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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 väheneks 2018. aastaks 44,7% 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. 
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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. 

 

 

1. Majandusareng  

 

1.1. Eesti majanduskeskkond 
 

Taasiseisvumiseajal on Eesti reaalne sulandumise tempo olnud kiire ning läheneb EL 

keskmisele. Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) moodustas 2011. aastal 67% EL27 

keskmisest. 

Eesti majanduskasv on olnud kiire, ulatudes 2011. aastal 7,6%ni. Tulenevalt väliskeskkonna 

halvenemisest majanduskasv 2012. aastal aeglustus ning ulatus varasema aastaga võrreldes 

3,2%ni. Varem kasvu vedanud ehituse kasv pidurdus järsult, töötleva tööstuse langus jätkus 

ning sissenõudlusele suunatud teeninduse kasvutempo alanes. Kasvu toetas kõige enam 

ehitus. Kuid valdav osa SKP kasvust kujunes teenindussektoris, seda suuresti siseturule 

suunatud teenindusharude kiire kasvu tõttu. 

Ehitusturu üldolukord oli 2012. aastal aastatagusest parem ning ehitustööde maht suurenes 

ligi viiendiku võrra. Kasvu vedasid hoonete ja eelkõige kortermajade renoveerimistööd, mis 

toimusid CO2 heitmekvoodi müügist saadava raha toel. Kasvu toetas ka avaliku sektori, 

sealhulgas ELi poolt rahastatud teede ja teiste infrastruktuuriprojektide realiseerimine. Selle 

aasta esimses pooles ehitusturu kasv aeglustus oluliselt, mõjutatuna avaliku sektori tellimuste 

vähenemisest. Ehitusturu kasvu pärsib ehitustegevuse jätkuv kallinemine. Selle ja järgmiste 

aastate ehituse kasvuootused on seotud eelkõige eratellijate aktiivuse suurenemisega. 

Riigipoolsete tellimuste taastumist võib oodata 2016. aastal, kui avanevad uue perioodi 

struktuurivahendid. 

Teenindussektori lisandväärtus kasvas eelmisel aastal 3,3%, eriti kiiresti kasvasid info- ja 

side, haldus- ja abitegevuste ja muud siseturule suunatud teenindused. Positiivselt panustas 

kasvu ka kaubandus ja ekspordile suunatud veondus ja laondus. Sel aastal on oodata kasvu 

aeglustumist enamikes teenindusharudes, eriti valdavalt siseturule suunatud kaubanduses, 

infotehnoloogias, tehnika rentimises, projekteerimises ja teistes ehitusega seotud 

tegevusalades. 2014. aastast peaks hakkama teeninduse kasv taas kiirenema, seda eelkõige 
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eksportivates valdkondades, eriti logistikas, laonduses ja turismis. Järgnevatel aastatel on 

oodata kasvu kiirenemist siseturule suunatud teenindusharudes kooskõlas investeerimis- ja 

tarbimisaktiivsuse suurenemisega. 

Eratarbimise aastane kasv taastus 2011.aastal kui tarbijate kindlustunne oli juba jõudnud oma 

senisele kriisijärgsele kõrgtasemele ning palgatulu kasv oli taastunud. Tarbimise taastumine 

algas püsikaupade grupist, mis näitas kasvu juba 2010. aasta kevadel ning mis panustas 

jõuliselt kuni 2012. aasta keskpaigani. Valdavalt tulenes see kriisiaastatel edasi lükatud 

püsikaupade (transpordivahendid, mööbel, kodumasinad ja –tehnika) ja eelkõige sõiduautode 

ostudest, mille tase jõudis 2012. aasta lõpuks kriisieelsele tasemele. 2012. aasta esimesel 

poolaastal panustasid tarbimise kasvu suhteliselt palju ka poolpüsivad (rõivad ja jalatsid, 

raamatud, mänguasjad ja vaba aja vahendid) ehk suures osas rõivad ja jalatsid, kuid aasta 

teises pooles jäi nende panus tagasihoidlikuks. Kuni eelmise aasta keskpaigani oli 

eratarbimise kasv ebaproportsionaalne, arvestades erinevate kuluartiklite osakaale keskmises 

tarbimiskorvis – umber 80% tarbimiskorvist moodustavate kulukaupade ( toit, alkohol, 

tubakas, remondimaterjalid, vesi, elekter, gaas, vedelad ja tahked kütused, kaugküte, 

farmaatsia- ja meditsiinitooted, taimed, lemmikloomad, ajalehed, kodu- ja 

ihuhooldusvahendid) ja teenuste kasvud olid tagasihoidlikud. 2012. aasta teisel poolaastal aga 

muutus tarbimiskorvi kasv tasakaalulisemaks ning kiirelt kasvasid kulutused vaba ajaga 

seotud kaupadele ja teenustele, mille tase on kriisieelsega võrreldes endiselt madal. Nii 

kaupade kui teenuste tarbimine oli 2012. aasta seisuga umbes 13% madalam kui 

tarbimisbuumi kõrghetkel. Kõige tagasihoidlikumalt on kriisijärgselt taastunud 

poolpüsikaupade tarbimine ning kõige enam püsikaupade ostud. Kuna püsi- ja 

poolpüsikaubad ei kuulu lühikeses plaanis sundkulutuste hulka, siis võib nende kulugruppide 

tarbimise taastumise erinevuse üheks seletuseks olla reaalse tarbimisvõime ebaühtlane areng 

viimastel aastatel. Kuna suurel osal elanikkonnast kulub valdav osa sissetulekutest endiselt 

sundkulutusteks, siis ei võimalda palgakasv veel garderoobi uuendada. Samas tunnevad 

kõrgema sissetulekuga grupid ennast juba palju kindlamini ning püsikaupade soetamine on 

hoogne. Kuna eraisikute tarbimislaenude jääk väheneb endiselt kiires tempos, siis ilmselt 

kasutatakse ka püsikaupade ostmisel vähem tarbimiskrediiti. Erandiks on siin liisingujääk, 

mis seoses aktiivse autode ostmisega, on kasvanud juba üle aasta. Eratarbimise kasvutempo 

aeglustub 2013. aastal 2,5%-ni. 2014. aastal peaks eratarbimine inflatsiooni aeglustumise tõttu 

veidi kiirenema. 2015. aastal annab kasutatava tulu kasvule ühekordse tõuke planeeritud 

tulumaksumäära alandamine.  
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Kapitali kogumahutus on jõuliselt panustanud sisenõudluse kasvu alates 2011. aastast ning 

2012. aastal kujunes kasvuks 21%. Pärast kaheaastast madalseisu 2009-2010 taastusid 

ettevõtete investeeringud masinatesse ja seadmetesse ning 2012. aastal ületati kriisieelne tase 

kümnendiku võrra. Edasist kasvu piirab piisav vabade tootmisvahendite olemasolu endiselt 

nõrga sise- ja välisnõudluse keskkonnas. Hoonete ja rajatiste ehitamist on viimased kaks 

aastat toetanud valitsussektor ELi struktuurivahenditest. Valitsussektori panus järgnevatel 

aastatel kahaneb seoses praeguse struktuurivahendite perioodi lõppemisega. Lisaks 

struktuurivahenditele andis 2012. aastal olulise impulsi ka CO2 kvoodimüügitulude 

kasutamine hoonete energiatõhususe tõstmiseks, mille maht sellel aastal väheneb üle kahe 

korra. 

