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Sissejuhatus 

 

Pärnu linna eelarvestrateegia on finantsjuhtimise tööriist, mille abil planeeritakse  linna arengukavas 

püstitatud eesmärkide täitmiseks vajalikud finantsressursid.  Linna eelarvestrateegia koostamise 

eesmärgiks on luua keskpikas perspektiivis jätkusuutlik eelarvepoliitika, mis omakorda toetab linna 

terviklikku ja tasakaalustatud arengut. 

 

Linna strateegilistest eesmärkidest lähtudes on koostatud linna eelarve tulude prognoos ja määratletud 

kavandatavate kulude ja investeeringute mahud ning linna laenustrateegia. Arvestades linna 

majandustegevuse suurt sõltuvust väliskeskkonna mõjudest, uuendatakse strateegiat iga-aastaselt, 

täpsustades nelja eelseisva aasta kavasid ning seades plaanid viiendaks aastaks.  Keskpikk 

planeerimine võimaldab keskenduda pikemaajalistele arengueesmärkidele, kavandada tulemuslikumalt 

nende elluviimiseks vajalikke ressursse ning muuta konkreetse eelarveaasta eelarveprotsess 

läbipaistvaks, seostades seda linna pikemaajaliste sihtidega. 

 

Käesolev eelarvestrateegia toetub oma ülesehituselt kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise seadusele. 

Esimeses osas antakse ülevaade Eesti ja Pärnu  finantsmajanduslikust olukorrast. Teine osa käsitleb 

põhitegevuse tulusid ja kulusid. 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 
 

Taasiseisvumiseajal on Eesti reaalne sulandumise tempo olnud kiire ning läheneb EL 

keskmisele. Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) moodustas 2012. aastal 71% EL28 

keskmisest. 

Eesti majanduskasv on olnud tugev ning laiapõhjaline. SKP reaalkasvu muutus oli 2,6% 

2010. aastal, 9,6% 2011. aastal 3,9% 2012. aastal ning 0,8% 2013. aastal. Tulenevalt 

väliskeskkonna halvenemisest kasvutempo 2012. aastal aeglustus ning jätkas vähenemist 

2013. aastal, püsides peamiselt tugeval eratarbimisel (kasv 4,7% võrreldes 2012. aastaga). 

Kasvu pidurdas enim kogu aasta jooksul languses olnud veondus ja laondus ning ehitussektor. 

Kasvu veonduses ja laonduses pidurdas kõige rohkem lisaks vähenenud transiidile ka 

nõrgenenud väliskaubanduse aktiivsus. Eesti ehitusturu kasv aeglustus 2013. aastal 10%ni, 

mõjutatuna ELi struktuurivahendite ning CO2-kvoodi müügituludest rahastatud projektide 

vähenemisest. Ehitusuturgu toetas enim teede ja muude infrastruktuuriobjektide ehitus ning 

elavnenud hoonete uusehitus, samas kui rekonstrueerimistööde maht jäi 2012. aasta tasemele. 

Ehitusturu kasvu aeglustumine jätkub avaliku sektori tellimuste vähenemise tõttu ka sel 

aastal. Kasv sõltub eratellijate aktiivsusest hoonete uusehituses. Varem kasvu pärssinud 

hinnatõusu aeglustab nõudluse kahanemine. 

Samas suurenes 2013. aastal teenindussektori tugi majanduskasvule. Kasvu toetas enim 

sisekaubandus ning info- ja sidesektor. Positiivne mõju oli veel haldus- ja abitegevusel ning 

turismiga seotud valdkondadel. Kasvuveduriks jääb endiselt kaubandus, kuid selle kasv 

aeglustub.  

Eesti on teistest Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest jätkusuutliku ja maksromajandust 

tasakaalustava eelarvepoliitikaga selgelt eristunud. 2010. aastal oli Eesti koos Rootsiga ainuke 

EL riik, kelle eelarvepositsioon oli positiivne (Eesti ülejääk 0,2% ja Rootsil 0,3% SKPst). 

2011. aastal lõpetasid ülejäägiga kolm riiki: Ungari 4,3%, Eesti 1,1% ja Rootsi 0,4% SKPst. 

Eesti valitsussektori võlakoormus on ELi väikseim, moodustades 2013. aasta lõpuks 10% 

SKPst. 

Eratarbimise kasv on viimasel kahel aastal olnud kiire ning ületanud SKP kasvutempot. 

Vaatamata sellele jäi eratarbimise tase 2013. aastal umbes kümnendiku võrra allapoole 2007. 
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aasta tipust. Üheks põhjuseks tarbimise  suhteliselt visale taastumisele on tööga hõivatute 

arvu oluliselt madalam tase kuue aasta tagusega ajaga võrreldes. Kriisijärgne hõive kiire 

taastumine toimus 2011. aastal (kasv 6,2% võrreldes 2010. aastaga). 2013. aastal kasvas 

tööhõive 1%, jõudes 73% tasemele 20-64- aastaste vanusegrupis (ELi keskmine 68,3%). 

Tööhõive kasvas 2013. aastal nii töötuse kui ka majanduslikult mitteaktiivsete arvelt. 

Mitteaktiivseid inimesi (õppijad, pensionärid, kodused jt) oli 2013. aastal 15-74- aastaste 

hulgas 32% (320 000), mis on 7000 vähem kui 2012 aasta. 15-74-aastaste tööturul 

mitteaktiivsete arv vähenes enim õppijate ning pensionäride arvu vähenemise tõttu, mis on 

tingitud õppimisealiste  väikestest põlvkondadest ning pensioniea järk-järgulisest tõusust ja 

tööelu pikenemisest. 

Keskmise palga reaalne ostujõud jõudis eelmisel aastal taas kriisieelsele tipptasemele, kuid 

pensionide ostujõud seda veel ei teinud. Seega ei ole hõivatute ja pensiosaajate reaalne 

ostujõud veel täielikult taastunud ning elanike säästumäär on samuti kriisieelsest tasemest 

kõrgem. Ettevaatlikumat tarbimuskäitumist kinnitab ka inimeste endiselt konservatiivne 

laenukäitumine – tarbimiseks mõeldud laene makstakse alates 2009. aastast rohekm tagasi kui 

neid juurde võetakse.  Lisaks töötab ja tarbib praegu kriisieelse ajaga võrreldes mõnevõrra 

suurem osa hõivatuid välismaal. 

Eratarbimise taastumine algas kriisi ajal järsult vähenenud püsikaupade tarbimise kiire 

kasvuga 2010. aastal. Järgnevatel taastumise aastatel tarbimise kasv tasakaalutus ning oma 

panuse kasvu andsid ka poolpüsi- ja kulukaubad ning teenused. 2013. aastal kulukaupade 

tarbimise kasvutempo kiirenes ja püsikaupadel aeglustus, jäädes siiski keskmisest kasvust 

kaks korda kiiremaks. Vaatamata keskmisest suuremale hinnatõusule kasvas kiires tempos 

toiduainete tarbimine. Transpordivahendite ostud olid kerges languses, kuid kinnisvaraturu 

elavnemisega seoses suurenesid sisustuskaupade ostud. Poolpüsikaupade ostud pöördusid 

eelmise aasta teises pooles taas langusesse ja nende tarbimise tase on kuue aasta tagusega 

võrreldes endiselt viiendiku võrra madalam. See võib tähendada, et suurel osal elanikest ei jää 

igapäevaste sundkulude kõrvalt raha garderoobi uuendamiseks. 

Statistikaameti andmetel elas 2012. aastal suhtelises vaesuses 18,7% Eesti elanikkonnast ehk 

247 700 inimest ja absoluutses vaesuses 7,3% elanikkonnast ehk 97 500 inimest. 2012. aastal 

elas suhtelises vaesuses inimene, kelle kuu ekvivalentnesissetulek oli väiksem kui 329 eurot 

(2011. aastal 299 eurot) ja absoluutses vaesuses inimene, kelle kuu ekvivalentnesissetulek oli 

väikseim kui 196 eurot (2011. aastal 186 eurot). Võrreldes 2011. aastaga elanike sissetulekud 

suurenesid, ent suurenes ka sissetulekute ebavõrdsus. (2012. aastal erinesid elanikkonna 
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vaeseima ja rikkaima viiendiku sissetulekud 5,5 korda. Vaesusest on rohkem ohustatud 

mittetöötavad (õpilased, kodused, töötud jm) või madala töötasuga inimesed 2012. aastal elas 

iga teine töötu suhtelises vaesuses ja iga kolmas töötu absoluutses vaesuses. Vaatamata 

sellele, et püsiv töökoht vähendab vaesusesse langemise ohtu kõige enam, tuleb vaesust 

kogeda ka paljudel palgatöölistel. Eestil oli 2012. aastal 6% palgatöötajaid , kes elasid 

suhtelises vaesuses hoolimata sellest, et neil oli püsiv töökoht. Oluline roll vaesusesse 

sattumisel on leibkonna koosseisul. Nii on üksi elavate või üksi lapsi kasvatavate inimeste 

vaesuse määr võrreldes teistega kõrgem – üksiku vanemaealisega üheliikmelistest 

leibkondadest elas suhtelises vaesuses 48%. Raskem on olukord üksikvanemaga leibkonadade 

puhul, kellest elas suhtelises vaesuses 41% ja absoluutses vaesuses 23%. Seejuures kasvavad 

2011. aasta rahvaloenduse andmetel Eestis igas seitsmeteistkümnendas leibkonnas alaealised 

lapsed koos üksikvanemaga. Vaesuseriski suurendab ka rohkem kui kahe lapse olemasolu 

peres. Seoses hõive suurenemisega vähenes 2012. aastal mittetöötavates leibkondades elavate 

laste osakaal 9,5%-ni. Ka vanemate maksimaalse tööintensiivuse korral elavad lastega 

leibkonnad kolm korda sagedamini vaesuses kui lasteta leibkonnad.  

