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Sissejuhatus 

Pärnu linna eelarvestrateegia on finantsjuhtimise tööriist, mille abil planeeritakse linna 

arengukavas püstitatud eesmärkide täitmiseks vajalikud finantsressursid. Linna 

eelarvestrateegia koostamise eesmärgiks on luua keskpikas perspektiivis jätkusuutlik 

eelarvepoliitika, mis omakorda toetab linna terviklikku ja tasakaalustatud arengut. 

Linna strateegilistest eesmärkidest lähtudes on koostatud linna eelarve tulude prognoos ja 

määratletud kavandatavate kulude ja investeeringute mahud ning linna laenustrateegia. 

Arvestades linna majandustegevuse suurt sõltuvust väliskeskkonna mõjudest, uuendatakse 

strateegiat iga-aastaselt, täpsustades nelja eelseisva aasta kavasid ning seades plaanid viiendaks 

aastaks. Võttes arvesse majanduskeskkonnas toimuvat saab planeerida järgnevate 

eelarveaastate tulusid ja kulusid. 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 05.04.2021 Rahandusministeeriumi poolt avaldatud 

majandusprognoosiga, Eesti Panga majandusprognoosiga (Rahapoliitika ja Majandus 2/2021), 

riigi eelarvestrateegiaga 2022-2025 (RES), riigieelarve 2022 (RE) seletuskirjaga.  

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 Rahandusministeeriumi 

kevadisele ja Eesti Panga 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 kevadises (05.04.2021) majandusprognoosis tuuakse välja, et  kohalike 

piirangute vähesus, naaberriikide majanduste vastupidavus ja riiklikud toetusmeetmed on 

aidanud Eesti majandusel tervikuna kriisiga suhteliselt hästi toime tulla. Eesti 2020. aasta 

majanduslangus (-2,9%) oli kaks korda väiksem kui ELis keskmiselt ja jäi sarnaselt teiste 

riikidega kardetust väiksemaks. Eesti majandust toetas lähemate kaubanduspartnerite 

vastupidavus, samuti olid siseriiklikud piirangud majandustegevusele ja inimeste liikumisele 

2020. aasta keskmisena Eestis ELi võrdluses kõige leebemad. Kriisi esimestel kuudel oli 

ettevõtetele suureks abiks töötasu hüvitamise meede (palgatoetus). 

Piiriüleste liikumispiirangute tõttu kaotas Eesti majandus 2020. aastal 1,3 mld eurot turismitulu, 

selle taastumine võtab aega. Suurima panuse Eesti majanduslangusesse eelmisel aastal andis 

tööstus, kuid see kosus aasta jooksul seoses globaalse nõudluse taastumisega mitmete kaupade 

järele. Kuni rahvusvaheliste liikumispiirangute kadumiseni püsib madalseisus kõige enam 

kannatada saanud turiste teenindav sektor. Välisturismi jõulisemat taastumist on oodata alates 

järgmisest aastast, kuid kriisieelse taseme saavutamine võtab ilmselt aega. Üha suurema panuse 

teenuste ekspordi kasvu annab kriisi hästi üle elanud ja viimase nelja aastaga kahekordistunud 

arvutiteenuste eksport. 

Tööturg näitas kriisis paindlikkust, mis väljendus töötuse kiires tõusus, samas keskmise palga 

kasv aeglustus vaid ajutiselt. Vaatamata palgatoetusele reageeris Eesti tööturg kiiresti ning 

töötuse kasv oli eelmisel aastal kiiremaid ELis. Tööjõudu vabanes pea kõigil erasektori 

tegevusaladel, välja arvatud info-, side- ja finantssektoris, kuid konkurentsitult enim kannatas 

majutus-toitlustus, mis on kaotanud kolmandiku kriisieelsetest töökohtadest. Ekspordist 

sõltuvas tööstuses on hõive langus taandumas, kuid turiste teenindav sektor jääb nõrgaks veel 

mõneks ajaks. Majanduse ja piiride avanedes hakkab töötus Eestis vähenema alates kolmandast 

kvartalist, kuid ei jõua oma kriisieelsele madalale 4% tasemele ka 2025. aastaks. Töötuse 

laiapõhjalisele suurenemisele vaatamata langes keskmine palk vaid kõige enam kannatanud 

tegevusaladel ning keskmise palga kasv sellel ja järgmisel aastal kiireneb. 

Kogumispensioni muudatus mõjutab Eesti majandust rohkem eluasemeturu ja vähem 

eratarbimise kaudu. Prognoosi kohaselt võetakse pensionifondidest välja 1,2 mld ulatuses 

pensionisääste. Umbes 300 mln sellest läheb eratarbimiskulutuste katteks ja teist samapalju 

(arvestades ka laenuvõimendust) võib suunduda kinnisvaraturule. Kuna kinnisvaraturu maht on 

oluliselt väiksem kui tarbimiskulutused, on vabaneva raha mõju eluasemehindadele ja 
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ehitustegevusele olulisem kui kaubandusele. Mõju kaubanduse kaudu vähendab ilmselt ka 

täiendavate ostude suur impordisisaldus. 

Rahandusministeeriumi prognoos näeb ette majanduse kiiret taastumist aasta teisest poolest 

alates. 2021. aasta esimeses pooles takistavad majanduse taastumist endiselt tegevus- ja 

liikumispiirangud. Kui vaktsineerimine läheb plaanipäraselt ja nakkusoht taandub, peaks 2021. 

aastal taas kasvu näitama kõik tegevusalad peale ehituse ning majanduse kriisieelne tase 

saavutatakse aasta lõpuks. Taastumine saab esialgu olema ebaühtlane, tuginedes eksportivale 

tööstusele ja arvutiteenustele. Kuna kriis on olnud töötuse kiire kasvu kaudu madalapalgalistel 

tegevusaladel sotsiaalselt kulukas, siis on kriitilise tähtsusega välisturismi taastumine, mis jääb 

prognoosi kohaselt 2022. aastasse. 

Majanduse kindlustunne on paranemas. Majandususaldusindeks, on selle aasta veebruaris 

taastunud kriisieelsele tasemele. Kindlustunne paranes enim tööstuses ja kaubanduses, kuid 

ehituse ja teeninduse kindlustunde tase on endiselt negatiivne. Tarbijate kindlustunne pisut 

tõusis, kuid oli veebruaris madalam kui kriisi esimese laine ajal. 

Tööstus taastub majandusest kiiremini. Tööstussektori toodang suurenes eelmise aasta IV 

kvartalis ning selle negatiivne mõju majandusele kahanes. Kasvu taga on töötlev tööstus, kus 

tootmismaht suurenes esmakordselt pärast 4 kvartalit kestnud langust. Uute tellimuste arv 

kasvas detsembris eksporttellimuste toel 15%. Ootused tootmismahu, hinnatõusu ja hõive 

suhtes jätkasid selle aasta algul paranemist. Tootjahinnad tõusid enamikes harudes, viidates 

konjunktuuri paranemisele. Edaspidine kasv sõltub eelkõige välisnõudlusest, kuid oluline roll 

on turundusel ja konkurentsivõime kasvul. Töötleva tööstuse kasv peaks sel aastal taastuma ja 

jätkuma järgnevatel aastatel koos nõudluse tugevnemisega.  

Ehitusmahud langesid mullu nii koduturul kui välismaal. Uute eratellimuste maht on vähenenud 

ja paljude objektide ehituse algus on lükkunud tulevikku. 

Teenindusettevõtete ebakindlus püsib endiselt suur. Tegevusmahud langesid mullu enim 

turismisektoris, veoteenustega seotud logistikas, sõidukite müügis ja hulgikaubanduses. 

Jaekaubanduse kindlustunne püsib positiivne ka selle aasta algul, kuid ootused müügi ja 

hindade suhtes kahanesid. Teenindussektori aktiivsus jääb piirangute tõttu lähikuudel nõrgaks. 

Sellele viitavad ärikonjunktuuri prognoosid, mis halvenesid kõigis teenindusharudes, v.a. IKT 

ja kinnisvarasektor. 

Majandusaktiivsus hakkab taastuma aasta teises pooles koos piirangute leevendamisega ja 

kosuva välisnõudlusega. SKP kasv jääb sel aastal ebaühtlaseks, tuginedes suuresti töötleva 

tööstuse ja IKT sektori kasvul. 2022. aasta kasv tuleb laiapõhjaline, kuid seda veab eksportiv 

tööstus ja teenindus, eeskätt logistika ja turismist sõltuvad harud. Paranev kindlustunne toetab 

tarbimis- ja investeerimisaktiivsust, mis kiirendab kasvu kaubanduses, ehituses ja muudes 

siseturule suunatud valdkondades. 

Valitsussektori nominaalne eelarvedefitsiit langeb kriisi süvenemise tõttu sel aastal 6,0%ni 

SKPst, mis on kehtiva riigieelarve strateegiaga võrreldes 0,7% SKPst võrra parem tulemus. 
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Tulusid suurendab maksulaekumine, mida mõjutab positiivselt paranenud majanduskeskkond 

ning pensioni teise samba erakorraliste väljamaksete maksustamine. 

Nii käesoleva kui ka järgnevate aastate struktuurne eelarvepositsioon on puudujäägis. 

Puudujäägi süvenemine sel aastal 5,5%ni SKPst tähendab koos välistoetuste mahu kasvuga 

majandusele arvestatavat stiimulit, mis aitab kriisi negatiivseid majanduslikke efekte 

vähendada. Eelarvereeglite järgimine on vabastusklausli rakendumise tõttu ajutiselt peatatud. 

Alates 2022. aastast toimub majanduse hoogsam taastumine, mis võimaldab riigil 

eelarvestiimulit vähendama hakata. 

Võlakoormus suureneb sel aastal 21,4%ni SKPst ning jõuab prognoosiperioodi lõpuks 28,8% 

tasemele SKPst. Valitsussektori netopositsioon ehk võla ja reservide taseme vahe tänavu 

suureneb ning halveneb edasistel aastatel, eelkõige koroonakriisist tulenevate mõjude ja 

järkjärgulise taastumise tõttu. Riigieelarve negatiivset rahavoogu 2021-2025 rahastatakse lühi- 

ja pikaajaliste võlakirja-emissioonide ning uute laenude abil. 

