pärnus rohkem nii noori, kui ka eakaid. 2020. aastal on Pärnus elanikke vanuses 

kuni 14 aastat 22,30%, riigis keskmiselt 20,04%. Elanikke vanuses 65 ja enam oli riigis 

keskmiselt 16,46%, Pärnu linnas 17,01%. Tööealisi oli riigis keskmisel 64%, kuid Pärnus vaid 

61%.  

Demograafiline tööturu surveindeks näitab tööealise elanikkonna muutusi järgmisel kümnendil, 

see on tööturule sisenejate (5-14 aastased) ning sealt vanuse tõttu väljalangevate inimeste suhe. 

Kui indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt 

vanuse tõttu välja langeb. Statistikaameti andmetel (andmestik RV06U) oli 2019. aastal 

tööturusurveindeks Eestis 0,84 ning 2020. aastal 0,85. Kuigi ka Pärnu linna näitaja on alla 1, 

on siiski seis parem kui riigis keskmisel. 2019. aasta näitaja väärtus on 0,90 2020. aasta oma 

0,91.   

Statistikaameti piirkondliku portaali andmetel 2019. aastal sündis Pärnu linnas 536 inimest ja 

suri 605 inimest. Pärnu linna sisse rändas 2047 inimest ning välja 1713 inimest. Seega loomulik 

iive oli negatiivne, kuid tänu rändele kogu elanike arv suurenes. Rändesaldo (andmestik 

RVR02) oli välisrände arvelt positiivne 334 inimesega. Siserände saldo oli 0. 2018. aastal oli 

välisrände saldo 238 ning siserände oma 70. Seega välismaalt tulijate arv on suurenenud.   

Pikemas vaates on Pärnu linnas ja maakonnas tõenäoline rahvastiku oluline vähenemine5.  

Rändesaldo oli kõige suuremas miinused majanduskriisi järgselt aastal 2010. Peale seda on 

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

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

~120 inimese võrra. Peamiseks Pärnu maakonna negatiivse rändesaldo allikaks on 20–34-

aastased inimesed. Kuna saabunud on uus majanduslanguse periood, on oluline, et ei saabuks 

uut tööealise elanikkonna väljarändamise perioodi, mis võib juhtuda, kui Pärnu linnas turismiga 

seotud ettevõtetes inimesed töötuks jäävad ja asuvad mujalt uut tööd otsima.  

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

laienemine peamiselt ümberkaudsete põllumajandusmaade arvelt. Pärnu suurimaid väljakutseid 

on lastega perede ligimeelitamine, tagamaks linnarahvastiku jätkusuutlikkus. Teiseks oluliseks 

eesmärgiks on toetada vananevat elanikkonda nii, et tervelt elatud aastad võimaldaksid 

vanemaealisel elanikkonnal olla aktiivne tööturul. Samuti on omavalitsusele väljakutseks, 

kuidas moodustada uues omavalitsuses ühisosa, samal ajal arvestades piirkondade erisusi.  

2018. aastal oli riigi SKP 26 036 miljonit eurot (jooksevhindades) (Statistikaamet, andmestik 

RAA0050). SKP elaniku kohta oli 19 695 eurot. Pärnu maakonna6 SKP oli 2018. aastal 1079 

miljonit eurot, mis moodustab riigi SKP-st 4%. Pärnu maakonna SKP elaniku kohta oli 12 559 

eurot, mis on riigi keskmisest 63,8%. Võrreldes 2017. aastaga oli riigi SKP suurenenud 9%, 

 

5 Statistikaameti kvartalikiri 1/2016 – Pärnumaa ja Pärnu linna rahvastikuprognoosid 
6 Pärnu linna SKP-d Statistkaameti andmebaasides ei avaldata 
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samuti ka Pärnu maakonna oma. Riigi SKP elaniku kohta suurenes 2018. aastal võrreldes 2017. 

aastaga 8,4%, kuid Pärnu maakonna oma ~ 9%. 

Tabel 6. Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu riigis ja Pärnu linnas ning brutotulu saajate arv 

Brutotulu saajate arv 2015 2016 2017 2018 2019 

Pärnu linn 19 249 19 379 19 330 19 468 19 488 

 Mehed 8 465 8 627 8 645 8 764 8 663 

 Naised 10 784 10 753 10 685 10 704 10 825 

Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, 

eurot           

Pärnu linn 900 961 1 023 1 090 1 163 

 Mehed 1 026 1 092 1 154 1 222 1 297 

 Naised 800 857 916 982 1 055 

Kogu Eesti 1 013 1 078 1 155 1 234 1 317 

 Mehed 1 155 1 221 1 305 1 386 1 471 

 Naised 888 949 1 019 1 095 1 176 

Brutotulu erinevus mehed/naised Pärnu 1,28 1,27 1,26 1,25 1,23 

Brutotulu erinevus mehed/naised kogu Eesti 1,30 1,29 1,28 1,27 1,25 

Suhe Pärnu/kogu Eesti brutotulu 88,79% 89,22% 88,56% 88,34% 88,31% 

Eesti keskmine brutokuupalk (eur) 1 065 1 146 1 221 1 310 1 407 

Allikas: Statistikaamet, andmestik ST004; Eesti Pank, majanduse põhinäitajad 

Eelnevast tabelist 6 on näha, et Pärnu linna ja riigi palgatöötaja kuukeskmine brutotulu7 

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

Kuu keskmine brutotulu 1163 eurot, mis on 73 eurot ehk 6,7% suurem 2018. aasta kuu 

keskmisest brutotulust. 2019. aastal oli riigi keskmine kuu keskmine brutotulu 1317 eurot ehk 

13,2% suurem kui Pärnu linna oma. Rahandusministeeriumi andmetel oli Pärnu linna 

maksumaksjate arv 2018. aastal 24 856. Maksumaksjate hulka kuuluvad veel lisaks ettevõtete 

TSD vormil näidatule muud füüsilised isikud, kes on saanud tulumaksuga maksustatud tulu. 

Registreeritud töötuid oli 2019. aastal Pärnu linnas 1298 inimest ning Eesti Töötukassa 

andmetel 21.10.2020 seisuga 2001 inimest. Järgneval joonisel 1 on toodud töötuse määr kahel 

eelneval ning käesoleval aastal Pärnu maakonnas. Nagu näha suurenes töötuse määr kohe peale 

eriolukorra algust, vähenes suvekuudel ning on sügisel taas kasvama hakanud olles 21.10.2020 

 

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

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

töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) vormil näidatud sotsiaalmaksuga maksustatava rahalise tasu, 

stipendiumi, toetuse, pensioni jm tasu saajate kuukeskmine arv. Palgatöötaja brutotulu – Maksu- ja Tolliameti 

tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) 

vormil näidatud sotsiaalmaksuga maksustatav rahaline tasu, mida makstakse töötajale või avalikule teenistujale; 

stipendium, toetus ja pension, mida makstakse töö- või teenistussuhte puhul; seaduse või muu õigusakti alusel töö 

eest makstav tasu; tasu, mida makstakse isikule pärast töö- või teenistussuhte lõppemist (v.a töölepingu lõpetamisel 

või teenistusest vabastamisel makstav hüvitis). (vormi TSD lisas 1 tähistatud koodiga 01).  
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seisuga 8,9%. Kusjuures Pärnumaa töötuse määr on kõrgem kui riigi keskmine, mis oli 

21.10.2020 seisuga 7,7%.  