2013. aastal oli keskmine pension 288,6 eurot kuus (2012. aastal 276,6) ning keskmine 

vanaduspension 327,4 eurot kuus (2012. aastal 312,9). Pensiosaajate arv üha kasvab: 2013. 

aasta jaanuari seisuga oli pensionäre 31,8% kogu rahvastikust – võrreldes aasta varasemaga 

1,2% rohkem. Viimase viie aasta (2009-2013) jooksul on pensionisaajate hulk suurenenud 

8%. Seega oli 2012. aasta sissetulekute tõusu aasta, mis tõi kaasa sissetulekute ebavõrdsuse 

suurenemise ja ka suhtelise vaesuse määra tõusu. Kindel töökoht ja hea haridus annavad 

parema garantii vaesusesse mittesattumiseks, kuna kindlustavad suurema sissetuleku.        

 Keskmine palk oli 2013. aastal 948 eurot (kasv võrreldes eelmise aastaga 7,8%). Palgatulu 

kiirem kasv kasumitega võrreldes tähendas reaalse tööjõu ühikukulu suurenemist. Tööjõu 

ühikukulu liiga kiire kasv  võib mõjuda halvasti Eesti majanduse konkurentsivõimele. 

Tegevusalade lõikes oli palgakasv 2013. aastal veidi ebaühtlasem kui aasta varem, kuid siiski 

ühtlasem kui eelneva kümne aasta jooksul. See näitab, et majandusareng on viimasel paaril 

aastal olnud tasakaaluline ning tööjõu nõudluse ja pakkumise vahekord on erinevatel 

tegevusaladel olnud sarnane. Kiireim palgakasv oli mõnevõrra vastuoluline veonduses ja 

laonduses (12%), kus kasumite langus oli kõige sügavam. Kiiret palgakasvu näitasid veel 

põllumajandus, mäetööstus ning info- ja sidevaldkond. Ainukesena koges eelmisel aastal 

palgalangust kunsti- ja meelelahutuse tegevusala. 
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Maksu- ja tolliameti andmetel jätkus kiire palgatõus ka 2014. aasta esimestel kuudel, kuid 

arvestades senist kiiret kasvu ning praegust tagasihoidlikku kogunõudluse taset peaks 

kasvutempos toimuma mõningane pidurdumine. Prognoosi kohaselt peaks nominaalpalk 

2014. aastal kasvama 6,0% ning edaspidi veidi kiiremas tempos. Aeglustunud hinnatõus hoiab 

2014. aastal reaalpalga 5,7% juures. Alates 2016 peaks hinnatõus saavutama Eestile keskpikas 

perspektiivis loomuliku taseme (3%) ning reaalpalga kasv jääb 3,8% lähedale. 

 Eesti kehtestatud miinimumpalk on üks EL madalamaid, kuid peale nelja-aastast paigalseisu 

278,02 eurol (2008-2011) on see tõusnud kolm aastat järjest – 290 euroni 2012. aastal, 320 

euroni 2013. aastal ja 355 euroni 2014. aastal ja tõuseb ka 2015.aasta (390 eurot).  

Tarbijate kindlustustunne on viimased paar aastat püsinud tõusutrendil,  Kuigi viimastel 

kuudel on tõus peatunud. Olukord tööturul on palgatöötajatele endiselt soodne – palgakasv on 

kiire ja hinnatõus selle aasta kokkuvõttes marginaalne ning visalt taastuv kogunõudlus ei ole 

seni töökohtade kaotust kaasa toonud. Mõningase tagasilöögi on Venemaa poolsete 

vastusaktsioonide tõttu saanud elanike hinnang riigi majanduslikule olukorrale lähema aasta 

jooksul, kuid selle mõju tarbimiskäitumisele ei tarvitse olla oluline. Mistõttu võib eeldada, et 

eratarbimise kasvutempo aeglustub sellel ja järgmisel aastal vaid marginaalselt, jäädes  alla 

3,8%. 2014. aastal toetab tarbimise reaalkasvu 0,3%ni langev inflatsioon ning 2015. aastal 

tulumaksumäära langetamine.  

Investeeringute panus sisenõudluse taastumisse on olnud ebastabiilne. Pärast järsku langust 

kasvasid investeeringud 2011. aastal 38% ning 2012. aastal veel 11%, kuid 2013. aastal jäi 

kasv marginaalseks. See oli tingitud valitsussektori investeeringute vähenemisest viiendiku 

võrra, mille tingis paljuski heitmekvoodi müügitulust finantseeritavate investeeringute 

vähenemine poole võrra, mis vähendas oluliselt nõudlust ehitussektoris ning mis pärsib 

energiasäästuga seotud investeeringuid ka 2014. aastal. Ettevõtete investeeringud kasvasid 9% 

ning märkimisväärselt hakkas suurenema ka hoonete ja rajatiste rajamine, mille tase on 

endiselt kriisieelsest kaks korda madalam. 

Elanike kulutused eluaseme soetamisele ja remondile kasvasid ka eelmisel aastal kiires 

tempos (13%), kuid kiirenev hinnatõus kinnisvaras ja ehitussektoris jättis reaalkasvuks vaid 

6%. Endiselt on eluasemeinvesteeringute struktuur ehitusbuumi ajaga võrreldes tugevasti 

kaldu ühepereelamute poole. Seega ei ole eluasemeinvesteeringute taastumine endiselt kuigi 

laiapõhjaline ning toimub jõukamate tulugruppide toel. 
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Väliskaubandusest mõjutas 2013. aastal tagasihoidlik välisnõudlus ning re-ekspordi 

vähenemine. Kaubagruppidest vedasid kasvu puit ja puidutooted, toiduained ning 

tekstiilitooted. Languses oli metallide ning masinate ja seadmete väljavedu. Transiidivedude 

madalseisu ning ehitusteenuste ekspordi vähenemise tõttu oli teenuste eksport 2013. aastal 

väikeses languses. Impordi kasv ületas 2013. aastal eksporti tugeva teenuste impordi ning 

tarbimiskulutuste jätkuva suurenemise tõttu. 

2012. aastal moodustas tööjõu tootlikkus hõivatute kohta 69,9% EL27 keskmisest (69,8% 

2011.  aastal ja 69,4% 2010. aastal). Majanduslanguse järgset tööjõu tootlikkuse aeglast kasvu 

mõjutas hõive kiire kasv. EL keskmisest madalama tööviljakuse taseme põhjustena võib välja 

tuua majanduse ebasoodsa struktuuri ning madala kapitaliseerituse taseme, kasvuallikate 

ammendumise, madalat innovatsioonivõimekust ning teadus- ja arendustegevuse vähest 

kohalikku mõju, eksportivate ettevõtete väikest osakaalu, kitsast ja kulueelistel põhinevat 

ekspordibaasi ning majanduse suurt energiamahukust. Eesti majandusstruktuur keskendub 

veel paljuski tööjõumahukale tootmisahelas allpool paiknevale tootmisele (allhange), mis 

loob lõpptootega võrreldes vähem lisandväärtust. Väikese ja avatud majandusega riigis on 

vaja majanduskasvu kindlustamiseks pikemas perpektiivis suurendada eksporti. Eesti 

ettevõtete eksport on viimastel aastatel näidanud kiiret kasvu, millele on kaasa aidanud 

kuulumine Skandinaavia riikidega samasse tarneahelasse, kus siinseid ettevõtteid kasutatakse 

allhankijatena põhjanaabritele. 2012. aastal moodustas Eesti eksport Maailma 

Kaubandusorganisatsiooni (WTO) andmetel 0,096% maailma koguekspordist (0,099% 2011. 

aastal ja 0,085% 2010. aastal). Eesti kaupade ekspordi osatähtsus oli 0,09%, teenuste ekspordi 

osatähtsus oli 0,12% maailma kaubandusest. Eesti suuremateks väliskaubanduspartneriteks on 

Rootsi, Soome, Läti, Venemaa ning peamisteks eksportkaupadeks elektriseadmed, 

põllumajandussaadused ja toidukaubad, puit ja puidutooted ning mineraalsed tooted.  

Eesti majanduse konkurentsivõimelisuse seisukohast on head transpordiühendused 

hädavajalikud – inimeste liikumine ja kaubavedu Eesti ja muu maailma vahel peaks olema 

kättesaadav, kiire ja turvaline. Eesti transpordisüsteemi tugevused ja saavutused on peamiselt 

seotud viimase kümnendi investeeringutega taristusse, kui olulist rõhku pandi taristu 

kvaliteedi parandamisele ja ohutuse suurendamisele, kasutades selleks nii kütuseaktsiisi, mille 

laekumine kasvas, kui ka EL struktuurivahendeid. Eesti transpordisüsteemi probleemid 

tulenevad paljuski 90ndatel valitsenud kroonilisest alarahastatusest, hõreasustusest ja 

väikesest rahvaarvust. Oluliselt on panustatud põhimaanteede remonti ja rekonstueerimisse, 

mistõttu on paranenud teekatendite olukord põhimaanteedel ning katete keskmine vanus on 
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viimastel aastatel püsinud ca 13 aasta juures. Samas on kõrvalmaanteedel katete vanus 

tõusnud üle 21 aasta ning tugimaanteedel 25 aastani.  Eesti teedevõrk on väljakujunenud ja 

oma tiheduselt praegustele vajadustele vastav.  