Kodumajapidamiste eluasemeinvesteeringu maht jäi 2012. aastal kolmandiku võrra alla 2006. 

aasta tasemele. Oluliselt on muutunud eluasemeinvesteeringute struktuur – kui 

kinnisvarabuumi ajal oli korterelamutes valminud ruutmeetrite osakaal väljastatud 

kasutuslubadest 60%, siis eelmisel aastal jäi korterite osakaal alla 30% ning pea kaks 

kolmandikku kasutuslubadest anti eramajadele (koos paaris- ja ridamajadega). Eraisikute 

eluasemelaenu jääk väheneb endiselt ja buumiaegse ajaga võrreldes finantseeritakse eluaseme 

ostu oluliselt rohkem isiklikest säästudest ja vähem laenurahaga. Seega ei ole 

eluasemeinvesteeringute taastumine laiapõhjaline ning hõlmab peamiselt jõukamaid 

sissetulekurühmasid. 

Valitsussektori investeeringud lähematel aastatel mulluselt kõrgtasemelt kahanevad ning 

pöörduvad kasvule taas uue struktuurivahendite perioodi rakendamisel, mis võib toimuda 

alates 2016. aastast. Tagasihoidlikuks jääb ka eluasemeinvesteeringute tase. Üheks 

takistavaks teguriks korterelamute turul on ehitushinna ja keskmise ostu-müügihinna 

dünaamika –ehitushinnaindeks on juba peaaegu 2008. aasta tasemel, aga 

korteriomanditehingute keskmine hind on sellest kolmandiku võrra madalamal. Massilist 

elamuehitust piirab laenuvõimelise elanikkonna aeglane juurdekasv ning eramuehitajate 

piiratud hulk. 

Tabel 1. Sisemajanduse koguprodukti prognoos 2012–2017 protsentides (allikas: 
Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet) 

 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 

SKP reaalkasv 3,2 1,5 3,6 3,5 3,6 3,8 

SKP nominaalkasv 6,6 5,8 6,8 6,5 6,7 6,9 

Panus SKP kasvu*       
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Sisemajanduse nõudlus (ilma 
varudeta) 

7,5 2,2 2,9 3,2 3,5 4,3 

Varude muutus -0,4 0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,2 

Kaupade ja teenuste bilanss -2,9 -0,7 0,6 0,3 0,0 -0,5 

Lisandväärtuse kasv       

Põllumajandus 13,1 -1,5 3,4 2,0 2,3 2,2 

Tööstus -2,4 5,5 5,3 5,2 5,0 5,2 

Ehitus 14,3 -0,3 3,0 3,4 4,5 4,6 

Teenused 3,3 1,1 3,1 3,0 3,2 3,4 

 

Tarbijahindade tõus pidurdus 2012. aastal 3,9%ni. Hindu mõjutasid kõrgete toorainehindade 

ning nõrgenenud euro tõttu enam välistegurid. Vaatamata selle aasta alguses toimunud 

elektrituru avanemisele inflatsioon jaanuaris ei kiirenenud. Kuigi elektri kallinemise mõju 

inflatsioonile oli märkimisväärne 0,9%, tasakaalustasid selle mõju hooajalised allahindlused 

ning osade teenuste odavnemine. Aasta alguses toimus ka tubaka ja alkoholiaktsiisi tõus, kuid 

selle mõju peaks avalduma suuremal määral paar kuud hiljem kui eelmise aasta lõpus soetatud 

varud on realiseeritud. 

2013. aasta kokkuvõttes prognoositakse tarbijahinnade tõusuks 3,2%, 2014. aastal 

tarbijahindade tõus pidurdub 2,7%-ni. Hinnatõusu aeglustumise taga on maailmamajanduse 

nõrkusest tingitud välissektorite mõju vähenemine, mis avaldub kütuse hinnatõusu peatumises 

ning soojuse hinnatõusu pidurdumises. Toidu hinnatõus sel aastal kiireneb mõnevõrra, mida 

mõjutab eelmise aasta sügisel alanud aiasaaduste kallinemine ning selle aasta alguses 

toimunud elektrikulude tõus levimine jaehindadesse. 2014. aastal peaks tarbijahindade tõus 

alanema eelkõige energiahindade (kütus, soojus, elekter, gaas) hinnasurve taandumise tõttu. 

Elektri hinda mõjutab võrgutasude tõus ning Estlink2 kaabli valmisest tulenev elektrihinna 

ühtlustumine Soome hinnapiirkonna tasemega, kus hinnad on ajalooliselt veidi kõrgemad. 

Administratiivselt reguleeritud hinnamuutustesse panustab käesoleval aastal valdavalt 

energiahindade kallinemine. Kui 2012. aastal oli selle taga kõrgetest naftahindadest tingitud 

soojuse hinnatõus, siis 2013. aastal moodustab olulise osa elektrituru avanemine koos 

võrgutasude tõusuga. Järgmistel aastatel kui maksupoliitiliste meetmete mõju hindadele 

taandub, peaks inflatsioon stabiliseeruma allpool 3% taset. Seega püsib inflatsioon mõnevõrra 

kiiremana eurotsooniga võrreldes sissetulekute ja hinnatasemete jätkuva ühtlustumise tõttu. 
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Tabel 2. Hindade prognoos 2012–2017 protsentides (allikas: Rahandusministeerium, Eesti 
Statistikaamet) 

 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 

SKP deflaator 3,2 4,2 3,2 2,9 2,9 2,9 

Eratarbimise deflaator 3,4 3,2 2,6 2,7 2,7 2,6 

Harmoniseeritud tarbijahinnaindeks 4,2 3,5 3,0 3,0 3,1 3,0 

Tarbijahinnaindeks 3,9 3,2 2,7 2,8 2,9 2,8 

Valitsussektoritarbimiskulutuste 
deflaator 

3,2 4,6 3,9 4,0 4,0 4,0 

Investeeringute deflaator 1,3 3,9 2,5 2,6 2,6 3,1 

Ekspordi deflaator 2,0 -0,3 1,4 2,1 2,0 2,0 

Impordi deflaator 2,6 -0,7 1,4 2,1 2,1 2,1 

 

 

1.2. Eesti tööturg 

 

Eestit iseloomustab rahvaarvu kahanemine ja rahvastiku vanenemine. Statistikaameti 

esialgsete andmetel kohaselt sündis 2012. aastal 14 054, suri 15 514, rändas Eestisse sisse      

4 416 ja Eestist välja 10 871 inimest. Muret tekitav on kogu alaelalise elanikkonna ehk 0-17- 

aastaste laste arvu vähenemine rahvastikus. Loomulik iive on Eestis 2011.a. ja 2012.a olnud 

jätkuvalt negatiivne. Rahva taastootmisvõime on Eestis madalam kui EL liikmesriikides 

keskmiselt.  