 

Joonis 1. Registreeritud töötuse määr päevade lõikes Pärnu maakonnas. Allikas: Eesti Töötukassa 

veebileht. Registreeritud töötuse päevane statistika. 22.10.2020. 

Pärnu linn osaleb Eesti majanduskeskkonna kujundamisel pea igas tegevusvaldkonnas. Pärnu 

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

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

olulisust regiooni majanduskeskusena. Pärnut tuntakse kuurortlinnana. Siis on pika 

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

Statistikaameti andmetel on Pärnu linna lisandunud 2019. aastal 5 ettevõtet. Kõige rohkem on 

10-49 töötajaga ettevõtteid.  Pärnu linnas asub 3,78% kõikidest ettevõtetest.  

Tabel 7. Pärnu linna ettevõtted töötajate arvu järgi aastatel 2018-2019 

Töötajate arv ettevõtetes 2018 2019 Muutus 

Vähem kui 10 4751 4745 -6 

10-49 259 267 8 

50-249 37 40 3 

250 ja enam 4 4 0 

Kokku 5051 5056 5 

Allikas: Statistikaamet, andmestik ER032 (ettevõtted on jaotatud haldusüksustesse 

kontaktaadressi järgi, statistilisse profiili kuuluvad majanduslikult aktiivsed ettevõtted).   

2020. aasta I kvartalis tasusid Pärnu linna ettevõtteid riiklikke maksu 44,11 miljonit eurot, kuid 

II kvartalis 37,68 miljonit eurot. Tööjõumakse tasuti I kvartalis 28,35 miljonit eurot, kuid II 
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kvartalis 23,50 miljonit eurot. I kvartalis oli käive 416,58 miljonit eurot, II kvartalis 403,86 

miljonit eurot.  

Käibe poolest on kõige suuremad ettevõtted (2020. aasta II kvartali järgi) Scanfil Osaühing, 

Aktsiaselts Wendre, Ruukki Products AS, Metsä Wood Eesti AS ja NOTE Pärnu OÜ. Töötajate 

arvu poolest SA Pärnu Haigla, AS Wendre, Scanfil Osaühing, AQ Lasertool OÜ, Estonia Spa 

Hotels AS.  

Statistikaameti andmetel (andmestik VK24) oli 2019. aastal Pärnu linnas eksportivaid 

ettevõtteid 515 ning Pärnu linna eksport moodustas 2019. aastal 3,61% riigi ekspordist. 

Kaupade import moodustas kogu riigi kaupade impordist 2,1% (väärtuses 332 miljonit eurot) 

ning importivaid ettevõtteid oli 971. Teenuste eksport (andmestik VKT12) moodustas kogu 

riigi teenuste ekspordist 2019. aastal 1,24%. Teenuste import moodustas 2018. aastal kogu riigi 

teenuste impordist vaid 0,74%.  

2 Pärnu linna põhitegevuse tulud ja kulud 

2.1 Põhitegevuse tulud 

Rahandusministeeriumi suvises majandusprognoosis nähakse ette, et perioodil 2021-2024 

kasvab kohalike omavalitsustele laekuv tulumaks keskmiselt 3,8% aastas. 2021. aasta RE 

seletuskirjas on toodud, et 2021. aastal on kohalike omavalitsuste tulud kokku veidi väiksemad, 

kui need olid 2019. aastal (2 270 mln EUR vs 2 262 mln EUR).  

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

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

osa moodustavad maksutulud, millest omakorda enamus laekub eraldistena riiklikest 

maksudest (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks). Kuigi võrreldes 2018. aastaga 

absoluutnumbrites kasvavad maksutulud 2025. aastaks ligikaudu 9,49 miljoni euro võrra ehk 

25%, kasvab maksutulude osatähtsus põhitegevuse tuludes 51,63%lt (2018.aastal) 2025. 

aastaks 56,94%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 2018-2025. Allikas: Pärnu Linnavalitsus 

finantsjuhtimisteenistus. 

 

Joonis 2. Põhitegevuse tulud 2018-2025. Allikas: Pärnu Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus. 
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avaldab linna asutuste toodetavate kaupade ja teenuste pakkumiseks vajalikele sisenditele mõju 

üleüldine hinnatõus, mis avaldab survet ka asutuste pakutavate kaupade ja teenuste 

müügihindade tõusule, kuid sellega strateegiat koostades arvestatud ei ole. Põhimõtteliselt 

tuleks linna hallatavaid asutusi motiveerida oma varasid kasutama omatulude teenimiseks 

juhul, kui ressurssi on rohkem kui vajatakse avalike teenuste osutamiseks.  

2.1.1 Füüsilise isiku tulumaks 

Füüsilise isiku tulumaks moodustab Pärnu linna põhitegevuse tuludest kõige suurema osa. 

Tulumaksu laekumise suurust mõjutab kõige rohkem isikute töötasu ja isikute arv. Pärnu linna 

tulumaksu laekumise osas nähakse ette langust käesoleval aastal, kuna turismiga seotud tulude 

osakaal on siin veidi suurem, kui riigis keskmiselt. Järgmise aasta tulumaks planeeritakse 2019. 

aasta lähedale, kuid veidi madalamaks.  

 Järgnevas tabelis on toodud 2019. aasta Pärnu linna füüsilise isiku tulumaks ja 

maksete/maksumaksjate arv tegevusalade lõikes. Tulubaasi veerg näitab, kui palju Pärnu 

elanike füüsilise isiku tulu deklareeriti erinevates tegevusalades. Andmebaas hõlmab andmeid 

Pärnu maksumaksjate kohta ehk isikud kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Pärnu 

linnas. Seega on andmetes sees ka nö Pärnu sissekirjutusega isikute tulu, kes teenivad selle nt 

Harjumaal või Tori vallas asuvates ettevõtetes.  

Maksete/maksumaksjate osatähtsuse veergu saab vaid tinglikult lugeda, kui maksumaksjate 

arvu, kuna mõned isikud võivad saada tulu mitmelt ettevõttelt ning seega võivad nad olla 

andmebaasis kajastatud topelt. Kuna makseid deklareeritakse iga kuu on tegemist aasta 

keskmise maksete arvu osatähtsusega.  

Tabel 8. Pärnu 2019. aasta deklareeritud füüsilise isiku tulumaksu tulubaas ja maksete 

(maksumaksjate) arv EMTAK tegevusalade osatähtsuse lõikes (nö Pärnu maksumaksjate 

tööandjate tegevusvaldkond) 

EMTAK tegevusalad Valdkonna 

osatähtsus kogu 

tulubaasis 

Maksete 

(maksu-

maksjate) 

osatähtsus 

Töötlev tööstus 20,06% 16,35% 

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 13,52% 14,49% 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste 

remont 

12,09% 11,80% 

Haridus 8,19% 7,23% 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 7,91% 6,34% 

Ehitus 7,90% 6,86% 

Majutus ja toitlustus 4,87% 6,74% 

Veondus ja laondus 4,70% 4,63% 

Haldus- ja abitegevused 4,45% 4,93% 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 2,55% 2,60% 

Info ja side 2,53% 1,81% 
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Finants- ja kindlustustegevus 1,94% 4,97%8 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 1,80% 1,75% 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 1,70% 2,22% 

Kinnisvaraalane tegevus 1,49% 2,95% 

Muud teenindavad tegevused 1,24% 1,89% 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga 

varustamine 

0,89% 0,43% 

Mäetööstus 0,86% 0,50% 

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 0,78% 0,67% 

Täpsustamata 0,54% 0,84% 

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus 0,00% 0,00% 

Kokku 100% 100% 

Allikas: Maksu- ja Tolliameti andmed, Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistuse 

arvutused 

Tabelist selgub, et kõige rohkem tulu füüsilise isiku tulumaksust tuleb Pärnu linnas töötlevast 

töötlusest (20,06%). Ka makseid deklareeriti sellel tegevusalal kõige rohkem (16,35%), kuid 

kuna maksete osakaal on siiski väiksem kui tulu osakaal, tähendab see, et makse suurus on 

keskmisest suurem.  

