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Sissejuhatus 
Tallinna eelarvestrateegia 2014–2017 koostamise lähtealuseks on strateegia „Tallinn 2030”, 

eelnõu „Tallinna arengukava 2014–2020”, riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–

2013 ning majandusarengu prognoosid aastani 2017. 

Tallinna linn on eelarvestrateegiat koostanud alates 2001. aastast. 2010. aastal jõustus kohaliku 

omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS), millega kehtestati eelarvestrateegia 

koostamise kohustus kõigile kohaliku omavalitsuse üksustele. 

Vastavalt KOFSile koostatakse eelarvestrateegia arengukavas püstitatud eesmärkide 

saavutamiseks. Eelarvestrateegias tuleb esitada kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku 

olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks, samuti eelarvestrateegia vastuvõtmisele 

eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta eeldatavad ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad 

põhitegevuse kulud, olulisemad tegevused investeeringute osas, investeeringute kogumaksumuse 

prognoos ja võimalikud finantseerimisallikad, eeldatav finantseerimistegevuse maht ning 

likviidsete varade muutus, informatsioon eelarvestrateegia perioodiks kavandatavatest kohalike 

maksude ja maamaksu muudatustest. Lisaks kohaliku omavalitsuse üksuse enda andmestikule 

peab seaduse kohaselt eelarvestrateegias andma ülevaate ka kohaliku omavalitsuse üksuse ja 

temast sõltuvate üksuste
1
 majandusolukorrast, sh avaldama arvnäitajad, mis on vajalikud 

põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks. Samuti kohaliku omavalitsuse 

üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse
2
 põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus 

eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks 

prognoositav põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus iga aasta lõpu seisuga. Strateegias võib 

lisaks avaldada ka muud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise korraldamiseks olulist 

informatsiooni. 

Eeltoodust lähtudes on struktureeritud ka linna eelarvestrateegiadokument. Linna eelarvestrateegia 

hõlmab nelja eelseisvat eelarveaastat ning andmeid nii linna enda kui ka linna sõltuvate üksuste 

kohta. 

Majandusprognoosidest, Euroopa Liidu uuel rahastamisperioodil Eestile eraldatavate võimalike 

vahendite ja prioriteetide kohta kättesaadavast informatsioonist ning eelmise ja jooksva aasta 

tegelikest tulemustest lähtudes on kavandatud linna eelarvetulud strateegia perioodiks ning võttes 

arvesse linna arengukava strateegilisi eesmärke ja linna kulude struktuuri ning prognoositavat 

põhitegevuse tulemit on kavandatud nii kulude kui ka investeeringute võimalikud indikatiivsed 

mahud ja võõrfinantseerimise vajadus eelseisvatel aastatel. 

Strateegia koostamise lähtealused 

Ülevaade majandusarengutest 

Linna majandusarengut mõjutavad tegurid 

Tallinna linn on suurim Eesti omavalitsusüksus. Tallinnas elab 31% Eesti elanikkonnast. 

2012. aastal oli Tallinnas majandustegevuse registrisse kantud 45,8 tuhat ettevõtet, mis moodustab 

42% Eestis registreeritud ettevõtete arvust. Siin toodetakse ligi 49% Eesti sisemajanduse 

kogutoodangust, koos pealinnaregiooniga ca 60%. Elaniku kohta on sisemajanduse kogutoodang 

ligi 17 tuhat eurot aastas, mis on 152% Eesti keskmisest tasemest. 

                                                 
1 raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus, kes on saanud kohaliku 

omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole 
tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10% 

vastava aasta põhitegevuse tuludest. 
2 kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus. 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=118878&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122012004
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122012004
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Veel tänaseni annavad linnale ennast tunda majanduslanguse järelmõjud ning seda võimendanud 

riigi keskvalitsuse poolsed omavalitsuste tulubaasi kärped. Sellele vaatamata on Tallinn suutnud 

siiski toime tulla ning pakkuda linlastele vajalikke meetmeid ja teenuseid nende toimetuleku 

tagamiseks. 

Linna majandusarengut mõjutavad mitmed sise- ja välistegurid. Nimetatud kogumisse kuuluvad 

näiteks nii üldise majanduskeskkonna, rahvastiku, ettevõtluskeskkonna, tööhõive, hariduse, 

eluasemepoliitika kui ka logistika tulevikuarengutega seonduv. Linna majandusarengu mõjurite 

üksikasjalikum käsitlus on toodud Tallinna arengukavas 2014–2020, mistõttu on siinkohal 

kontsentreeritult ära toodud vaid olulisemad võimalikud arengud fiskaalaspektist lähtuvalt. 

Eesti omavalitsuste rahastamine 

Eesti omavalitsuste rahastamissüsteemi iseloomustab olematu finantsautonoomia, mistõttu 

kohalike omavalitsuste, sh Tallinna areng sõltub otseselt ja oluliselt riigi kesktasandil tehtavatest 

fiskaalpoliitilistest otsustustest, seda nii tulu- kui ka kulubaasi osas. 

Eesti omavalitsussüsteemi rahastamise puudustele on juhtinud tähelepanu Riigikohtu üldkogu, kes 

oma 16.03.2010 otsusega nr 3-4-1-8-09 tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks selliste 

õigustloovate aktide andmata jätmise, mis eristaksid kohaliku omavalitsuse üksusele kohaliku elu 

küsimuste otsustamiseks ja korraldamiseks ette nähtud rahalised vahendid riiklike kohustuste 

täitmiseks mõeldud vahenditest ning näeksid ette kohaliku omavalitsuse üksusele seadusega 

pandud riiklike kohustuste rahastamise riigieelarvest. Kuigi Riigikohtu otsused on üldkohustusliku 

jõuga ka seadusandjale, ei ole Riigikogu mõistliku aja jooksul kohtu otsust täitnud ega ka 

pöördunud Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga algatada otsuse täitmiseks vajalike eelnõude 

koostamine. 

Ka Euroopa Liidu Nõukogu äsjane soovitus, milles käsitletakse Eesti 2013. aasta riiklikku 

reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Eesti ajakohastatud stabiilsusprogrammi (2012–2017) 

kohta ning mis tugineb Euroopa Komisjoni talituste hinnangule, nendib, et teenused, mida 

kohalikud omavalitsused on seadusega kohustatud pakkuma, on enamikus sektorites, eriti 

pikaajaliste hooldusteenuste, peredele suunatud toetusteenuste, tervishoiuteenuste ning haridus- ja 

transporditeenuste sektoris puudulikud. Komisjoni hinnangul on see tingitud kohalike 

omavalitsuste vähesest haldussuutlikkusest ning asjaolust, et nende tulud ja vastutus ei ole 

tasakaalus, samas ei ole keskvalitsus seni koostanud elujõulist kava kohalike haldusasutuste 

tegevuse parandamiseks. Euroopa Liidu Nõukogu soovitab Eestil võtta ajavahemikus 2013–2014 

kasutusele vajalikud meetmed kohalike omavalitsuste tulude ja neile pandud vastutuse 

tasakaalustamiseks ning kohaliku tasandi avalike teenuste kvaliteedi tagamiseks. 

Vastavalt riigieelarve seadusele määratakse kohalike omavalitsuste tasandusfondi suurus ja jaotus 

kindlaks kohaliku omavalitsuse üksuste ning kohalike omavalitsuste liitude volitatud esindajate ja 

Vabariigi Valitsuse esindajate vahelise kokkuleppe alusel. Nimetatud läbirääkimiste tulemusel 

saavutatud kokkulepe peaks seaduse mõtte kohaselt olema aluseks ka kohaliku omavalitsuse 

üksusele seadusega pandud riiklike kohustustega seotud kulude katmiseks riigieelarvest 

eraldatavate vahendite arvestusel ja eraldamisel ning üldisemalt kogu omavalitsuste tulubaasi 

kujundamisel. Kahjuks on viimastel aastatel süvenenud suundumus, kus sisulist kokkulepet ei 

sünni ja läbirääkimiste pooled jäävad omavalitsuste tulude ja nendele pandud vastutuse osas 

vastandlikele seisukohtadele. Tegelikkuses on välja kujunenud olukord, kus omavalitsuste 

rahastamisega seonduvad küsimused otsustab ühepoolselt keskvalitsus juba riigi eelarvestrateegia 

menetlemise käigus enne läbirääkimiste sisulist lõppemist, mistõttu puudub omavalitsuste liitude 

volitatud esindajate ja Vabariigi Valitsuse esindajate vahelistel läbirääkimistel sisuline väljund 

ning läbirääkimisi peavad valitsusasutused formaalse kaasamise tagamiseks. 

Nii ei näe riigi eelarvestrateegia 2014–2017 ette omavalitsuste tulubaasi sisulisi muutusi, 

rääkimata positiivsetest arengutest omavalitsuste rahastamise osas. Aastaks 2017 ei ole 

riigieelarvest eraldatavate vahendite mahu kasvu võrreldes 2013. aastaga sisuliselt kavandatud 

(muutus kokku vaid 2 miljonit eurot). Riigi eelarvestrateegia eeldab, et kohalike 

omavalitsusüksuste tekkepõhine defitsiit, mis 2012. aastal ulatus 39 miljoni euroni, jääb ka 

perioodiks 2013–2017 samale tasemele. Lahendusena näeb riigi eelarvestrateegia ette, et 

omavalitsusüksused suurendavad selle katmiseks oma kohustusi, ehk siis püüavad toime tulla 

laenu võtmise toel. 
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Eeltoodust võib järeldada, et hoolimata Eesti Vabariigi Riigikohtu otsusest ja Euroopa Liidu 

Nõukogu soovitustest, ei kavanda keskvalitsus vähemalt aastani 2017 mitte mingisuguseid 

meetmeid, mis aitaks paremini tasakaalustada kohalike omavalitsuste tulusid ja neile pandud 

ülesandeid, kohustusi ja vastutust ning võimaldaks tagada avalike kvaliteetsete teenuste pakkumist 

kohalikul tasandil. 