2012. aastal aeglustus koguhõive kasv 2,5%ni ning hõivatuid lisandus aastaga 15 tuhande 

inimese võrra. 2008. aasta tipptasemega võrreldes oli statistikaameti andmeil hõivatuid kokku 

32 tuhande võrra vähem. Kiireim hõive kasv toimus haldus- ja abitegevuste valdkonnas ning 

info- ja side tegevusalal, vastavalt 25% ja 12%, samas kui hõivatuid lisandus enim hariduses, 

haldus- ja abitegevustes, veonduses ja põllumajanduses. Töötleva tööstuse tegevusalal aga 

pöördus 2011. aastal kiirelt kasvanud hõive eelmisel aastal langusesse ning aasta lõpus 

langustempo süvenes.  Eestis tegutsevates ettevõtetes jäi hõive kasv eelmisel aastal 2,2% 

juurde.  

Töötuse määr jätkas eelmisel aastal langust ning jõudis aasta lõpuks 9,3%ni, kui 

tööjõuuuringu andmeil oli töötuid 64 tuhat ehk sama palju kui 2003.  aasta lõpus. Hõive 

kõrgperioodiga võrreldes 2007. aasta neljandas kvartalis oli töötute arv aasta lõpus 36 tuhande 

võrra suurem. Eelmisel aastal vähenes enim pikaajaliste töötute arv, mille peamiseks 
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põhjuseks oli töö leidmine, samas kui kuni üheaastase töötusperioodiga inimesi jäi vaid paari 

tuhande võrra vähemaks. Hõive kiire kasvu periood on praeguseks läbi. 2013. aasta 

kokkuvõttes aeglustub hõive kasv võrreldes eelmise aastaga 1,3%-ni, 2014. aastal piirdub 

hõive kasv 0,4%-ga ja sealt edasi peaks hõive kasv peatuma.  

 

Tabel 3. Tööturu prognoos 2012–2017 (15-74-aastased) protsentides (allikas: 
Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet) 

Tööturu arengud 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 

Tööhõive (tuh inimest) 624,4 632,5 635,0 635,0 635,0 635,0 

Tööhõive kasv 2,5 1,3 0,4 0,0 0,0 0,0 

Tööpuuduse määr 10,2 9,3 8,3 7,9 7,5 7,1 

Tööjõu tootlikkuse kasv (hõivatute 
arvu järgi) 

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

Keskmise palga reaalkasv 1,7 2,7 3,4 3,4 3,5 3,6 

Keskmine palk (eurot) 887 940 998 1061 1130 1204 

Keskmise palga nominaalkasv 5,7 6,0 6,2 6,3 6,5 6,5 

 
 

1.3. Majanduslik olukord Pärnu linnas 
 

Pärnu linna rahvaarv oli Rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2012. 42 435 inimest, 

neist 56% naised ja 44% mehed. Viimase 12 aasta jooksul on Pärnu linna elanike arv 

vähenenud 4,5% (2039 elaniku võrra). Eriti järsk elanike arvu langus toimus 2002. aastal, mil 

linna elanike arv vähenes aastaga ca 1 500 elaniku võrra. Võrreldes 2011. aastaga vähenes 

2012. aastal linnaelanike arv 504 inimese võrra (1,2%). Linna elanikest moodustasid 

tööealised elanikud 64%, kuni 14-aastased lapsed 15% ja üle 65-aastased 21% (2012). 

Pärnu linn osaleb Eesti majanduskeskkonna kujundamisel pea igas tegevusvaldkonnas. Pärnu 

oluliseks majandussektoriks 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. 01.01.2013 on Pärnus registreeritud 2 792 aktiivselt tegutsevat ettevõtet. 

Paraku ületab importivate ettevõtete arv eksportijaid, ent positiivseks võib lugeda asjaolu, et 

eksportivate ettevõtete arv on pidevas kasvutrendis. 
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33km2 pindalaga Pärnus elas 01.01.2013 Rahavstikuregistri andmetel 42 036 inimest. Paraku 

on kasvav trend elanike arvu vähenemine. 6 aastaga on vähenenud rahva arv 3,3% ning 

väiksemaks muutuvad just laste ja tööealiste elanike grupid.  

Maksu- ja Tolliameti andmetel oli keskmine maksumaksjate arv 2012. aastal 16 535 inimest   

(2011. aastal 16 501 inimest), mis moodustas kogu Pärnu elanikkonna arvust 39% ja 

tööealisest elanikkonna arvust 65% (Joonis 1 ja Tabel 3). Maksumaksjate osakaal kogu 

rahvastiku hulgast on vähenenud alates 2007. aastast.  

Tööhõive osas ei ole veel saavutatud majanduslanguse eelset taset, et võrreldes aastatega 

2009-2011, on 2012. aasta lõpuks töötute arv olulisel määral vähenenud, jõudes 1 348 

registreeritud töötuni (31.12.2008 oli arvel 3 244 töötut). 

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

aastal veidi 2008. aasta taset; keskmine brutopalk 2012. aastal oli 884 eurot. Sellest 

hoolimata võib maksumaksjate arvu vähenemine saada Pärnu linna jätkusuutliku 

arengu kõige suuremaks takistuseks. 
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Joonis 1. Maksumaksjad ja tööealised elanikud Pärnu linnas (AS Andmevara, Eesti Maksu- ja 
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Tabel 4. Pärnu rahvastiku näitajad (Allikas: AS Andmevara, Maksu- ja Tolliamet, Pärnu 
Linnavalitsuse planeerimisosakond) 

Selgitus/aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pärnu rahvaarv   43 436 43 488 43 437 43 611 42 939 42 435 42 036 

Tööealised (19-64 aastased) 26 158 26 193 26 215 26 276 25 890 25 608 25 136 

Keskmine maksumaksjate arv  19 309  19 062 17 626 16 793 16 501 16 535 16 452 

Keskmine brutokuupalk 676 825 784 792 835 884 937 

Maksumaksjate osakaal 
tööealisest elanikust 

74% 73% 67% 64% 64% 65% 65% 

 
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. 2012. aastal Rahandusministeeriumi ja 

Statistikaameti poolt pakutud prognoosid kiiret kasvu ei ennusta, seetõttu on vajalik 

eelarvekulutuste efektiivsuse suurendamine. 