Järgnevast tabelist selgub, et kõige rohkem Pärnu linna füüsilise isiku tulumaksu tulust tuleb 

äriühingutelt (69,9%) ning äriühingutes on ka kõige rohkem makseid/maksumaksjaid (69,0%). 

Mittetulundusühingutest tuleb 1,7% tulust, kuid maksete/maksumaksjate arv on seal suurem, 

3,5%, mis tähendab, et sissetulekud on mittetulundusühingutes keskmisest väiksemad.  

Tabel 9. Pärnu 2019. aasta deklareeritud füüsilise isiku tulumaksu tulubaas ja maksete 

(maksumaksjate) arv deklareerija liigi osatähtsuse lõikes (nö Pärnu maksumaksja tööandja liik) 

Liik 
Osatähtsus 

tulubaasis 

Maksete 

(maksumaksjate 

arv) osatähtsus 

Avalik sektor  

(sh hallatavad asutused, koolid, lasteaiad jne) 
21,8% 22,0% 

Isikud,  mitteresidendid, muud 0,8% 0,8% 

Mittetulundusühingud 1,7% 3,5% 

Sihtasutused 5,9% 4,6% 

Äriühingud 69,9% 69,0% 

Kokku 100% 100% 

Allikas: Maksu- ja Tolliameti andmed, Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistuse 

arvutused 

 

8 Finants-ja kindlustustegevuse maksete osakaal on ebaproportsionaalselt suur, kuna selles tegevusalas 

deklareeritakse ka hoiuste intressidelt saadud tulu, mille puhul maksete arv on suur, kuid makse suurus on üldjuhul 

väike. Seepärast on ka tulu osakaal suhteliselt väike ja maksete osakaalu ei saa lugeda nagu töötaks 4,97% Pärnu 

maksumaksjatest finants- ja kindlustustegevuse tegevusalal.  
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Rahandusministeeriumi suvises majandusprognoosis on prognoositud töötasude nominaalset 

kasvu järgnevatel aastatel ~0,4-4,8% igal aastal. Niivõrd suured erinevused tulevad peamiselt 

seoses viiruse levikuga seotud majanduslangusest, mil ei kasva ka töötasud. Majanduslangusest 

väljumisel hakkavad üldjuhul suurenema ka töötasud. Ka Eesti Panga prognoosis on numbrid 

sarnased ning mõlemad prognoosid näevad ette ka töötuse suurenemist järgmisel aastal. Küll 

eeldavad mõlemad prognoosid eeldatakse, et viiruse levik saadakse 2021. aastal kontrolli alla.  

Arvestades, et riigi keskmise ja Pärnu linna keskmise töötasu iseloomustab divergents, siis ei 

pruugi Pärnu linnas töötasud samal määral tõusta. Lisaks on Pärnus ka veidi suurem kriisis 

kõige rohkem mõjutatud tegevusala (majutus ja toitlustus) osakaal, mida näitab ka, et töötuse 

määr on Pärnumaal riigi keskmisest veidi suurem. Eelmainitu ei anna alust eeldada, et Pärnu 

linna tulu füüsilise isiku tulumaksust võiks kasvada järgmistel aastatel samas tempos nagu 2018 

vs 2019, seega on tulumaksu laekumine kasv järgnevateks aastateks prognoositud 

tagasihoidlikumas tempos. 

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

mis tõusis 2020. aastal 11,93%-lt 11,96%-le (TMS § 5 lg 1 p 1).  Eelarvestrateegias on eeldatud, 

et KOV-dele edasiantava tulumaksu osa suurus ei muutu.  

2020. aasta põhieelarves oli algselt füüsilise isiku tulumaksu planeeritud 42,23 miljonit eurot, 

2020. aasta lisaeelarvega muudeti eelarve 38,9 milj peale. 2019. aasta täitmine oli 40,03 miljonit 

eurot. Võrreldes 2018. aastaga kasvab tulumaksu laekumine 9,48 miljonit ehk 26,17%. 

Füüsilise isiku tulumaksu osatähtsus põhitegevuse tuludest kasvab 48,88lt % (2018. aastal) 

54,50%ni.  

2.1.2 Maamaks 

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

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

sõltub riigi poolt kehtestatud maa maksustamishinnast maamaksu tsoonis ja maamaksu määrast, 

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

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

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

% maa maksustamishinnast aastas. Kohaliku omavalitsuse volikogul on õigus diferentseerida 

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

sihtotstarvete liikidest. Maamaksu määramise aluseks olev maksustamishind on kehtestatud 

2001. aastal riigi poolt teostatud hindamise alusel. 

Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemislepingu kohaselt maamaksumäära ühinevates 

omavalitsustes ei tõsteta ja maamaksumäär on diferentseeritud maa hinnatsoonide ja 

katastriüksuste sihtotstarvete liikide kaupa. Seetõttu ei ole eelarvestrateegias kavandatud 

maamaksumäärade muutmist lähitulevikus. Maamaksu tuluks on kavandatud Pärnu linna 2020. 

aasta eelarves 1 619,86 tuhat eurot. 
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2.1.3 Kohalikud maksud  

Kohalike maksude kehtestamise aluseks on kohalike maksude seadus. Kohalike maksude 

seadus võimaldab omavalitsustel kehtestada 6 kohalikku maksu: reklaamimaks, teede ja 

tänavate sulgemise maks, parkimistasu, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks ja 

lõbustusmaks. Pärnu linnas rakendatakse kolme kohalikku maksu: reklaamimaks, teede ja 

tänavate sulgemise maks ning parkimistasu.  

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

perioodil lisandud avaliku tasulise parkimisala hulka ka rannapiirkond. Kuna külastajate hulka 

mõjutab ilm, mõjutab see ka linna tulu parkimistasust.   

2020. aasta eelarves moodustavad kohalikud maksud 0,52% Pärnu linna põhitegevuse tuludest. 

Reklaamimaks moodustab 0,14%, teede-ja tänavate sulgemise maks 0,04% ning parkimistasu 

0,33% linnaeelarve tuludest. Kuigi osakaal vahepeal suureneb, jääb aastaks 2025 kohalike 

maksude osakaal endiselt 0,52% põhitegevuse tuludest.  