 

Majanduskeskkonna arengud riiklikul tasandil 

Tuleb nentida, et ka Eesti üldise majanduskeskkonna väljavaated käesoleva strateegiaga hõlmatud 

perioodil ei ole viimaste arengute valguses väga julgustavad. Käesoleva aasta esimeses kvartalis 

Eesti majanduskasv aeglustus. Aastases võrdluses kujunes kasvuks vaid üks protsent ja eelneva 

kvartaliga võrreldes oli majandus protsendi jagu languses. Tegemist on tõsise ohumärgiga, sest 

viimati enne tänavuse aasta esimest kvartalit vähenes sisemajanduse kogutoodang kvartali 

võrdluses 2009. aasta kolmandas kvartalis. See oli viimase majanduslanguse põhi ning pärast seda 

hakkas majandus taastuma. 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni äsja avaldatud kevadine majandusprognoos (OECD 

Economic Outlook) ennustab Eestile tänavuseks majanduskasvuks vaid 1,5% (sügisprognoos oli 

3,7%). Seda on kaks korda vähem kui Rahandusministeeriumi kevadprognoosis, mis ennustas 

Eestile 3% majanduskasvu. Kuigi nii OECD kui ka Rahandusministeeriumi 2014. aasta 

prognoosid ühtivad, (mõlemad prognoosivad 3,6% majanduskasvu) põhineb OECD prognoos 

eeldusel, et selle aasta teises pooles paranevad välistingimused ning tööturu olukord, rõhutades 

seejuures, et töökohtade kiirele tekkele avaldab järjest enam negatiivset mõju sobivate oskustega 

inimeste leidmine, palgatõususurve ning vananev rahvastik. 

Nimetatud kontekstis tuleks tõsiselt arvesse võtta välisanalüütikute poolt korduvalt rõhutatud 

asjaolu, et Eesti suurimaks makromajanduslikuks probleemiks on kasvav väljaränne. Möödunud 

aastal lahkus riigist 10 900 inimest ehk koguni 4600 võrra enam kui varasemal aastal. Tegu oli 

suurima riigist lahkumisega viimase kümne aasta jooksul, mis avaldab tööturule mõju nii lühemas 

kui pikemas perspektiivis. Töötajate puudus on juba praegu peamine põhjus, miks paljud 

ettevõtted ei saa laieneda. Nimetatud asjaolu tuleb kindlasti arvestada hinnangu andmisel Eesti ja 

ka Tallinna majanduskeskkonna tulevaste aastate arengutele. 

Kahjuks ei ole Eesti riigieelarvet suudetud kohandada lähtudes muutunud olukorrast. Vajalikke 

olulisi struktuurseid muudatusi kuludes ei ole suudetud ellu viia. Vaadates paindlikkuse 

seisukohast plaanitavaid riigieelarve kulusid, on prognooside kohaselt olukord muutumas pigem 

halvemaks, sest nö vabalt kasutatavate vahendite osakaal iga aastaga väheneb. See tähendab, et 

olemasolevate kohustuste ja õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks ja kulude katmiseks 

vajaminev kulude osa eelarves on jätkuvalt kasvamas. Kui 2012. ja 2013. aastal moodustavad n-ö 

mittefikseeritud kulud eelarve kogukuludest vaid veidi üle neljandiku, siis 2017. aastaks jääb 

selliste kulude osakaal juba tunduvalt alla neljandiku. 

Jätkusuutlikkuse seisukohast on murettekitav ka üha süvenev tendents, kus oluline osa riigieelarve 

kulutustest kaetakse välisabi ja ühekordsete tulude arvelt. Viimaste aastate riigieelarve tuludest on 

pea viiendiku moodustanud välisabi ja ühekordsed tulud (näiteks 2012. aastal moodustasid 

ainuüksi saadud välistoetused riigieelarve tuludest 18,9%). 

Arvestades Eesti majanduse väiksust, on valitsussektori ostudel oluline mõju ka üldisele 

majanduskeskkonnale. Samas on Eesti valitsussektor viimastel aastatel omavahendite nappuse 

tõttu suutnud teostada investeeringuid vaid kasutades selleks peaasjalikult Euroopa Liidu (edaspidi 

EL) erinevate fondide kaasabi. Perioodil 2008–2012 moodustasid valitsussektori investeeringud 

11–14% riigi kogukuludest. Seoses välistoetuste programmiperioodi vahetumisega langeb 

2014. aastast investeeringute osakaal järsult 7%–8%-ni valitsussektori kogukuludest, säilitades 

sama taseme 2017. aastani. Uue EL 2014–2020 struktuurivahendite perioodi toetustest suunatakse 

aastatel 2014–2017 investeeringutesse hinnanguliselt 582 miljonit eurot. Eeldatavalt kasutatakse 

esimese nelja aasta jooksul üksnes kuni 18% kogu perioodi vahenditest (indikatiivne maht 

3,2 miljardit eurot), sest projektide käivitamine eeldab mahukaid ettevalmistusi. Tõenäoliselt on 

valitsussektori investeeringute langus siiski oluliselt sügavam, kui Rahandusministeerium oma 

prognoosides ette näeb. Põhjuseks, miks nimetatud prognoosid suure tõenäosusega ei täitu, seda 

vähemalt omavalitsuste tasandil, on eelarvevahendite ülim pingelisus, mis on ka viimastel aastatel 
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võimaldanud omavalitsustel peaasjalikult teostada valdavalt vaid neid investeeringuid, mis on 

leidnud kaasrahastust EL erinevate fondide toel. Arusaamatuks jääb Rahandusministeeriumi 

prognoos omavalitsuste investeeringute kasvu kohta aastatel 2014–2017. On ülimalt 

vähetõenäoline, et 2014. aastal, kus kogu valitsussektori ulatuses võetakse kasutusele vaid 

32 miljonit eurot EL 2014–2020 struktuurivahendite perioodi toetustest, suudavad omavalitsused 

ise investeerida enam kui aastatel 2012–2013 ja seda olukorras, kus 2013. aasta hüppeline 

omavalitsuste investeeringute mahu kasv oli seotud EL rahastamisperioodi lõppemisega ja 

suuremate väljamaksetega investeeringute lõpetamisel. 

Joonis 1. Valitsussektori investeeringud (mln eurot). Allikas: Rahandusministeerium 

 

Majanduskeskkond ja omavalitsused 

Eeltoodut arvesse võttes võib suure tõenäosusega eeldada, et omavalitsuste tulubaasis positiivseid 

muutusi lähiaastatel pigem ette näha ei ole. Seda eeldust on arvesse võetud ka käesoleva linna 

eelarvestrateegia koostamisel. 

Eesti omavalitsused on oma tulevikuprognoosides tunduvalt pessimistlikumad, kui keskvalitsus 

seda riigi eelarvestrateegias ette näeb. Võrreldes viimase majanduskriisieelse 2008. aastaga on 

kohalike omavalitsuste põhitegevuse tulud tervikuna vähenenud 5,6%, sh maksutulud 7,6%. See 

on tunduvalt enam kui riigieelarve tulude vähenemine. Nõrgast tulubaasist tingituna ei ole 

omavalitsused olnud võimelised suurendama kulutusi avalike teenuste osutamiseks samas 

proportsioonis hindade kasvuga, mis kahtlemata avaldab mõju pakutavate teenuste kvaliteedile. 

Riigi õigusaktidest tulenevad muudatused on kaasa toonud kohalike omavalitsuste poolt 

sisseostetavate teenuste, kaupade, energiakandjate ning teiste sisendite ning seeläbi ka igapäevaste 

majandamiskulude olulise kasvu. Nii on kohalike omavalitsuste kulud kasvanud seoses 

käibemaksumäära ja aktsiiside tõstmisega, töötuskindlustusmakse määra tõstmisega, elektrihinna, 

taastuvenergia tasu ja ülekandetasu tõusuga jpm. Tarbijahinnad on võrreldes 2007. aastaga 

kasvanud 22,8%, sh 2012. aastal 3,9%. Pidev hinnatõus on suurendanud nii elanike, kohalike 

omavalitsuste kui ka lõpptarbijate jooksvaid põhitegevuse kulusid. 2013. aastal toimunud 

energiaturu avamise tagajärjel kõigile tarbijatele kasvavad Tallinna linna asutuste elektrikulud 

arvestuslikult 20–30% sõltuvalt hinnapaketist. 
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Keskvalitsuse „õhukese riigi poliitika” ning omavalitsuste alarahastamise tulemusena ei ole 

paljudes Eesti regioonides inimestel võimalik enam saada avalikke teenuseid, mis sunnib inimesi 

lahkuma kas välismaale või ümber asuma suurematesse linnadesse. Kui 2012. aasta alguses elas 

rahvastikuregistri andmetel Harju maakonnas 41,7% Eesti elanikest, siis seniste trendide põhjal 

võib eeldada, et aastaks 2015 moodustab Harjumaa rahvastik Eesti kogurahvastikust 

ligikaudu 43%. Harjumaa kõrval on kasvamas veel vaid Tartu maakonna rahvastik. 