Energeetika valdkonnas on oluline kindlustada Eesti energiajulgeolek odavaima võimaliku 

energiahinnaga tarbijatele ja vähima võimaliku mõjuga Eesti keskkonnale. Kodumaise 

energia osatähtsus on Eestis jätkuvalt kõrge. 2012. aastal  oli Eesti energiasõltuvusemäär 

17,2%, mistõttu oli Eesti energiasõltumatuse poolest jätkuvalt EL riikide hulgas 2. kohal 

pärast Taanit. Endiselt kuulub Eesti majandus energiamahukuselt energiamahukate riikide 

hulka. Osaliselt on see tingitud tootmisstruktuurist, mis hõlmab suuresti energiamahukaid 

sektoreid ja tööstusharusid. 2011. aastal jagunes energia lõpptarbimine peamiselt 

kodumajapidamiste (42,7%), tööstuse (20%) ja transpordi (19,4%) vahel. 2013. aastal 

toimunud elektrituru avamise järel on vähenenud turu kontsentreeritus: jaanuaris 2014 

moodustas suurima elektrimüüja osakaal elektrisüsteemi tarbimisest kokku 60%. 2013. aastal 

oli sama näitaja keskmine 71,9%. Kasutusele võetud EstLink 2 peaks veelgi suurendama 

eeldusi hinnakonkurentsiks läbi Põhjamaade elektrimüüjate paremate võimaluste Eesti turule 

sisenemiseks. Kuid majanduse ressursitõhusus on endiselt madal ning majandusearenguga 

suurenevad jätkuvalt loodusressursside (sh põlevkivi ja ehitusmaavarad) kasutus, jäätmeteke 

ning negatiivsed keskkonnamõjud. Alates 2013. aastast müüb riik oksjonitel EL 

kauplemissüsteemi ühikuid ning peab vähemalt 50% tulust suunama rohelistesse 

investeeringutesse. 2013. aastal suunati tulu KredEXi kortermajade energiasäästuprojekti.  

Riigi väiksust arvestades iseloomustavad Eestit üsna suured riigisisesed regionaalsed 

arenguerinevused võrreldes teiste Euroopa riikidega. Valdav osa (ligikaudu 60%) riigi 

sisemajanduse kogutoodangust toodetakse Harjumaal, ca 10% Tartumaal ning vaid 30% 

ülejäänud 13 maakonnas kokku. SKP elaniku kohta ületab 2012.  aasta seisuga riigi keskmise 

taseme vaid Tallinnas ja Harjumaal. Ettevõtete juurdekasvu tempo on endiselt kõrgeim 

Harjumaal. Kõige aeglasemini on suurenenud ettevõtlusaktiivsus Ida-Virumaal, mis on olnud 

pikka aega tagasihoidlikuma ettevõtlusaktiivsusega maakonnaks.  

Suured erinevused on tööealise elanikkonna kaasatuses hõivesse. Kui Harjumaal ning 

Tartumaal ulatus tööhõive määr 60%ni, siis Kagu-Eesti maakondades ja Ida-Virumaal oli 

Statistikaameti andmetel tööga hõivatud vaid ligikaudu 50% tööealisest elanikkonnast. Samuti 

toimub rahvastiku ja aktiivsema majandustegevuse koondumine suurematesse 

linnapiirkondadesse, eeskätt suuremate linnade lähiümbrusse. See tähendab muu hulgas, et 

paljudes maakondades on tööturule sisenemas vähem uut tööjõudu. Lisaks tasuvate 
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töökohtade nappusele on väiksemates maakonnakeskustes pakutavad teenused ja vaba aja 

veetmise võimalused võrreldes suuremate linnadega piiratud. Ka on ebaühtlased keskus-

tagamaa vahelised transpordiühendused, mis on olnud takistuseks kohapealse tööjõu ja 

inimressurssi rakendamisel toimepiirkonna siseselt. Keskustest kaugemale jäävad piirkonnad 

seisavad hõreneva rahvaarvu tingimustes silmitsi  väljakutsega kohaneda muutunud oludega, 

mis puudutab esmajoones töökohtade ja piiratud kättesaadavust kohapeal. 

Kohaliku omavalitsuse võimalused kirjeldatud väljakutsetele vastata on napid, kuna kohaliku 

ja regionaalse tasandi osatähtsus kogu valitsussektori avalikest investeeringutest on Eesti 

teiste arenenud majandusega riikidega võrreldes üks madalamaid ning kohaliku omavalitsuse 

üksuste kogutulud on viimastel aastatel kasvanud riigi tuludest aeglasemalt. Sealjuures on 

kohaliku omavalitsuse üksuste haldus- ja arendusvõimekus väga ebaühtlane.   

 

Tabel 1. Sisemajanduse koguprodukti prognoos 2013–2018 protsentides (allikas: 
Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet) 

 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

SKP reaalkasv 0,8 0,5 2,5 3,5 3,4 3,2 

SKP nominaalkasv 5,9 3,0 5,8 6,6 6,4 6,1 

Panus SKP kasvu*       

Sisemajanduse nõudlus (ilma 
varudeta) 

2,7 2,0 3,5 3,6 3,7 3,2 

Varude muutus -1,2 0,1 -0,3 -0,1 0,1 0,2 

Kaupade ja teenuste bilanss -0,7 -1,7 -0,7 0,0 -0,4 -0,3 

Lisandväärtuse kasv       

Põllumajandus -3,5 -0,1 1,7 2,3 2,1 2,0 

Tööstus 4,5 2,6 5,1 5,0 4,8 4,3 

Ehitus -5,7 -6,8 -0,6 4,6 4,2 4,0 

Muud teenused 2,0 0,8 2,0 2,9 2,8 2,8 

 

Tarbijahindade tõus aeglustus 2012. aasta 3,9%lt 2013. aastal 2,8%ni. Hindu mõjutasid 2013. 

aastal nii sisemaised kui välistegurid. Elektrituru avamisel oli küll oluline mõju inflatsioonile, 

kuid seda tasakaalustas osade teenuste tasuta pakkumine (tasuta kõrgharidus, ühistransport) 

ning välismaiste hinnasurvete taandumine. Toorainete hinnad alanesid maailmamajanduse 

nõrkuse tõttu ning hea saagikus soodustas osade toiduainete odavnemist aasta teisel poolel. 

Lisaks mõjutas hinnataset euro kursi tugevnemine, mis võimendas energiatoodete (nt kütus) 

odavnemist ning pidurdas tööstuskaupade hinnatõusu tarbijate jaoks. Inflatsioon hakkas 
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kiiresti alanema alates 2013. aasta suvekuudest ning 2014. aasta veebruaris pidurdus 

tarbijahindade tõus 0,6%ni. 

Kui varasematel aastatel on eluasemekulutuste tõus olnud paemiseks inflatsiooniteguriks, siis 

2014. aastal on eluasemekulutused väikeses languses elektri ning kaugkütte ja gaasi 

odavnemise tõttu. Elektri hinnalanguse põhjustab Estlink 2 valmimisega paranenud ligipääs 

Põhjamaade soodsamale elektrile, soojast talvest tingitud tarbimise vähenemine ning kevadine 

võrgutaseme alanemine. Kulutsed transpordile vähenevad samuti, tingituna langevatest 

naftafutuuridest, mistõttu võib oodata kütusehindade langust nii 2014. kui 2015. aastal. 2014. 

aasta kokkuvõttes ulatub  inflatsioon 0,3%ni.  

Administratiivselt reguleeritavate hinnamuutuste panus jääb käesoleval aastal negatiivseks 

alanevate elektrihindade ning tasuta kõrghariduse kahtestamise tõttu. 2015. aastal kergitavad 

inflatsiooni ka riigipoolsed meetemd, millest valdava osa moodustab alkoholi aktsiisimäära 

15% tõstmine. Eenergiatoodete osas võib oodata eletri odavnemise asendumist mõningase 

hinnatõusuga sooja talve mõju taandmusi tõttu, samuti soojuse hinnalanguse peatumist, mis 

on osalisest tingitud maagaasi aktsiisi tõstmisest. Toiduainete hinnad püsivad aasta esimesel 

poolel madalana, kuid hakkavad seejärel väliskeskkonna paraneva nõudluse toel tõusma. 

2015. aasta kokkuvõttes kiireneb inflatsioon 1,9%ni.  2016. aastal lisandub tubakaaktsiisi 

tõstmine ning taandub kõrgharidusreformi mõju. Lisaks panustab inflatsiooni toiduainete 

kalllinemine välisturgudel.  

 

Tabel 2. Hindade prognoos 2013–2018 protsentides (allikas: Rahandusministeerium, Eesti 
Statistikaamet) 

 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

SKP deflaator 5,0 2,6 3,1 3,0 2,9 2,8 

Eratarbimise deflaator 3,4 1,0 2,3 2,6 3,0 3,0 

Harmoniseeritud tarbijahinnaindeks 3,2 0,8 2,3 2,8 3,2 3,2 

Tarbijahinnaindeks 2,8 0,3 1,9 2,5 3,0 3,0 

Valitsussektoritarbimiskulutuste 
deflaator 

6,1 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 

Investeeringute deflaator 5,0 2,8 2,3 2,1 2,2 2,1 

Ekspordi deflaator 1,0 -0,2 1,0 1,4 1,7 1,8 

Impordi deflaator -0,4 -0,5 0,8 1,4 1,8 1,9 
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1.2. Eesti tööjõuturg 

 

Eestit iseloomustab rahvaarvu kahanemine ja rahvastiku vanenemine. Eestis sündis esialgsete 

andmete järgi 2013. aastal 13 831 last ja suri 15 474 inimest (2012. aastal vastavalt 14 054 

last ja 15 514 inimest), seega oli loomulik iive 2013. aastal 1643 inimesega negatiivne. 

Viimati sündis sama vähe lapsi 2005. aastal. Iive oli erandina positiivne (+35 inimest) vaid 

2010. aastal. 2013. aastal rändas Eestisse sisse 4085 ja Eestist välja 10 746 inimest (välisrände 

saldo -6661). 2012. aastal rändas Eestisse sisse 4416 ja Eestist välja 10 871 inimest 

(välisrände saldo -6455). Statistikaameti rahvastikuprogonoosi kohaselt väheneb seniste 

trendide jätkumisel Eesti rahvaarv järgmise ligi 30 aasta jooksul negatiivse loomuliku iibe ja 

välisrände saldo tõttu 125 000 inimese võrra ning 2040. aastal elab Eestis ca 1 195 000 

inimest. 2040. aastaks muutub rahvastiku soo-vanuskoosseis. Naiste ja meeste osatähtsuste 

erinevus rahvastikus väheneb ühelt poolt seetõttu, et meeste oodatav eluiga kasvab, teiselt 

poolt naiste jätkuvalt aktiivsema väljasände tagajärjel. Peamine tulemus on see, et rahvastik 

vananeb tunduvalt. Pensioniealiste (65-aastased ja vanemad) osatähtsus rahvastikus tõuseb 

praeguselt tasemelt (18%) 2040. aastaks 27,6%ni. Laste (alla 15-aastaste) osatähtsus väheneb 

15,5%lt 13,6%ni. Kokku tõuseb ülalpeetavate (laste ja vanaduspensioniealiste) osatähtsus 

tööealistega võrreldes 50,9%lt 70,2%le, mis tähendab, et kui praegu on kahe ülalpeetava 

kohta neli tööealist, siis 2040. aastal on kahe ülalpeetava kohta kolm tööealist. Rahva 

taastootmisvõime (ehk summaarne sündimuskordaja) oli Eestis 2012. aastal 1,59 (2011. aastal 

1,52; taaste piire 2,1).  