Praegu, kriisisündmuste keerises, on raske hinnata, milline saab olema koroonakriisi pikaajaline 

mõju. Seetõttu ümbritseb tänaseid hinnanguid suur ebakindlus ning hilisemad muutused 

hinnangutes võivad olla tavapärasest suuremad 

Tabel 1. Majanduskeskkonda iseloomustavate näitajate prognoos 

 Näitaja 
2007–
2018 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

SKP reaalkasv, % 1,7   5,0 -2,9   2,5  4,8   3,2   3,1 2,9 

SKP nominaalkasv, % 5,9   8,4 -3,4   4,9  7,0   5,3   5,1 4,8 

SKP jooksevhindades (mld 
eurodes) 

 28,1 27,2 28,5 30,5  32,1  33,7 35,3 

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

Keskmine palk, eurot  1 407 1 448 1 504 1 588 1 668 1 749 1 832 

Keskmise palga reaalkasv, % 4,2 5,1 3,4 1,8 3,4 3,0 2,9 2,3 

Keskmise palga nominaalkasv, % 6,5 7,5 2,9 3,9 5,6 5,1 4,9 4,7 

Tööhõive kasv, % 2,0 1,0 -2,2 -0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 

Tööpuuduse määr, % 7,8 4,4 6,8 8,0 7,3 6,6 6,2 6,0 

Allikas: Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos. 2021. 
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Tabel 2. Sisemajanduse koguprodukti prognoosi komponendid1 2021-2025 (protsenti) 

Näitaja 2011-
2018 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kasvuallikad    

Eratarbimiskulutused 
(sh MTÜd) 

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

Valitsussektori lõpp-
tarbimiskulutused 

2,1 3,0 3,6 2,9 -3,0 1,0 1,0 1,0 

Kapitali kogumahutus 
põhivarasse 

7,5 11,0 18,4 -15,4 8,8 5,1 5,2 3,0 

Sisenõudlus 4,6 4,5 2,4 -2,2 4,6 2,9 2,9 2,2 

Kaupade ja teenuste 
eksport 

5,7 6,2 -5,5 6,0 6,3 3,8 3,2 3,0 

Kaupade ja teenuste 
import 

7,0 3,7 0,7 -0,6 6,2 3,6 3,0 2,2 

Panus SKP kasvu  
 

 

Sisemajanduse 
nõudlus 

4,1 4,3 2,3 -2,2 4,4 2,8 2,7 2,1 

Kaupade ja teenuste 
bilanss 

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

Lisandväärtuse kasv  
 

 

Primaarsektor -3,9 54,2 -13,5 6,9 3,3 3,0 2,8 2,7 

Tööstus 5,2 -3,2 -7,4 4,9 4,2 3,2 3,0 2,8 

Ehitus 7,7 -8,2 6,8 -9,3 4,3 3,4 3,0 2,8 

Muud teenused 3,2 7,0 -2,0 2,5 4,8 3,2 3,1 2,9 

Allikas: Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos. 2021. 

Eesti Pank toob välja (Rahapoliitika ja Majandus 2/2021), et selle aasta algus oli Eesti 

majanduse jaoks edukas. Majandus kasvas esimeses kvartalis tempokalt ning ületas kriisieelse 

taseme. Tegevusalade olukord on eripalgeline ning mitmel neist ei ole pole endised 

tootmismahud veel taastunud – lisaks kriisis enim kannatanud turismile, hotellidele ja 

restoranidele ka meelelahutus, ehitus, töötlev tööstus jt. Valdavalt teise kvartalisse jäävad 

piirangud raskendasid paljude valdkondade tegevusvõimalusi veelgi, kuid ettevõtete võime 

piirangutest hoolimata tegevusega jätkata on aastatagusega võrreldes märkimisväärselt 

paranenud.  

Majanduse väljavaade on tänu vaktsineerimise edenemisele muutunud kindlamaks ning teisel 

poolaastal võib oodata paranemist ka neis harudes, kus seni on valitsenud raskemad olud. 

Lisaks ekspordivõimaluste avardumisele annab Eesti majanduskasvule lühiajalise tõuke kriisi 

kestel kogutud säästude kasutuselevõtmine. Seekordne kriis erineb varasematest selle poolest, 

 

1 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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et inimeste ostuvõime selle käigus paranes ning kuna majanduse üleüldise taastumise ajale 

langeb ka raha väljavõtmine teisest pensionisambast. Võib majanduse väljavaade lähiettevaates 

osutuda heitlikuks – hoogsam kulutamine võib kaasa tuua ülekuumenemise ja kiire hinnatõusu 

mitmes valdkonnas.  

Majanduse jõuline kasv elavdab ka tööturgu. Ühes ettevõtete sooviga töötajaid juurde palgata 

on juba tõusma hakanud nii hõive kui ka vabade töökohtade hulk ja tunnetatav tööjõupuudus. 

Majanduse avanemise järel langeb tööpuudus juba järgmisel aastal kriisieelse taseme lähedale. 

Tekib tööjõunappus ning keskmise palga kasv püsib kiire.  

Hinnakasv kiireneb nii riigisiseste kui ka üleilmsete põhjuste tõttu. Tööstustoodete nõudlus 

suureneb pärast kriisi kogu maailmas ning see toob kaasa paljude toormete lühiajalise 

kallinemise, mis kajastub viivitusega ka tarbijahindades. Mõneks ajaks kergitavad tarbijahindu 

ka kriisi käigus tarneahelatesse tekkinud tõrked, osade toodete nappus ja madalseisust väljuvate 

teenuste kallinemine endise hinnataseme lähedusse. Nimetatud tegurid annavad hinnakasvule 

ajutise lisahoo; püsivam ja järgmiste aastate peamine hinnakasvu põhjus on aga tööjõukulude 

jätkuv kasv. 

Tabel 3. Eesti Panga majandusprognoos põhinäitajate kaupa 

Näitaja 

2020 

sujuva kasvu 
stsenaarium  

järsu kasvu 
stsenaarium 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

SKP jooksevhindades (mld eurodes ) 27,16  29,14  31,46  33,12  30,01  32,28  33,82 

SKP kasv püsivhindades, % -2,7  5,3  4,9  2,5  8,2  3,8  1,6 

Eratarbimise kasv, % -2,2  6,0  9,3  1,1  6,4  9,6  1,2 

Ekspordi kasv, % -5,4  8,8  5,0  4,2  11,0  3,9  3,9 

Impordi kasv, % 0,5  10,8  3,4  3,1  10,7  2,1  3,7 

Tarbijahinnaindeks, % -0,4  2,5  2,8  2,3  2,7  3,3  2,6 

Töötuse määr (% tööjõust)  6,8  6,1  4,9  4,7  5,7  4,7  4,6 

Hõive kasv, % -2,7  1,2  2,0  0,1  1,7  1,7  0,0 

Keskmine brutokuupalk (EUR)  1448 1526 1609 1695 1536 1640 1737 

Keskmise brutokuupalga kasv, % 2,9  5,4  5,5  5,3  6,1  6,7  5,9 
SKP töötaja kohta püsivhindades, 
kasv % 0,0  4,1  2,9  2,4  6,4  2,0  1,5 

Allikas: Eesti Pank. Rahapoliitika ja majandus 2/2021. 

1.1.2 Eesti rahvastik ja tööjõuturg 

Vastavalt Statistikaameti andmetele (andmestik RV021) oli 1. jaanuaril 2021 rahvaarv Eestis 

1 330 068 inimest. Rahvastikust 47,43% on mehed ja 52,57% naised. Mis on võrreldes eelmise 

aastaga 1179 inimest rohkem. 2020. aastal vähenes rahvaarv loomuliku iibe tõttu 2602 inimese 

võrra, kuid suurenes positiivsest rändesaldost tulenevalt 3782 inimese võrra. Möödunud aastal 

sündis 13 209 last, mida on 890 lapse võrra vähem kui aasta varem (RV0213U). Summaarne 
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sündimuskordaja2 2019. aastal oli 1,58, aasta varem 1,66 (andmestik RV033). Kõige kõrgem 

oli summaarne sündimuskordaja sel sajandil aastatel 2008 ja 2010 (1,72) ja kõige madalam 

aastal 2001 (1,32).   

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

aastat. Eestisse asus elama 16 209 inimest ja lahkus 12 427 inimest. Võrreldes 2019. aastaga 

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

2020. aastal oli 15-74-aastaste tööhõive määr 66,7%, mis on 1,8% võrra väiksem, kui 2019. 

aasta näitaja (TT330). Töötuse määr oli 2020. aastal 6,8%, mis on 2,3 protsendipunkti võrra 

kõrgem kui 2019. aasta väga madal tase ehk 4,5% (NH21). Keskmine palk oli 2020. aastal 1448 

eurot ehk 41 eurot kõrgem kui aasta varem. 2020. aastal oli kõige rohkem inimesi hõivatud 

töötlevas tööstuses. Täpsemalt annab hõivest tegevusalade lõikes ülevaate järgnev tabel.   

Tabel 4. Hõivatud tegevusalade lõikes 2020. aastal 

Tegevusala (EMTAK 2008) 
Hõivatute arv 
(tuh inimest) 

Osakaal (%) 

Töötlev tööstus 118,6 18,06% 
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste 
remont 82,4 12,55% 

Haridus 64,1 9,76% 
Ehitus 60,3 9,18% 
Veondus ja laondus 45,7 6,96% 
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 44 6,70% 
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 39,6 6,03% 
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 32 4,87% 
Info ja side 31,1 4,74% 
Majutus ja toitlustus 23,8 3,62% 
Haldus- ja abitegevused 23 3,50% 
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 19,5 2,97% 
Muud tegevusalad 19,2 2,92% 
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 18,5 2,82% 
Finants- ja kindlustustegevus 11,5 1,75% 
Kinnisvaraalane tegevus 10,9 1,66% 
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga 
varustamine 4,5 0,69% 

Mäetööstus 4 0,61% 
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 3,9 0,59% 
Tegevusalad kokku 656,6 100% 

Allikas: Statistikaamet, andmestik TT02001.  

 

2 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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Võrreldes 2019. aastaga vähenes 2020. aastal kõige rohkem hõivatute arv majutuse ja 

toitlustuse tegevusalal, 5,7 tuh hõivatu võrra, ning veonduse ja laonduse tegevusalal 4,6 tuh 

hõivatu võrra . Valdkonna osatähtsused vähenesid vastavalt 0,77% võrra ja 0,53% võrra. Kõige 

rohkem suurenes hõivatus muudel tegevusaladel 4,3 tuh lisandunud hõivatut, avalik haldus ja 

riigikaitse… tegevusalal 3,3 tuh hõivatut ning hariduse tegevusalal 2,5 tuh hõivatut. 