Majandusarengud Tallinnas 

Tallinna linnas elas 2013. aasta alguse seisuga rahvastikuregistri andmeil 419 830 inimest, 

2012. aastaga suurenes elanikkond 3686 inimese võrra. Kiire kasv on jätkunud ka 2013. aasta 

esimeses pooles – 1. juuni seisuga oli Tallinnas elanikke juba 426 503. Tallinna elanikkond kasvab 

paljuski tänu sellele, et linn on ka kriisiaastatel püüdnud säilitada heal tasemel linna teenused ning 

tegeleda aktiivselt ka tööturumeetmete rakendamise ja linna keskkonna atraktiivsuse 

suurendamisega, pakkudes linna elanikele mitmeid meetmeid ja vajalikke teenuseid toimetuleku 

tagamiseks. 

Arvestades asjaolu, et linna olulisim sissetuleku allikas on üksikisiku tulumaks, omab linna elanike 

arvu kasv positiivset mõju ka linna tuludele. Strateegiaga hõlmatud perioodil jätkub Tallinnas 

tulusaajate arvu kasv, seda nii seoses uute töökohtade loomisega kui ka riigisisese rändega. 

Tallinnas kasvab tulusaajate arv kiiremini kui Eestis keskmiselt, tulenevalt jätkuvast Eesti elanike 

ümberasumisest Tallinna ja Harjumaale. Lisaks registreerisid rahvastikuregistris end Tallinna 

elanikuks paljud inimesed, kes juba aastaid tegelikult elasid ja töötasid Tallinnas seoses linna 

elanikele 2013. aasta algusest rakendatud ühistranspordi 100%-lise soodustusega. Selle valdav 

mõju tulumaksu kasvule avaldub aga alles 2014. aastast, kuna tulumaksu jaotamisel 

omavalitsusüksuste vahel võetakse aluseks rahvastikuregistris märgitud elukoht 1. jaanuari 

seisuga. Samas tuleb aga arvestada ka jätkuva trendiga tulu saajate arvu vähenemisel seoses 

elanike õppima, elama ja tööle asumisega välismaale. Eeldatavalt suureneb tulu saajate arv 

Tallinnas 2013. ja 2014. aastal 1–2%, edaspidi aga kasv aeglustub. Samas on Tallinna tulusaajate 

arvu kasv siiski tunduvalt kõrgem kui Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga prognoosides Eestile 

keskmisena arvestatud 0,5–0,4% tööhõive kasv. Oodatav keskmise palga kasv Tallinnas on 

strateegiaga hõlmatud perioodil 5–6% aastas. 

Linlaste arvu kasv tähendab linnale ühelt poolt küll tulude kasvu, kuid samal ajal tuleb arvestada 

ka vajadusega pakkuda suurenenud elanikkonnale vajalikke avalikke teenuseid, seda enam, et 

lisaks tulusaajatele registreerib end linna elanikuks ja asub linna elama ka üha enam 

potentsiaalseid abivajajaid. See aga avaldab survet linna eelolevate perioodide kulutustele. 

Ülevaade linna 2012. aasta majandustulemustest 

Linna auditeeritud 2012. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kohaselt oli linna 

konsolideerimisgrupi (s.o linn koos 8 tütarettevõtja, 15 valitseva mõju all oleva sihtasutuse ja 

1 mittetulundusühinguga) bilansimaht seisuga 31.12.2012 1304 miljonit eurot. Aruandeaasta 

tegevustulud olid 602 miljonit eurot, tegevuskulud 618 miljonit eurot. Tulem enne amortisatsiooni 

oli 65 miljonit eurot. 

Linna arvestusüksuse põhitegevuse tulud olid 2012. aastal 563 miljonit eurot, põhitegevuse kulud 

522 miljonit eurot ning põhitegevuse tulem 41 miljonit eurot. 

2012. aasta lõpetasid linna arvestusüksusesse kuuluvad linna konsolideerimisgrupi üksused 

järgmiste tulemustega: 

Tabel 1. Linna arvestusüksusesse  kuuluvate sõltuvate üksuste majandusnäitajad 2012. aastal (tuhat 

eurot) 

 Põhitegevuse Investee-

rimis- 

Tulem Võlakohus-

tused 

Netovõla-

koormus 

 

tulud kulud tulem tegevus 

  

tuhat € % 

AS Ida-Tallinna Keskhaigla 68 857 69 235 -378 -8 925 -9 303 15 750 15 692 22,8 

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla 39 567 37 962 1 605 -3 734 -2 129 10 130 9 940 25,1 

SA Tallinna Lastehaigla 19 683 18 944 739 -166 573 

   Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse OÜ 446 446 0 

 

0 

   SA Lutreola 82 77 5 -4 1 

   SA Õpilasmalev 339 327 12 -4 8 
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Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA 33 109 -76 

 

-76 

   
Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi 

Haldamise SA 776 766 10 75 85 

   SA Tallinna Kultuurikatel 715 1 084 -369 -20 -389 

   SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus 161 148 13 

 

13 

   SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus 85 103 -18 

 

-18 

   SA Tallinna Televisioon 3 028 2 855 173 

 

173 

   SA Tallinna Vene Muuseum 112 131 -19 

 

-19 

   Tallinna Linnatranspordi AS 

(edaspidi TLT AS) 39 208 36 699 2 509 -5 210 -2 701 33 673 32 071 81,8 

Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise 

AS (liidetud TLT AS-iga) 10 266 8 487 1 779 -264 1 515 

   Termaki Autopargi AS 1 177 1 046 131 -134 -3 

   Tallinna Linnahalli AS 546 501 45 

 

45 

   SA Vene Lütseum 1 1 0 

 

0 

   SA Keskkonnakogu 53 47 6 

 

6 

   MTÜ Keskkonnateenused 50 57 -7 

 

-7 

   
Tallinna kui omavalitsusüksuse bilansimaht 2012. aasta lõpus oli 1 175 miljonit eurot, linna 

tegevustulud olid kokku 457 miljonit eurot ja tegevuskulud 472 miljonit eurot. Eelmise aasta lõpu 

seisuga oli linnal bilansis materiaalset põhivara kokku 957 miljoni euro väärtuses. Linna 

põhitegevuse tulem ehk tulem enne amortisatsiooni kasvas aastaga oluliselt – 28 miljonilt eurolt 

44 miljoni euroni. Ka investeerida suutis linn ligi 1,7 korda enam kui 2011. aastal. Oluline on selle 

juures, et 2012. aastal sai linn kõigi oma tegevuste rahastamisega hakkama laenuvahendeid 

kaasamata, mille tulemusena linna laenukohustuste kogumaht vähenes aastaga 15 miljoni euro 

võrra. Linna netovõlakoormus oli eelmise aasta lõpul vaid 45,2% linna põhitegevuse tuludest. 

Linna eelarvepoliitilised eesmärgid 
Linna eelarvepoliitilised eesmärgid on linna finantsmajanduse pidepunktid, millest lähtudes 

toimub ka linna üldisem juhtimine ja otsustuste tegemine. Linna eelarvepoliitilised eesmärgid 

lähtuvad nii kohaliku omavalituse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud nõuetest kui ka 

põhimõttest, et linna finantsmajandus on korrektne ja nõuetele vastav ning linna üldine 

majandamine on tõhus ja jätkusuutlik. Nii on ka Tallinna strateegilistes dokumentides (strateegia 

„Tallinn 2030”) linna finantspoliitika alusprintsiibina rõhutatud eelarve tasakaalu ning mõõdukalt 

konservatiivse eelarvepoliitika rakendamist riiklike normatiivide raames. 

Üheks Tallinna linna peamiseks eelarvepoliitiliseks eesmärgiks läbi aastate on olnud hoida 

eelarveline tulem enne amortisatsiooni positiivsena summas, mis on vajalik et katta ära laenude 

teenindamise kulud. Senini on see ka õnnestunud ning ka eelolevatel aastatel on jätkuvalt linna 

üheks eesmärgiks eelarvelise tulemi hoidmine tasemel, mis tagaks vähemalt laenu teenindamise 

kulude katmise. 

Piisava tegevustulemi olemasolu kriitilisust on mitmel korral rõhutanud ka linnale krediidireitingut 

väljastavad reitinguagentuurid. 

Positiivne põhitegevuse tulem on ka kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse nõue, 

sätestades, et põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe, mille 

lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne. Ka KOFSi metoodika järgi 

arvestatav linna põhitegevuse tulem on strateegiaga hõlmatud perioodil püsivalt positiivne, 

kasvades 2013. aastaks kavandatud 22 miljonilt eurolt 2017. aastaks üle kahe korra, ehk 49 miljoni 

euroni. 