2.1.4 Kaupade ja teenuste müük 

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

perioodil kavandatud väiksemana võrreldes 2019. aasta eelarve täitmisega. Tulud on kõige 

väiksemaks planeeritud 2020. aastal, kui seoses viiruse leviku tõkestamisega kehtisid piirangud 

ning lasteaedades, huvikoolides, kultuuri- ja spordiasutustes käimine ning ühistranspordi 

kasutamine olid raskendatud. Seetõttu vähenesid ka tulud lasteaedade ja huvikoolide 

osalustasudest, kultuuri- ja spordiasutuste ning ühistranspordi piletitulust. Järgnevatel aastatel 

on tulud kaupade ja teenuste müügist kerges tõusutrendis, jäädes küll 2025. aastal 302 tuh euro 

võrra väiksemaks, kui 2019. aasta täitmine (9 929 tuh eurot).  

Peamine põhjus, miks linna asutuste toodetavate kaupade ja teenuste müügist saadavat tulu on 

küllaltki raske suurendada on asjaolu, et paljudele avalikele teenustele on seadusandlikul 

tasandil kehtestatud piirangud (nt haridusteenuste müük teistele omavalitsusüksustele, lasteaia 

osalustasu jne) ning paljud teenused on suunatud hinnatundlikule elanikkonnale. Teisest küljest 

avaldab linna asutuste toodetavate kaupade ja teenuste pakkumiseks vajalikele sisenditele mõju 

üleüldine hinnatõus, mis avaldab survet ka asutuste pakutavate kaupade ja teenuste 

müügihindade tõusule, kuid sellega strateegiat koostades arvestatud ei ole. Põhimõtteliselt 

tuleks linna hallatavaid asutusi motiveerida oma varasid kasutama omatulude teenimiseks 

juhul, kui ressurssi on rohkem kui vajatakse avalike teenuste osutamiseks. Kaupade ja teenuste 

müük moodustab strateegiaperioodil, aastatel 2021 kuni 2025, põhitegevuse tuludest 11,48-

12,17%.   

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

haridusasutuste majandustegevus. Sinna alla kuuluvad nt lasteaedade ja huvikoolide 

osalustasud ning tulu teiste omavalitsuste poolt kulude katmises osalemisest.  
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Joonis 2. Pärnu linna põhitegevuse tulud 2019. aasta eelarves. Allikas: 

finantsjuhtimisteenistus 
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Eelarvestrateegias on tasandus-ja toetusfondi toetusi kavandatud 2020. aasta tasemel (v.a 

toetusfondi kaudu tulnud erakorralised toetused seoses COVID-19 põhjustatud kriisiga). 

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. Ka 2021. aasta riigieelarves on 2021. aasta 

tasandusfondi koondnumbrid kavandatud samal tasemel 2020. aastaga ning langus on 

toetusfondis, kuid 2020. aastal maksti ka erakorralist toetust toetusfondi kaudu.  

 

Joonis 2. Tasandus ja toetusfond liigiti. Allikas: Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus 
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tavaliselt lisanduvad nii tuludesse, kui ka kuludesse – ehk tulemit ei mõjuta, ei ole neid toetusi 

strateegiasse planeeritud.  Järgenvas tabelis 1 on toodud muud eelarvestrateegias kavandatud 

siht-ja mittesihtotstarbelised toetused, mis on tõenäolised.  

Tabel 10.  Saadavad toetused 2021-2025 (tuhandetes eurodes) 

Toetuse andja Toetuse otstarve 2021 

prognoos 

2022 

prognoos 

2023 

prognoos 

2024 

prognoos 

2025 

prognoos 

Haridus- ja 

teadusministeerium 

Aineühendused, 

olümpiaadid, 

õpilasühendused 

52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 

Haridus- ja 

teadusministeerium 

Lasteaednike 

koolitus 
18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 

Spordikoolituse ja 

 -Teabe SA 

Treenerite 

tööjõukulude 

toetus 
142,22 142,22 142,22 142,22 142,22 

PRIA Toidutoetused 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 

Majandus- ja 

kommunikatsioonimi

nisteerium 

Sõitjate veo toetus 

laevaliinil 

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

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks 

kuludeks 
341,63 341,63 341,63 341,63 341,63 

Kultuuri-

ministeerium 

Linnaorkestri 

tegevustoetus 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Kultuuri-

ministeerium 

Keskraamatukogu 

tegevustoetus 
272,01 272,01 272,01 272,01 272,01 

Pärnu maakonna 

omavalitsused 

Ühistranspordi 

korraldamine 
326,00 326,00 326,00 326,00 326,00 

Pärnumaa 

Omavalitsuste Liit 

Loomade 

varjupaiga teenus 
12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

Tõstamaa Keskkool Õpilaskodu teenus 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

Tegevustoetused 663,51 663,51 663,51 663,51 663,51 

2.2 Põhitegevuse kulud  

Põhitegevuse kulud moodustuvad personalikuludest, majanduskuludest, antud toetustest ja 

muudest kuludest, sealhulgas suurima osa neist moodustavad personalikulud ja neist omakorda 

suurima osatähtsusega on lasteaedade ja koolide personalikulud. Põhitegevuse kulude hulka ei 

arvata kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse  kohaselt investeeringuid ja 

laenude tagasimakseid ning intressikulusid. Linna jätkusuutliku arengu tagab plaanipärane ja 

sihikindel arendus- ja investeerimistegevus, samas tuleb kanda intressikulu ja hoida 

laenukoormus normi piirides. Vahendid selleks saavad pikemas perspektiivis tulla ainult 

positiivse tegevustulemi arvelt, mis omakorda tähendab, et tegevuskulud peavad olema pikas 

perspektiivis väiksemad kui tegevustulud.  
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Joonis 3. Põhitegevuse tulud ja kulud tuhandetes eurodes 2018-2025.a. Allikas: Pärnu Linnavalitsus 

finantsjuhtimisteenistus. 

Linna eelarvestrateegias on kavandatud põhitegevuse kulude suurenemine perioodiks 2021-

2025. Võrreldes 2018. aastaga kasvavad põhitegevuse kulud 2025. aastaks ca 14,96 miljoni 

euro võrra ehk 24,42% võrra. 

Tabel 11. Põhitegevuse tulude ja kulude muutus aastatel 2017-2025  

  

2018 

täit-

mine 

2019 

täit-

mine 

2020 

põhi-

eelarve 

2021 

prog-

noos 

2022 

prog-

noos 

2023 

prog-

noos 

2024 

prog-

noos 

2025 

prog-

noos 

Põhitegevuse 

tulud 
74 096 79 320 80 054 77 622 78 794 80 448 82 108 83 860 

Muutus (%-

des) 
 -  7,05% 0,93% -3,04% 1,51% 2,10% 2,06% 2,13% 

Põhitegevuse 

kulud 
61 187 68 093 72 308 71 402 72 123 73 393 74 745 76 127 

Muutus (%-

des 
 -  11,29% 6,19% -1,25% 1,01% 1,76% 1,84% 1,85% 

Oma 

finantseerimis-

võimekus 
1,21 1,16 1,11 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10 

THI (%-des) 3,4 2,29 -0,20 1,39 2,19 2,13 1,9 - 

Allikas: Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus, Rahandusministeerium. 
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Joonis 4. Põhitegevuse kulude struktuur tuhandetes eurodes (2018-2025). Allikas: 

finantsjuhtimisteenistus 

Kõige suurema osa põhitegevuse kuludest moodustavad tööjõukulud, 2020. aastal 42 810 tuhat 

eurot ehk 59,10%. Kõige suurema osa tööjõukuludest moodustavad haridusvaldkonna 

tööjõukulud, 74,37%. RESis perioodil 2021-2024 on eesmärgina kirjas hoida õpetajate 

palgataset praegusel tasemel. 2020. aastal kehtiv üldhariduskooli õpetaja alampalk on 1315 

eurot. Pärnu linnas on lasteaia õpetaja palk seotud üldhariduskooli õpetaja alampalgaga. Eriti 

oluline on siin aspekt, et üldhariduskoolide õpetajate töötasu rahastatakse 100% riigi 

toetusfondi vahenditest, kuid lasteaia õpetaja puhul vaid ~10-12%. Lasteaiaõpetajate palkade 

puhul on omavalitsuse panus palju suurem. Seega muutused õpetajate palgamäärades 

mõjutavad linna eelarvet oluliselt, kuna sellega seotud lasteaiaõpetajate töötasusid rahastatakse 

suures osas kohalikust eelarvest. Kuna RESis on planeeritud hoida 2020. aasta palgataset, on 

see nii planeeritud ka Pärnu linna eelarvestrateegias. 