Osatähtsused suurenesid vastavalt 0,7; 0,64; 0,59 protsendipunkti võrra.  

Töötasu hüvitis pehmendas oluliselt kriisi mõju ja säästis töökohti. Eelmisel kevadel märtsist 

juunini Eestis esmakordselt sellises ulatuses sisse viidud palgatoetuse abimeede (töötasu 

hüvitis) kriisi tõttu kannatavatele ettevõtetele ja nende töötajatele osutus väga edukaks. 

Kokkuvõttes kasutas sellist riigi abi ligikaudu 17 500 ettevõtet ning hüvitist sai 137 500 inimest 

brutosummas 256 miljonit eurot. Praxise hinnangul (RM vahendusel) aitas see säästa vähemalt 

65 tuhat töökohta ja vähendada vaesuse suurenemist. Toetusmeetme hädavajalikkuse ja 

majandustegevuse piirangute suurenemise tõttu oli ootuspärane palgatoetuse taaskehtestamine 

detsembris-jaanuaris Harjumaal ja Ida-Virumaal ning üleriigiliselt alates märtsist. 

Tööpuuduse kasv Eestis oli palgatoetusele vaatamata üks Euroopa Liidu suurimaid. Võib 

arvata, et meie suurema tööpuuduse kasvu taga oli ebakindlus tuleviku suhtes ning samas ei 

jäädud lootma riigi toele, mistõttu paljud ettevõtted loobusid osadest töötajatest. Eelmisel 

kevadel suurenes tööpuudus hüppeliselt, tõustes juunikuuks 8%ni, mis on eriolukorra eelse 

ajaga võrreldes rohkem kui 3 protsendipunkti võrra kõrgem (Eurostat). Samal ajal piirdus 

Euroopa Liidu töötuse kasv kõigest 0,4 protsendipunktiga ning Eestiga võrreldav töötuse kasv 

toimus ainult Rootsis, kus valiti ülejäänud Euroopaga võrreldes teine strateegia 

koroonaviirusega võitlemiseks. 

Kriisis said peamiselt pihta keskmisest madalama palgaga turismi ja meelelahutusega 

otsesemalt seotud tegevusalad. Nende puhul on viiruse leviku tõkestamiseks seatud piirangud 

väga otseselt piiranud majandustegevust või selle sisuliselt võimatuks teinud. Näiteks oli 

eriolukorra lõppedes töö kaotanud iga viies majutuse ja toitlustuse sektori töötaja. Arvuliselt oli 

neid sama palju, kui tööstussektorist koondatuid, kuigi tööstuse osakaal koguhõivest oli kriisi 

eel 18% majutuse ja toitlustuse 4% vastu. 

Olukorda kasutasid ära ka ülejäänud, et üleliigsest tööjõust vabaneda. Tööstuses toimus 

töökohtade vähenemine juba enne kriisi algust ning ehituses oli varasemate tellimuste toel 

2020. aasta esimene poole veel suhteliselt edukas. Töötajate vähendamise ning palgatoetuse 

abil suutsid nii tööstuse, ehituse kui ka kaubanduse ettevõtted kasumlikkuse säilitada ning 

viiruse esimese laine kogemustest õppinuna suudavad nad käesoleva kevade tõenäoliselt 

suhteliselt väikeste kadudega üle elada. Võõrtööjõu sissevool tõenäoliselt taastub, kui piirid 

avanevad. Hinnanguliselt jäi eelmisel aastal Eestisse tulemata umbes 10 tuhat inimest, 

sealhulgas 1500 hooajatöölist. Võib arvata, et piirangute vähenedes töötajate sissevool 

kolmandatest riikidest taastub, kuna neil on kohaliku tööjõuga võrreldes madalamad 

palgaootused, sh ei ole hooajatööliste puhul nõuet maksta Eesti keskmist palka.  
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Tööpuudus hakkab taanduma käesoleva aasta teisest poolest. Käesolevas kriisis on tööturg rea-

geerinud väga kiiresti muutuvatele oludele, mistõttu ootame tööpuuduse vähenemist juba 

käesoleva aasta teisest poolest koos majanduse kiirema taastumisega. Tööpuudus langeb järk-

järgult ning jõuab prognoosiperioodi lõpuks loomuliku taseme lähedale (ca 6%). Kokkuvõttes 

ei ole oodata hõive taastumist kriisieelsel tasemel, kuna paljudes tegevusalades on efektiivsust 

tõstetud ning edaspidi püütakse hakkama saada väiksema töötajate arvuga. Kriisis rohkem 

kannatanud teenuste sektori taastumine algab jõulisemalt alles alates järgmisest suvehooajast. 

Palgakasv püsis üllatuslikult tugev, kuid see peegeldab kriisi olemust – olukord on väga kehv 

piiratud tegevusalades. Keskmised palgad langesid ainult kriisis väga tugevalt pihta saanud 

tegevusalades nagu majutus ja toitlustus, kaubandus, kultuur, meelelahutus. Info ja side 

tegevusala puhul jätkus kiire palgakasv kogu eelmise aasta jooksul. Sellest kriisist on finants-

sektor suhteliselt valutult pääsenud, kuna sellega ei ole kaasnenud laiaulatuslikku pankrottide 

lainet ning halbade laenude kasvu. Möödunud aastal oli avaliku sektori palgakasv tugev, kuid 

kui arvestada juurde riigi abi erasektorile palgatoetuse näol, siis agregeeritult erasektoris 

töötavate inimeste sissetulek eelmisel aastal ei langenud. Tuleb arvestada sellega, et see tuli 

töökohtade languse ja palgakasvu kombinatsioonina. Rohkem kui 20 tuhat inimest kaotasid töö 

ja suure osa oma sissetulekust. 

Avaliku sektori töötajaid mõjutas kriis vähem, kuid kärpesurved piiravad palgakulude kasvu 

edaspidi. Avalikus sektoris töötavate inimeste sissetulekute kasv on püsinud suhteliselt kiirena 

kogu eelmise aasta jooksul, kuid selle taga oli valdavalt kriisi tõttu suurenenud töökoormus, 

eriti tervishoiu, hariduse ja siseturvalisuse valdkondades. Järgnevate aastate eelarveplaanid 

survestavad avalikku sektorit kokku hoidma, mistõttu võib seal oodata kas töötajate arvu 

vähendamist või erasektorist madalamat palgakasvu. 

Tööjõupuudus ja palgasurved ei ole palju leevenenud, kuna vabanenud tööjõud on madala 

kvalifikatsiooniga. Kiiresti kasvanud tööpuudus on ootamatult vähe mõju avaldanud 

palgakasvule. Osaliselt on selle põhjuseks asjaolu, et kõrgemate palkadega tegevusalad ongi 

vähem kannatanud ning mõnede puhul, nt info ja side, on nõudlus nende teenuste järele hoopis 

kasvanud, mistõttu ei saanud need ettevõtted palgatõusu tagasi pöörata. Teisalt on viimase aasta 

jooksul töö kaotanud valdavalt keskmise ja keskmisest madalama palgaga töötajad, kelle 

kvalifikatsioon on samuti keskmisest madalam.  

Alates järgmisest aastast veab palgakasvu erasektor. Käesoleval aastal võib oodata palgakasvu 

mõningast kiirenemist eelmise aastaga võrreldes, kuid mitmed teenuste sektori tegevusalad on 

esimesel poolaastal tugevalt mõjutatud piirangutest ning vajavad riigi tuge kriisi üleelamiseks. 

Ekspordile orienteeritud harudel läheb keskmisest paremini, mistõttu võib oodata erasektori 

palgakasvu järkjärgulist taastumist juba käesoleval aastal. Teenindussektori taastudes 

palgakasv kiireneb järgmisest aastast ning püsib majanduskasvuga sarnases tempos. Kuna 

palgatõususurve püsib tööjõupuuduse, vananeva tööealise rahvastiku ning normaliseeruva  
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Tabel 5. Tööturu prognoos 2021–2025 (15–74-aastased)  

Näitaja 2011-18 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1. Tööhõive (tuh 

inimest) 

634,1 671,3 656,6 650,6 655,9 659,8 662,5 663,8 

1a. Tööhõive kasv (%) 2,0 1,0 -2,2 -0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 

2. Tööpuuduse määr 

(%) 
7,8 4,4 6,8 8,0 7,3 6,6 6,2 6,0 

3. Tööjõu tootlikkuse 

kasv (hõivatute arvu 

järgi) (%) 

1,7 4,0 -0,8 3,4 3,9 2,5 2,6 2,6 

4. Keskmise palga 

reaalkasv (%) 
4,2 5,1 3,4 1,8 3,4 3,0 2,9 2,3 

4a. Keskmine palk 

(eurot) 

 
1 407 1 448 1 504 1 588 1 668 1 749 1 832 

4b. Keskmise palga 

nominaalkasv (%) 
6,5 7,5 2,9 3,9 5,6 5,1 4,9 4,7 

Allikas: Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos. 2021.  

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 
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tervispordialasid saab harrastada ka mänguväljakutel ja spordiplatsidel ning hiljuti lisandunud 

välijõusaalides.  

Rahvastikuregistri (RM vahendusel3) andmetel oli 1. jaanuari 2021. aasta seisuga Pärnu linna 

rahvaarv 51 334 inimest, mis on 172 inimese võrra vähem kui aasta varem. Võrreldes eelmise 

aastaga on vähenenud väikelaste ja tööealiste osakaal, suurenenud laste (7-18) ja vanurite 

osakaal. Võrreldes riigi keskmisega on Pärnus rohkem lapsi vanuses 7-18 eluaastat ja üle 65-

aastaseid. Täpsem ülevaade on toodud järgnevas tabelis.  

Tabel 6. Eesti ja Pärnu linna rahvastiku demograafiline struktuur aastatel 2020 ja 2021 

Vanusegrupid Pärnu Eesti 

2021 arv osakaal arv osakaal 

 lapsed 0-6 3 778 7,36% 98 319 7,34% 

 lapsed 7-18 6 906 13,45% 172 802 12,90% 

 tööealised 19-64 29 129 56,74% 798 181 59,60% 

 eakad 65-… 11 521 22,44% 269 991 20,16% 

Rahvaarv kokku 51 334 100,00% 1 339 293 100,00% 

2020 arv osakaal arv osakaal 

 lapsed 0-6 3 802 7,38% 98 753 7,38% 

 lapsed 7-18 6 886 13,37% 170 561 12,75% 

 tööealised 19-64 29 374 57,03% 802 448 60,00% 

 eakad 65-… 11 444 22,22% 265 621 19,86% 

Rahvaarv kokku 51 506 100,00% 1 337 383 100,00% 

Allikas: Rahandusministeerium.  Tasandus-ja toetusfond 2020 ja 2021.  