Tabel 2. KOFSi järgne linna põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse prognoos aastatel 2013–2017 

(tuhat eurot) 

Netovõlakoormus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Põhitegevuse tulud (+) 418 088 420 012 435 252 454 107 471 904 489 951 

Maksutulud 278 192 293 235 309 625 326 350 343 380 360 930 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 66 647 54 920 55 458 56 132 56 344 56 586 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 71 012 70 108 68 749 70 200 70 750 71 000 

Muud tegevustulud 2 236 1 749 1 420 1 425 1 430 1 435 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=118878&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=118878&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
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Põhitegevuse kulud (-) 383 337 397 944 408 430 420 766 433 225 440 597 

Antavad toetused tegevuskuludeks 72 382 81 202 84 100 86 000 87 500 89 200 

Muud tegevuskulud 310 955 312 891 320 689 331 125 342 084 347 756 

Reservid 0 3 851 3 641 3 641 3 641 3 641 

PÕHITEGEVUSE TULEM 34 751 22 068 26 822 33 341 38 680 49 354 

Investeerimistegevus -29 359 -57 693 -36 541 -37 135 -44 110 -54 268 

Põhivara müük (+) 4 380 7 160 2 980 2 153 2 605 3 842 

Põhivara soetus (-) 58 793 69 118 40 945 59 985 73 996 86 026 

Saadav sihtfinantseerimine (+) 36 636 19 143 8 945 23 985 27 996 29 026 

Antav sihtfinantseerimine (-) 12 196 11 945 4 646 978 0 0 

Osaluste soetus (-) 0 0 0 0 0 0 

Finantstulud (+) 8 064 6 588 4 205 4 920 6 785 6 790 

Finantskulud (-) 7 450 9 520 7 080 7 230 7 500 7 900 

EELARVE TULEM 5 391 -35 625 -9 718 -3 794 -5 430 -4 914 

Finantseerimistegevus -14 808 9 340 15 386 4 432 11 885 10 900 

Kohustuste võtmine (+) 0 25 000 33 000 25 000 25 000 25 000 

Kohustuste tasumine (-) -14 808 -15 660 -17 614 -20 568 -13 115 -14 100 

Likviidsete varade muutus -595 -16 525 4 465 2 460 5 806 5 586 

Likviidsete varade jääk 32 426 9 701 14 266 16 827 22 732 28 418 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus 8 821 9 459 -1 202 1 822 -650 -400 

Võlakohustused aasta lõpuks 221 426 230 766 246 152 250 584 262 469 273 369 

sh laenukohustused 220 256 229 597 244 982 249 414 261 299 272 199 

Netovõlakoormus 189 000 221 065 231 886 233 757 239 737 244 951 

Netovõlakoormus % 45,2 52,6 53,3 51,5 50,8 50,0 

* 2012. aasta tegelikud täitmise andmed on esitatud vastavalt riigi saldoandmike infosüsteemile. 

** 2013. ja järgnevate aastate andmed on esitatud vastavalt KOFSi netovõlakoormuse arvutamise metoodikale. 

Tabel 3. KOFSi järgne linna arvestusüksuse põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse prognoos 

aastatel 2013–2017 (tuhat eurot) 

Netovõlakoormus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Põhitegevuse tulud kokku (+) 562 842 555 177 578 437 603 762 628 796 651 069 

Põhitegevuse kulud kokku (+) 521 933 523 588 535 508 553 201 572 165 586 451 

Põhitegevustulem 40 909 31 589 42 930 50 561 56 631 64 619 

Investeerimistegevus kokku (+/-) -47 747 -78 117 -47 065 -48 577 -56 883 -65 918 

Eelarve tulem -6 837 -46 527 -4 136 1 984 -252 -1 299 

Finantseerimistegevus (-/+) -2 573 18 926 8 996 -345 7 137 7 190 

Nõuete ja kohustuste saldo muutus 8 821 9 459 -1 202 1 822 -650 -400 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, 

- vähenemine) -1 749 -18 142 3 658 3 461 6 235 5 491 

Likviidsete varade suunamata jääk aasta 

lõpuks 39 095 20 953 24 611 28 073 34 308 39 799 

Võlakohustused kokku aasta lõpu 

seisuga 280 991 299 917 308 913 308 568 315 705 322 895 

Netovõlakoormus (eurodes) 241 896 278 964 284 302 280 495 281 397 283 096 

Netovõlakoormus (%) 43,0 50,2 49,1 46,5 44,8 43,5 

Oluliseks eelarvepoliitiliseks eesmärgiks on ka piisava likviidsuse säilitamine. Linna 

haldustegevusest, investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood peavad 

tagama, et linnal oleks jooksvalt piisavalt vabu rahalisi vahendeid oma kohustuste õigeaegseks 

täitmiseks. Linna likviidsuse juhtimisel on eesmärgiks seatud vajalikul tasemel likviidsuspuhvri 

olemasolu, mis tagaks katte vähemalt kahe nädala planeeritud väljamaksetele. Sellest eesmärgist 

lähtuvalt on kavandatud ka linna kulutused ja likviidsete varade muutus strateegiaga hõlmatud 

perioodil. Lühiajalise ehk aastasisese likviidsuse juhtimisel kaasab linn vajadusel lühiajalist 

krediiti, kuid seda tingimusel, et see tagastatakse täies ulatuses vastava eelarveaasta lõpuks. 

Viimasel paaril aastal ei ole linn jooksvalt kulutuste rahastamiseks lühiajalist krediiti kasutanud. 

Eeloleval perioodil on jätkuvalt linna üheks eelarvepoliitiliseks eesmärgiks ka arengukavas 

planeeritud eesmärkidest lähtuva investeerimistegevuse ellu viimiseks maksimaalses 
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võimalikus mahus välisrahastuse kasutamine
3
, tagades linnapoolse omafinantseerimise. EL 

uuel eelarveperioodil on linna peamiseks eesmärgiks linna asutuste olemasoleva taristu 

uuendamine ja arendamine ning linna jätkusuutlikuks arenguks esmavajalike teede ja tänavate 

infrastruktuuri ehitus ja rekonstrueerimine. Uute suuremamahuliste tee-ehitusobjektide ja muu 

taristu ehitamisel kaalub linn eelkõige neid projekte, millele eraldatava välisrahastuse osatähtsus 

on vähemalt 85% objekti kogumaksumusest. 

Olgugi, et linna põhitegevuse tulem on eelarvestrateegiaga hõlmatud perioodil jätkuvalt positiivne, 

jääb eelarve tulem siiski püsivalt negatiivseks. Eelarve tulemit mõjutab eelkõige strateegia 

perioodiks kavandatav põhivara soetuste maht ehk linna investeerimisvajadus. Negatiivne eelarve 

tulem iseloomustab asjaolu, et linnal ei ole piisavat tulubaasi investeerimisvajaduse katmiseks, 

mistõttu kavandatakse ka eeloleval perioodil investeerimistegevuseks vajalike kulutuste katteks 

jätkuvalt laenuvahendite kaasamist vahemikus 25 kuni 33 miljonit eurot aastas. Samas aga 

strateegiaga hõlmatud perioodil linna netovõlakoormuse määr siiski väheneb 2013. aasta 52,6%-lt 

50%-ni aastaks 2017 ja linna arvestusüksuse netovõlakoormus 50,2%-lt 43,5%-ni. Linna 

eelarvepoliitiliseks eesmärgiks on ka otsese võlakoormuse hoidmine mõõdukal tasemel. KOFS 

seab võlakohustuste võtmise piirangud nii omavalitsusüksusele kui ka temast sõltuvatele 

üksustele. Netovõlakoormuse arvestuse aluseks on bilansiliste kohustuste
4
 suuruse ja likviidsete 

varade
5
 kogusumma vahe. Netovõlakoormus võib iga aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud 

aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada 

sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse 

kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, 

võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. 

Finantsprognoosid aastateks 2014–2017  
Linna tulude prognoos aastateks 2014–2017  

Eelarvestrateegiaga hõlmatud perioodil on linna tulude prognoosimisel lähtutud järgmistest 

eeldustest: 

 Tallinna rahvastikuregistrijärgne elanikkond on kogu eelarvestrateegia perioodi vältel üle 

420 tuhande elaniku; 

 majanduse nominaalkasv on eelarvestrateegia perioodil üle 5% aastas ja reaalkasv üle 3% 

aastas; 

 keskmise palga kasv on 5–6% aastas; 

 elanike elamaasumine ja tööleasumine välisriikidesse väheneb; 

 tööhõive kasvab vähemalt 0,5% aastas; 

 tulumaksu maksjate keskmine arv kuus, kelle tulumaks laekub Tallinna eelarvesse, on aasta 

keskmisena üle 182 tuhande inimese; 

 seadusandja ei vähenda täiendavalt omavalitsuste tulu- ja maksubaasi ning riigieelarvest 

eraldatavaid toetusi; 

 Euroopa Liidu struktuurivahendite perioodi 2014–2020 kasutamise tingimused ja sellega 

seonduvad riiklikud õigusaktid võetakse vastu 2013. aasta jooksul. 