Majanduskasvu prognoosid Eestis, samuti Pärnu linna rahvastiku vanuseline koosseis, 

maksumaksjate arv ja  keskmise palga suurus ning rändesaldo lubavad ennustada linnaeelarve 

tulubaasi aeglast taastumist 2016. 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 (üürid, 

trahvid jms). Linna tuludest suurima osa moodustavad maksutulud, millest omakorda enamus 

laekub eraldistena riiklikest maksudest (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks). Kuigi võrreldes 

2012.aastaga absoluutnumbrites kasvavad maksutulud 2018. aastaks üle 6,9 miljoni euro 

võrra ehk 36,1%, kasvab maksutulude osatähtsus põhitegevuse tuludes 49,4%lt (2012.aastal) 
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2018.aastaks 57,7%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 tuluv 2008-2018. Allikas: Pärnu Linnavalitsus 

finantsjuhtimisteenistus. 
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Joonis 3. Põhitegevuse tulud 2008-2018. Allikas: Pärnu Linnavalitsus 

finantsjuhtimisteenistus. 

 



 13 

 

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 64-74%. 

 Võttes aluseks elanikonna vananemist ning ülikõrge tööhõive (2007 ja 2008) taastumise 

ebatõenäolisust, on prognoositud maksumaksjate osakaaluks keskmiselt 65% tööealisest 

elanikkonnast. Tööealiseks elanikkonnaks on arvestatud 19-64 aastased inimesed. 

 

Sel aastal (2013) suureneb riigilt kohalikele omavalitsustele laekuv tulumaksuprotsent 0,17 

protsendipunkti võrra ehk 11,57 %le ning 2014. aastal omakorda 0,03 protsendipunkti võrra ehk 

11,6%le (kriisi eel, enne kärpeid oli see 11,93 %). Tulumaksuprotsendi tõstmisel saab linn 2013. aastal 

täiendavalt tulumaksu ca 260 tuhat eurot.  Riigi eelarvestrateegias 2014-2017 ei ole kavandatud 

kohaliku omavalitsuse üksuste tulumaksuprotsendi suurendamist.  

 
Tabel 5. Füüsilise isiku tulumaksu prognoos. Allikas: Pärnu Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus 

  

2011    

täitmine 

 

2012  

täitmine 

 

2013     

prognoos 

 

2014   

prognoos 

 

2015 

prognoos 

             

2016 

prognoos 

            

2017 

prognoos 

            

2018 

prognoos 

Füüsilise isiku 

tulumaks 

(tuhandetes 

eurodes) 

16 504 17 438 18 832 19 962  21 033  22 129 23 273 24 487 

Tööealine 

elanikkond 

vanuses 19-64  

25 890 25 608 25 136 24 785 24 479 24 156 23 933 23 679 

Keskmine 

maksumaksjate arv 

aastas 

16 501 16 535 16 452 16 479 16 479 16 479 16 479 16 479 

Osakaal tööealisest 

elanikkkonnast  

64% 65% 65% 66% 67% 68% 69% 69% 

Tulumaksu  

keskmiselt ühe 

elaniku kohta 

aastas eurodes 

384 410 448 477 504 532 560 589 

Keskmine 

sissetulek TSD 

deklaratsioonide 

alusel Pärnu linnas 

717 753 791 838 883 929 977 1 028 
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eurodes 

 MUUTUS 2010/2011 2011/2012  2012/2013   2013/2014  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Maksumaksjad 

muutus 

-1,7% 0,2% -0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Keskmise 

sissetuleku muutus 

4,2% 5,0% 5,0% 5,9% 5,4% 5,2% 5,2% 5,2% 

Tulumaksu  

muutus 

2,9% 5,7% 7,9% 6,0% 5,3% 5,2% 5,2% 5,2% 

Tulumaks Riigi 

eelarvestrateegia 

2014-2017 

- - 8,4% 6,9% 6,6% 6,4% 6,4% - 

 

 

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. 

 

 

2.1.2  Maamaks 

 

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

2012.aastal moodustas maamaksu tulu 3 % 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.  
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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. Elamu- ja õuemaa maamaksust vabastamise 

tõttu jääb linnal hinnanguliselt saamata maamaksu tulu võrdluses 2012. aastaga ca 340 tuhat eurot 

(riigi poolt jääb 2013. aastal kompenseerimata ca 80 tuhat eurot). 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 2012. 

aastal 3,0% linna maksutuludest. Eeloleval perioodil seoses füüsilise isiku tulumaksu osatähtsuse 

kasvuga väheneb kohalike maksude osatähtsus 2018. aastaks 1,2%le.  

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.juulist 2011 on maksumäär 65-200 eurot ööpäevas. 

Senised maksumäärad kehtisid 2002. aastast ja olid vahemikus 12,78-63,91 eurot ööpäevas. Pärnu 

Kesklinna, Ülejõe ja Rääma linnaosade ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistööde tõttu on 

2013. aastaks kavandatud teede ja tänavate sulgemise maksuks 300 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. 
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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 

2018. aastaks (2012. aastaga võrreldes) 293 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 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 
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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. Indikatiivselt võib välja arvutada ühe elaniku tulu 

tasandusfondi. Arvutus on tehtud lihtsustatult ja indikatiivselt. Informatiivselt võib arvestada, 

et  keskmiselt on prognoositaval perioodil eraldis tasandusfondist ühe elaniku kohta  ~ 86,04 

eurot (tabel 6). 

Riigi eelarvestrateegia 2014-2017 kohaselt on riik kavandanud kohaliku omavalistsuse 

üksuste tasandusfondi suurendamist järgmiselt: 2014. ja 2015. aastal 75 mln eurot aastas, 

2016. ja  2017. aastal 76 mln eurot aastas. Võrdluseks 2013. aastal on tasandusfondi eraldise 

suuruseks kavandatud 74 mln eurot. 

 

Tabel 6. Tasandusfondist laekumise prognoos. Allikas: Rahandusministeerium, Pärnu Linnavalitsus 

finantsjuhtimisteenistus. 

  

2011     

täitmine 

 

2012 

täitmine 

 

2013     

prognoos 

 

2014   

prognoos 

 

2015 

prognoos 

 

2016 

prognoos 

            

2017 

prognoos 

            

2018 

prognoos 

Tasandusfond 

Riigieelarvestra

teegias 2014-

2017 mln eurot 

72 72 74 75 75 76 76 76 

 

Tasandusfond 

laekumised (§ 4 

lg 1) tuhat 

eurot 

 

2 512 

 

2 930 

 

3 585 

 

3 585 

 

3 585  

 

3 585  

                   

3 585 

                   

3 585 

 

Elanike arv 

42 939 42 435 42 036 41 876 41 756 41 606 41 549 41 557 

 

Laekumine ühe 

elaniku kohta 

aastas eurot 

58,50 69,05 85,28 85,61 85,86 86,17 86,28 86,27 



 18 

 
 

 

 
 
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 

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 (2008-2018.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. 
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Põhitegevuse kulude suurenemine on kavandatud ka perioodiks 2014-2018. Võrreldes 2012.aastaga 

kasvavad põhitegevuse kulud 2018. aastaks ca 8,1 miljoni euro võrra ehk 23,7% võrra. 