2013. aastal aeglustus koguhõive kasv 1,0%ni. Eestis tegutsevates ettevõtetes kasvas 

hõivatute arv pea kaks korda kiiremine (1,9%). Osaliselt seletab seda erinevust ehitussektor, 

kus koguhõive eelmisel aastal vähenes, kuid kohalikes ehitusettevõtetes hõive vaatamata 

madalale konjunktuurile kasvas. Hõivatuid lisandus 2013. aastal kõige rohkem majutuses ja 

toitlustuses, kus nõudlus püsis kõrgel nii välis- kui siseturistide lisandumise tõttu. Tänu 

elanike sissetulekute kasvule ja kõrgele tarbimisaktiivsusele suurenes hõive ka kaubanduses, 

kutse- ja tehnikaalases tegevuses ning haldus- ja abitegevuses. Suurim hõivatute arvu 

vähenemine toimus energeetikas, veonduses ja laonduses.  

Hõive kiiremat kasvu ja töötuse alanemist hoiab Eesti ilmselt tagasi vähene nõudlus 

olemasolevat tootmispotentsiaali arvestades. Nõudluse taastudes hakkab tavapäraselt 

kõigepealt suurenema vabade töökohtade arv ja alles seejärel kasvama hõive ja vähenema 
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töötus. Eesti eripäraks on see, et vabade töökohtade arv suurenenud väga vähe, samas kui 

töötus on vähenenud kiiresti. 2005. aastal oli vabade ametikohtade määr 2,4% ja see keskis 

2007. aastaks 3,4%ni. 2009. aastaks oli see langenud 0,9%ni ja tõusis 2013. aastaks 1,4%ni. 

Kuigi tööpuudus 2013. aasta lõpus kasvas, oli 2013. aasta aastakeskmine töötuse määr (8,6%) 

siiski 1,4 protsendipunkti võrra madalam kui 2012. aastal (10,0%). Töötuid oli 59 000 ehk 

10 000 vähem kui 2012. aastal. Samas on tööpuuduse vähenemine alates 2011. aastast järk-

järgult aeglustunud. Eelmisel aastal olid töötute seas ülekaalus lühiajalised (vähem kui aasta 

tööd otsinud) töötud. Aastakeskmiselt oli neid 33 000, mis oli 2012. aastaga võrreldes ligi 

2000 võrra enam. Oluliselt (11 000 võrra) vähenes pikaajaliste töötute arv, neid oli 2013. 

aastal 26 000. Pikaajaline töötus oli kõrgem meeste, vanemaealiste ning mitte-eestlaste seas. 

Väga pikalt, st kaks aastat või kauem tööd otsinud osatähtsus kõigist töötutest langes 2012. 

aastaga võrreldes kolmandikult veerandile. Tööotsingutest loobunud isikuid oli 2013. aastal 

6000 (1000 võrra vähem kui aasta varem). Noorte (15-24-aastaste) töötuse määr oli 2013. 

aastal ülejäänud tööealise elanikkonnaga võrreldes kaks ja pool korda kõrgem ehk 18,7% 

(2012. aastal 20,9%. Eesti on seadnud eesmärgi vähendada noorte (15-24-aastaste) töötuse 

määra 2020. aastaks 10%-ni. Hinnanguliselt oli töötuid noori 11 000. 2010. aastal oli 

vanadussõltuvusmäär ehk 65-aastaste ja vanemate inimeste suhe tööealisesse (15-64-aastased) 

rahvastikku 25,5%, st saja 15-64-aastase inimeste kohta oli 25,5 65-aastast ja vanemat 

inimest.  

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

tööjõuturul on üheaegselt nii töö- kui ka tööjõupuudus. Struktuurse tööpuuduse määr 

(NAIRU) on OECD andmetel kasvava trendiga ning tõusnud kriisieelselt 9% tasemelt 2011. 

aastaks 11%-le. Samal ajal, kui tööpuudus oli 2012. aastal 10,0%, on Eestis puudus heade 

kutseoskustega keskastme spetsialistidest, oskustöölistest, inseneridest ja juhtidest. 

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

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

madalamat haridustaset nõudval ametikohal ca 12% hõivatutest ja kõrgemalt haridustaset 

eeldaval ametikohal 2,6% hõivatutest. 
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Tabel 3. Tööturu prognoos 2013–2018 (15-74-aastased) protsentides (allikas: 
Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet) 

Tööturu arengud 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

Tööhõive (tuh inimest) 621,4 622,1 622,1 620,9 628,4 614,7 

Tööhõive kasv 1,0 0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 

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

Tööjõu tootlikkuse kasv (hõivatute 
arvu järgi) 

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

Keskmise palga reaalkasv 4,9 5,7 4,1 3,8 3,4 3,5 

Keskmine palk (eurot) 948 1005 1066 1134 1208 1288 

Keskmise palga nominaalkasv 7,8 6,0 6,1 6,4 6,5 6,6 

 
 

1.3. Majanduslik olukord Pärnu linnas 

2013. aastal oli Eesti SKP jooksevhindades 18,4 miljardit eurot. Pärnu SKP moodustab sellest 
4,4%. Pärnu linn osaleb Eesti majanduskeskkonna kujundamisel pea igas tegevusvaldkonnas. 
Pärnu oluliseks majandussektoriks (sageli visiitkaardiks) on küll turismi- ja puhkemajandus, 
ent sellest hoolimata on Pärnu polüfunktsionaalse majandusega linn. Siin on esindatud 
peaaegu kõik majandusharud. Töötleva tööstuse juhtivateks tegevusaladeks on elektroonika, 
metalli-, puidu- ning tekstiilitööstused. 01.01.2014 on Pärnus registreeritud 2828 aktiivselt 
tegutsevat ettevõtet (tabel 4).  

 

Tabel 4. Pärnu linnas aktiivselt tegutsevad ettevõtted tegevusvaldkondade lõikes 01.01.2013 
ja 01.01.2014 võrdluses (Maksu- ja Tolliamet) 

1.01.2013 1.01.2014 

Tegevusvaldkond 

Aktiivsed 
ettevõtted ja 

asutused Osakaal 

Aktiivsed 
ettevõtted ja 

asutused Osakaal 
Hulgi- ja jaekaubandus 509 18,3% 504 17,8% 
Ehitus 384 13,8% 374 13,2% 
Kinnisvaraalane tegevus 371 13,4% 374 13,2% 
Kutse-, teadus- ja 
tehnikaalane tegevus 292 10,5% 299 10,6% 
Töötlev tööstus 211 7,6% 218 7,7% 
Veondus ja laondus 183 6,6% 190 6,7% 
Muud teenindavad tegevused 171 6,2% 173 6,1% 
Haldus- ja abitegevus 145 5,2% 155 5,5% 
Majutus ja toitlustus 124 4,5% 136 4,8% 
Kunst, meelelahutus ja vaba 
aeg 116 4,2% 123 4,4% 
Põllumajandus, 
metsamajandus ja kalandus 96 3,5% 91 3,2% 
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Haridus 69 2,5% 41 1,5% 
Info ja side 50 1,8% 54 1,9% 
Finants- ja kindlustustegevus 24 0,9% 24 0,9% 
Veevarustus; kanalisatsioon; 
jäätme- ja saastekäitlus 13 0,5% 9 0,3% 
Tervishoid ja 
sotsiaalhoolekanne 5 0,2% 57 2,0% 
Mäetööstus 4 0,1% 3 0,1% 
Elektrienergia, gaas, auru ja 
konditsioneeritud õhuga 
varustamine 3 0,1% 2 0,1% 
Avalik haldus ja riigikaitse; 
kohustuslik 
sotsiaalkindlustus 3 0,1% 1 0,0% 

KOKKU 2773 100% 2828 100% 

 

Paraku ületab importivate ettevõtete arv eksportijad, ent positiivseks võib lugeda asjaolu, et 
eksportivate ettevõtete arv on pidevas kasvutrendis ning eksporditava kaubavoo väärtus ületab 
imporditava kaubavoo väärtust (tabel 5). 

 

 

Tabel 5. Pärnu linna eksportivate ja importivate ettevõtete arv ning kaubavoo väärtus aastatel 
2008-2013 (Statistikaamet) 

 
Väärtus, milj 

eurot 
Ettevõtete 

arv 
2008 352,5 € 271 
2009 274,2 € 285 
2010 312,7 € 321 
2011 363,3 € 345 
2012 395,0 € 340 

Eksport 

2013 363,7 € 361 
2008 339,1 € 446 
2009 247,9 € 415 
2010 331,5 € 411 
2011 349,2 € 477 
2012 380,1 € 538 

Import 

2013 346,6 € 597 

 

32,2 km2 pindalaga Pärnus elas 01.01.2014 Rahvastikuregistri andmetel 41 528 inimest, neist 
olid 56% naised ja 44% mehed.Võrreldes 2012. aastaga vähenes 2013. aastal linnaelanike arv 
508 inimese võrra (1,2%). Üldine suund on elanike arvu vähenemise poole, kuigi kuude 
lõikes esineb positiivse iibe ning rändesaldo tõttu ka linna rahvaarvu suurenemist. Viimase 6 
aastaga on rahvaarv vähenenud 5% (Joonis 1), väiksemaks muutuvad just laste ja tööealiste 
elanike grupid. Elanikkonna arvu püsimine ja kasv on need võtmetähtsusega eesmärgid, 
millele keskendub linnavalitsus arengukavas tegevuste planeerimisel. 
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Joonis 1. Pärnu linna rahvaarvu muutus 2008-2014 

Keskmine maksumaksjate arv oli 2013. aastal 16 711 inimest. Näitaja on viimastel aastatel 
püsinud ning isegi pisut paranenud. Keskmine brutokuupalk 2013. aastal oli 948€ (2012. 
aastal 884€). Eesti keskmisest moodustas see 84% .  Palkade erinevus võrreldes Eesti 
keskmisega suureneb.  