Tabel 4. Eelarve tulud 2012–2017 (eurodes) 

 2012 

tegelik 

2013 

eelarve 

2014 

prognoos 

2015 

prognoos 

2016 

prognoos 

2017 

prognoos 

Maksutulud kokku 278 192 341 293 235 000 309 625 000 326 350 000 343 380 000 360 930 000 

Riiklikud maksud 270 124 171 285 473 000 301 800 000 318 500 000 335 500 000 353 000 000 

sh üksikisiku tulumaks 241 303 212 257 473 000 273 800 000 290 500 000 307 500 000 325 000 000 

maamaks 28 820 959 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 

Kohalikud maksud 8 068 170 7 762 000 7 825 000 7 850 000 7 880 000 7 930 000 

Lõivud 603 751 613 636 601 107 616 607 616 607 597 307 

Kaupade ja teenuste müük 66 043 517 54 306 629 54 856 887 55 515 276 55 727 698 55 988 937 

                                                 
3 Võimalike objektide loetelu on esitatud Tallinna arengukavas 2014–2020, p 2.2 „Majandusareng”, lk 21–22 alajaotus „Välisrahastuse arvel 
kavandatavad investeeringuprojektid” 
4 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus § 34 lg 2 
5 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus § 36 lg 1–2 

https://www.riigiteataja.ee/akt/KOFS
https://www.riigiteataja.ee/akt/KOFS
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Muud tulud 1 687 670 1 392 858 1 103 000 1 108 000 1 113 000 1 118 000 

Kasum vara müügist 2 118 377 2 449 046 1 305 148 415 529 1 920 969 2 294 051 

sh vara müük 4 385 348 7 173 138 3 006 372 2 175 000 2 629 325 3 867 582 

müüdava vara jääkväärtus -2 261 302 -4 711 092 -1 688 224 -1 748 471 -696 356 -1 560 531 

vara müügi kulud -5 669 -13 000 -13 000 -11 000 -12 000 -13 000 

Muud tulud varalt 548 071 355 789 317 150 317 150 317 150 317 150 

Finantstulu 285 842 200 000 205 000 210 000 215 000 220 000 

Dividendid 7 777 260 6 387 643 4 000 000 4 710 000 6 570 000 6 570 000 

Tulud kokku (v.a toetused) 357 256 831 358 940 601 372 013 292 389 242 562 409 860 424 428 035 445 

Toetused 107 648 792 89 250 347 77 694 018 94 185 000 98 746 000 100 026 000 

sh riigilt jm institutsioonidelt 70 542 696 72 522 877 72 545 000 72 685 000 72 746 000 72 826 000 

välisrahastus 35 528 728 16 400 037 5 149 018 21 500 000 26 000 000 27 200 000 

muud toetused 1 577 368 327 433 

    Eelarve tulud kokku 464 905 623 448 190 948 449 707 310 483 427 562 508 606 424 528 061 445 

Linna tuludest moodustavad suurima osa maksutulud, nende osatähtsus aastatel 2014–2017 jääb 

stabiilselt vahemikku 68–69%. Suurima osa linna maksutuludest ehk 66–67% moodustavad 

riiklikud maksud. Absoluutsummas moodustavad riiklikud maksud 2017. aastaks 353 miljonit 

eurot, kasvades strateegia perioodi vältel 68 miljonit eurot. Maamaksust kogutavate tulude kasvu 

ei ole ette nähtud ning see jääb kogu perioodi vältel 28 miljoni euro tasemele. 

Kohalikud maksud moodustavad peale müügimaksu kaotamist linna tuludest marginaalsed 1,5–

1,7% ning nende osatähtsus aastatega pigem väheneb, andes linnaeelarvesse tulusid iga 

strateegiaperioodi aastal alla 8 miljoni euro. Tallinnas rakendatakse kohalike maksude seaduse 

alusel järgmisi kohalikke makse: reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning 

parkimistasu. Reklaamimaks moodustab 0,5–0,6% linnaeelarve tuludest. Linnal ei ole kavas 

lähiaastatel reklaamimaksu määra muuta. 2013. aastal on linnal kavas reklaamimaksu paremaks 

administreerimiseks sõlmida haldusleping Maksu- ja Tolliametiga. Teede ja tänavate sulgemise 

maks moodustab 0,1% linnaeelarve tuludest. Eelarvestrateegia perioodil ei ole prognoositud 

märkimisväärset maksutulu suurenemist. Parkimistasu moodustab 0,9–1,0% linnaeelarve tuludest. 

Eelarvestrateegia perioodil ei ole kavandatud suuremaid muudatusi parkimistasudes ega tasulise 

parkimisala laiendamisel. 
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Joonis 2. Linna tulude struktuur protsentides 2012–2017 

 

Linna majandustegevusest ehk kaupade ja teenuste müügist teenitav tulu jääb püsima tasemele 55–

56 miljonit eurot aastas. Kuigi absoluutsummades on kavandatud mõningast tõusutrendi, langeb 

nimetatud tulude osatähtsus linna kogutuludes nelja aastaga 1,6% võrra. 

Ka riiklike toetuste osatähtsus linna eelarve tuludest langeb. Riigilt ja muudelt institutsioonidelt 

saadavate toetuste kasvu käesolevas strateegias arvestatavas mahus ei kavandata ning seetõttu 

langeb ka nende osatähtsus linna kogutuludest 2014. aasta 16,1%-lt 2017. aastaks 13,7%-ni. Linn 

saab riigieelarvest vahendeid peamiselt sihtotstarbeliste toetustena. Tegevuskulude katteks saab 

linn riigieelarve toetusfondist vahendeid hariduskuludeks, sh pedagoogide palkadeks, hariduse 

korralduskuludeks, õpikute jm õppevahendite soetamiseks, koolieelsete lasteasutuste pedagoogide 

palkadeks, pedagoogide koolituskuludeks, õpikeskkonna arendamiseks, ainesektsioonide tööks ja 

õpilas- ja noorteüritusteks jm. Halduslepingu alusel saab linn riigilt vahendeid perekonnaseisu- ja 

rahvastikuregistritoimingute teostamiseks, lastekodu asenduskodu teenuse osutamiseks, 

lastekodulaste lasteaiamakseteks, proteeside ja ortopeediliste abivahendite soetamiseks, 

tervishoiualaste riiklike kohustuste täitmiseks, uimastisõltuvusega noorte nõustamis- ja 

resotsialiseerimisteenuste osutamiseks jne. Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu alusel 

eraldatakse vahendeid Tallinna Linnateatrile palkadeks. Investeeringuteks on linn riigieelarvest 

vahendeid saanud üksikotsuste alusel. Kütuseaktsiisi arvelt linnale teehoiuks eraldatavate vahendid 

on viimastel aastatel hoopis vähenenud. Kui 2008. aastal eraldati Tallinnale teehoiuks 

4,5 miljonit eurot, mis moodustas 10,5% kõigile kohalikele omavalitsusüksustele eraldatud 

summast, siis 2013. aastal eraldati Tallinnale 2,7 miljonit eurot, mis moodustas 9,2% kõigile 

kohalikele omavalitsusüksustele eraldatud summast. 

Aastatel 2014–2017 on välisrahastuse maht ja selle osatähtsus eelarve tuludest raskesti 

prognoositav. Käesolevas strateegias on kavandatud, et 2017. aastal saab linn välistoetusi 

27 miljonit eurot, samas 2014. aastaks kavandatakse nimetatud vahendeid vaid 5 miljoni euro 
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ulatuses. Seoses välistoetuste programmiperioodi vahetumisega langeb välistoetuste osakaal järsult 

alates 2014. aastast, kuna eeldatavalt selguvad välisrahastuse saamise tingimused alles 2014. aasta 

alguseks. Suuremamahuliste projektide taotluste esitamine ja läbivaatamine võtab aega, mistõttu 

on vähe tõenäoline, et nende projektide realiseerimine algab enne 2015. aastat. 

Kavandatavad tegevuskulud 

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest korraldab Tallinna linn oma territooriumil 

sotsiaalabi ja -teenuste osutamist, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 

kommunaalmajandust, veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamist, heakorda, jäätmehooldust, 

territoriaalplaneerimist, ühistransporti ning linnatänavate korrashoidu. Samuti korraldab Tallinna 

linn temale kuuluvate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, 

raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, 

tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist. Lisaks korraldab Tallinna linn muid 

talle seadustega pandud kohaliku elu küsimusi ja lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei 

ole seadusega antud riigiorganite või kellegi teise pädevusse. 

Tallinna linn oma 273 asutusega on Eesti üks suuremaid organisatsioone, mis annab igapäevaselt 

tööd ligi 12,5 tuhandele inimesele. Tulenevalt linna pakutavate avalike teenuste laiast valikust 

töötab linnasüsteemis ka väga erinevate ametialade esindajaid: lasteaiaõpetajad, koolipedagoogid, 

meditsiini-, sotsiaal-, kultuuri- ja sporditöötajad, heakorraspetsialistid jt. Linna töötajatest üle 64% 

töötab haridussektoris (õpetajad, logopeedid, eripedagoogid jne), 11,4% spordi-, noorsootöö- ja 

kultuuri- ning 12% tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonnas. Muude tegevusalade – 

kommunaalmajandus, transport, avalik kord, keskkonnakaitse – töötajate osakaal on väiksem. 

Linna tegevuskuludes on suurima osakaaluga linna asutuste majandamiskulud (millest omakorda 

ligi poole moodustavad kinnistute, hoonete, ruumide ja rajatiste haldamis- ja majandamiskulud), 

mis moodustavad linna kogukuludest 29%. Järgnevad tööjõukulud 26% ning linna poolt antavad 

toetused 18%. Ülejäänud kululiigid moodustavad kokku on 27%. Linna poolt antavatest toetustest 

ca 80% moodustavad siht- ja mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks ja põhivara 

soetuseks ning 20% sotsiaaltoetused. Muudest kuludest on suurima osakaaluga (s.o 64%) maksu-, 

lõivu- ja trahvikulud, millest enamiku moodustab linna kuluna kajastatav käibemaksukulu 

(2013. aastal 19,8 miljonit eurot). 