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 

Eestis keskmine, 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, 

 

3 Rahandusministeerium. Tasandus- ja toetusfond 2021. 
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on siiski seis parem kui riigis keskmisel. 2019. aasta näitaja väärtus on 0,90 2020. aasta oma 

0,91.   

2020. aastal rändas Pärnu linna sisse 1693 inimest ning välja 1760 inimest. Rändesaldo 

(andmestik RVR02) oli negatiivne 67 inimesega, sealjuures välisrände saldo oli positiivne ning 

siserände oma negatiivne. 2019. aastal oli rändesaldo positiivne välisrände arvelt, siserände 

saldo oli sel aastal 0.   

Pikemas vaates on Pärnu linnas ja maakonnas tõenäoline rahvastiku oluline vähenemine4.  

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

hakanud väljaränne vähenema. 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.  

Tabel 7. Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu riigis ja Pärnu linnas ning brutotulu saajate arv 

Brutotulu saajate arv 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pärnu linn 19 249 19 379 19 330 19 468 19 488 18 890 

 Mehed 8 465 8 627 8 645 8 764 8 663 8 425 

 Naised 10 784 10 753 10 685 10 704 10 825 10 466 
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, 
eurot            

Pärnu linn 900 961 1 023 1 090 1 163 1 202 

 Mehed 1 026 1 092 1 154 1 222 1 297 1 336 

 Naised 800 857 916 982 1 055 1 094 

Kogu Eesti 1 013 1 078 1 155 1 234 1 317 1 380 

 Mehed 1 155 1 221 1 305 1 386 1 471 1 530 

 Naised 888 949 1 019 1 095 1 176 1 243 

Brutotulu erinevus mehed/naised Pärnu 1,28 1,27 1,26 1,25 1,23 1,22 
Brutotulu erinevus mehed/naised kogu 
Eesti 1,30 1,29 1,28 1,27 1,25 1,23 

Suhe Pärnu/kogu Eesti brutotulu 88,79% 89,22% 88,56% 88,34% 88,31% 87,10% 

Eesti keskmine brutokuupalk 1 065 1 146 1 221 1 310 1 407 1 448 

Pärnumaa keskmine brutokuupalk  860 925 1 003 1 055 1 172 1 147 

Allikas: Statistikaamet, andmestikud ST004, PA004; Eesti Pank, majanduse põhinäitajad 

Eelnevast tabelist 6 on näha, et muidu iga aasta suurenenud Pärnu linna brutotulu saajate arv 

vähenes 2020. aastal. See on kooskõlas ka riigi üldiste trendidega, kus töötuse määr oli 

eelnevatel aastatel pikalt vähenenud.  Näha on ka, et Pärnu linna ja riigi palgatöötaja 

 

4 Statistikaameti kvartalikiri 1/2016 – Pärnumaa ja Pärnu linna rahvastikuprognoosid 
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kuukeskmine brutotulu5 kasvavad sarnases tempos, kuid Pärnu linna ja riigi keskmise vahe on 

pidevalt veidi suurenev. Üldisest kasvutempost mahajäämine on muret tekitav trend. Samuti on 

näha, et riigi keskmine brutokuupalk suurenes 2020. aastal, kuid Pärnu maakonna oma vähenes.  

Kuu keskmine brutotulu oli 2020. aastal 1202 eurot, mis on 39 eurot ehk 3,4% suurem 2019. 

aasta kuu keskmisest brutotulust. 2020. aastal oli riigi keskmine kuu keskmine brutotulu 1380 

eurot ehk 14,8% suurem kui Pärnu linna oma, eelmisel aastal oli see erinevus 13,2%. Riigi kuu 

keskmine brutotulu kasvas 4,8%. Rahandusministeeriumi andmetel oli Pärnu linna 

maksumaksjate arv 2020. aastal 24 639, aasta varem oli see arv 24 856. Maksumaksjate hulka 

kuuluvad veel lisaks ettevõtete TSD vormil näidatule muud füüsilised isikud, kes on saanud 

tulumaksuga maksustatud tulu. 

Registreeritud töötuid on Eesti Töötukassa andmetel Pärnu linnas 17.08.2021 seisuga 1769 

inimest, eelmisel aastal sama ajal oli 1830 inimest. Pärnu maakonnas on töötuid 2918, ka Pärnu 

maakonna töötute arv oli eelmisel aastal samal ajal suurem, 3157 inimest.  

 

Joonis 1. Registreeritud töötuse määr päevade lõikes Pärnu maakonnas. Allikas: Eesti Töötukassa 
veebileht. Registreeritud töötuse päevane statistika. 17.08.2021. 

 

5 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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Eelnenud joonisel 1 on toodud töötuse määr kolmel eelneval ning käesoleval aastal Pärnu 

maakonnas. Nagu näha on eelmisel aastal suurenenud töötuse määr käesoleva aasta kevadel 

vähenema hakanud, järgides eelnevate aastate trendi, mitte arvestades 2020. aastat, kuid 2,5-

3% kõrgemal tasemel, olles 17.08.2021 seisuga 7,2%. Kusjuures Pärnumaa töötuse määr on 

veidi madalam kui riigi töötuse määr, mis on 7,3%. 

2019. aastal oli riigi SKP 28 112 miljonit eurot (jooksevhindades) (Statistikaamet, andmestik 

RAA0050). SKP elaniku kohta oli 21 186,55 eurot. Pärnu maakonna6 SKP oli 2019. aastal 

1168,55 miljonit eurot, mis moodustab riigi SKP-st 4,2%. Pärnu maakonna SKP elaniku kohta 

oli 13 559 eurot, mis on riigi keskmisest 64%. Võrreldes 2018. aastaga suurenes riigi SKP 

8,4%; Pärnu maakonna oma  7,8%. Riigi SKP elaniku kohta suurenes 2019. aastal võrreldes 

2018. aastaga 8,0%, kuid Pärnu maakonna oma ~ 7,5%. Pärnu maakonna SKP kasvu maha 

jäämine riigi keskmisest kasvutempost ei ole hea näitaja.  

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 linnas kõige rohkem (94,32%) ettevõtteid, kus töötajate arv 

on vähem kui 10, 2020. aastal lisandus 69 ettevõtet.  Pärnu linnas asub 3,78% kõikidest  Eesti 

ettevõtetest. 

Tabel 8. Pärnu linna ettevõtted töötajate arvu järgi aastatel 2018-2019 
Töötajate arv ettevõtetes 2019 2020 Muutus 

Vähem kui 10 4 745 4 834 89 

10-49 267 249 -18 

50-249 40 38 -2 

250 ja enam 4 4 0 

Kokku 5 056 5 125 69 

Allikas: Statistikaamet, andmestik ER032 (ettevõtted on jaotatud haldusüksustesse 

kontaktaadressi järgi, statistilisse profiili kuuluvad majanduslikult aktiivsed ettevõtted).   

2021. aasta II kvartalis tasusid Pärnu linna ettevõtteid riiklikke maksu 46,12 miljonit eurot, mis 

on 24% rohkem kui aasta varem II kvartalis. Tööjõumakse tasuti II kvartalis 28,14 miljonit 

eurot, mis on 21% rohkem kui aasta varem II kvartalis. II kvartalis oli ettevõtete käive 496,05 

miljonit eurot, mis on 27% suurem kui aasta varem. Töötajate arv oli 19 425 inimest, mis on 

2% vähem kui aasta varem. Käibe poolest on kõige suuremad ettevõtted (2021. aasta II kvartali 

järgi) Aktsiaselts Wendre, Scanfil Osaühing, Ruukki Products AS, Metsä Wood Eesti AS, AQ 

 

6 Pärnu linna SKP-d Statistkaameti andmebaasides ei avaldata 
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Lasertool OÜ, ja NOTE Pärnu OÜ. Töötajate arvu poolest SA Pärnu Haigla, Scanfil Osaühing, 

AS Wendre, AQ Lasertool OÜ, Rapala Eesti Aktsiaselts.  

Statistikaameti andmetel (andmestik VK04) oli 2020. aastal Pärnu linnas eksportivaid 

ettevõtteid 517 ning Pärnu linna eksport moodustas 2020. aastal 3,50% riigi ekspordist. 

Kaupade import moodustas kogu riigi kaupade impordist 2,07% (väärtuses 313 miljonit eurot) 

ning importivaid ettevõtteid oli 1001. Võrreldes 2019. aastaga on  nii ekspordi ja impordi 

väärtus, kui ka osatähtsus riigi kaubavoos vähenenud. Teenuste eksport (andmestik VKT12) 

moodustas kogu riigi teenuste ekspordist 2020. aastal 1,35%. Teenuste import moodustas 2020. 

aastal kogu riigi teenuste impordist vaid 0,51%. Võrreldes 2019. aastaga on küll vähenenud 

teenuste ekspordi väärtus, kuid suurenenud osatähtsus kogu riigi teenuste ekspordis.  

2 Pärnu linna põhitegevuse tulud ja kulud 

2.1 Põhitegevuse tulud 

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

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

osa moodustavad maksutulud, millest omakorda enamus laekub eraldistena riiklikest 

maksudest (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks). 

Pärnu linnas kasvavad võrreldes 2019. aastaga absoluutnumbrites maksutulud 2026. aastaks 

ligikaudu 10,82 miljoni euro võrra ehk 25,71%, 2026. aastaks kasvab maksutulude osatähtsus 

põhitegevuse tuludes 53,06%lt (2019.aastal) 2026. aastaks 57,65%le.  Maksutulude osakaalu 

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

saab omavalitsusüksus ise otsustada, võimaldades linnal paremini täita oma arengueesmärke. 

 

Joonis 1. Põhitegevuse tulud 2019-2026. Allikas: Pärnu Linnavalitsus 

finantsjuhtimisteenistus. 
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Joonis 2. Põhitegevuse tulud 2019-2026. Allikas: Pärnu Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus. 

Linna asutuste toodetavate kaupade ja teenuste müügist saadavate tulude osatähtsus on 

strateegias käsitletud perioodil kavandatud väikese tõusutrendina. Absoluutarvudes nimetatud 

tulud 2026. aastaks samuti suurenevad; 9,93 mln eurot (2019. aastal), 11,73 mln euroni (2026. 

aastal). 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.  