Tööhõive osas ei ole veel saavutatud majanduslanguse eelset taset, ent võrreldes aastatega 
2009-2011, on 2013.aasta lõpuks töötute arv olulisel määral vähenenud, jõudes 977 
registreeritud töötuni (31.12.2009. oli arvel 3244 töötut). 

Alates 2008. aastast langenud brutopalk on hakanud vähehaaval tõusma, ületades 2011. aastal 

veidi 2008. aasta taset; keskmine brutopalk 2013. aastal oli 948 eurot. Sellest hoolimata võib 

maksumaksjate arvu vähenemine saada Pärnu linna jätkusuutliku arengu kõige suuremaks 

takistuseks. 

Tabel 6. Pärnu rahvastiku näitajad (Allikas: AS Andmevara, Maksu- ja Tolliamet, Pärnu 
Linnavalitsuse planeerimisosakond) 

Selgitus/aasta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pärnu rahvaarv   43 488 43 437 43 611 42 939 42 435 42 036 41528 

Tööealised (19-64 aastased) 26 193 26 215 26 276 25 890 25 608 25 134 24 611 

Keskmine maksumaksjate arv  19 062 17 626 16 793 16 501 16 535 16 711 16 508 

Keskmine brutokuupalk 825 784 792 835 884 948 1007 

Maksumaksjate osakaal 
tööealisest elanikust 

73% 67% 64% 64% 65% 66% 67% 

 
Füüsilise isiku tulumaks moodustab Pärnu linna eelarve tuludest pea poole, seetõttu on 

elanikkonna vanuselise koosseisu, tööhõive ja keskmise palga taseme prognooside jälgimine 

linna eelarvestrateegia koostamisel väga oluline.  
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Majanduskasvu prognoosid Eestis, samuti Pärnu linna rahvastiku vanuseline koosseis, 

maksumaksjate arv ja  keskmise palga suurus ning rändesaldo lubavad ennustada linnaeelarve 

tulubaasi aeglast taastumist 2015. aastaks 2007 - 2008. aasta tasemele. Eelmainitud faktorid 

mõjutavad linna tulubaasi enim, seetõttu tuleb eelarvetulude suurendamiseks rakendada 

meetmeid, mis kutsuksid esile nende faktorite positiivseid muutusi – linna elanike arvu  ja 

keskmise sissetuleku kasvu (rohkem töökohti suurema lisandväärtusega valdkondades), 

samuti elanikonna noorenemist (kvaliteetne haridus, head töökohad ja hea elukeskkond). 

 
 

 

 

2. Pärnu linna põhitegevuse tulud ja kulud 

 

2.1 Põhitegevuse tulud 

 

Pärnu linna põhitegevuse tulud (joonised 2 ja 3) koosnevad  maksutuludest, saadud toetustest, 

linnaasutuste tegevuse tulemusena teenitavatest omatuludest ja muudest tuludest (vee-

erikasutus, trahvid, saastetasud jms). Linna tuludest suurima osa moodustavad maksutulud, 

millest omakorda enamus laekub eraldistena riiklikest maksudest (füüsilise isiku tulumaks ja 

maamaks). Kuigi võrreldes 2013.aastaga absoluutnumbrites kasvavad maksutulud 2019. 

aastaks üle 6,1 miljoni euro võrra ehk 14,8%, kasvab maksutulude osatähtsus põhitegevuse 

tuludes 50,7%lt (2013.aastal) 2019.aastaks 58,7%le.  Maksutulude osakaalu kasv linna üldises 

tulubaasis on positiivne, sest kogutavate maksutulude kasutusotstarbe üle saab 

omavalitsusüksus ise otsustada, võimaldades linnal paremini täita oma arengueesmärke. 
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Joonis 2. Põhitegevuse tulud 2008-2019. Allikas: Pärnu Linnavalitsus 

finantsjuhtimisteenistus. 
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Joonis 3. Põhitegevuse tulud 2008-2019. Allikas: Pärnu Linnavalitsus 

finantsjuhtimisteenistus. 
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2.1.1 Füüsilise isiku tulumaks 

 

Pärnu linna eelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks on seotud Pärnu rahvastikuregistrisse 

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

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

elanikkonnast 64-73%. 

 2013. aastal suurenes riigilt kohalikele omavalitsustele laekuv tulumaksuprotsent 0,17 protsendipunkti 

võrra ehk 11,57 %le ning 2014. aastal omakorda veel 0,03 protsendipunkti võrra ehk 11,6%le (kriisi 

eel, enne kärpeid oli see 11,93 %). Riigi eelarvestrateegias 2015-2018 ei ole kavandatud kohaliku 

omavalitsuse üksuste tulumaksuprotsendi suurendamist.  

 
 
Tabel 7. Füüsilise isiku tulumaksu prognoos. Allikas: Pärnu Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus 

  

2012  

täitmine  

 

2013     

täitmine 

 

2014   

prognoos 

 

2015 

prognoos 

             

2016 

prognoos 

 

  2017 

prognoos        

   

  2018 

prognoos        

   

2019 

prognoos        

Füüsilise isiku 

tulumaks 

(tuhandetes 

eurodes) 

17 438 18 961 20 099 21 542  22 664  23 835 25 079 26 383 

 MUUTUS 2011/2012 2012/2013  2013/2014   2014/2015  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Tulumaksu  

muutus 

5,7% 8,7% 6,0% 7,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

Tulumaks Riigi 

eelarvestrateegia 

2015-2018 

- - 7,3% 7,1% 6,0% 6,0% 6,2% - 

 

 

Pärnus on palju miinimumpalga saajaid keskmiselt 20% kogu maksumaksjate hulgast, mis on 

linnaeelarve tulubaasile hetkel suur probleem,  kuid tulevikus ka reaalne kasvuvõimalus. Madal 

sissetulek kahandab inimeste võimekust osta teenuseid, mis omakorda põhjustab töökohtade 

madalapalgalisust siseturule orienteeritud teenidussektoris, teenuste ja kaupade madalat hinnaklassi 

ning seetõttu ka kvaliteeti. Tulubaasi suurendamiseks tuleb seada prioriteediks kõrge lisandväärtusega 

majandusharude eelisarendamine. 
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2.1.2  Maamaks 

 

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

2013.aastal moodustas maamaksu tulu 3,2 % linna põhitegevuse tuludest.  Maamaks sõltub riigi poolt 

kehtestatud maa maksustamishinnast maamaksu tsoonis ja maamaksu määrast, mis on vastavalt 

Maamaksuseaduse §5 lg 1 alusel maksimaalselt 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.  

Kohaliku omavalitsuse volikogul on õigus diferentseerida maamaksumäära vahemikus 0,1 - 2,5  ja 

kehtestada alates 01. jaanuarist 2013 maksusoodustusi  Maamaksuseaduse §11 lg  5 ja 6  alusel. 

Maamaksu määramise aluseks olev maksustamishind on kehtestatud 2001. aastal riigi poolt teostatud 

hindamise alusel. 

 

Pärnu linnas ei muudetud perioodil 2004-2012 maamaksumäärasid (0,7 - 1,5 %). Maksusoodustustest 

oli sel perioodil rakendatud soodustusi riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajatele 

30% ulatuses ja represseeritutele ning represseeritutega võrdsustatud isikutele 50 % ulatuses 

maamaksu summast.  

 

Alates 01. jaanuarist 2013 on Pärnu linnas maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik tema 

omandis oleva või maamaksuseaduse § 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või 

maatulundusmaa õuemaa osas kuni 0,15 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht 

vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Saamata jääva maamaksu tulu 

kompentseerimiseks tõstis Pärnu linn alates 01.jaanaurist 2013 elamu- ja õuemaa maksumäära 2,5%ni 

ja ärimaa maksumäärasid 20% võrra. 

 

 

 2.1.3  Muud maksutulud 

 

Kohalike maksude kehtestamise aluseks on kohalike maksude seadus. Kohalike maksude seadus 

võimaldab omavalitsustel kehtestada 6 (varasema 8 asemel) kohalikku maksu: reklaamimaks, teede ja 

tänavate sulgemise maks, parkimistasu, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks ja lõbustusmaks. 

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

parkimistasu. 

 

Kohalikud maksud on linna tulude seisukohast vaadelduna marginaalse tähtsusega, moodustades 2013. 

aastal 3,6% linna maksutuludest. Eeloleval perioodil seoses füüsilise isiku tulumaksu osatähtsuse 

kasvuga väheneb kohalike maksude osatähtsus 2019. aastaks 1,1%le.  
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Reklaamimaks on kehtestatud kohalike maksude seaduse alusel linnavolikogu poolt 11,50 eurot 

reklaampinna ühe ruutmeetri kohta kuus. Reklaamimaksuga maksustatakse linna haldusterritooriumil 

asuvatele hoonetele ja rajatistele ning ühistranspordivahendite väliskülgedele paigutatud reklaam. 

Teede ja tänavate sulgemise maks on kehtestatud kohalike maksude seaduse alusel linnavolikogu 

poolt. Maksu tuleb tasuda üldkasutatava tänava, väljaku, pargi ja puhkeala täieliku või osalise 

sulgemise eest. Maksumäärad on diferentseeritud sõltuvalt tänavate grupist, sulgemise viisist (täielik 

või osaline), nädalapäevast ja kellaajast. Alates 01.jaanuarist 2014 on maksumäär 100-600 eurot 

päevas. Pärnu Kesklinna, Ülejõe ja Rääma linnaosade ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 

rekonstrueerimistööde tõttu oli 2013. aastal arvestatud teede ja tänavate sulgemise maksu summas 

352,01 tuhat eurot. Sealt edasi prognoositakse teede ja tänavate sulgemise maksuks ca 51 tuhat eurot 

aastas.  