Hetkel Eestis kehtiv üldine alampalk on 584 eurot kuus. Kuna Eesti Tööandjate Keskliidu ja 

Eesti Ametiühingute Keskliidu varasema kokkuleppe järgi kinnitatakse alampalga määr 

vastavalt Eesti Panga suvises majandusprognoosis toodud keskmisele palgale. Kokkulepe näeb 

ette, et järgmise aasta alampalk kinnitatakse tasemele, mis on 40% keskmise palga pronoosist. 

Kuna Eesti Panga prognoos nägi ette töötasu langust määral, mis oleks kaasa toonud ka 

alampalga langetamise, siis on üldine suundumus, et alampalka järgmiseks aastaks ei alandata, 

vaid külmutatakse. Seega ei ole praegu ka seoses alampalga muutusega strateegias lähemateks 

aastateks töötasude tõusu arvestatud.  

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

vahendid toetuste jaoks 2021. aastal Tartu Ülikooli Pärnu kolledžile (200 tuh). Suure osa 

moodustavad toetused erinevatele kultuuri- ja  haridusasutustele (~77%). Samuti on planeeritud 

vahendid, et tagada raamlepinguga kultuuriüritusi. Planeeritud summad on toodud järgnevas 

tabelis 7.  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Eraldised 2 678 3 011 3 371 3 442 4 176 4 176 4 218 4 260

Antud toetused 1 889 2 094 2 553 2 300 2 255 2 267 2 289 2 312

Tegevuskulud 20 305 22 508 23 706 22 484 22 484 22 934 23 393 23 860

Tööjõukulud 36 316 40 480 42 810 43 175 43 208 44 016 44 845 45 695
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Tabel 12. Pärnu linna kultuuri-ja spordiürituste toetamiseks sõlmitud raamlepingute mahud 

(tuh eurodes) 

 Üritused 2021 2022 2023 2024 

Kultuuriüritused 167,90 113,90 122,10 100,10 

Spordiüritused 21,00 21,00 21,00 21,00 

Allikas: Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus ning kultuur-ja sporditeenistus 

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 eelarvestrateegiaks on eelkõige linnavalitsuse poolt koostatud investeeringute kava 

aastateks 2021-2025. Perioodiks 2021-2025 on planeeritud 85,02 miljoni euro ulatuses 

investeeringuid (sh investeeringuteks antavad toetused). Üheks kulukamaks objektiks on 

kindlasti Pärnu uue silla ehitamine ja projekteerimine. Pärnus linnas perioodil 2020-2024 

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

valitsemisfunktsioonide lõikes on kavandatud investeeringud järgneval joonisel 4.  

 

Joonis 5. Kavandatud investeeringud valitsemisfunktsioonide lõikes 2020-2025.a. Allikas: Pärnu 

Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus. 
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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. 

Kiirmüüki, 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 keskkonnaprogramm, 

hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm ja mõned teised. 

Riigieelarvest rahastavate investeerimistoetuste kõrval on välisvahendite kaasamise 

võimaluseks Euroopa Liidu (edaspidi EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid 

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

vähendada arenguerinevusi Euroopa regioonide vahel ning tõsta EL kui terviku 

konkurentsivõimet maailmaturul. Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste 

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

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

Eelarvestrateegiaga on kujundatud valmisolek siseriiklike, Euroopa liidu ja muude 

rahvusvaheliste programmide vahendite kaasamiseks Pärnu linna arendus- ja 

investeerimistegevuse finantseerimiseks. 

4 Pärnu linna finantseerimistegevus 

Linna finantseerimistegevus peab võimaldama põhitegevuse ning investeerimis- ja 

arendustegevuse häireteta rahastamise püsides kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise 

seaduses sätestatud netovõlakoormuse piirmääras ja täites maksekohustusi tähtaegselt.  

Finantseerimistegevus jaotatakse kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt 

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

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

faktooringkohustuste täitmine ning emiteeritud võlakirjade lunastamine. 

Pärnu linna laenude võtmist reguleerivad kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ning 

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

aastaselt positiivse põhitegevuse tulemi ning hoidma netovõlakoormuse (kohustuste ja 

likviidsete varade vahe) individuaalse piirmäära raames. Individuaalne piirmäär sõltub 

finantsvõimekusest ning võib olla vahemikus 60%-100% põhitegevuse tuludest.  
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Pärnu linna kavandatavast finantseerimistegevusest annab täpsema ülevaate eelarvestrateegia 

lisas 1 esitatud tabel.  

Linna eelarvestrateegias on kavandatud perioodil 2020-2025 võtta kohustusi (laen, kapitalirent) 

52 467,54 tuhande euro ulatuses ja tagasi maksta kohustusi 33 799,06 tuhande euro ulatuses. 

Vajadusest tagada investeerimistegevuses kavandatud investeeringute finantseerimine on 

eelarvestrateegias kavandatud perioodil 2021-2025 võtta uusi laene 18 668,48 tuhande euro 

ulatuses. 

5 Finantsdistsipliini tagamise meetmed 

5.1 Ülevaade Pärnu linna sõltuvate üksuste majanduslikust olukorrast 

5.1.1 SA Pärnu Haigla 

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

keskhaiglana. Haigla põhitegevuseks on ööpäevaringsete ambulatoorsete, päevaravi- ja 

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

rehabilitatsiooni- ning teiste tervishoiuteenuste osutamisega seonduvate teenuste osutamise 

kindlustamine abivajajatele. Haigla on ka 9 brigaadiga kiirabipidaja. Pärnu Haigla veretalitus 

korraldab doonorlust oma teeninduspiirkonnas, toodab verekomponente haigla tarbeks ja 

turustab neid ka teistele raviasutustele ning verekomponentide tootjatele. Pärnu haigla on 

õpetava haiglana õppe- ja praktikabaasiks Tartu Ülikooli arst-residentidele, 

tervishoiukõrgkoolide ja teiste kõrgkoolide üliõpilastele ning muude haridusasutuste 

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

kellele lisanduvad teiste maakondade lähivaldade, eelkõige Läänemaa patsiendid. Väga oluline 

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

teenindajana.  

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

auditikomitee.  