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. 

Rahandusministeeriumi kevadises majandusprognoosis on toodud, et füüsilise isiku tulumaksu 

laekumise kasvu toetab ülespoole korrigeeritud keskmise palga prognoos. Suuremad riskikohad 

on seotud turismisektori ning toitlustus- ja meelelahutusasutuste kriisist väljumisega. 

Prognoosis nähakse ette, et perioodil 2022-2025 kasvab kohalike omavalitsustele laekuv 

tulumaks keskmiselt 5,0% aastas. 2022. aasta RE seletuskirjas on toodud, et 2021. aastal on 

kohalike omavalitsuste tulud tulumaksust kokku 1316 mln eurot ning 2022. aastal 1378 eurot. 

Viimastel aastatel on Pärnu linnale edasikantav tulumaks moodustanud keskmiselt 3,3-3,5% 

kogu KOV-dele edasiantavast tulumaksust. Planeeritavad pensionisüsteemi muudatused KOV-
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de tulumaksu laekumisi ei mõjuta. RESis 2022-2025 ei ole välja toodud eraldi KOVidele 

laekuva tulumaksu prognoosi, kuid kõik KOVidele edasiantavad maksutulud suurenevad 

järgnevatel aastatel 3,6-4,2% aastas. 

Järgnevas tabelis on toodud 2020. 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, kuid 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 9. Pärnu 2019. aasta ja 2020. aasta deklareeritud füüsilise isiku tulumaksu tulubaas ja 
maksete (maksumaksjate) arv EMTAK tegevusalade osatähtsuse lõikes (nö Pärnu 
maksumaksjate tööandjate tegevusvaldkond) 

EMTAK tegevusalad 

2020 2019 

Valdkonna 
osatähtsus 

kogu 
tulubaasis 

Maksete 
(maksu-

maksjate) 
osatähtsus 

Valdkonna 
osatähtsus 

kogu 
tulubaasis 

Maksete 
(maksu-

maksjate) 
osatähtsus 

Töötlev tööstus 18,32% 15,06% 20,06% 16,35% 

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik 
sotsiaalkindlustus 

17,17% 19,15% 13,52% 14,49% 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja 
mootorrataste remont 

11,75% 11,38% 12,09% 11,80% 

Haridus 8,20% 7,11% 8,19% 7,23% 

Ehitus 8,11% 6,86% 7,90% 6,86% 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 8,07% 6,01% 7,91% 6,34% 

Veondus ja laondus 4,60% 4,46% 4,70% 4,63% 

Majutus ja toitlustus 3,95% 5,89% 4,87% 6,74% 

Haldus- ja abitegevused 3,80% 4,07% 4,45% 4,93% 

Info ja side 2,50% 1,69% 2,53% 1,81% 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 2,47% 2,40% 2,55% 2,60% 

Finants- ja kindlustustegevus7 1,81% 5,09% 1,94% 4,97% 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 1,72% 1,59% 1,80% 1,75% 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 1,60% 2,08% 1,70% 2,22% 

 

7 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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Kinnisvaraalane tegevus 1,41% 2,89% 1,49% 2,95% 

Täpsustamata 1,12% 1,12% 0,54% 0,84% 

Muud teenindavad tegevused 1,00% 1,68% 1,24% 1,89% 

Mäetööstus 0,89% 0,50% 0,86% 0,50% 

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja 
saastekäitlus 

0,75% 0,60% 0,78% 0,67% 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud 
õhuga varustamine 

0,74% 0,38% 0,89% 0,43% 

Kokku 100% 100% 100% 100% 

Allikas: Maksu- ja Tolliameti andmed, Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistuse 

arvutused 

Tabelist selgub, et kõige rohkem on 2020. aastal tulu füüsilise isiku tulumaksust tulnud Pärnu 

linnas töötlevast töötlusest (18,32%). Kuid makseid deklareeriti sellel tegevusalal veidi vähem 

(15,06%), kuid kuna maksete osakaal on siiski väiksem kui tulu osakaal, tähendab see, et makse 

suurus on keskmisest suurem. 2020. aastal on nö teisel kohal avalik haldus, kust tuli 17,17% 

tulust ja 19,15% maksetest. Võrreldes 2019. aastaga on toimunud oluline muutus, kus avalikust 

sektorist tuli 14,49% maksetest. Selle põhjuseks on peamiselt eelmisel aastal kasutusel olnud 

palgatoetuse meede, mida vahendas Eesti Töötukassa, mille tõttu avaliku sektori osatähtsus on 

suurenenud. Kuna selle meetmega käis kaasas ka ettevõttes töötajate palga vähendamine, on 

ilmselt ka seetõttu mõnede tegevusalade osatähtsus vähenenud.  

 Tabel 10. Pärnu 2019. ja 2020. aasta deklareeritud füüsilise isiku tulumaksu tulubaas ja 

maksete (maksumaksjate) arv deklareerija liigi osatähtsuse lõikes (nö Pärnu maksumaksja 

tööandja liik) 

Liik 

2020 2019 

Osatähtsus 
tulubaasis 

Maksete 
(maksumaksjate 
arv) osatähtsus 

Osatähtsus 
tulubaasis 

Maksete 
(maksumaksjate 
arv) osatähtsus 

Avalik sektor  
(sh hallatavad asutused, koolid, 
lasteaiad jne) 

25,43% 26,45% 21,80% 22,00% 

Isikud,  mitteresidendid, muud 1,12% 1,12% 0,80% 0,80% 

Mittetulundusühingud 1,70% 3,53% 1,70% 3,50% 

Sihtasutused 6,15% 4,44% 5,90% 4,60% 

Äriühingud 65,60% 64,46% 69,90% 69,00% 

Kokku 100,00% 100,00% 100% 100% 

Allikas: Maksu- ja Tolliameti andmed, Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistuse 

arvutused 

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

äriühingutelt (65,6%) ning äriühingutes on ka kõige rohkem makseid/maksumaksjaid 

(64,46%). Võrreldes 2019. aastaga on mõlemad osatähtsused vähenenud. Selle peamiseks 

põhjuseks on ilmselt koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud tegevus-ja 

liikumispiirangud, mis mõjusid majandustegevusele pärssivalt. Ilmselt majanduslangusest 
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tingitud suurenenud toetus-ja abivajadusest on suurenes ka avaliku sektori osatähtsus Pärnu 

linna tulumaksu tulubaasis 

Rahandusministeeriumi kevadises (05.04) majandusprognoosis on prognoositud töötasude 

nominaalset kasvu järgnevatel aastatel 4,7-5,6% igal aastal. 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. Eelmainitu ei anna alust eeldada, et Pärnu linna tulu 

füüsilise isiku tulumaksust võiks kasvada järgmistel aastatel palgakasvuga samas tempos, seega 

on tulumaksu laekumine kasv järgnevateks aastateks prognoositud tagasihoidlikumas tempos 

kui üldised palgakasvuprognoosid.  

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.  

2021. aastaks on tulu füüsilise isiku tulumaksust prognoositud 42,55 miljonit eurot. 2020. aasta 

täitmine oli 40,78 miljonit eurot. Võrreldes 2019. aastaga kasvab tulumaksu laekumine 10,85 

miljonit ehk 27,1%. Füüsilise isiku tulumaksu osatähtsus põhitegevuse tuludest kasvab 50,47lt 

% (2019. aastal) 55,43%ni.  

2.1.2 Maamaks 

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

alusel. 2019. aastal moodustas maamaksu tulu 2,03 % 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. Riigil on küll plaanis läbi viia uus maa 

hindamine, kuid selle mõjud maamaksu laekumisele ei ole veel teada ning kui tulemused 

selguvad ja KOV muudab maksumäärasid, on tõenäoline 10-15-protsendiline aastase kasvu 

piirang. Seega ei too see tõenäoliselt kaasa hüppelisi muutusi maamaksu laekumises. 

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. Eelarvestrateegias ei ole kavandatud 

maamaksumäärade muutmist lähitulevikus. Maamaksu tuluks on kavandatud Pärnu linna 2021. 

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.   

2021. aasta eelarves moodustavad kohalikud maksud 0,49% Pärnu linna põhitegevuse tuludest. 

Reklaamimaks moodustab 0,15%, teede-ja tänavate sulgemise maks 0,02% ning parkimistasu 

0,32% linnaeelarve tuludest. Aastal 2026 on kohalike maksude osakaal endiselt 0,45% 

põhitegevuse tuludest.  

2.1.4 Kaupade ja teenuste müük 

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

perioodil kasvama igal aastal. Tulud on kõige väiksemaks planeeritud 2020. aastal ja 2021. 

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.  

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 2022 kuni 2026, põhitegevuse tuludest 13,53-

12,78%.   

Võrreldes eelnevate aastatega suureneb tulu elamumajandusest, kuna 2021. aastal muudeti 

eluruumi kasutusse andmise tasusid, mida on viimati muudetud 10 aastat tagasi. Kuna Pärnu 

linna huvikoolide õppemaks on seotud riigis kehtiva alampalgaga, mille järgnevate aastate 

määrad ei ole küll veel teada, kuid Tööandjate Keskliidu ja Ametiühingute Keskliidu 

kokkuleppe järgi peaks olema 40% prognoositavast riigi keskmisest palgast. Seega on 

huvikoolide õppemaksu puhul järgitud keskmise palga kasvamise prognoosi. Lasteaedade 
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osalustasude puhul on arvestatud tasude ühtlustamisega, võttes arvesse regionaalset aspekti. 

Tulude suurenemine sisekäibest tuleb peamiselt Pärnu Spordikooli ja Pärnu Spordikeskuse 

vahelistest tehingutest (varem haldas Pärnu Spordikool ka erinevaid spordibaasi, kuid alates 

2021. aastast loodi selleks otstarbeks Pärnu Spordikeskus).  

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.  

 

Joonis 3.  Pärnu linna põhitegevuse tulud 2021. aasta prognoositavas eelarves. Allikas: 
finantsjuhtimisteenistus 

2.1.5 Saadavad toetused 

Kohalike omavalitsuste eelarve oluliseks tuluks (2019. aastal 33,69% ja 2026. aastal 29,23% 

põhitegevuse tuludest) on saadud toetused. Vastavalt põhiseadusele võib riik seaduse alusel või 

kokkuleppel omavalitsustega panna neile riiklikke kohustusi. Kohustustega seotud kulud 

kaetakse riigieelarvest. Riigieelarve seaduse alusel teeb riik eraldisi kohaliku omavalitsuse 

eelarvesse tasandus- ja toetusfondi kaudu ning sihtfinantseerimisena või tegevustoetusena. 