Joonis 3. Kulude struktuur majandusliku sisu järgi 

 

Tallinna linnaeelarve tegevuskuludest (ilma riigieelarveliste ja muude toetusteta) moodustavad 

suurema osa haridusvaldkonna kulud 29–30%, linnatranspordi kulud 18–19% ja 

sotsiaalhoolekande valdkonna kulud 9–10%. Suurem osa linna tegevuskuludest – ca 70% –, 

kaetakse linnakassa tulude (sh riiklikud ja kohalikud maksud, dividendid jm) arvelt. Järgnevatel 

aastatel linnakassa tulude osatähtsus tegevuskulude katteallikana suureneb pidevalt. Linna asutuste 

poolt teenitavate omatulude arvelt kaetakse tegevuskulusid 12–13% ulatuses. Riigieelarveliste 

toetuste osakaal kulude katteallikana väheneb. Riigieelarvelised toetused katavad tegevuskuludest 

vaid 16–17%, millest enamuse moodustavad õpetajate palgad ja riiklik toimetulekutoetus. 

Linna arengukava kohaselt on linna arenguprioriteetideks keskpikas perioodis: 

 ettevõtluse, turismi ja tööhõive valdkonnas alustavatele ja loomeettevõtetele soodsa 

kasvukeskkonna loomine; 
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 hariduse ja noorsootöö valdkonnas uute lasteaiakohtade loomine, üldkeskhariduse 

kättesaadavuse tagamine, kutsehariduses vajalike erialade valiku suurendamine; 

 kultuurivaldkonnas elanikkonna erinevate sihtrühmade kaasamine kultuuriellu, mitmekesiste 

võimaluste loomine harrastustegevuseks ja Tallinna ajaloolise linnaruumi väärtustamine; 

 sotsiaalvaldkonnas sotsiaalse kaitse, tervise ja turvalisuse tagamine ning sotsiaaltoetuste 

süsteemi kohandamine vastavalt majandusoludele; 

 linnaruumi kujundamisel kvaliteetse linnaruumi loomine; 

 linnakeskkonna arendamisel ühtse rohevõrgustiku kujundamise, vee ja välisõhu kvaliteedi 

parandamise kaudu Euroopa Rohelise pealinna tiitli saavutamine 2018. aastaks;  

 kommunaalvaldkonnas linna teede ja tänavate korrashoiu tagamine ning teede arendamine, 

lähtudes liikluskoormusest ja -voogude suunamise vajadustest; 

 transpordivaldkonnas peetakse tähtsaimaks ühistranspordi eelisarendamist ning kergliiklusteede 

võrgustiku arendamist; 

 linna arenguprioriteetidest ning linna elanikkonna ja ettevõtluskeskkonna arendamise 

vajadustest lähtudes arendada ka linna asutuste võrgustikku ja uuendada taristut. 

Tabel 5. Tegevuskulud valdkondade lõikes aastatel 2013–2017 (eurodes) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

täitmine6 eelarve prognoos prognoos prognoos prognoos 

Valdkond       
Linna juhtimine 966 059 1 095 132 1 079 577 1 116 513 1 160 819 1 183 980 

Linna tugiteenused 27 354 729 30 104 289 30 335 129 31 276 580 32 344 475 32 916 109 

Haridus 89 999 800 98 332 902 102 409 749 105 523 266 108 921 936 111 470 940 

Kultuur 19 503 828 20 487 339 20 634 904 21 252 429 21 936 825 22 306 893 

Sport ja vaba aeg 9 537 818 9 460 240 9 784 692 10 067 743 10 374 329 10 541 791 

Noorsootöö 1 499 548 1 637 041 1 656 169 1 711 100 1 775 890 1 809 997 

Sotsiaalhoolekanne 29 927 919 29 589 118 29 840 400 30 813 395 31 950 009 32 550 809 

Tervishoid 2 198 214 2 243 213 2 136 472 2 205 980 2 287 072 2 329 960 

Linnamajandus 16 970 715 18 704 487 18 989 090 19 788 900 20 289 414 20 605 684 

Ettevõtluskeskkond 4 120 293 3 751 596 3 902 050 4 025 254 4 166 483 4 241 740 

Linnatransport 57 313 457 59 986 377 60 477 976 63 426 785 65 758 942 66 992 312 

Teed ja tänavad 23 613 408 25 926 941 29 286 483 30 280 827 31 468 726 32 090 716 

Heakord 6 551 341 7 497 435 8 822 001 9 027 791 9 213 460 9 323 896 

Tehnovõrgud 7 456 657 6 438 765 5 602 223 5 388 319 5 785 491 5 993 095 

Muud kommunaalkulud 1 117 580 1 306 895 1 309 623 1 354 430 1 408 180 1 436 275 

Keskkonnakaitse 1 252 999 1 255 411 1 255 411 1 298 363 1 349 888 1 376 820 

Linnaplaneerimine 2 803 214 3 016 664 3 016 864 3 119 972 3 243 586 3 308 215 

Avalik kord 3 518 376 3 670 503 3 676 820 3 802 437 3 953 008 4 031 737 

Valdkonnad kokku 305 705 955 324 504 348 334 215 633 345 480 083 357 388 534 364 510 969 

Finantskulud 2 989 360 5 094 379 7 080 000 7 230 000 7 500 000 7 900 000 

Reservfondid 3 214 538 7 001 250 5 086 100 5 086 100 5 086 100 5 086 100 

Tegevuskulud, v.a riigieelarve ja 

muude eraldiste arvelt 311 909 854 336 599 977 346 381 733 357 796 183 369 974 634 377 497 069 

Riigi ja muude institutsioonide 

toetuste arvelt tehtavad kulud 72 759 401 68 593 409 68 600 000 68 700 000 68 750 000 68 800 000 

Muud kulud* 16 367 609 13 812 271 5 174 018 2 477 708 2 000 000 2 200 000 

Kokku kulud 401 036 864 419 005 657 420 155 751 428 973 891 440 724 634 448 497 069 

* sh sihtotstarbeline toetus sotsiaalsete töökohtade loomiseks, toetused investeerimistegevuseks ning kulud välisrahastuse ja 

välisrahastusega projektide kaasfinantseerimise arvelt.  

Linna kulutused on viimastel aastatel olnud kasvutrendis, seda peamiselt tingituna üldisest 

hinnatõusust tulenevatest teguritest. Seoses energiaturu avanemisega 2013. aastal kasvavad linna 

kulutused elektrienergiale 2012. aastaga võrreldes keskmiselt 22%. Enam mõjutab elektrihinnatõus 

tänavavalgustuse ning ühistranspordikulusid. Näiteks moodustavad kulud elektrile 

tänavavalgustuse kuludest ca 40%. Jätkuvalt on kasvanud ka linna asutuste kulud seoses 

küttehindade tõusuga. Kütte- ja elektrihinna tõusuga on arvestatud ka linna järgnevate aastate 

                                                 
6 Tegemist on tuletatud täitmisega, st võrreldavuse tagamiseks järgnevate aastatega on valdkondlikest kuludest maha lahutatud riigi jm 

institutsioonide toetuste, välisrahastuse, välisrahastusega projektide kaasfinantseerimise ning reservfondi eraldiste arvelt tehtavad kulud 
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kulude kavandamisel. Linna asutuste majandamiskulude kasvu suurendab ka üldine hinnatõus. 

Eeloleva perioodi kulude kavandamisel on arvestatud ca 3% tarbijahindade kasvuga aastas. 

Arvestatud on ka asjaoluga, et paljud linna lepingulised kohustused on seotud tarbijahinnaindeksi 

muutusega, mistõttu selle kasv toob kaasa ka linna poolt sõlmitud pikaajalistest lepingutest 

tulenevate kulude iga-aastase kasvu. 

Linna tegevuskulusid kasvatab eeloleval perioodil ka uute, tänaseks juba valminud või valmivate, 

investeerimisobjektide käiku võtmisel lisanduvad ekspluatatsiooni- ja ülalpidamiskulud. 

2013. aastal valmib Ülemiste liiklussõlm, sotsiaalmajutusüksus Varre tn 7, peremaja Künni tn 9, 

Pirita Spordikeskuse tervisespordihoone mänguväljakutega, Haabersti pneumohall, Raua tänava 

saun, Valdeku tänava saun ja spordisaal ning Õismäe Kool jm. 2014. aastal valmib Tondiraba 

spordikompleksi jäähall ja loomaaia keskkonnahariduse keskus. 2015. aastal valmivad lastekodu 

lastele peremajad Veerise tn 26 ja 28. Samuti on linnal kavas luua igal aastal linnas juurde uusi 

lasteaiakohti ning sellega seoses kasvavad linna kulud loodud uute rühmade ülalpidamiskulude 

võrra. 

Linna tööjõukuludest moodustab 74% töötasu ja 23% sellega kaasnevad maksud. 2012. aastal oli 

linna asutuste töötajate keskmine arv 12 510, sellest oli linnaametnikke 1540. Linna tegevuskulude 

kasvu strateegia perioodil mõjutab ka 2013. aastal linna asutustes toimunud palgatõusud. 