 

Tabel 7. Põhitegevuse tulude ja kulude muutus aastatel 2011-2018. Allikas: Pärnu Linnavalitsuse 

finantsjuhtimisteenistus, Rahandusministeerium. 

 2011 

täitmine 

2012 

täitmine 

2013 

prognoos 

2014 

prognoos 

2015 

prognoos 

2016 

prognoos 

2017 

prognoos 

2018 

prognoos 

Põhitegevuse 

tulud 

37 038 38 659 40 561 41 011 41 833 42 824 43 909 45 134 

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

Põhitegevuse 

kulud 

33 224 34 217 37 155 37 503 38 676 39 845 41 076 42 343 

Muutus -6,6 2,9 8,5 1,0 3,1 3,0 3,0 3,0 

Tarbijahinnain

deks 

 3,9 3,2 2,7 2,8 2,9 2,8  

 

 

 

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 3 on esitatud Pärnu linna valitsemiseks mittevajaliku 

vara nimkiri. Nimekirjas olev vara on kavas aastatel 2013 kuni 2018 müüa ja saadud rahaga 

remontida linna vara (eelarvestrateegia lisa 2). 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). 

 

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. Käesolev periood hõlmab aastaid 2007–2013, sellel ajavahemikul algatatud projekte 

saab ellu viia kuni 2015. aasta lõpuni.  

 

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 8.  Struktuuritoetuste kaasrahastamisel on 2013. aastal töös kaks 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 public access of coastal 

meadow complex in urban environment) 

1 138 854 64 
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– toetus EL Life+ programmist. (Projekti 

juhtpartner on Keskkonnaamet) 

Pärnu Keskkonnahariduskeskuse 

infrastruktuuri väljaarendamine. 

(Projekti juhtpartner on Pärnumaa 

Omavalitsuste Liit) 

4 021 3 612 385 

 

Põhitähelepanu projektitöös keskendub aastatel 2014-2018 EL struktuurifondide toetustele, 

esimesel kahel aastal eriti meetme „Linnaliste piirkondade arendamine” vahendite 

maksimaalsele ärakasutamisele. Nimetatud meetme vahenditest lõpetati 2011.aasta lõpuks  

neli projekti  (Rannapargi rekonstrueerimine, Vallikääru arendus, Kodutute ja töötute 

päevakeskus ning Eakate avahoolduskeskus). Linnaliste piirkondade arendamise meetme 

vahendite taotlemine toimub kahes etapis ning eeltaotlused on esitatud ja Vabariigi Valitsuse 

poolt on ka investeeringute kavaga kinnitatud veel kaks projekti, ühele neist on eraldatud 

struktuuritoetus ja teise osas on taotlus menetluses:  

 Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi rada (Jüri Jaansoni rada), eraldatud toetus 1 372 tuhat 

eurot, omafinantseering linnaeelarvest 242 tuhat eurot, teostamise ajaks on planeeritud 2013.  

Kergliiklustee rajamine Pärnu rannas Mai rajooni ja Kesklinna ühendamiseks, taotlus toetuse 

saamiseks esitatud summas 432 tuhat eurot, omafinantseering linnaeelarvest 76 tuhat eurot. 

Teaostamise ajaks on planeeritud 2013. 

 

Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” raames on töös projekt „Pärnu Koidula 

Gümnaasiumi ümberkorraldamine eraldiseisvaks gümnaasiumiks” Projekti taotlusele tegi 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 2013. aastal tingimusliku otsuse. Tingimusliku 

otsuse kohaselt kohustub Pärnu linn teostama kõik vajalikud ettevalmistustoimingud 2014. 

aasta märtsikuuks, mille alusel saab EAS teha projekti toetuse otsuse. Koidula Gümnaasiumi 

hoone renoveerimine on planeeritud teostada 2014-2015. Projektiga seoses tehakse 

juurdeehitus tänasele Pärnu Ühisgümnaasiumi hoonele ja renoveeritakse hoonet aadressil Mai 

3, kus edaspidi hakkab tegutsema põhikool. Projekti kogumaksumus on hinnanguliselt 7,8 

miljonit eurot, millest toetuse osa on 6 miljonit eurot ja omafinantseering 1,8 miljonit eurot. 

 

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

Linn osaleb 2013. aastal üheteistkümnes koostööprojektis, mille raames tegeldakse turismi 

arendamisega (2 projekti), noorte töötute vanemate töölesaamise toetamisega ja 
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lapsehoiuteenuse pakkumisega (2 projekti), hariduse valdkonnas digitaalse info kasutamise 

alase kompetentsi arendamisega (1 projekt), loomemajanduse arendamisega (1 projekt), 

üleujutusohu varajase hoiatussüsteemi väljaarendamisega (1 projekt), Hansalinnade 

võrgustiku arendamisega (2 projekti), omavalitsuse õigusalase võimekuse suurenamisega (1 

projekt) ja kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamisega (1 projekt). 

Pärnu linn saab 2011-2013 osa riiklikust kavast, millega toetatakse kasvuhoonegaaside säästu 

andvaid investeeringuprojekte (riik müüb CO2 kvoote). Investeeringuprojektide kavasse on 

kinnitatud kaheksa Pärnu projekti, mille raames rekonstrueeritakse Vanalinna Põhikooli 

võimla, Rääma Põhikooli hoone, Kunstide Maja hoone, Vene Gümnaasiumi hoone, Raeküla 

Vanakooli Keskuse hoone ning Ülejõe, Mai ja Pöialpoisi Lasteaedade hooned 

energiasäästlikuks. 

 

Välisvahendite kaasamisel ja projektitaotluste koostamisel tuleb arvestada asjaoluga, et 

aastatel 2014-2018 planeeritakse Pärnu linnaeelarvesse kaasfinantseerimise vahendeid kokku 

15 470,5 tuhande euro ulatuses (eelarvestrateegia lisa 2). Kui arvestada, et enamus 

programmide puhul on nõutav oma- ja kaasfinantseerimise nõue 15%, siis on 

eelarvestrateegias kavandatud kaasata välisvahendeid kokku 40 207,25 tuhande euro ulatuses 

aastatel 2014-2018. Siin tuleb arvestada asjaoluga, et perioodi 2007-2013 struktuurivahendid 

on suuremas osas juba jagatud (projekte saab üldjuhul ellu viia kuni 2015. aasta lõpuni). Eesti 

riigi poolsed läbirääkimised Euroopa Komisjoniga EL vahendite kaasamiseks finantsperioodil 

2014-2020 peaksid lõpule jõudma 2013. aasta jooksul.  