Riigieelarvest saadavad toetused on Pärnu linna puhul valdavalt sihtotstarbelised, linn saab 

eraldisi riigieelarve tasandus- ja toetusfondist, ministeeriumite vahendusel. Vahendeid 

toetusfondist eraldatakse linnale hariduskuludeks, koolilõuna toetuseks, toimetulekutoetuste 

maksmiseks,  alates 2015. aastast ka avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks ja alates 2017. 

aastast raske ja sügava puudega laste hoiuks, huvitegevuseks ja lasteaiaõpetajate palkadeks ning 
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2018. aastast matusetoetusteks, rahvastiku toimingute kulude hüvitiseks ja asendus- ja 

järelhooldusteenuse toetuseks. 

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

kindlaks kohaliku omavalitsuse üksuste ja kohalike omavalitsuste liitude volitatud esindajate ja 

Vabariigi Valitsuse esindajate kokkuleppe alusel. Tasandus-ja toetusfond moodustas kõikidest 

Pärnu linna saadud toetustest 2019. aastal 91,37% ning 2020. aastal 92,23%.  

Eelarvestrateegias on tasandus-ja toetusfondi toetusi üldjuhul kavandatud 2021. aasta tasemel. 

Välja arvatud toetusfondi kaudu tulnud erakorralised toetused seoses COVID-19 põhjustatud 

kriisiga ning vastavalt RESis toodud infole on vähendatud poole võrra ka huvihariduse ja-

tegevuse toetust. Tasandusfondi koefitsiendid määratakse igal aastal Vabariigi Valitsuse 

määrusega. Tasandusfondi eraldis sõltub elanike arvust, kohaliku omavalitsuse arvestuslikust 

keskmisest tegevuskulust, tulumaksu laekumisest, arvestuslikust maamaksust, maavarade 

kaevandamisõiguse tasude laekumisest.  

 

Joonis 4. Tasandus ja toetusfond liigiti. Allikas: Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus 

2020. aastal eraldas riik toetusfondi kaudu erakorraliselt seoses kriisiga stabiliseerimistoetust 

962,71 tuh eurot ning täiendavat teehoiu toetust 1 092,00 tuh eurot. Kuna kriis ja 

tegevuspiirangud jätkusid ka 2021. aastal, on Pärnu linna 2021. aasta prognoositavas eelarves 

577,93  tuh eurot tulude vähenemise ja kulude suurenemise toetust (sh 30,37 tuh eurot seoses 

õpilaste kaugõppega) ning tõenäoliselt kavandatakse juurde ka 1 049 tuh eurot 

investeeringutoetust.   

Kõige suurema osa tasandus-ja toetusfondi toetustest moodustab üldhariduskoolide pidamiseks 

antav toetus, mis 2021. aastal moodustab Pärnu linnale eraldatud tasandus-ja toetusfondist 

57,81%. 2020. aastal 55,5%, kuid siin mängivad rolli ka seoses kriisiga eraldatud erakorralised 

toetused. Üldhariduskoolide pidamiseks antavast toetusest omakorda 83,29% moodustab 

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 00012 00014 00016 00018 000

Eelarvete tasandusfond

Üldhariduskoolide pidamiseks

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks

Huvihariduse ja -tegevuse toetus

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus

Toimetulekutoetus

Matusetoetus

Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus

Rahvastiku toimingute kulude hüvitis

Stabiliseerimistoetus

Kohalike teede hoid

2021 2020 2019



25 

tööjõukuludeks antav toetus. Riigil on pikaajaline eesmärk, et õpetaja keskmine töötasu peaks 

olema 120% Eesti keskmisest töötasust. 2022. aasta RE seletuskirjas ja RESis on toodud, et 

viimane saavutatud tase on 112% ning plaanis on seda taset hoida. Samas dokumendis on 

toodud ka, et õpetajate palga alammäära on plaanis tõsta 3% võrra ning selleks eraldatakse ka 

lisavahendeid. Eelarvestrateegias on see osa toetusfondist planeeritud 2021. aasta tasemel, kuna 

toetuse suurus sõltub ka õpilaste arvust ning Pärnu linna koolide arv väheneb 2022. aasta 

sügisel. 

RESis on toodud, et Eesti omavalitsuste osakaal valitsussektori kuludes on poole väiksem 

(23%) kui meile eeskujuks olevates Põhjamaades (valdavalt 40% ja rohkem) või teistes OECD 

riikides. Haldusterritoriaalse reformi järel on järgmiseks oluliseks väljakutseks omavalitsuste 

otsustusõiguse suurendamine ja selleks riigilt kohalikule tasandile täiendavate ülesannete 

üleandmine. RESis on toodud mõned eesmärgid, mis võivad tulevikus toetusfondi suurust 

mõjutada, kuid mille kohta veel täpsemad põhimõtted ei ole selgunud ning nendega ei ole 

seepärast ka käesolevas strateegias arvestatud. Kuid tulevikus võivad toetusfondi või üleüldist 

KOVi tulubaasi/kulusid muuta järgmised tegevused: 

 2021. aastal analüüsitakse 2018. aastal jõustunud  asendus- ja  järelhoolduse 

korraldamise ja rahastamise muudatusi ning asendushoolduselt  elluastuvate  noorte  

toimetulekut  ja  vajadusi.  Selle järgselt  esitatakse 2022.  aasta  aprillis 

väljatöötamiskavatsus perepõhise asendushoolduse  edasiseks arendamiseks ja 

ettepanekud asendus- ja järelhooldusteenuse toetusfondi vahendite KOV tulubaasi 

andmise osas.  

 2020. aastal koostati analüüs ja ettepanekud lastekaitsetöö korralduse ja sisulise 

kvaliteedi kohta. Analüüsi tulemusena alustatakse koostööd omavalitsuste 

esindusorganisatsioonidega, et kavandada vajalikud muudatused lastekaitse 

korraldusmudelis, KOV ja riigiasutuste lastekaitsealaste ülesannete jaotuses ja 

järelevalve korralduses. 

 2021. aastal esitatakse Vabariigi Valitsusele analüüs, millele tuginedes alustatakse 

erivajadustega laste tugiteenuste reformiga. Eesmärk on, et laps pääseks abistavatele 

teenustele võimalikult vara ning tema abistamine toimuks eelkõige KOVi eestvõttel.  

 Viiakse ellu erinevaid tegevusi, et parandada asutuste, elutähtsate teenuste osutajate, 

elutähtsate teenuste toimepidavust korraldavate asututse ja sh KOVide kriisideks 

valmisolekut ja nende lahendamist.  

 Pärast pikaajalist isikukeskse teenusmudeli (ISTE) piloteerimist erihoolekandes 

koostatakse 2022. aastal eelnõu muudatuste elluviimiseks ja erihoolekande teenuste 

osaliselt või täielikuks üleviimiseks kohaliku omavalitsuse tasandile. 

Erihoolekandeteenuse baasrahastus vajab korrastamist ning eelarveliste võimaluste 

tekkimisel ka lisarahastust.  

 KOV elamufondi investeeringute toetamine. 

 KOVide võimekuse ja kompetentside arendamine, detsentraliseerimise toetamiseks 

kohalike omavalitsuste rahastamise põhimõtete muutmine. 
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Muid sihtotstarbelisi toetusi lisandub eelarveaasta jooksul pidevalt ning toetajateks on 

erinevad sihtasutused, mittetulundusühingud, riigi asutused jne. Kuna nende toetuste 

lisandumine on aastati erinev, sõltub avanenud meetmetest, hallatavate asutuste ja 

osakondade aktiivsusest ning 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 11.  Saadavad toetused 2022-2026 (tuhandetes eurodes) 

Toetuse andja Toetuse otstarve 2022 
prognoos 

2023 
prognoos 

2024 
prognoos 

2025 
prognoos 

2026 
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.  



27 

 

Joonis 5. Põhitegevuse tulud ja kulud tuhandetes eurodes 2019-2026.a. Allikas: Pärnu Linnavalitsus 

finantsjuhtimisteenistus. 

Linna eelarvestrateegias on kavandatud põhitegevuse kulude suurenemine perioodiks 2022-

2026. Võrreldes 2019. aastaga kasvavad põhitegevuse kulud 2026. aastaks ca 14,59 miljoni 

euro võrra ehk 21,36% võrra. 

Tabel 12. Põhitegevuse tulude ja kulude muutus aastatel 2019-2026  

  

2019 
täitmine 

2020 
täitmine 

2021 
eelarve 

prognoos 

2022 
prognoos 

2023 
prognoos 

2024 
prognoos 

2025 
prognoos 

2026 
prognoos 

Põhitegevuse tulud 79 320 82 398 85 171 84 679 86 285 88 174 89 946 91 784 

Muutus (%-des)  - 3,88% 3,37% -0,58% 1,90% 2,19% 2,01% 2,04% 

Põhitegevuse kulud 68 093 66 615 76 546 76 237 77 833 79 593 81 099 82 640 

Muutus (%-des)  - -2,17% 14,91% -0,40% 2,09% 2,26% 1,89% 1,90% 
Oma 
finantseerimis-
võimekus 1,16 1,24 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

THI (%-des)(RM) 2,3 -0,4 2,0 2,1 2,0 1,9 1,9 - 

THI (%-des)(EP) 
sujuva kasvu 
stsenaarium  -   -  2,5 2,8 2,3  -   -   -  

Allikas: Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus, Rahandusministeerium. Eesti Pank, 

Rahapoliitika ja Majandus 2/2021. 
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Joonis 6. Põhitegevuse kulude struktuur tuhandetes eurodes (2019-2026). Allikas: 
finantsjuhtimisteenistus 

Kõige suurema osa põhitegevuse kuludest moodustavad tööjõukulud, 2021. aastal 44 371  tuhat 

eurot ehk 57,97%. Kõige suurema osa tööjõukuludest moodustavad haridusvaldkonna 

tööjõukulud, 74,37%. RESis perioodil 2022-2025 on eesmärgina kirjas hoida õpetajate 

palgataset praegusel tasemel suhtena riigi keskmisse palka. 2021. aastal kehtiv üldhariduskooli 

õpetaja alampalk on 1315 eurot, järgmisel aastal tõenäoliselt 1354 eurot, kuid vastavat õigusakti 

veel ei ole.  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.  