  

Parkimistasu on kehtestatud linnavolikogu poolt kohalike maksude seaduse ja liiklusseaduse alusel. 

Parkimistasu tuleb tasuda sõiduki omanikul parkimise eest linna avalikul tasulisel parkimisalal. 

Parkimistasu on kehtestatud eesmärgiga reguleerida parkimiskorraldust, vähendades parkimist 

kesklinna ja ranna piirkondades. Avalik tasulise parkimisala Pärnu linnas on kesklinna, turu ja ranna 

piirkond. Kesklinna piirkonnas on parkimine tasuline tööpäeviti kell 8.00 kuni 18.00. Turu piirkonnas 

on parkimine tasuline tööpäeviti 8.00 kuni 14.00 Ranna piirkonnas on parkimine tasuline 01. juunist 

kuni 31. augustini. Parkimiste algusaja fikseerimisel kirjalikult või parkimiskella abil tekib parkimise 

eest tasu maksmise kohustus kesklinna piirkonnas 60 minuti, ranna piirkonnas 30 minuti ja teatri esisel 

parklas 3 tunni möödumisel parkimise alustamise hetkest. Maksumäär on parkimisala asukoha järgi 

diferentseeritud südalinna piirkondades. Valveta tasulist parkimist korraldab majandusosakond. 

Parkimise vahetuks korraldajaks on Pärnu Haldusteenused. 

 

 

2.1.4  Kaupade ja teenuste müük 

 

Linna asutuste toodetavate kaupade ja teenuste müügist saadavad tulud on strateegias 

käsitletud perioodil kavandatud langustrendiga. Absoluutarvudes vähenevad nimetatud tulud 

2019. aastaks (2013. aastaga võrreldes) 433,75 tuhande euro võrra. Peamine põhjus, miks 

linna asutuste toodetavate kaupade ja teenuste müügist saadavat tulu on küllaltki raske 

suurendada on asjaolu, et paljudele avalikele teenustele on seadusandlikul tasandil kehtestatud 

piirangud (nt haridusteenuste müük teistele omavalitsusüksustele, lasteaia osalustasu jne) ning 

paljud teenused on suunatud hinnatundlikule elanikkonnale. Teisest küljest avaldab linna 

asutuste toodetavate kaupade ja teenuste pakkumiseks vajalikele sisenditele mõju üleüldine 
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hinnatõus, mis avaldab survet ka asutuste pakutavate kaupade ja teenuste müügihindade 

tõusule, kuid sellega strateegiat koostades arvestatud ei ole. Põhimõtteliselt tuleks linna 

hallatavaid asutusi motiveerida oma varasid kasutama omatulude teenimiseks juhul, kui 

resurssi on rohkem kui vajatakse avalike teenuste osutamiseks.  

 

 

2.1.5 Toetused 

 

Kohalike omavalitsuste eelarve oluliseks tuluks on eraldised (1) riigieelarvest, (2) välisfinantseerimine 

ja (3) sihtotstarbelised 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 sihtotstarbeliste eraldistena. 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, sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamiseks ja arendamiseks. 

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. 

 

Tasandusfondi koefitsiendid määratakse igal aastal Vabariigi Valitsuse määrusega. 

Tasandusfondi eraldis sõltub elanike arvust, kohaliku omavalitsuse arvestuslikust keskmisest 

tegevuskulust, tulumaksu laekumisest, arvestuslikust maamaksust, maavarade 

kaevandamisõiguse tasude laekumisest.  

Riigi eelarvestrateegia 2015-2018 kohaselt on riik kavandanud kohaliku omavalistsuse 

üksuste tasandusfondi suuruseks igal aastal 75 min eurot.  

 
 
 
 
2.2  Põhitegevuse kulud 

 

Põhitegevuse kulud moodustuvad personalikuludest, majanduskuludest, eraldistest ja muudest 

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

osatähtsusega on lasteaedade ja koolide personalikulud. Põhitegevuse kulude hulka ei arvata kohaliku 

omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse  kohaselt investeeringuid ja laenude tagasimakseid ning 

intressikulusid, neid käsitletakse eelarvestrateegia järgmistes peatükkides. Kogu kapitalistlik 
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majandussüsteem tegutseb olemuslikult ressrusside nappuse tingimustes, seetõttu on üsna ootuspärane 

kõigi linna osakondade, teenistuste ja hallatavate asutuste soov oma eelarveüksuste kulueelarvete 

suurendamise osas. Teisest küljest tagab linna jätkusuutliku arengu plaanipärane ja sihikindel arendus- 

ja investeerimistegevus, samas tuleb kanda intressikulu ja hoida laenukoormus normi piirides. 

Vahendid selleks saavad pikemas perspektiivis tulla ainult positiivse tegevustulemi arvelt, mis 

omakorda tähendab, et tegevuskulud peavad olema pikas perspektiivis väiksemad kui tegevustulud.  
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Joonis 4. Põhitegevuse tulud ja kulud (2008-2019.a.) 

 
Majandussurutise tingimustes vähenesid linna põhitegevuse kulud võrreldes 2009. a oluliselt 

(2009.aastal 40 466 tuhat eurot). Alates 2012. aastast on põhitegevuse kulud järk-järgult suurenenud. 

Põhitegevuse kulude suurenemine on kavandatud ka perioodiks 2015-2019. Võrreldes 2013. aastaga 

kasvavad põhitegevuse kulud 2019. aastaks ca 8,4 miljoni euro võrra ehk 23,1% võrra. 
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Tabel 8. Põhitegevuse tulude ja kulude muutus aastatel 2012-2019. Allikas: Pärnu Linnavalitsuse 

finantsjuhtimisteenistus, Rahandusministeerium. 

 2012 

täitmine 

2013 

täitmine 

2014 

prognoos 

2015 

prognoos 

2016 

prognoos 

2017 

prognoos 

2018 

prognoos 

2019 

prognoos 

Põhitegevuse 

tulud 

38 659 41 540 42 071 43 004 44 023 45 195 46 401 47 705 

Muutus (%-des) 4,3 7,5 1,3 2,2 2,4 2,7 2,7 2,8 

Põhitegevuse 

kulud 

34 217 36 381 39 414 39 716 40 904 42 163 43 460 44 797 

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

Tarbijahinna-

indeks (%-des) 

 2,8 0,3 1,9 2,5 3,0 3,0  

 

 

 
 
 

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. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt ei peaks kohalik omavalitsus 

valitsemiseks mittevajalikke varasid omama, seega tuleks varad üldreeglina parimal viisil 

realiseerida.  Eelarvestrateegia lisana 2 on esitatud Pärnu linna valitsemiseks mittevajaliku 

vara nimkiri. Nimekirjas olev vara on kavas aastatel 2015 kuni 2019 müüa ja saadud rahaga 

remontida linna vara. Eelarvestrateegia lisas 1 esitatud tabeli järgi saab lihtsalt jälgida, et vara 

müügist saadud raha suunatakse varade renoveerimisse, mitte ei kasutata põhitegevuse kulude 

katmiseks. 
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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. 

Kiirmüügi, mille hind on reeglina turuhinnast oluliselt madalam, teostamist ei kavandata. 

 

Riigieelarves on avaliku sektori investeerimistegevuseks ette nähtud investeerimistoetused, 

mis eraldatakse kohalikele omavalitsustele peaasjalikult ministeeriumide investeerimiskavade 

raames. Lisaks on olemas siseriiklikud programmid (näiteks Kultuurkapital), 

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, näiteks Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna 

Finantsmehhanism. 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. Struktuuritoetuste perioodil, mis hõlmas aastaid 2007-2013, algatatud projekte saab 

ellu viia kuni 2015.aasta lõpuni. Uue perioodi 2014-2020 finantsmehhanismid ei ole veel 

rakendunud ning uute meetmete avanemist võib oodata 2014.aasta lõpus. 

 

Kuna perioodi 2007-2013 vahendite kasutamise aluseks olevate rakenduskavade ja meetmete 

määruste valmimine venis, sai käesoleva perioodi struktuurivahendeid taotlema hakata alates 

2008.aasta teisest poolest ning 2013. aastaks on enamus programme juba ammendunud. 

Seetõttu töötatakse avalikus sektoris ettevalmistustega EL finantsperspektiiviks 2014-2020.  

 

Tabel 9.  Struktuuritoetuste kaasrahastamisel on 2014. aastal töös neli investeeringuprojekt: 

Projekti nimetus Projekti 

eelarve  

(tuh. eurodes) 

Toetussumma 

(tuh. eurodes) 

Omafinantsee- 

ring  

(tuh. eurodes) 

"LINNALEHMAD" ehk Pärnu 

linnas asuvate rannaniitude 

taastamine ning integreerimine 

linnakeskkonda (Restoration and 

1 138 854 64 
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public access of coastal meadow 

complex in urban environment) – 

toetus EL Life+ programmist. 

(Projekti juhtpartner on 

Keskkonnaamet). 

Projekti elluviimise aeg 2012-2016. 

Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi 

rada (Jüri Jaansoni rada).                      

Projekti elluviimise aeg 2013-2014. 

1 776 1 432 344 

Pärnu Koidula Gümnaasiumi 

ümberkorraldamine eraldiseisvaks 

gümnaasiumiks (sh Mai Põhikooli 

juurdeehitus ja rekontrueerimine). 

Projekti elluvimise aeg 2013-2015. 

8 240 7 059  

(sh EL toetus    

6 000 ja haridus- ja 

teadusministeeriumi 

toetus 1 059) 

1 181 

Loode-Pärnu tööstusala I etapi 

tänavavõrgu rajamine.                        

Projekti alluviimise aeg 2013-2015 

1 791 1 000 791 

 

Pärnu linn osaleb partnerina mitmes koostööprojektis ja üldjuhul aitab neid kaasfinantseerida. 