2019. aastal iseloomustas haigla tööd piiratud 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 ning abivajajatele kvaliteetsete tervishoiuteenuste 

osutamine mahus, mis vastaks patsientide vajadustele. Eesti Haigekassaga sõlmitud 

raviteenuste osutamise lepingu maht polnud SA Pärnu Haigla jaoks 2019. aastal kaugeltki 

piisav, kuid abivajajad said sellest hoolimata ravi vastavalt kliinilistele näidustustele. Üle 

haigekassaga sõlmitudlepingu mahu osutati tervishoiuteenuseid 3,2 miljoni euro ulatuses. 

Haigekassa tasus nende eest vastavalt lepingule koefitsientidega 0,3 statsionaarse töö eest ning 

koefitsiendiga 0,7 osaliselt ambulatoorse töö ja päevaravi teenuste eest.  
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2019. aastal kasvasid perearstidele osutatavate e-konsultatsiooni, logopeedi ja psühholoogi 

teenusete mahud. Jätkati onkoloogilisi haigusi põdevatele patsientidele keemiaravi teenuste 

osutamist haigla päevaravi osakonnas, mis teeb Pärnumaa patsientidele ravi oluliselt 

mugavamaks ja kättesaadavamaks. Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga koostöös on alustatud 

hematoloogiliste patsientide spetsiifilise raviga, mis oli Pärnu patsientidele seni kättesaadav 

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

osutamine. Keskuse tegevust toetasid Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Sotsiaalministeerium. 

2019. aastal lõppes esmatasandi tervisekeskuse ehitus, mille maksumuseks kujunes 5,55 

miljonit eurot käibemaksuta. Struktuurifondi vahenditest toetab riik projekti 1,92 miljonit euro 

ulatuses. SA Pärnu Haigla muude põhivarade investeeringute maht oli 1,1 miljonit eurot ilma 

käibemaksuta (2018. aastal 873 tuhat eurot). 94 tuhat eurot (2018. aastal 38 tuhat eurot) 

moodustasid kapitaliseeritud ehitus-remonditööd. Arendusprojektide realiseerimiseks on 

eelnevalt kaasatud võõrvahendeid laenuna summas 11,6 miljonit eurot. Laenu tagasimakse 

perioodiks on planeeritud 10 aastat. Tagasimakseid alustati 2014. aasta juulist ja 2019. aasta 

lõpu seisuga oli laenujäägi suuruseks 7,9 miljonit eurot. 2020. aastal on laenu tagasimakse 

summaks 1,3 miljonit eurot. Ettevõtte pikaajalise finantsprognoosi alusel võib väita, et nii laenu 

tagasimaksmise perioodil kui ka edaspidi on haigla tegutsemine jätkusuutlik. 

2019. aasta tulem on SA Pärnu Haiglal 1,7 miljonit eurot. Eelarves planeerituga võrreldes on 

tulem tunduvalt positiivsem. 

Ka 2020. aastal on jätkuvalt SA Pärnu Haigla olulisemaks prioriteediks teeninduspiirkonna 

elanikele ja abivajajatele ning Pärnu linna külalistele kvaliteetsete tervishoiuteenuste 

osutamine. Mitmekesistame tervise edendusega seotud teenuseid, pakkudes inimestele 

kvaliteetseid tervist hoidvaid ning taastavaid teenuseid taastusravi- ja heaolukeskuses. 2020. 

aasta oluliseks tegevuseks on koostöös perearstidega esmatasandi tervisekeskuse käivitamine 

ja teenuste arendamine.  

Tabel 13. SA Pärnu Haigla finantsnäitajad aastatel 2016-2019 (tuh eurodes) 

BILANSS 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Käibevarad 9 915 10 824 11 174 8 771 

Põhivarad 29 210 29 504 29 808 32 637 

Varad kokku 39 125 40 328 40 983 41 408 

Lühiajalised kohustised 5 649 5 896 6 741 7 046 

Pikaajalised kohustised 10 040 10 535 9 073 7 526 

Netovara 23 436 23 897 25 169 26 837 

Kohustised ja netovara 

kokku 39 125 40 328 40 983 41 408 

TULEMIARUANNE        

Tegevustulud 36 309 38 771 43 287 48 118 

Tegevuskulud -36 676 -38 202 -41 912 -46 358 

Tegevustulem -367 569 1 375 1 760 

Finantstulud ja kulud -128 -108 -103 -92 

Aruandeaasta tulem -495 461 1 272 1 668 



31 

Tabel 14.  SA Pärnu Haigla eelarvestrateegia aastatel 2020-2025 (tuh eurodes) 

Eelarvestrateegia 

2018 

täit-

mine 

2019 

täit-

mine 

2020 

prog-

noos 

2021 

prog-

noos 

2022 

prog-

noos 

2023 

prog-

noos 

2024 

prog-

noos 

2025 

prog-

noos 

PÕHITEGEVUSE 

TULUD 
42 503 46 936 50 651 53 325 55 522 57 380 59 698 62 083 

Kaupade ja teenuste 

müük 
41 797 46 574 49 942 52 596 54 774 56 612 58 895 61 244 

Saadud toetused 154 142 413 417 421 424 441 458 

Muud tulud (v.a 

materiaalse vara 

müük ja 

intressitulud) 

551 221 296 311 328 345 362 381 

PÕHITEGEVUSE 

KULUD 
39 058 43 039 48 433 49 391 50 881 52 314 54 644 57 048 

Tööjõukulud 25 579 28 500 31 444 32 356 33 294 34 226 35 972 37 767 

Majandamiskulud 11 772 11 772 12 718 13 977 14 501 14 981 15 393 15 885 

Muud tegevuskulud  1 706 1 822 3 012 2 534 2 605 2 695 2 787 2 891 

PÕHITEGEVUSE 

TULEM 
3 445 3 897 2 218 3 933 4 642 5 066 5 054 5 036 

INVESTEERIMIS-

TEGEVUS 
-2 430 -5 058 -3 002 -2 081 -2 082 -2 202 -2 288 -2 424 

Materiaalsete ja 

immateriaalsete 

varade müük (+) 

10 2 0 0 0 0 0 0 

Materiaalsete ja 

immateriaalsete 

varade soetamine ja 

renoveerimine (-) 

-3 159 -6 148 -3 023 -2 000 -2 000 -2 150 -2 250 -2 400 

Tulud 

sihtotstarbelistest 

toetustest põhivara 

soetamiseks (+) 

774 1 180 100 0 0 0 0 0 

Finantstulu (+)  1 0 0 0 0 0 0 0 

Finantskulu (-) -103 -93 -79 -81 -82 -52 -38 -24 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 

investeeringute osas  

47 -273 0 0 0 0 0 0 

EELARVE 

ÜLEJÄÄK/PUUDU

JÄÄK 

1 014 -1434 -784 1853 2560 2864 2766 2611 

FINANTSEERI-

MISTEGEVUS 
-1 164 -1 164 -1 462 -1 547 -949 -1 759 -1 252 -1 172 
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Kohustuste 

suurenemine (+) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Kohustuste 

vähenemine (-)  
-1 164 -1462 -1547 -949 -1759 -1252 -1172 -1000 

MUUTUS KASSAS 

JA HOIUSTES  
-485 -2 226 -2 396 849 777 1 594 1 564 1 581 

MUUTUS 

NÕUETES JA 

KOHUSTUSTES  

-336 397 -65 -55 -24 -18 -30 -31 

Kassa ja hoiused 

kokku 
6 130 3 904 1 508 2 356 3 133 4 727 6 291 7 872 

Netovõla- 

koormus (%) 
10,4% 11,1% 11,9% 7,9% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5.1.2 OÜ Kümblus 

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

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

Saunakülastusi 2019 aastal oli 23 1456 ja need jagunesid järgnevalt: 

-  sooduspiletiga külastused 78,6%, 

-  täispiletihinnaga külastused 17,1%, 

-  peresaunade külastused 4,3%. 