Toimunud palgavahendite kasv hõlmas kõiki haridusasutusi, kõiki sotsiaalhoolekande asutusi, 

osasid noorsootöö asutusi (Tallinna Noorsootöö Keskus, Pirita Vaba Aja Keskus, Haabersti Vaba 

Aja Keskus ja Lasnamäe Noortekeskus) ja osasid kultuuriasutusi (Tallinna Filharmoonia, Tallinna 

Linnamuuseum, Tallinna Linnateater, Tallinna Keskraamatukogu). Kuna palgatõus toimus 

etapiviisiliselt valdavalt 2013. aasta esimese poolaasta jooksul, tuleb alates 2014. aastast 

kavandada vahendid palkade kasvu katteks kogu kalendriaasta arvestuses. Strateegiaga hõlmatud 

perioodil jätkub surve linna teenistujate palkade tõstmiseks. 

Eesti Panga tööturu analüüsist selgub, et kohalike omavalitsuste töötajate palgataseme kriisijärgne 

taastumine algas alles 2011. aasta teises pooles ning 2012. aastal oli palgakasv vaid 2,9%. Samal 

perioodil suurenesid palgad riigiasutustes 6,2% ning eraettevõtetes valdavalt 5–8%. Linna asutuste 

kulutused töötasule vähenesid 2012. aastal võrreldes 2008. aastaga 5,1%, kusjuures linna 

ametiasutuste teenistujate töötasu vähenes enam kui nende hallatavate asutuste töötajate tasu. 

Arvestades asjaolu, et tarbijahinnad on kasvanud 2008. aastaga võrreldes 12,3%, on linna töötajate 

reaalpalgad tegelikkuses oluliselt vähenenud. 

Rahandusministeeriumi 2013. aasta kevadprognoosis eeldatakse aastatel 2013–2017 Eestis 

keskmiselt 6% brutopalga kasvu aastas. Samas tuleb arvestada, et Tallinna linnas moodustab kõigi 

linna töötajate 1%-liseks palgatõusuks vajaminev summa üle 1 miljoni euro. 

Tagamaks linna atraktiivsus tööandjana kvalifitseeritud töötajatele, on Tallinna tööjõuturu 

seisundile vastava konkurentsivõimelise töötasu tagamine eelolevatel aastatel kriitilise tähtsusega. 

Konkurentsivõimelise töötasustamise tagamise üheks eelduseks on ühtse ja tsentraalse 

personalihalduse juurutamine linnasüsteemis. Tulenevalt jätkuvast palgasurvest tuleb linnal ka 

senisest enam tähelepanu pöörata tööprotsesside tõhustamisele ja sellest tulenevalt ka 

töötajaskonna optimeerimisele ning jätkuvalt tegeleda linna asutuse võrgu optimeerimise ning 

nende tegevuste tõhustamisega. 

Tagamaks linna tugiprotsesside parem juhtimine ja ressursside optimaalsem kasutamine, on linnal 

kavas jätkata logistilisi tegevusi tsentraalselt koordineerivate üksuste loomist, sh ostu(hanke)- ja 

müügiorganisatsioon, kinnisvarahalduse organisatsioon jms. Nii näiteks koondatakse 2015. aastaks 

lõplikult kogu linnaorganisatsiooni raamatupidamisarvestuse teostamine ühtsesse linna 

raamatupidamisüksusesse. 

Seoses linlastele ühistranspordi kasutamisel 100% soodustuse rakendamisega kasvas 2013. aastal 

toetus ühistranspordile 2012. aastaga võrreldes ligi 13 miljonit eurot, moodustades kokku 

47,6 miljonit eurot. Järgnevatel aastatel toetus ühistranspordile kasvab, kuna ühistransporditeenuse 

kvaliteedi tõstmise eesmärgil võetakse kasutusele uusi autobusse, tramme ja trollibusse, pikemas 

perspektiivis on ette näha kütuse hinna kasvu ning jätkub ka palgasurve. Investeerimistoetustest on 

eelarvestrateegia perioodil suurimaks omafinantseeringu tagamine trammiliini nr 4 infrastruktuuri 

rekonstrueerimise ja tehnovõrkude ehitamise projektile. Sotsiaaltoetustest on jätkuvalt 
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suuremamahulisemad pensionäridele makstav pensionilisa, toetused lastele ja peredele, puuetega 

inimeste hooldajatoetus jms. 

Olulisel määral raskendab linna tegevuskulude kavandamist strateegiaga hõlmatud perioodil 

teadmatus riigieelarvest saadavate toetuse osas. Tallinna linn saab toetusi riigieelarve toetusfondist 

ning ministeeriumide ja Harju Maavalitsuse vahendusel halduslepingute ja muude lepingute alusel. 

Riigieelarvest eraldatavate toetuste suhtes puudub aga eelolevate aastate osas selgus ning on oht, et 

mitmete seni riigieelarvest kaetavate funktsioonide rahastamine määratakse kohalike omavalitsuste 

ülesandeks selleks rahalisi vahendeid riigieelarvest eraldamata. Näiteks põhikoolide ja 

gümnaasiumite logopeedide ja teiste tugispetsialistide palgakulud jäävad tõenäoliselt tulevikus 

kohalike omavalitsuste enda kanda. 2011. aasta sügisest kehtestati põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusega omavalitsustele kohustus hüvitada ka erakoolidele nende 

majandamiskulud. Selle seaduse nõude on Tallinna linn aga kohtus vaidlustanud, kuna seadustega 

pandud ülesannete katteks peab vahendid eraldama riigieelarvest, mida aga senini tehtud ei ole. 

Tallinn on vaidlustanud halduskohtus ka valitsuse määruse, millega eraldati omavalitsustele teede 

ja tänavate korrashoiuks aktsiisivahendeid, kuna täna kehtiva korra alusel eraldatavad vahendid ei 

taga kohalikele omavalitsustele teehoiu kulude katmiseks vajalikku piisavat rahastamist ning 

vahendite jaotuspõhimõtted ei ole põhjendatud ega objektiivsed. Eelnevast lähtudes ning tuginedes 

riigi eelarvestrateegias 2014–2017 sätestatule, on kavandatud riigi ja muude institutsioonide 

toetuste arvelt tehtavad kulud kogu strateegiaga hõlmatud perioodiks absoluutmahus 2013. aasta 

tasemel. 

Investeerimistegevus 

Nii Tallinnale kui ka teistele kohaliku omavalitsuse üksustele on nende seadusjärgsete ülesannete 

täitmise käigus osutatavate avalike teenuste iseloomust tingituna omane suur põhivara osatähtsus 

ning sellest tulenevalt ka pidev investeerimisvajadus linna asutuste tegevusteks vajaliku 

olemasoleva taristu väärtuse säilitamiseks, taristu parendamiseks ning ka uute ehitamiseks. 

Arvestades, et linnale kuuluv põhivara on suuremalt jaolt vajalik linna ülesannete täitmiseks, ei ole 

võimalik põhivara olemit olulisel määral vähendada, mistõttu säilib ka vajadus kulutusteks 

põhivara väärtuse säilitamisse. 

Tallinna linna põhivaradest moodustavad suurema osa hooned ja rajatised. 2013. aasta alguse 

seisuga kuulus Tallinna linnale hooneid ja rajatisi maksumuses 629 miljoni eurot, maad 

253 miljonit eurot, osalusi sihtasutustes, äriühingutes ja sidusettevõtjates 88,7 miljonit eurot, 

kinnisvara investeeringuid 60,5 miljonit eurot ja muud põhivara 76 miljonit eurot. 

Joonis 4. Tallinna linna põhivara struktuur seisuga 31.12.2012 

 

Arvestades linna suurt põhivarade olemit, on ka linna aastane amortisatsioonikulu arvestatava 

suurusega (2012. aastal 67 miljonit eurot). Suure amortisatsioonikulu tõttu on ka linna iga-aastane 

tulem olnud negatiivne, mis iseloomustab asjaolu, et linnal ei ole piisavalt vahendeid tegeliku 

investeerimisvajaduse katmiseks. Selleks, et jätkuvalt tagada linnale vajalike investeeringute 

elluviimine, kavandatakse ka eeloleval perioodil kaasata laenuvahendeid vahemikus 25 kuni 

33 miljonit eurot aastas. 

Eelarvestrateegia perioodil on linnal kavas oma investeerimistegevuse elluviimisel eelkõige 

kaasata maksimaalses võimalikus mahus EL rahastust, tagades vastavate investeeringute 

linnapoolne omafinantseerimine. EL uuel eelarveperioodil 2014–2020 on linna peamiseks 

eesmärgiks olemasoleva linna asutuste taristu uuendamine ja arendamine ning linna 

jätkusuutlikuks arenguks esmavajalike teede ja tänavate infrastruktuuri ehitus ja 
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rekonstrueerimine. Uute suuremamahuliste objektide rajamisel ja rekonstrueerimisel kaalub linn 

eelkõige neid projekte, millele eraldatava välisrahastuse osatähtsus on vähemalt 85% objekti 

kogumaksumusest ning tee-ehitusobjektide puhul 95% objekti kogumaksumusest. 

Kõige madalam on välisrahastuse osatähtsus 2014. aastal seoses EL uue eelarveperioodi esimese 

aastaga. 2014. aasta alguseks alles selguvad välisrahastuse saamise tingimused. Suuremamahuliste 

projektide taotluste esitamine ja läbivaatamine võtab aega ning nende projektide realiseerimine ei 

alga enne 2015. aastat. Käesolevas strateegias on kavandatud, et 2017. aasta lõpuks saab linn 

välistoetusi 27 miljonit eurot, samas 2014. aastaks kavandatakse nimetatud vahendeid vaid 

5 miljoni euro ulatuses. 