Linn osaleb 2014. aastal kuues koostööprojektis, mille raames tegeldakse noorte töötute 

vanemate töölesaamise toetamisega ja lapsehoiuteenuse pakkumisega (2 projekti), hariduse 

valdkonnas huvihariduse kätesaadavuse tagamisega riskinoortele, loomemajanduse 

arendamisega, Munamäe rulapargi ehitamisega ning Herbert Hahni kooli katuseremondiga. 

 

Välisvahendite kaasamisel ja projektitaotluste koostamisel tuleb arvestada asjaoluga, et 

aastatel 2015-2019 planeeritakse Pärnu linnaeelarvesse kaasfinantseerimise vahendeid kokku 

18 231,71 tuhande euro ulatuses. Kui arvestada, et enamus programmide puhul on nõutav 

oma- ja kaasfinantseerimise nõue 15%, siis on eelarvestrateegias kavandatud kaasata 

välisvahendeid kokku 47 917,69 tuhande euro ulatuses aastatel 2015-2019 (lisa 4).  

 

Eelarvestrateegiaga on kujundatud valmisolek siseriiklike, Euroopa liidu ja muude 

rahvusvaheliste programmide vahendite kaasamiseks Pärnu linna arendus- ja 

investeerimistegevuse finantseerimiseks. 
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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. Pärnu linn ei ole ajavahemikul 

2009-2012 püsinud netovõlakoormuse piirmääras. 2013. aastaks kavandati  Pärnu linna jõudmine 

kehestatud piirmäära sisse. See ülesanne täideti - 2013. aasta lõpu seisuga oli Pärnu linna 

netovõlakoormus 52,0%.  

 

Finantseerimistegevus jaotatakse kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt 

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

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

täitmine ning emiteeritud võlakirjade lunastamine. 

 

Pärnu linna laenude võtmist reguleerivad kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ning kohaliku 

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

põhitegevuse tulemi ning hoidma netovõlakoormuse (kohustuste ja likviidsete varade vahe) 

individuaalse piirmäära raames. Individuaalne piirmäär sõltub finantsvõimekusest ning võib olla 

vahemikus 60%-100% põhitegevuse tuludest. Vastavalt riigi eelarvestrateegiale 2013-2016 on kuni 

2016.aasta lõpuni edasi lükatud netovõlakoormuse suurendamine üle 60%, isegi kui individuaalne 

piirmäär seda võimaldaks.  

 

Pärnu linna pikaajalistest kohustustest antakse ülevaate tabelis 11. Pärnu linna kavandatavast 

finantseerimistegevusest annab täpsema ülevaate eelarvestrateegia lisas 1 esitatud tabel.  

 

Tabel 10. Linna pikaajalised kohustused seisuga 31.12.2013 (tuh. eurodes). Allikas: Pärnu 

Linnavalitsuse finantsteenistus 

 Kohustuse 

nimetus 

Algus Lõpp Maht 

EUR 

Laenu 

põhiosa 

jääk 

EUR 

Intressibaas Marginaal 

Swedbank laen 2010 2024 4 313 3 722 6 k 

Euribor 

1,38 

Pohjola Bank laen 2011 2014 767 128 6 k 

Euribor 

0,85 

Pohjola Bank laen 2012 2017 1 828 1 779 6  k 

Euribor 

1,13 
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Pohjola Bank laen 2012 2017 1 327 1 327 6 k 

Euribor 

1,13 

SEB Pank laen 2000 2014 6 072 2 147 6 k 

Euribor 

0,2 

Nordea Bank laen 2008 2015 8 117 3 247 1 k 

Euribor 

0,195 

Sotsiaalkindlustusamet muu 2004 2021 88 39         x 6 

OÜ Steniard Kap.rent 

spordihall 

2009 2015 5 780 2 563         x 7,3 

Danske Bank laen 2013 2015 1 115 1 115 6 k 

Euribor 

0,38 

Nordea Bank laen 2011 2017 2 698 2 436 6 k 

Euribor 

0,97 

SEB Pank laen 2011 2014 1 065 483 6 k 

Euribor 

1,0 

Kokku      x    x    x    x 18 986         x   x 

        

 

Linna finantseerimistegevus peab tagama  põhitegevuse kulude katmise. Vajadusest suunata 

põhitegevuse tulem lähiaastatel investeerimistegevusse on kehtivate laenude tagastamise 

maksegraafikute täitmiseks mõistlik olemasolevaid laenukohustusi refinantseerida ning tegeleda 

süsteemselt varade müügi korraldamisega. 

 

 

 

 

5. Finantsdistsipliini tagamise meetmed 

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus kehtestab finantsdistsipliini tagamise 

meetmed, milleks on kinnipidamine: 

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

2) netovõlakoormuse ülemmäärast. 

Põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus arvutatakse tekkepõhise 

raamatupidamisarvestuse andmete alusel nii Pärnu linna kui ka Pärnu linna arvestusüksuse 

kohta iga aasta lõpu seisuga. 
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Arvestusüksuse koosseisu kuuluvad sellised Pärnu linna valitseva mõju all olevad äriühingud 

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

isikutelt või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest või 

kes on saanud toetust ja renditulu Pärnu linnalt ja tema valitseva mõju all olevatelt üksustelt 

rohkem kui 10% vastava aasta põhitegevuse tuludest. Lähtudes eeltoodust kuuluvad Pärnu 

linna arvestusüksuse koosseisu: SA Pärnu Haigla ja OÜ Kümblus. 

 

 

5.1 Ülevaade Pärnu linnast sõltuvate üksuste majandusolukorrast 

 

5.1.1 Sihtasutus Pärnu Haigla 

SA Pärnu Haigla on piirkondlikult vastutav keskhaigla, mis põhitegevusena osutab ööpäevaringset 

ambulatoorset ja statsionaarset eriarstiabi, õendusabi, ämmaemandusabi, aga ka sotsiaalhoolekande-,  

rehabilitatsiooni- jt sotsiaalteenuseid. Pärnu haigla on 7 brigaadiga kiirabipidaja Pärnumaal  ja 1 

brigaadiga Läänemaal. 2013. aasta 30-nda detsembrini osutati kiirabiteenust lisaks veel ka 1 

brigaadiga Raplamaal, mis on tänaseks üle antud uuele brigaadipidajale.  Haigla veretalitus korraldab 

doonorlust oma teeninduspiirkonnas, toodab verekomponente haigla tarbeks ning turustab neid ka 

teistele raviasutustele ja teistele verekomponentide tootjatele. Haigla on õppe- ja praktikabaasiks 

tervishoiu kõrgkoolide ja ülikoolide üliõpilastele, samuti arst-residentidele. Pärnu Haigla 

teeninduspiirkonna moodustavad umbes 83 000 Pärnumaa alalist elanikku, kellele lisanduvad teiste 

maakondade lähivaldade, eelkõige Läänemaa patsiendid. Väga oluline on haigla roll Pärnut kui 

turismi- ja kuurortlinna külastavate sise- ning välisturistide teenindajana. 

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

Eesti tervishoiuvõrgustikus. SA Pärnu Haigla eesmärk on tagada patsientide ootusi arvestav 

kvaliteetne ja kättesaadav arsti- ja õendusabi nii, et Pärnu Haigla oleks teeninduspiirkonna elanikele 

esmaseks valikuks oma terviseprobleemide lahendamisel.  

2013. aasta oli haigla jaoks väga oluline arenduste realiseerimise aasta. Lisaks 2012. aastal lõppenud 

Ravi tn 2 õendus- ja hoolduskeskuse renoveerimisele Euroopa Regionaalarengu fondi kaasabil lõpetati 

Ristiku tn 1 juurdeehitusega haigla ruumiprogrammi kaasajastamine. Ristiku nt 1 täiendav 

ruumiprogramm hõlmab ambulatoorse taastusravi, pühhiaatria ambulatoorse, päevaravi ja 

statsionaarsete teenuste ja rehabitatsiooniteenuste ning naha- ja suguhaiguste osakonna ületoomist 

Ristiku tn 1 korpusesse. Ristiku 1 kinnistule taastusravi- ja psühhiaatriakorpuse ehitusega alustati 

aprillis 2012 ja see valmis 2013. aasta suvel. Uues korpuses töötab taastusravi ja heaolukeskus, mis 

osutab teenuseid nii haigekassa klientidele kui ka elanikkonnale. 
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Ristiku 1 kinnistu eraldi asuva majandushoone baasil ehitati välja psühhiaatria päevakeskus ja 2014. 

aasta veebruaris valmisid pansionaadi ruumid. See võimaldab haiglal tulevikus vastu võtta enam 

tervisevaldkonna õppureid ja on suunatud haigla, kui tööandja atraktiivsuse tõstmiseks eelkõige 

tulevaste tervishoiutöötajate jaoks. 

Kogu Ristiku 1 taastusravi ja psühhiaatriakorpuse maksumuseks kujunes 13,8 miljonit eurot. 

Päevakeskuse ja majutusbloki maksumuseks kujuneb 630 tuhat eurot. Arendusprojektide 

realiseeerimiseks on kaasatud võõrvahendeid summas 10,4 miljonit eurot ning laenu pikkuseks on 

haigla esialgselt planeerinud 10 aastat. 2014. aastal on haigla planeerinud vabanenud kinnistud 

aadressil Sääse 3 ja Roosi 3 võõrandada. 

2013. aastal pidid Eesti tervishoiuasutused täitma 2012. aastal sõlmitud tervisetöötajate 

kollektiivlepingu palgakokkuleppe tingimusi olukorras, kus haigekassa hinnad leppest tulenevaid 

täiendavaid kulusid täies mahus ei katnud. Ka ei olnud haigla jaoks piisav raviteenuste osutamise 

lepingu maht. Haigekassaga sõlmitud lepingu alusel osutati tervishoiuteenuseid 578 tuhande euro 

ulatuses, mille eest haigekassa tasus koefitsiendiga 0,3. 