2019. aastal oli müügitulu kokku 114 117 eurot, tulu vähenemine võrreldes 2018 aastaga 4%.. 

Müügitulu jagunes järgnevalt: 

• saunateenuse osutamine 84,9 % 

• kaubamüük 13,3 % 

• renditulu 1,8 % 

Äritegevuskulud kokku olid 174 272 eurot, kulude vähenemine võrreldes 2018 aastaga 19,2 %. 

2019 aasta kuludest moodustasid: 

• kauba, materjali, teenuse ja muud kulud 35,6 % 

• tööjõukulud 48,6 % 

• põhivara kulum ja väärtuse langus 13 % 

• muud kulud 2,8 % 

OÜ Kümblus kasum 2019 aastal 19 755 eurot. Kasumi näitajat mõjutas oluliselt Pärnu linnalt 

saadud sihtfinantseerimine varade soetamiseks. Tulu varade sihtfinantseerimisest oli 39 910 

eurot. 

2019 aastal juhtis ettevõtet neljaliikmeline nõukogu, kelle töötasu oli 290 eurot. Ettevõttel on 

üks juhatuse liige, kes täidab tegevjuhi kohustusi ja kelle töötasuks oli arvestatud 11 869 eurot. 
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Peale ümberehitustööde lõppu on ettevõttes 6,4 ametikohta, taandatuna täistööajale. Töötajatele 

on arvestatud töötasu 51 186 eurot. 

2019 aasta veebruaris lõpetati OÜ Kümblus remondi- ja ehitusetööd. Saun töötab maja 

kesklinna poolses osas, sissekäiguga Karja tänavalt. Remondi-ja ehitustööde käigus uuendati 

ventilatsioonisüsteemi. Riietusruumis paigaldati põrandaküte ja ruum sisustati uute 

riietuskappidega. Samuti tehti remonti ning ehitustöid pesuruumis ja leiliruumides, 

kassaruumis, töötajate puhkeruumis. 

Ringkoridoris, puhkenurgas ja abiruumides paigaldati veekütteradiaatorid, vahetati välja 

pumbakaevud. Välja ehitati ka lisa kanalisatsioon Karja tänavale. Käesoleval ajal on 

saunakülastajatele avatud üldsauna osa naistele ja meestele ülepäeviti: neljapäevast 

pühapäevani. Peresaunad töötavad sauna lahtioleku aegadel 

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks on: 

• linnasaunas täna pakutav sotsiaalteenus on elanikonnale väga vajalik ja sihtgrupp on 

olemas. Ettevõtte jätkab paindlikku hinnapoliitikat;  

• OÜ Kümblus eesmärk on saunateenuse jätkamine koostöös kohaliku omavalitsusega; 

• ettevõttele on oluline suutlikus tähtaegselt täita lühiajalisi kohustusi ning tagada 

töötajatele õiglane töötasu.  

Tabel 15. OÜ Kümblus finantsnäitajad aastatel 2016-2019 (tuh eurodes) 

BILANSS 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Käibevara  13 6 31 2 

Põhivara  965 946 974 991 

Varad kokku  978 952 1005 992 

Lühiajalised kohustused  14 17 44 12 

Netovara  964 935 961 980 

Kohustused ja netovara kokku  978 952 1005 992 

TULEMIARUANNE        

Tegevustulud  185 190 242 194 

Tegevuskulud  -202 -219 216 174 

Tegevustulem  -17 -29 26 20 

Finantstulud ja kulud  0 0 0 0 

Aruandeaasta tulem  -17 -29 26 20 

Tabel 16. OÜ Kümblus eelarvestrateegia aastatel 2021-2025 (tuh eurodes) 

Eelarvestrateegia 
2018 

täitmine 

2019 

täitmine 

2020 

prog-

nos 

2021 

prog-

noos 

2022 

prog-

noos 

2023 

prog-

noos 

2024 

prog-

noos 

2025 

prog-

noos 

Põhitegevuse 

tulud 
167,03 144,63 129,98 140,41 140,41 146,60 159,00 159,00 

Kaupade ja 

teenuste müük 
104,43 98,92 73,96 94,58 88,04 83,74 83,74 83,74 

Saadud toetused 57,66 40,00 52,12 41,37 47,77 59,26 71,66 71,66 
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Muud tulud  4,94 5,71 3,90 4,46 4,60 3,60 3,60 3,60 

Põhitegevuse 

kulud 
168,77 142,05 129,98 140,41 140,41 146,60 159,00 159,00 

Põhitegevuse 

tulem -1,74 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investeerimis-

tegevus 28,67 -28,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eelarve ülejääk/ 

puudujääk 26,93 -26,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muutus kassas ja 

hoiustes 23,82 -26,97 -8,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes -3,11 -0,88 -8,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kassa ja hoiused 

kokku 26,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

5.1.3 SA Tõstamaa Mõis 

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

Sihtasutuse eesmärk on Tõstamaa mõisahoonete ja territooriumi haldamise ja remondi 

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

seatud eesmärgiks arendada mõisaansamblis turismialast tegevust, toitlustust ning vara 

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

Aruandeaastal oli peamiseks tegevuseks mõisamajas, kui kultuurimälestises, ekskursioonide 

korraldamine koos giiditeenuse- ning majutusteenuste pakkumine ning ürituste korraldamine ja 

tellimusürituste läbiviimine. 2019. aasta suvekuudel oli Tõstamaa mõisas avatud infopunkt 

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

meie piirkonna kohta. 

Mõisahäärberi keldriruumidesse on rajatud kaks muuseumi: koduloomuuseum ja 

kinoajaloomuuseum. Kinomuuseumi algatusel jätkati mõisasaalis kinoõhtute korraldamisega. 

Seoses Tõstamaa valla ühinemisega Pärnu linnaga läks poole aasta pealt Käsitöökeskuse 

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

ringid liideti Pärnu Kunstikooliga ja neist sai Pärnu Kunstikooli Tõstamaa Maja. 2019. aasta 

algusest tegutsevad täiskasvanute ringid MTÜ Tõstamaa Käsitöökeskus all. Koostöö SA 

Tõstamaa Mõisaga jätkub remonditud ja sihtasutuse bilansis oleva käsitöösalongi töös 

hoidmisel. 

Nii, nagu 2018 aastal oli ka 2019 aastal sihtasutuses kaks töölepinguga töötajat ja suvekuudel 

töötasid Tõstamaa Keskkooli turisminduse eriala õpilased mõisas giididena. Palgakulud kokku 

olid 2019 aastal 10 184 eurot ja 2018 aastal 9 910 eurot. Sihtasutuse tegevust juhib 

üheliikmeline juhatus ja kolmeliikmeline nõukogu. 2019. aastal juhatuse ja nõukogu liikmete 

tööd ei ole tasustatud 
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Tabel 17. SA Tõstamaa Mõis finantsnäitajad aastatel 2016-2019 (tuh eurodes) 

BILANSS 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Käibevara  5 19 21 21 

Põhivara  415 483 467 472 

Varad kokku  420 502 488 473 

Lühiajalised kohustused  5 32 2 1 

Netovara  415 470 486 472 

Kohustused ja netovara 

kokku  420 502 488 473 

TULEMIARUANNE        

Tegevustulud  45 116 93 46 

Tegevuskulud  -62 -61 -78 -60 

Tegevustulem  -17 55 15 -14 

Finantstulud ja kulud  0 0 0 0 

Aruandeaasta tulem  -17 55 15 -14 

 

Tabel 18. SA Tõstamaa Mõis eelarvestrateegia aastatel 2021-2025 (tuh eurodes) 

Eelarvestrateegia  

2018 

täit-

mine 

2019 

täit-

mine 

2020 

prog-

noos 

2021 

prog-

noos 

2022 

prog-

noos 

2023 

prog-

noos 

2024 

prog-

noos 

2025 

prog-

noos 

Põhitegevuse tulud 93 46 70 70 74 75 77 78 

Kaupade ja teenuste müük 32 19 40 40 43 44 45 46 

Saadud toetused 60 27 30 30 31 31 32 32 

Muud tulud 0 0 0 0 0 0 0 0 

Põhitegevuse kulud 61 45 65 65 69 70 72 73 

Põhitegevuse tulem 31 1 5 5 5 5 5 5 

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

Eelarve ülejääk/puudujääk 31 0 0 0 0 0 0 0 

Finantseerimistegevus -30 0 0 0 0 0 0 0 

Muutus kassas ja hoiustes 14 1 0 0 0 0 0 0 

Muutus nõuetes ja kohustustes 13 0 0 0 0 0 0 0 

Kassa ja hoiused kokku 17 18 18 18 18 18 18 18 

5.1.4 OÜ SuFe 

OÜ SuFe on 1997 a. loodud äriettevõte mis kuulus 100 % Tõstamaa vallale. Alates 01.01.2018 

on haldusreformi tulemusel uueks omanikuks Pärnu linn. OÜ SuFe loomise ja tegutsemise 

põhimõte on olnud läbi aastate - müüa omanikule ja Tõstamaa piirkonna inimestele kvaliteetset 

ja soodsa hinnaga ühisveevärgi teenust ja soojusenergiat. 

2019. aastal valmis Pootsi külas pumbamaja ja septik-imbväljak, ehitati uued trassid ja 

ühisvõrku ühendati hooldekodu, korterelamud, Pootsi mõis ja kaks eramaja ning pood. Võrku 

antav vesi vastab kehtestatud nõuetele. Tõhela ja Männikuste külas rekonstrueeriti 
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amortiseerunud reoveepuhasti septik-imbväljakuks ja rekonstrueeriti amortiseerunud 

kanalisatsiooni- ja veevõrk. Tulemuseks on elanikele nõuetekohane tarbevesi. 

Võidetud haljastustööde hanke tulemusel suurenes 2019. aastal haljastustööde maht.  

2019.a. oli OÜ SuFe põhitegevusalad samad, mis ka eelnevatel aastatel - soojusenergia 

tootmine ja -müük, tarbevee võtt, puhastamine ja müük, heitvee ärajuhtimine ja puhastamine, 

olmeprügi äraveo organiseerimine, suvekuudel on oluliseks tegevusalaks muruniitmine. 

2019.a. toodeti kokku 1 162 Mwh soojusenergiat. Sellest müüdi 965 Mwh. Tarbijate 

energiasäästlik käitumine (majade soojustamine ja soojussõlmede paigaldus), on vähendamas 

soojusenergia müüki, mis avaldab survet soojusenergia hinnale. Hinnatõusu tegi sisseostetav 

kütus, millest tulenevalt SuFe OÜ korrigeeris kooskõlastatult Konkurentsiametiga hinnavalemi 

alusel soojusenergia müügihinda. 2020.a. tegevus jätkub, käibemahtu võib mõjutada nn 

koroonakriis. 

Tarbevett pumbati ligikaudu 25 000 m3. Heitvett puhastati 60 000 m3 ja juhiti tagasi 

loodusesse. Toimus osakapitali suurendamine veebruaris 2019 aastal. Pärnu Linnavalitsuse 

korraldusel suurendati osakapitali 62 488 euro võrra. Pärast OÜ SuFe osakapitali suurendamist 

on osaühingu osakapitali suuruseks 143 640 eurot. 

OÜ SuFe-s oli 2019. aastal 3,5 palgalist töötajat, arvestatud töötasusid kokku: 33 086 eurot  

Tabel 19. OÜ SuFe finantsnäitajad aastatel 2016-2019 (tuh eurodes) 

BILANSS 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Käibevara  30 32 97 41 

Põhivara  517 460 504 663 

Varad kokku  547 492 601 704 

Lühiajalised kohustused  54 36 68 32 

Pikaajalised kohustused 24 18 0 0 

Netovara  469 438 533 672 

Kohustused ja netovara 

kokku  547 492 601 704 

TULEMIARUANNE     

Tegevustulud  152 139 167 245 

Tegevuskulud  -168 -168 -145 -168 

Tegevustulem  -15 -29 21 77 

Finantstulud ja kulud  -3 -2 -1 -1 

Aruandeaasta tulem  -18 -31 20 76 
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Tabel 20. OÜ SuFe eelarvestrateegia aastatel 2021-2025 (tuh eurodes) 

Eelarvestrateegia  

2018 

täit-

mine 

2019 

täit-

mine 

2020 

prog-

noos 

2021 

prog-

noos 

2022 

prog-

noos 

2023 

prog-

noos 

2024 

prog-

noos 

2025 

prog-

noos 

Põhitegevuse tulud 167 245 138 131 132 132 133 133 

Kaupade ja teenuste müük 120 122 138 131 132 132 133 133 

Saadud toetused 47 122 0 0 0 0 0 0 

Muud tulud 0 0 0 0 0 0 0 0 

Põhitegevuse kulud 117 132 124 125 126 126 127 127 

Põhitegevuse tulem 50 112 14 7 7 7 6 6 

Investeerimistegevus 2 -132 -14 -2 -7 -7 -6 -6 

Eelarve ülejääk/puudujääk 52 -20 0 5 0 0 0 0 

Finantseerimistegevus -7 -7 -7 -4 0 0 0 0 

Muutus kassas ja hoiustes 32 -23 -7 0 0 0 0 0 

Muutus nõuetes ja kohustustes -14 3 0 0 0 0 0 0 

Kassa ja hoiused kokku 34 11 4 4 4 4 4 4 

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 2018-2025. 

6 Kokkuvõte 

Pärnu linna eelarvestrateegia põhieesmärgiks Pärnu elukeskkonna jätkuv parandamine, tagades 

erinevate linnaelu valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Investeerimistegevuses 

on oluline efektiivne välisrahastuse kaasamine. Investeerimisobjektide rohkus tingib vajaduse 

rahastada osa investeeringuid laenuvahenditest. Laenukoormus on hoitud mõõdukast ning see 

ei halvenda linna finantsvõimekust. 

Põhitegevuse kulude kasv on hoitud minimaalne. See võimaldab põhitegevusest tekkivaid 

vahendeid suunata investeeringuteks. Kogu eelarvestrateegia perioodil on põhitegevuse tulem 

vähemalt 8% põhitegevuse tuludest.  