2014. aastal jätkub ka mitmete varasematel aastatel alustatud investeeringute elluviimine, sh 

välisrahastusega projektidest loomaaia keskkonnahariduse keskuse ehitamine (maht 2014. aastal 

kokku 1164 tuhat eurot, sh linna omafinantseerimine 85 tuhat eurot) ning lastekodu lastele 

peremajade ja varjupaiga ehitamine (sh 2014. aastal linna lisafinantseering mahus 800 tuhat eurot), 

lisaks linna enda vahenditest teostatavatest objektidest Tondiraba spordikompleksi jäähalli 

ehitamine koos sisustuse, seadmete ja infrastruktuuriga (2014. aastal. summas 15 170 tuhat eurot), 

Raua tn 23 hoone rekonstrueerimise lõpetamine (2014. aastal summas 482 tuhat eurot), Merivälja 

Kooli juurdeehituse lõpetamine (2014. aastal. summas 360 tuhat eurot) ja Tallinna Tugikeskuse 

Juks renoveerimise lõpetamine (2014. aastal summas 651 tuhat eurot). Seega ainuüksi juba 

eelnimetatud pooleliolevate investeeringute lõpule viimiseks peab linn omavahendeid panustama 

2014. aastal summas 17 549 tuhat eurot. 2013. aastal koostatakse ka Koidula tn 23 hoone ja Kiisa 

tn 6 asuva Tallinna 26. Lasteaia rekonstrueerimise projektid, mis on aluseks nende hoonete 

rekonstrueerimisele eelolevatel aastatel. 

Tabel 6. Linna investeerimistegevus aastatel 2013–2017 (eurodes) 

 2012 

tegelik 

2013 

eelarve 

2014 

prognoos 

2015 

prognoos 

2016 

prognoos 

2017 

prognoos 

Investeerimisprojektid kokku 60 738 662 69 521 007 40 945 000 59 985 000 73 996 000 86 026 000 

sh linnakassa ja laenu arvelt 25 646 026 49 781 315 32 000 000 36 000 000 46 000 000 57 000 000 

riigieelarve arvelt 2 798 312 3 929 468 3 945 000 3 985 000 3 996 000 4 026 000 

välisraha arvelt 30 892 093 15 490 665 5 000 000 20 000 000 24 000 000 25 000 000 

kaasfinantseerimise arvelt 1 402 231 319 559 

    
Linna laenustrateegia põhisuunad 

Seaduse tasandil reguleerib kohalike omavalitsuste võlakohustuste võtmist KOFS. Nimetatud 

seadus sätestab piirmäärad nii kohaliku omavalitsuse üksuse kui ka kohaliku omavalitsuse üksuse 

arvestusüksuse netovõlakoormusele. Seega on laenukoormuse piirangud seatud mitte ainult 

Tallinna linnale kui omavalitsusüksusele, vaid ka pea kõigile linna konsolideerimisgruppi 

kuuluvatele linna äriühingutele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, mõne üksiku erandiga. 

Lisaks seadusele reguleerivad linna võlakohustuste võtmist linna tasandil „Tallinna linna eelarve 

koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” ning „Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise 

kord”. 

KOFSi kohaselt võetakse netovõlakoormuse arvestusse mitte ainult otsesed laenukohustused (st 

võetud laenud ja emiteeritud võlakirjad), vaid ka linna arvestusüksusel lasuv kaudne võlakoormus, 

nagu kapitalirendi- ja faktooringukohustused, tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused, 

saadud toetuste tagasimakse kohustused, toetusteks saadud ettemaksed, toetuste andmise 

kohustused, pikaajalised võlad tarnijatele, teenuste kontsessioonikokkulepetest tekkivad 

kohustused ning muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist. Lisaks 

eelnimetatud bilansilistele võlakohustustele võetakse netovõlakoormuses arvesse ka bilansiväliselt 

kajastatud järgmiste perioodide rendikohustused mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest 

mittekatkestatava perioodiga üle ühe aasta. 

Linna netovõlakoormus oli 2012. aasta lõpu seisuga 189 miljonit eurot ning 2013. aasta 

kavandatav netovõlakoormus 221 miljonit eurot ning see kasvab prognoositavalt 2017. aasta 

lõpuks 245 miljoni euroni. Netovõlakoormuse määr oli 2012. aasta lõpu seisuga 45,2%, 

2013. aastaks prognoositav netovõlakoormuse määr on 52,6% ning see langeb oodatavalt 

strateegiaga hõlmatud perioodi lõpuks 50%-ni. 
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Soodsa pikaajalise võõrkapitali tagamiseks sõlmis linn 2012. aastal laenulepingu Euroopa 

Investeerimispangaga mahus kuni 66,8 miljonit eurot. Linn võib laenu välja võtta kuni 2014. aasta 

lõpuni ning finantseeritavad projektid peavad olema lõpetatud 2016. aasta lõpuks. Lepingule on 

lisatud ka esialgne finantseeritavate projektide loetelu (lepingu lisa A), mille leiab linna veebilehelt 

õigusaktide registrist. 

Lisaks linnale omavad laenukohustusi ka linna sõltuvad üksused, sh AS Lääne-Tallinna 

Keskhaigla, AS Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tallinna Linnatranspordi AS. Eelarvestrateegias 

käsitletaval perioodil on kavandanud kasutada võõrvahendeid (sh nii laenu kui kapitalirenti) nii AS 

Lääne-Tallinna Keskhaigla, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, SA Tallinna Lastehaigla kui ka Tallinna 

Linnatranspordi AS oma investeerimistegevuse katteks. 

Linna arvestusüksuse netovõlakoormus oli 2012. aasta lõpu seisuga 241,9 miljonit eurot, 

2013. aasta kavandatav netovõlakoormus 279 miljonit eurot ning see kasvab prognoositavalt 

2017. aasta lõpuks 283,1 miljoni euroni. Netovõlakoormuse määr oli 2012. aasta lõpu seisuga 

43%, 2013. aastaks prognoositav netovõlakoormuse määr on 50,2% ning see langeb oodatavalt 

strateegiaga hõlmatud perioodi lõpuks 43,5%-ni. 

Tagamaks finantsinstitutsioonide ja krediidiasutuste kindlustunnet linna majandustegevuse kohta 

on Tallinna linn tellinud rahvusvaheliselt tunnustatud reitinguagentuuridelt linnale krediidireitingu, 

uuendades seda iga-aastaselt 2007. aastast alates. Lisaks kindlustunde tagamisele, on iga-aastane 

reitingu uuendamine vajalik ka linna kehtivate laenulepingute tingimuste täitmiseks. 

Krediidireitinguga on seotud mõlemad Euroopa Investeerimispangaga sõlmitud laenulepingud, 

mille tingimuste kohaselt on pangal õigus laen tagasi kutsuda, kui linna reiting langeb teatud 

tasemele. Seega peab linn lepingu tingimuste täitmiseks tagama krediidireitingu uuendamise iga-

aastaselt eelnimetatud lepingute kehtivuse jooksul. 

2012. aastal andis linnale krediidireitingu reitinguagentuur Fitch Ratings, omistades linnale 

krediidireitingu tasemel A stabiilse väljavaatega. 

Reitingu määramisel on reitinguagentuurid läbi aastate positiivsena välja toonud mitmeid tegureid, 

millest olulisemad on linna kõrgetasemeline finantshaldus, linna piisavalt suur põhitegevuse tulem, 

mis katab laenu teenindamise kulud ning mõõdukas otsene võlakoormus. Samas on 

reitinguagentuurid soovitanud linnal edaspidi vältida kaudse võlakoormuse (eelkõige avaliku- ja 

erasektori koostööprojektidest ehk PPP-projektidest tulenevad kohustusi) suurendamist, nähes 

ohutegurina sarnaselt teiste Eesti omavalitsusüksustega ka Tallinna puhul vähest 

finantsautonoomiat ehk ebapiisavat võimekust ja vähest paindlikkust kujundada iseseisvalt oma 

tulubaasi, samuti on rõhutatud vajadust säilitada ka edaspidi piisav likviidsus ja hoida vajalikul 

tasemel positiivset põhitegevuse tulemit. 

Arvestades eeltoodut, on Tallinna linnal kavas eelarvestrateegiaga hõlmataval perioodil 

võõrkapitali kaasamisel lähtuda järgmistest põhimõtetest: 

 võõrkapitali kaasatakse vajadusel vaid investeerimisprojektide finantseerimise tagamiseks; 

 uusi kontsessioonikokkuleppeid ja kapitalirendilepinguid ei sõlmita; 

 linna laenutegevus viiakse võimalusel projektipõhisemaks, kaasates soodsamat pikaajalist 

kapitali välisprojektide omafinantseerimise tagamiseks selleks ettenähtud institutsioonidelt 

(Euroopa Investeerimispank, Põhjamaade Investeerimispank jt); 

 laenuportfelli kaalutud keskmine tähtaeg hoitakse vahemikus 9–15 aastat, et tagada piisav 

laenuteenindamise võime; 

 vajadusel refinantseeritakse olemasolevaid võlakohustusi, et tagada laenumaksete stabiilsus ja 

võlakohustuste teenindamise kulude kokkuhoid; 

 intressiriski maandamiseks fikseeritakse vajadusel intressid kuni 75% ulatuses linna 

laenuportfellist. 

 

 

 

 

Toomas Vitsut 

Tallinna Linnavolikogu esimees 
 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=124390&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp