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. Pärnu linn ei ole ajavahemikul 

2009-2012 püsinud netovõlakoormuse piirmääras, seetõttu on 2013. aastaks kavandatud  Pärnu linna 

jõudmise kehestatud piirmäära sisse.  
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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 9. Pärnu linna kavandatavast 

võlakoormuse vähendamisest annab täpsema ülevaate eelarvestrateegia lisas 1 esitatud tabel.  

 

Tabel 9. Linna pikaajalised kohustused seisuga 31.12.2012 (tuh. eurodes). Allikas: Pärnu 

Linnavalitsuse finantsteenistus 

 Kohustuse 

nimetus 

Algus Lõpp Maht 

EUR 

Laenu 

põhiosa 

jääk 

EUR 

Intressibaas Marginaal 

Swedbank laen 2010 2024 4 313 4 063 6 k 

Euribor 

1,38 

Pohjola Bank laen 2011 2014 767 448 6 k 

Euribor 

0,85 

Pohjola Bank laen 2012 2017 1 828 1 828 6  k 

Euribor 

1,13 

Pohjola Bank laen 2012 2017 1 327 1 327 6 k 

Euribor 

1,13 

SEB Pank laen 2000 2014 6 072 3 221 6 k 

Euribor 

0,2 

Nordea Bank laen 2008 2015 8 117 4 870 1 k 

Euribor 

0,195 

Sotsiaalkindlustusamet muu 2004 2021 88 44         x 6 

OÜ Steniard Kap.rent 

spordihall 

2009 2015 5 780 3 715         x 7,3 
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Pärnu Koolide SA Sihtfinants. 2008 2023 6 053 4 170         x   x 

Nordea Bank laen 2011 2017 2 698 2 583 6 k 

Euribor 

0,97 

SEB Pank laen 2011 2014 1 065 811 6 k 

Euribor 

1,0 

Kokku      x    x    x    x 27 080         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. 

 

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, Pärnu Koolide SA, OÜ Pärnu 

Haldusteenused ja OÜ Kümblus. 
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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, osutab 1 

brigaadiga kiirabiteenust ka Läänemaal ning 1 brigaadiga Raplamaal. Haigla verejaam 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 kuurortlinnakülastavate 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.  

2012.aastal kaotati raviteenuste hindadele kehtinud vähenduse koefisient ja Eesti Haigekassa lepingu 

maht kasvas 2012. aastal 20,7 miljoni euroni, mis on võrreldes 2011. aastaga7% suurem. Vaatamata 

sellele jäi haiglal saamata üle lepingu mahu osutatud raviteenuste eest 108 tuhat eurot. 2012. aasta 

oktoobrisse jäi ka Eestis toimunud üleriigiline tervishoiutöötajate streik. Streigi ajal ajavahemikus 

08.10-25.10.2012 langes oluliselt tervishoiuteenuste osutamise maht nii ambulatoorselt kui ka 

päevaravis ning statsionaarselt, mis mõjutas nii haigla majandustegevuse tulemuslikkust kui ka 

põhitegevuse mahtu.  

2012. aasta SA Pärnu Haigla televustulem oli negatiivne 357 tuhat eurot. Negatiivse 

majandustulemusega oli suuremahuliste investeeringute realiseerimise tõttu arvestatud ka eelarve 

koostamisel. 2011. majandusaasta tulem oli positiivne 954 tuhat eurot. 

Haigla investeeringute maht 2012. aastal oli käibemaksuta 8,9 miljonit eurot (2011. aastal vastavalt 

3,6 miljonit eurot), millest 7,1 miljonit eurot moodustasid kapitaliseeritud ehitus- remonttööd ning 

lõpetamata ehitused. Peamised arendusprojektid olid järgmised: 
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- 2012. aasta juulis valmis koostöös Riigi Kinnisvara AS-ga Ravi 2 asuv õendus- ja 

hoolduskeskus. Kogu projekti maksumuseks oli 5 miljonit eurot, millest struktuurifondi toetus oli 2 

miljonit eurot. 

- 2012. aastal teaostati Ravi 2 aadressil asuva õendus-hoolduskeskuse renoveerimise- ja 

juurdeehitustöid summas 1,2 miljonit eurot. 

- 2012. aastal lõpetati CO2 projekti raames Ristiku 1 hoone soojustamine. Projekti maht oli 879 

tuhat (käibemaksuga). 

- 2012. aastal jätkus haigla Ristiku 1 juurdeehitus. Samas hoones on ehitamisel spetsiaalsed 

ruumid uue magnetresonantsstomograafi (MRT) paigutamiseks. 

 

Haigla ruumiprogrammi kaasajastamiseks on koostatud ja Sotsiaalministeeriumi poolt heaks kiidetud 

„SA Pärnu Haigla funktsionaalse arengukava II etapp”, mille eesmärgiks on kahe tervislinnaku 

rajamine, kus aktiivravi koondub Ristiku tn 1 kinnistule ja hooldus- ja õendusteenused Ravi tn 2 

kinnistule. Kogu Ristiku 1 taastusravi ja psühhiaatriakorpuse ning päevakeskuse projekti 

maksumuseks on 15,1 miljonit eurot. Juurdeehituse rahastamiseks on plaanitud kaasta võõrvahendeid 

orienteeruvalt 11,6 miljonit eurot ning laenu pikkuseks on planeeritud 10 aastat. 2012. aastal kaasati 

Ristiku 1 uue korpuse ehituse rahastamiseks laenuvahendeid summas 3 miljonit eurot. Peale 

juurdeehituse lõppe 2013. aastal võõrandatakse vabanenud kinnistud Sääse 3 ja Roosi 3. 

 

Seisuga 31.12.2012 oli SA Pärnu Haiglas 390 litsentseeritud profiilset voodit ja 24 päevastatsionaari 

voodit. 2012 aastal oli haiglas keskmiseks ravikestvuseks 7,8 päeva (2011. aastal 7,5 päeva, 2010. 

aastal 7,4 päeva, 2009.aastal 7,2 päeva). Statsionaalselt raviti 2012. aastal  14 322 haiget. Maht on 

võrreldes 2011. aastaga 1 493 patsiendi võrra vähenenud. Erakorraliselt hospidaliseeritud haigete 

osakaal oli 2012.aastal 52,4% ja sama näitaja 2011. aastal oli 48,6%.  

 

Tabel  10. SA Pärnu Haigla finantsnäitajad aastatel 2009-2012 (tuh.eurodes) 

 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

BILANSS     

Käibevara 7 550 8 306 7 985 3 570 

Põhivara 18 978 18 422 20 657 27 945 

Varad kokku 26 528 26 728 28 642 31 515 

Lühiajalised kohustused 3 156 2 862 3 869 3 883 

Pikaajalised kohustused 148 68 21 3 237 

Netovara 23 224 23 798 24 752 24 395 

Kohustused ja netovara kokku 26 528 26 728 28 642 31 515 

TULEMIARUANNE     



 27 

Tegevustulud 23 795 23 561 25 982 27 322 

Tegevuskulud -23 527 -23 023 -25 056 -27 667 

Tegevustulem 268 538 926 -345 

Finantstulud ja kulud 182 36 28 -12 

Aruandeaasta tulem 450 574 954 -357 

 

 

Tabel 11. SA Pärnu Haigla eelarvestrateegia aastatel 2014-2018 (tuh.eurodes) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Põhitegevuse tulud 

kokku 

24 426 25 894 27 815 30 399 32 256 34 237 35 900 37 901 

Kaupade ja teenuste 

müük 

24 155 25 720 27 664 30 239 32 087 34 057 35 714 37 703 

Saadatavad toetused 172 58 151 160 169 180 186 198 

Muud tulud 99 116 0 0 0 0 0 0 

Põhitegevuse kulud 

kokku 

22 871 26 069 28 184 27 848 29 275 30 759 31 857 33 437 

Põhitegevuse tulem 1 555 -175 -369 2 551 2 981 3 478 4 043 4 464 

Investeerimistegevus -2 835 -7 469 -5 839 -1 703 -2 004 -2 036 -2 106 -2 172 

Varade müük 0 5 572 0 0 0 0 0 

Varade soetus -4 337 -8 519  -6 249 -1 200 -1 550 -1 600 -1 700 -1 800 

Saadavad toetused 

varade soetuseks 

1 473 1 424 0 0 0 0 0 0 

Fianantstulu 39 11 8 8 8 9 9 9 

Finantskulu -10 -24 -170 -342 -462 -445 -415 -381 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 

0 -366 0 -169 0 0 0 0 

Eelarve 

ülejääk/puudujääk 

-1 280 -7 644 -6 208 848 977 1 442 1 937 2 292 

Finantseerimistegevus -79 3 242 8 583 -170 -222 -678 -801 -901 

Kohustuste 

suurenemine 

0 3 347 8 653 0 0 0 0 0 

Kohustuste 

vähenemine 

-79 -105 -70 -170 -222 -678 -801 -901 

Muutus kassas ja 

hoiustes 

-731 -4 434 2 261 427 672 687 1 073 1 298 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 

628 -32 -114 -251 -83 -77 -63 -93 

Likviidsete varade 

jääk aasta lõpuks 

4 977 543 2 804 3 231 3 903 4 590 5 663 6 961 

Võlakohustused 

kokku aasta lõpu 

seisuga 

63 3 305 11 888 11 718 11 496 10 818 10 017 9 116 

Netovõlakoormus (%) -20,1% 10,4% 32,6% 27,9% 23,5% 18,2% 12,1% 5,7% 
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5.1.2 Pärnu Koolide Sihtasutus 

Pärnu Koolide SA on loodud Pärnu linna koolide majandustegevuse korraldamiseks. Sihtasutuse 

tegevuse eesmärgiks on Pärnu linna poolt üle antud koolimajades soodsa ja nõuetekohase õppe- ja 

töökeskkonna tagamine, omanduses ja kasutuses oleva vara säästlik kasutamine ja efektiivne 

majandamine. 

 Pärnu Linnavolikogu 20.mai 2010 otsusega nr 36 muudeti Pärnu Koolide SA põhikirjas sihtasutuse 

ülesandeid eesmärkide täitmisel, ning käivitati sihtasutuse reorganiseerimisprotsess. 

Hoonete haldamisega ja toitlustamisega seotud ülesanded ja nende täitmiseks ettenähtud vahendid (sh 

töövahendid läksid üle koolidele, mistõttu andis sihtasutus uuele tööandjale (koolile) muutumatul 

kujul üle ka eelnimetatud ülesandeid reaalselt 69 täitvate töötajate töölepingud.  

 

Pärnu Koolide Sihtasutuse majandustegevus lõppes 31.07.2010 seoses sihtasutuse 

reorganiseerimisega, mistõttu puudus sihtasutusel 2012. aastal traditsiooniliselt majandustegevusest 

saadavaks tuluks defineeitav tulu. 2012. aastal jätkati vaid riigihangete teel sõlmitud teenuslepingute 

vahendamist koolidele ning tegeleti Pärnu Koidula Gümnaasiumi basseini, Pärnu Ülejõe 

Gümnaasiumi hoone ja Pärnu Hansagümnaasiumi hoone viimase garantiiaasta garantiitöödega 

seonduva lahendamisega.  

 

Tabel 12.  Pärnu Koolide SA finantsnäitajad aastatel 2009-2012 (tuh. eurodes) 

 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

BILANSS     

Käibevara 1 034 506 446 430 

Põhivara 21 753 21 146 20 358 19 569 

Varad kokku 22 787 21 652 20 804 19 999 

Lühiajalised kohustused 667 566 572 563 

Pikaajalised kohustused 6 065 5 605 5 053 4 499 

Netovara 16 055 15 481 15 179 14 937 

Kohustused ja netovara kokku 22 787 21 652 20 804 19 999 

TULEMIARUANNE     

Tegevustulud 7 799 1 161 250 274 

Tegevuskulud -3 047 -1 583 -384 -382 

Tegevustulem 4 752 -422 -134 -108 

Finantstulud ja kulud -97 -151 -168 -134 

Aruandeaasta tulem 4 655 -573 -302 -242 
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Sihtasutuse juhatus on seisukohal, et sihtasutuse ülesanded eesmärkide täitmisel ei ole peale 

reorganiseerimist enam piisavad kindlustamaks sihtasutuse eesmärkide täitmist st asutus ei ole sellisel 

kujul pikemas perspektiivis enam jätkusuutlik. 2012. aastal ei saanud sihtasutust likvideerida 

sihtasutuse omandisse kuuluvate hoonete garantiitööde korraldamise tõttu. 2014. aasta algusesse on 

kavandatud sihtaasutuse likvideerimine, mille käigus antakse varad ja kohustused üle Pärnu linnale. 