Seoses suurte investeeringutega ja eespool nimetatud palgakokkuleppe täitmisega lõpetas sihtasutus 

Pärnu Haigla 2013. a. majandusaasta 1,2 miljoni eurose negatiivse tulemiga, mis oli eelarves 

planeeritust oluliselt väiksem. 

Haigla investeeringute maht 2013. aastal oli 6,6 miljonit eurot (2012. aastal vastavalt 8,9 miljonit 

eurot), millest 4,4 miljonit eurot (2012. aastal 7,1 miljonit eurot) moodustasid kapitaliseeritud ehitus-

remonttööd ning lõpetamata ehitused. 

2013.aastal lõpu seisuga oli Pärnu haiglas 419 litsentseeritud profiilset voodit ja 24 päevastatsionaari 

voodit. 2013.aastal oli haiglas keskmiseks ravikestvuseks 8,1 päeva, mis oli 2012.aastaga võrreldes 

veidi suurem (7,8 päeva). Statsionaarselt raviti 2013.aastal 14 520 haiget. Erakorraliselt 

hospitaliseeritud haigete osakaal oli 2013. aastal 50,4% (2012.aastal 52,4%). Ambulatoorseid visiite 

teostati 2013.aastal 227 509, neist 24 098 juhul oli tegemist lastega. 2012. aastal oli ambulatoorsete 

visiitide arv 212 930, neist 23 400 olid laste visiidid. Erakorralise meditsiiniabi osakonnas registreeriti 

2013.aastal 28 709 ambulatoorset visiiti ja osakonna kaudu hospitaliseeriti 6 475 patsienti. 120 

patsienti suunati hospitaliseerimata teistesse haiglatesse. 

 

Tabel  11. SA Pärnu Haigla finantsnäitajad aastatel 2010-2013 (tuh.eurodes) 

 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

BILANSS     

Käibevara 8 306 7 985 3 873 4 844 

Põhivara 18 422 20 657 27 944 32 718 

Varad kokku 26 728 28 642 31 817 37 562 

Lühiajalised kohustused 2 862 3 869 3 883 3 631 
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Pikaajalised kohustused 68 21 3 237 10 468 

Netovara 23 798 24 752 24 697 23 463 

Kohustused ja netovara kokku 26 728 28 642 31 817 37 562 

TULEMIARUANNE     

Tegevustulud 23 561 25 982 27 624 28 629 

Tegevuskulud -23 023 -25 056 -27 667 -29 735 

Tegevustulem 538 926 -43 -1 106 

Finantstulud ja kulud 36 28 -12 -128 

Aruandeaasta tulem 574 954 -55 -1 234 

 

Tabel 12. SA Pärnu Haigla eelarvestrateegia aastatel 2015-2019 (tuh.eurodes) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Põhitegevuse tulud 

kokku 

26 196 28 630 31 147 33 183 35 402 37 859 40 171 42 570 

Kaupade ja teenuste 

müük 

26 023 28 352 30 760 33 024 35 232 37 678 39 978 42 364 

Saadatavad toetused 58 14 387 159 170 181 193 206 

Muud tulud 115 264 0 0 0 0 0 0 

Põhitegevuse kulud 

kokku 

26 070 27 884 29 507 30 479 32 135 33 844 35 671 37 656 

Põhitegevuse tulem 126 746 1 640 2 704 3 267 4 015 4 500 4 914 

Investeerimistegevus -7 469 -6 754 -823 -2 094 -1 808 -1 894 -1 970 -2 101 

Varade müük 5 0 572 0 0 0 0 0 

Varade soetus -8 519  -6 506 -1 073 -1 877 -1 600 -1 700 -1 800 -1 950 

Saadavad toetused 

varade soetuseks 

1 424 0 0 0 0 0 0 0 

Fianantstulu 11 0 1 1 1 1 1 1 

Finantskulu -24 -129 -188 -218 -209 -195 -171 -152 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 

-366 -119 -135 0 0 0 0 0 

Eelarve 

ülejääk/puudujääk 

-7 343 -6 008 817 610 1 459 2 121 2 530 2 813 

Finantseerimistegevus 3 242 7 330 1 084 -223 -678 -801 -901 -1202 

Kohustuste 

suurenemine 

3 347 7 400 1 253 0 0 0 0 0 

Kohustuste 

vähenemine 

-105 -70 -169 -223 -678 -801 -901 -1 202 

Muutus kassas ja 

hoiustes 

-4 434 914 1 695 222 661 1 162 1 488 1 480 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 

-333 408 -206 -165 -120 -158 -141 -131 

Likviidsete varade 

jääk aasta lõpuks 

543 1 457 3 152 3 374 4 035 5 197 6 685 8 165 

Võlakohustused 

kokku aasta lõpu 

3 237 10 466 11 497 10 819 10 018 9 117 7 916 6 614 
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seisuga 

Netovõlakoormus (%) 10,3% 31,5% 26,8% 22,4% 16,9% 10,4% 3,1% -3,6% 

 

 

 

5.1.2 OÜ Kümblus 

 

OÜ Kümblus põhitegevuseks on saunateenused, lisaks ruumide rentimine ja kaupade müük. 

Saunateenuseid pakutakse lisaks tavahindadega ka soodushindadega, võimaldamaks hinnatundlikele 

sotsiaalsetele gruppidele (pensionärid, lapsed, üliõpilased) teenuse kättesaadavust. Oluline mõjutegur 

osaühingu poolt pakutava teenuse nõudluse kujunemisel on kaaaegse nõuetekohase veevarustus- ja 

kanalistaisoonissüsteemi rajamine Pärnu erinevates linnaosades. 

Osaühing kasutab teenuste osutamiseks Karja tn 40 asuvat sauna, kus lisaks saunateenustele on 

võimalik kasutada juuksuri-, ilu- ja massaaziteenuseid, teenuste osutajad maksavad osaühingule 

ruumide kasutamise eest renti.  

Jannseni 7 asuv saunahoone oli nii 2012. aastal kui ka 2013. aastal suletud. Selle hoone remondiks on 

koostatud 2008. aastal rekonstrueerimisprojekt, kuid töödega kinnistul alustatud ei ole, kuna 

osaühingul puuduvad rahalised vahendid tööde teostamiseks.  

Osaühingul on kavas 2014. aastal võõrandada enampakkumise korras Jannseni 7 asuv kinnistu ja kogu 

müügist saadav raha kasutada Karja tn 40 olemasoleva saunahoone remondiks. 

 

Tabel 13. OÜ Kümblus finantsnäitajad aastatel 2010-2013 (tuh. eurodes) 

 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

BILANSS     

Käibevara 14 13 8 10 

Põhivara 1 277 1 122 1 103 1 084 

Varad kokku 1 291 1 1 35 1 111 1 094 

Lühiajalised kohustused 10 9 10 10 

Netovara 1 281 1 126 1 101 1084 

Kohustused ja netovara kokku 1 291 1 135 1 111 1094  

TULEMIARUANNE     

Tegevustulud 147 133 146 167 

Tegevuskulud -157 -288 -171 -184 

Tegevustulem -10 -155 -25 -17 

Finantstulud ja kulud 0 0 0 0 

Aruandeaasta tulem -10 -155 -25 -17 
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Tabel 14. OÜ Kümblus eelarvestrateegia aastatel 2014-2018 (tuh.eurodes) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Põhitegevuse tulud 

kokku 

136 157 162 169 178 183 190 191 

Kaupade ja teenuste 

müük 

108 118 123 129 136 140 144 145 

Saadatavad toetused 23 33 33 34 35 37 38 39 

Muud tulud 5 6 6 6 7 6 8 7 

Põhitegevuse kulud 

kokku 

142 155 162 175 189 195 209 214 

Põhitegevuse tulem -6 2 0 -6 -11 -12 -19 -23 

Investeerimistegevus 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eelarve 

ülejääk/puudujääk 

-6 2 0 -6 -11 -12 -19 -23 

Finantseerimistegevus 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muutus kassas ja 

hoiustes 

-3 2 -5 0 -3 0 0 0 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 

3 0 5 6 8 12 19 23 

Likviidsete varade 

jääk aasta lõpuks 

6 8 3 3 0 0 0 0 

Võlakohustused 

kokku aasta lõpu 

seisuga 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

5.2 Pärnu linna arvestusüksus  

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus näeb ette eraldi piirangud Pärnu linnale 

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

finantstegevuse tulemused ja finantsseis.  

Finantsdistsipliini meetmete rakendamisel kasutatakse üksusepõhist lähenemist, sest 

omavalitsuse poolt moodustatud üksuste finantstegevus mõjutab oluliselt omavalitsusüksuse 

finantsseisu. 

Lisas 3 on toodud Pärnu linna arvestusüksuse netovõlakoormuse määr aastatel 2015-2019 
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Kokkuvõte 

 

Pärnu linna eelarvestrateegia näitab ära võimalused ja demonstreerib kindlat tahet tagada linna 

jätkusuutlik ja tasakaalustav eelarvepoliitika säilitades põhitegevuse toimimise piisavas mahus 

radikaalselt madalamate kuludega, hoides netovõlakoormust alla finantsjuhtimise seaduses 

sätestatud piirmäära ning jätkates arendus- ja investeerimistegevust. 

 

Linna investeerimistegevuse oluline puhver on linnavara müük. Hinnanguliselt on 4-5 aasta jooksul 

võimaliku müüdava linnavara kogumaksumus suurusjärgus 6 000 tuhat eurot. Hoides konservatiivsest 

joont oleme linnaeelarve strateegias arvestanud 54% vara kogumaksumusest so ca  3 475 tuhat eurot. 

Juhul kui õnnestub müüa linnavara suuremas koguses, kavandame ka selle ennekõike suunata 

investeerimistegevusse. 

 

Ühe olulise komponendina linna konkurentsivõime säilimisel peame jätkuvalt ülimalt tähtsaks Pärnu 

linna käsitlemist võrdselt kõigi teiste omavalitsustega Eurorahade taotlemisel. Lisaks 

konkurentsivõime säilimisele ja kasvatamisele tähendab see omakorda täiendavat tööhõivet ja 

maksutulu.  