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.  

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

vahendid toetuste jaoks 2022. aastal Tartu Ülikooli Pärnu kolledžile (500 tuh eurot) ja Pärnu 

Lennujaamale (400 tuh eurot). Suure osa moodustavad toetused erinevatele kultuuri- ja  

haridusasutustele (~77%).  
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3 Pärnu linna investeerimistegevus 

Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning 

eelarvestrateegiaga tuleb kavandada vahendid selle jätkumiseks. Pärnu linna 

investeerimisvõimekuse nurgakivi on välisfinantseerimise kaasamine ja selleks 

omafinanseerimise vahendite kavandamine.  

Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise seaduse kohaselt on eelarvestrateegias 

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

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

soetuseks; (4) finantstulud ja –kulud.  

Pärnu linna eelarvestrateegiaks on eelkõige linnavalitsuse poolt koostatud investeeringute kava 

aastateks 2022-2026. Perioodiks 2022-2026 on planeeritud 99,44 miljoni euro ulatuses 

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

kindlasti Pärnu kolmanda silla ehitamine ja projekteerimine. Pärnus linnas perioodil 2022-2026 

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

valitsemisfunktsioonide lõikes on kavandatud investeeringud järgneval joonisel 4.  

 

Joonis 7. Kavandatud investeeringud valitsemisfunktsioonide lõikes 2022-2026.a. Allikas: Pärnu 

Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus. 

Kavandatud investeeringute teostamiseks on plaanitud investeeringute osaline katmine laenuga 

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

linnavara müük) ning saadava toetuse arvel. 
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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.  

Pärnu linna kavandatavast finantseerimistegevusest annab täpsema ülevaate eelarvestrateegia 

lisas 1 esitatud tabel.  
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Linna eelarvestrateegias on kavandatud perioodil 2022-2026 võtta kohustusi (laen, kapitalirent) 

63 270,18 tuhande euro ulatuses ja tagasi maksta kohustusi 38 571,50 tuhande euro ulatuses.  

5 Finantsdistsipliini tagamise meetmed 

5.1 Ülevaade Pärnu linna sõltuvate üksuste majanduslikust olukorrast 

5.1.1 Sõltuvad üksused 

Vastavalt KOFS-le loetakse kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse mõju all olevaks 

üksuseks 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 protsenti vastava aasta põhitegevuse 

tuludest. 

Pärnu Linnavalitsuse sõltuvad üksused on SA Pärnu Haigla, OÜ Kümblus ja SA Tõstamaa 

Mõis. 

2020. aasta majandustulemuste järgi ei kuulu sõltuvate üksuste hulka SuFe OÜ ning seetõttu 

tema majandusnäitajate ülevaadet käesolevas strateegias ei kajastata.  

5.1.2 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.  

Eesti tervishoid on töötanud esmakordselt üleilmse pandeemia olukorras, mis on oluliselt 

mõjutanud ka SA Pärnu Haigla tööd 2020. aastal. Seoses COVID-19 viiruse levikuga on tulnud 
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ümber korraldada haiglas tervishoiuteenuste osutamine. Viiruse leviku perioodil kevadel 

katkestati Terviseameti korraldusel tavapärane plaaniline töö. Ambulatoorses töös mindi 

COVID-19 pandeemia esimese laine ajal valdavalt üle kaugvastuvõttudele. Erakorraliste 

tervishoiuteenuste osutamist ei katkestatud, kuid selle korralduses tehti olulisi muudatusi. 

Samas jätkati ka onkoloogilisi haigusi põdevatele patsientidele plaaniliste keemiaraviteenuste 

osutamist eriolukorras, et tagada Pärnumaa patsientidele ravi kättesaadavus. 

SA Pärnu Haigla, nagu ka teistele haiglate, majandustegevusele avaldab plaanilise töö 

peatamine väga suurt mõju, kuna tervishoiuteenuste osutamise maht vähenes märgatavalt. 

Samas tõusis oluliselt isikukaitsevahendite, desinfitseerimisvahendite ja ravimite kulud. Eesti 

Haigekassa kompenseeris eriarstiabi suurenenud kulusid seoses COVID-19 pandeemiaga 

(täiendav personalikulu, isikukaitsevahendite soetamise, desinfektsiooni ja jäätmekäitluse 

lisakulu, raviosakondade töö ümberkorraldamise kulu, intensiivravi võimekuse suurendamise 

kulu, kindlustamata isikutele osutatud vältimatu abi kulu ning ravi ära jäämise tõttu finantsilise 

jätkusuutlikkuse säilitamise kulu jne) vastavalt valitsuselt lisaeelarve vahendite kasutamiseks 

saadud volitustele summas 3,2 miljonit eurot. 

2019. aastal valminud Ristiku Tervisekeskuse ruumides alustati 2020. aastal koostööd 

osaühinguga Pärnu Perearstid, mille tulemusena osutab esmatasandi tervisekeskuse 

tervishoiuteenuseid 16 perearsti. Lisaks osutab Pärnu Haigla perearstidele erinevaid labori- ja 

radioloogiliste jm uuringute ning teiste tervishoiuspetsialistide (e-konsultatsioon, ämmaemand, 

koduõde, füsioterapeut, psühholoog, logopeed) poolt osutatavaid teenuseid. Sellega on 

saavutamisel püstitatud eesmärk tihendada koostööd esmatasandi ja eriarstiabi teenuste 

osutajate vahel. 

2020. aasta tulem oli 2 miljonit eurot, 2019. aastal 1,7 miljonit eurot. 2020. aasta olulisemad 

investeeringud olid laste kõnnitreeningu robootika seadme soetamine koos TÜK Lastefondiga 

summas 119 tuhat eurot käibemaksuta, hingamisaparaatide soetus summas 83,4 tuhat 

käibemaksuta ja uue patoloogia labori sisustuse soetus summas 119,5 tuhat eurot käibemaksuta. 

Lisaks soetati kaks uut kiirabiautot summas 148,3 tuhat eurot käibemaksuta. 

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 2020. aasta lõpu seisuga oli laenujäägi suuruseks 6,6 miljonit eurot. 2021. 

aastal on laenu tagasimakse summaks 700 tuhat eurot. Ettevõtte pikaajalise finantsprognoosi 

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

jätkusuutlik. 

2021. aastal jätkub haigla töö COVID-19 pandeemia olukorras. Valmisolek on jätkuvalt 

tegutseda vastavalt riigi- või ametite poolsetele võimalikele täiendavatele suunistele ja tagada 

võimalikult kvaliteetne ravi nii COVID-19 patsientidele kui teistele ravivajajatele. 

Ambulatoorseid visiite teostati 2020. aastal 199 098, neist 18 313 juhul oli tegemist lastega. 

2019. aastal oli ambulatoorsete visiitide arv 228 911, neist 21 200 olid laste visiidid. Eriarsti 
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visiite on tehtud 2020. aastal 13 % võrra vähem kui 2019. aastal. 2020. aasta tehti SA-s Pärnu 

Haigla 1 119 e-konsultatsiooni. 2019. aasta lõpuks oli tehtud 693 e-konsultatsiooni. E-

konsultatsioonide teostamist alustati 2016. aasta augustist. Päevaravil käinud patsientide arv oli 

2020. aastal 8 694 ja 2019. aastal 9 367. Võrreldes 2019. aastaga 

on päevaravi patsientide arv olnud 2020. aastal 7,2% võrra väiksem.  

Seisuga 31.12.2020 on SA-s Pärnu Haigla 384 litsentseeritud profiilset voodit ja 40 

päevastatsionaari voodit. Voodipäevade arv kokku oli 2020. aastal 95 578 ja 2019. aastal oli 

voodipäevade arv 104 328. Seega on 2020. aastal voodipäevade arv võrreldes 2019. aastaga 

8,4% väiksem. 2020. aastal oli statsionaarses õendusabis voodipäevade arv 23 372 ja 2019. 

aastal 24 479. Järelikult oli õendusabi voodipäevade arv 4,5% võrra väiksem. Voodikäive ehk 

keskmiselt ravitud haigete arv voodil ühe kuu jooksul oli 2020. aastal 2,4 patsienti, 

mis on väiksem kui 2019. aastal (2,7 patsienti). Voodihõive ehk protsentuaalne keskmine voodi 

kasutus kuus oli 2020. aastal 69,2%, mis on võrreldes 2019. aastaga (73,9%) 6,4% võrra 

väiksem.  

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

BILANSS 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Käibevarad 10 824 11 174 8 771 10 963 

Põhivarad 29 504 29 808 32 637 32 968 

Varad kokku 40 328 40 983 41 408 43 931 

Lühiajalised kohustised 5 896 6 741 7 046 8 186 

Pikaajalised kohustised 10 535 9 073 7 526 6 576 

Netovara 23 897 25 169 26 837 29 169 

Kohustised ja netovara 
kokku 40 328 40 983 41 408 43 931 

TULEMIARUANNE       

Tegevustulud 38 771 43 287 48 118 53 713 

Tegevuskulud -38 202 -41 912 -46 358 -51 307 

Tegevustulem 569 1 375 1 760 2 406 

Finantstulud ja kulud -108 -103 -92 -74 

Aruandeaasta tulem 461 1 272 1 668 2 332 

Tabel 14.  SA Pärnu Haigla eelarvestrateegia aastatel 2022-2026 (tuh eurodes) 

Eelarvestrateegia 
2019 
täit-
mine 

2020 
täit-
mine 

2021 
prog-
noos 

2022 
prog-
noos 

2023 
prog-
noos 

2024 
prog-
noos 

2025 
prog-
noos 

2026 
prog-
noos 

PÕHITEGEVUSE 
TULUD 

46 936 53 205 53 204 54 974 56 687 58 492 58 757 60 814 

Kaupade ja teenuste 
müük 

46 574 52 277 52 543 54 290 55 973 57 753 57 993 60 024 

Saadud toetused 142 434 349 366 388 407 425 444 

Muud tulud (v.a 
materiaalse vara 221 494 312 319 326 332 338 345 
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müük ja 
intressitulud) 