 

 

 

Tabel 13. Pärnu Koolide SA eelarvestrateegia aastal 2014 (tuh.eurodes) 

 2011 2012 2013 2014 

Põhitegevuse tulud kokku 154 149 148 0 

Kaupade ja teenuste müük 0 0 0 0 

Saadatavad toetused 154 149 148 0 

Muud tulud 0 0 0 0 

Põhitegevuse kulud kokku 23 22 22 0 

Põhitegevuse tulem 131 127 126 0 

Investeerimistegevus -72 -9 38 330 

Varade müük 0 0 0 0 

Varade soetus 0 0 0 0 

Saadavad toetused varade soetuseks 96 125 125 330 

Sihtotstarbelised toetused põhivara 

soetamiseks 

0 0 0 0 

Fianantstulu 0 0 0 0 

Finantskulu -168 -134 -87 0 

Eelarve ülejääk/puudujääk 59 118 164 330 

Finantseerimistegevus -552 -552 -553 -4 500 

Kohustuste suurenemine 0 0 0 0 

Kohustuste vähenemine -552 -552 -553 -4 500 

Muutus kassas ja hoiustes -62 -12 -2 0 

Muutus nõuetes ja kohustustes 431 422 387 4 170 

Likviidsete varade jääk aasta lõpuks 14 2 0 0 

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 5 605 5 053 4 500 0 

 

 

5.1.3 OÜ Pärnu Haldusteenused  

 

OÜ Munga Maja on asutatud Munga tn 2 asuva hoone ehitamiseks ja haldamiseks ning selle osanikud 

olid Pärnu linn, AS SEB Pank, OÜ Munga Varahaldus ja OÜ Munga Galerii. 2010. aastal osaühingus 

majandustegevust ei toimunud. 2010. aasta lõpul omandas linn kõik osakud. OÜ Pärnu 

Haldusteenused alustas tööd 01.märtsist 2011. OÜ Pärnu Haldusteenused põhitegevuseks on Pärnu 

linnale kuuluvate kalmistute hooldamine, haldusteenuste osutamine ja alates 01.juulist 2011 tasulise 

parkimise korraldamine Pärnu linnas. 2012. aastal täitis osaühing Pärnu linna tellimisel järgmiseid 
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ülsandeid: heakorra tagamine Pärnu linnale kuuluvatel kalmistutel, kalmistuvahi teenuse osutamine 

linnakodanikele, haldus- ja korraldustegevus vallikäärus ja vallikääru aasal, tegevuse korraldamine 

Talvesadamas, tasulise parkimise korraldamine, tegutsemine linna elamufondi haldurina, bussipeatuste 

heakorra tagamine (alates 01.veebruarist), Rannapargi hoolduse teostamine (alates 19.septembrist), 

linna alleepuude lõikus ja kuivanud pargipuude langetamine. 

 

 

 

Tabel 14.  OÜ Pärnu Haldusteenused finantsnäitajad aastatel 2010-2012 (tuh. eurodes) 

 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

BILANSS    

Käibevara 1 25 21 

Põhivara 0 0 24 

Varad kokku 1 25 45 

Lühiajalised kohustused 0 24 38 

Pikaajalised kohustused 0 0 0 

Netovara 1 1 7 

Kohustused ja netovara kokku 1 25 45 

TULEMIARUANNE    

Tegevustulud 0 152 284 

Tegevuskulud 0 -156 -278 

Tegevustulem 0 -4 6 

Finantstulud ja kulud -2 4 0 

Aruandeaasta tulem -2 0 6 

 

2013. aasta mais on algatatud osaühingu likvideerimisprotsessi ja uue linnavalitsuse hallatava asutuse 

Pärnu Haldusteenused loomist. Sellega on arvestatud eelarvestrateegia koostamisel 

 

Tabel 15. OÜ Pärnu Haldusteenused eelarvestrateegia aastal 2013 

 2011 2012 2013 

Põhitegevuse tulud kokku 149 284 131 

Kaupade ja teenuste müük 25 86 0 

Saadatavad toetused 124 199 131 

Põhitegevuse kulud kokku 148 270 106 

Põhitegevuse tulem 1 14 25 

Muutus kassas ja hoiustes 17 -2 -12 

Muutus nõuetes ja kohustustes 17 -16 -37 

Likviidsete varade jääk aasta lõpuks 18 12 0 
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5.1.4 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 2012. aastal suletud. Selle hoone remondiks on koostatud 2008. aastal 

rekonstrueerimisprojekt, kuid töödega kinnistul alustatud ei ole, kuna osaühingul puuduvad rahalised 

vahendid tööde teostamiseks.  

Investeeringute tegemine Karja tn 40 hoone remonttöödeks on hädavajalik, mille katteallikaks 

kavatseb osaühing kasutada Jannseni 7 kinnistu müügist saadavat summat. Osaühingul on kavas peale 

nõukogu poolt koostatud müügitingimuste kinnitamist ja vajalikke kooskõlastusi alustada Jannseni tn 

kinnistu müügiga.  

 

Tabel 16. OÜ Kümblus finantsnäitajad aastatel 2009-2012 (tuh. eurodes) 

 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

BILANSS     

Käibevara 10 14 13 8 

Põhivara 1 292 1 277 1 122 1 103 

Varad kokku 1 302 1 291 1 1 35 1 111 

Lühiajalised kohustused 10 10 9 10 

Netovara 1 292 1 281 1 126 1 101 

Kohustused ja netovara kokku 1 302 1 291 1 135 1 111 

TULEMIARUANNE     

Tegevustulud 184 147 133 146 

Tegevuskulud -221 -157 -288 -171 

Tegevustulem -37 -10 -155 -25 

Finantstulud ja kulud 1 0 0 0 

Aruandeaasta tulem -36 -10 -155 -25 
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Tabel 17. OÜ Kümblus eelarvestrateegia aastatel 2014-2018 (tuh.eurodes) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Põhitegevuse tulud 

kokku 

133 136 150 175 175 175 175 175 

Kaupade ja teenuste 

müük 

106 108 120 120 120 120 120 120 

Saadatavad toetused 23 23 23 47 47 47 47 47 

Muud tulud 4 5 7 8 8 8 8 8 

Põhitegevuse kulud 

kokku 

133 142 166 175 175 175 175 175 

Põhitegevuse tulem 0 -6 -16 0 0 0 0 0 

Investeerimistegevus 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eelarve 

ülejääk/puudujääk 

0 -6 -16 0 0 0 0 0 

Finantseerimistegevus 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muutus kassas ja 

hoiustes 

-1 -3 -6 0 0 0 0 0 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 

-1 3 10 0 0 0 0 0 

Likviidsete varade 

jääk aasta lõpuks 

9 6 0 0 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 4 on toodud Pärnu linna arvestusüksuse netovõlakoormuse määr aastatel 2014-2018 
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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, vähendades võlakoormust ning jätkates arendus- ja 

investeerimistegevust. 

 

Pärnu linna eelarvestrateegia kinnitab veenvalt, et Pärnu linn on suuteline võetud kohustusi 

täitma, ilma selleks laenukoormuse kasvu või riigipoolset erakorralist abi (nn saneerimistoetust) 

taotlemata. 

 

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

võimaliku müüdava linnavara kogumaksumus suurusjärgus 7 000 tuhat eurot. Hoides konservatiivsest 

joont oleme linnaeelarve strateegias arvestanud 73% vara kogumaksumusest so ca  5 090 tuhat eurot. 

Juhul kui õnnestub müüa linnavara suuremas koguses (mis meie hinnangul on vägagi tõenäoline), 

kavandame ka sellega 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.  