PÕHITEGEVUSE 
KULUD 43 039 48 353 51 031 52 090 53 634 54 944 55 542 57 311 

Tööjõukulud 28 500 32 278 32 942 33 565 34 587 35 335 35 649 36 786 

Majandamiskulud 12 718 14 028 15 368 15 721 16 153 16 596 16 843 17 346 

Muud tegevuskulud  1 822 2 047 2 721 2 805 2 894 3 013 3 050 3 178 

PÕHITEGEVUSE 
TULEM 3 897 4 852 2 173 2 884 3 052 3 548 3 214 3 503 

INVESTEERIMIS
-TEGEVUS -5 332 -2 645 -3 119 -2 632 -2 609 -2 873 -2 861 -3 124 

Materiaalsete ja 
immateriaalsete 
varade müük (+) 2 9 0 0 0 0 0 0 

Materiaalsete ja 
immateriaalsete 
varade soetamine ja 
renoveerimine (-) -6 148 -3 064 -3 054 -2 550 -2 550 -2 825 -2 825 -3 100 

Tulud 
sihtotstarbelistest 
toetustest põhivara 
soetamiseks (+) 

1 180 278 0 0 0 0 0 0 

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

Finantskulu (-) -93 -74 -65 -82 -59 -48 -36 -24 

Muutus nõuetes ja 
kohustustes 
investeeringute osas  -273 206 -273 206 -273 206 -273 206 

EELARVE 
ÜLEJÄÄK/PUUD
UJÄÄK -1 434 2 208 -946 251 443 675 353 379 

FINANTSEERI-
MISTEGEVUS -1 462 -1 547 -949 -1 309 -1 052 -972 -900 -900 

Kohustuste 
suurenemine (+) 

0 0 0 0 0 0 0 
0 

Kohustuste 
vähenemine (-)  -1 462 -1 547 -949 -1 309 -1 052 -972 -900 -900 

MUUTUS 
KASSAS JA 
HOIUSTES  -2 226 1 124 -1 624 -1 077 -584 -277 -454 -499 

MUUTUS 
NÕUETES JA 
KOHUSTUSTES  670 464 270 -20 26 20 93 22 

Kassa ja hoiused 
kokku 3 904 5 028 3 402 2 325 1 741 1 464 1 010 511 

Netovõla- 
koormus (%) 11,1% 5,1% 6,0% 5,4% 4,4% 3,0% 2,3% 1,5% 
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5.1.3 OÜ Kümblus 

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

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

Saunakülastusi 2020. aastal oli 16 156 ja need jagunesid järgnevalt: 

-  sooduspiletiga külastused 76,8%, 

-  täispiletihinnaga külastused 18,4%, 

-  peresaunade külastused 4,8%. 

2020 aastal oli COVID-19 koroonaviiruse puhang ja kehtestatud eriolukord. Alates 16.märts 

kuni 31.mai 2020 aastal oli OÜ Kümblus suletud: 9,5 kuu müügitulu 85 597 eurot, mis on 25% 

väiksem võrreldes 2019 aastaga Müügitulu jagunes järgnevalt: 

 saunateenuse osutamine 89 % 

 kaubamüük 9% 

 renditulu 2 % 

Äritegevuskulud kokku olid 154 278eurot, kulude vähenemine võrreldes 2019 aastaga 11,5 %. 

2020. aasta kuludest moodustasid: 

 kauba, materjali, teenuse ja muud kulud 28,1 % 

 tööjõukulud 54,7 % 

 põhivara kulum ja väärtuse langus 15 % 

 muud kulud 2,2 % 

OÜ Kümblus kahjum oli 2020. aastal 8 385 eurot.  

2019 aastal juhtis ettevõtet neljaliikmeline nõukogu, kelle töötasu oli 100 eurot. Ettevõttel on 

üks juhatuse liige, kes täidab tegevjuhi kohustusi ja kelle töötasuks oli arvestatud 11 806 eurot. 

Ettevõttes 6,4 ametikohta ja töötajatele on arvestatud töötasu 52 128 eurot. 

Seoses COVID-19 viirusega väljakuulutatud riikliku eriolukorraga oli OÜ Kümblus 16. märts 

kuni 31. mai 2020. a suletud. Kuna töötajatele ei olnud kokkulepitud mahus tööd anda, kohaldas 

ettevõte Töölepingu seaduse §35, et maksta keskmist töötasu. Taotleti ja saadi Eesti 

Töötukassalt töötasuhüvitist aprilli ja mai kuu eest kokku 8 175 eurot. 

2020 aasta kogemus andis kindlustunde, et pakutav saunateenus on elanikonnale väga vajalik 

ja sihtgrupp on olemas. Praeguses 2021 aasta keerulises olukorras pakume peresauna teenust 

nendele inimestele, kellel puuduvad kodus pesemisvõimalused ja sauna kasutamine on 

vältimatult vajalik isikliku hügieeni tagamiseks. 2021 aasta COVID-19 

koroonaviiruse puhangu taandumisel ja olukorra paranedes on ettevõte valmis töötama täies 

mahus. OÜ Kümblus eesmärk on saunateenuse jätkamine koostöös kohaliku omavalitsusega.  
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Tabel 15. OÜ Kümblus finantsnäitajad aastatel 2016-2019 (tuh eurodes) 

BILANSS 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Käibevara  6 31 2 15 

Põhivara  946 974 991 968 

Varad kokku  952 1005 992 983 

Lühiajalised kohustused  17 44 12 10 

Netovara  935 961 980 973 

Kohustused ja netovara kokku  952 1005 992 983 

TULEMIARUANNE       

Tegevustulud  190 242 194 146 

Tegevuskulud  -219 216 174 154 

Tegevustulem  -29 26 20 -8 

Finantstulud ja kulud  0 0 0 0 

Aruandeaasta tulem  -29 26 20 -8 

Tabel 16. OÜ Kümblus eelarvestrateegia aastatel 2022-2026 (tuh eurodes) 

Eelarvestrateegia 
2019 

täitmine 

2020 
täit-
mine 

2021 
prog-
noos 

2022 
prog-
noos 

2023 
prog-
noos 

2024 
prog-
noos 

2025 
prog-
noos 

2026 
prog-
noos 

Põhitegevuse 
tulud 

144,63 141,11 125,87 147,05 147,05 147,05 147,05 147,05 

Kaupade ja 
teenuste müük 

98,92 
77,95 82,04 94,58 94,58 94,58 94,58 94,58 

Saadud toetused 40,00 60,30 41,37 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Muud tulud  5,71 2,86 2,46 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 
Põhitegevuse 
kulud 

142,05 126,35 129,87 147,05 147,05 147,05 147,05 147,05 

Põhitegevuse 
tulem 2,58 14,76 -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Investeerimis-
tegevus -28,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Eelarve ülejääk/ 
puudujääk -26,09 14,76 -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Muutus kassas ja 
hoiustes -26,97 12,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Muutus nõuetes ja 
kohustustes -0,88 -2,14 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kassa ja hoiused 
kokku 0,00 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 

5.1.4 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.  
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Aruandeaastal oli peamiseks tegevuseks mõisamajas, kui kultuurimälestises, ekskursioonide 

korraldamine koos giiditeenuse- ning majutusteenuste pakkumine ning ürituste korraldamine ja 

tellimusürituste läbiviimine. 2020. aasta suvekuudel oli Tõstamaa mõisas avatud infopunkt 

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

meie piirkonna kohta. Külastajaid oli suveperioodil kokku 2092 (sealhulgas teatrikülastajaid 

1100) 

Mõisahäärberi keldriruumidesse on rajatud kaks muuseumi: koduloomuuseum ja 

kinoajaloomuuseum. Korraldati kaks kontserti ja kolm filmiõhtut. Kinoõhtuid korraldasime 

enne koroonat mõisamajas, ent peale märtsikuud paraku saime teha vaid ühe seansi ja seda 

rahvamajas, et kinopublikut hajutada. Alates septembrist kuni aasta lõpuni pole kultuuriüritusi 

toimunud. 

Nii, nagu 2019. aastal oli ka 2020. aastal sihtasutuses kaks töölepinguga töötajat ja suvekuudel 

töötasid Tõstamaa Keskkooli turisminduse eriala õpilased mõisas giididena. Palgakulud kokku 

olid 2020. aastal 9 011 eurot ja 2019. aastal 10 184 eurot. Sihtasutuse tegevust juhib 

üheliikmeline juhatus ja kolmeliikmeline nõukogu. 2020. aastal juhatuse ja nõukogu liikmete 

tööd ei ole tasustatud 

Tabel 17. SA Tõstamaa Mõis finantsnäitajad aastatel 2017-2020 (tuh eurodes) 

BILANSS 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Käibevara  19 21 21 25 

Põhivara  483 467 472 430 

Varad kokku  502 488 473 455 

Lühiajalised kohustused  32 2 1 1 

Netovara  470 486 472 454 

Kohustused ja netovara 
kokku  502 488 473 455 

TULEMIARUANNE       

Tegevustulud  116 93 46 43 

Tegevuskulud  -61 -78 -60 -60 

Tegevustulem  55 15 -14 -17 

Finantstulud ja kulud  0 0 0 0 

Aruandeaasta tulem  55 15 -14 -17 
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Tabel 18. SA Tõstamaa Mõis eelarvestrateegia aastatel 2022-2026 (tuh eurodes) 

Eelarvestrateegia  
2019 
täit-
mine 

2020 
täit-
mine 

2021 
prog-
noos 

2022 
prog-
noos 

2023 
prog-
noos 

2024 
prog-
noos 

2025 
prog-
noos 

2026 
prog-
noos 

Põhitegevuse tulud 46 43 47 68 69 71 72 71 

Kaupade ja teenuste müük 19 10 17 43 44 45 46 47 

Saadud toetused 27 33 30 25 25 26 26 24 

Muud tulud 0 0 0 0 0 0 0 0 

Põhitegevuse kulud 45 39 42 63 64 66 67 66 

Põhitegevuse tulem 1 4 5 5 5 5 5 5 

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

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

Finantseerimistegevus 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muutus kassas ja hoiustes 1 3 0 0 0 0 0 0 

Muutus nõuetes ja kohustustes 0 -1 0 0 0 0 0 0 

Kassa ja hoiused kokku 18 22 22 22 22 22 22 22 

 

5.2 Pärnu linna arvestusüksus 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus näeb ette eraldi piirangud Pärnu linnale 

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

finantstegevuse tulemused ja finantsseis. 

Finantsdistsipliini meetmete rakendamisel kasutatakse üksusepõhist lähenemist, sest 

omavalitsuse poolt moodustatud üksuste finantstegevus mõjutab oluliselt omavalitsusüksuse 

finantsseisu. 

Lisas 3 on toodud Pärnu linna arvestusüksuse netovõlakoormuse määr aastatel 2019-2026. 

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.  


