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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 

 

2016. aastal oli maailmamajanduse kasv jätkuvalt tagasihoidlik tööstusriikide kasvu 

pidurdumise ning arenevate turgude nõrkuse tõttu. 2017. aastaks on oodata 

maailmamajanduse kasvu kiirenemist 3,4%ni ning kaubavahetuse elavnemist. Kasvu toetab 

arenevate riikide kasvuväljavaadete paranemine ning arenenud tööstusriikidest eelkõige USA 

majanduse tugevnemine. Üheks maailmamajanduse kasvu kiirenemise põhjuseks on 

naftariikide majanduslangusest väljatulek, mistõttu ei vähene enam naftariikide nõudlus. 

Paranev väliskeskkond  soosib ka Eesti peamiste kaubanduspartnerite majandusarengut. 

Suuremal määral toetab Eesti eksportivate ettevõtete kasvuvõimalusi Soome, Rootsi ja Läti 

impordinõudlus. Venemaa majandus on tugevnemas tõusnud toorainehindade ja tugevneva 

rubla toel. Seega kujuneb väliskeskkond Eesti eksportivate ettevõtete jaoks lähiaastatel 

soodsaks, mis loob head võimalused ekspordi kiireks kasvuks. 

Eesti majandus kasvas 2016. aasta esimeses pooles 1,1%, seda peamiselt sisetarbimisele 

suunatud valdkondade kasvu toel. Teisel poolaastal pöördus ekspordist sõltuv tööstus taas 

kasvule ning majanduskasv ulatus IV kvatralis  2,7%ni.  Aasta kokkuvõttes kiirenes SKP 

reaalkasv 1,6%ni ja nomiaalkasv 3,3%ni.  Majanduskasv Eestis ei olnud 2016. aastal  

laiapõhjaline ning selle taga olid peamiselt sisetarbimisele suunatud teenindusharud. Kasvu 

nõrgendas enim põllumajandus ja tööstussektor. 

Ehitusmahud Eestis suurenesid eelmisel aastal 2,6% pärast kaheaasast langusperioodi. Kasvu 

toetas hoonete, eeskätt kortermajade uusehitus ning kasvu pidurdas langus rajatiste ehituses ja 

hoonete remonttöödes. Valitsussektori panus peaks samuti pöörduma positiivseks nii ELi 

rahade  kasutuselevõtu kui kohalike omavalitsuste kasvava investeerimisaktiivsuse kaudu. 

Viimastel aastatel on muutunud  elamuehitus – kuni 2013. aastani kasvas kiiresti 

ühepereelamute ehitus, siis viimastel aastetel on kasvule pöördunud ka korterelamute ehitus ja 

ilma tagasilöökideta tööturul võib elamuehituses oodata majanduse keskmisest kiiremat 

kasvu.   

Teenindussektori tugi majanduskasvule suurenes  2016. aastal tänu valdavalt siseturule 

suunatud programmeerimise, jaekaubanduse ja maanteetranspordi lisandväärtuse kiirele 

kasvule. Samas laondust ja veondust abistava tegevuse panus oli endiselt negatiivne, 
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mõjutatuna Venemaa-suunalise transiidi kahanemiset. Teeninduse kindlustunne, mis hakkas 

juba eelmisel aasta lõpus paranema, liikus tõusutrendil ka tänavu, seda eriti logistikas, 

hotellides, arhitekti- ja inseneriteenustes. Kasvu jätkumist võib sel aastal oodata 

infotehnoloogias ja muudes siseturule suunatud harudes. Kuid kasvu hakkab senisest rohkem 

panustama ehitusega seotud teenindus ja eksportiv teenindus, eriti logistika, hulgikaubandus 

ning majutus ja toitlustus.  

Kokkuvõtteks kasvab Eesti sisemajanduse koguprodukt Rahandusministeeriumi 2017. aasta 

kevadise majandusprognoosi (edaspidi prognoos) kohaselt 2017. aastal 2,4% ja 2018.  aastal 

3,1%. Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 2017. aastal sisenõudlus, mis tugineb 

peamiselt investeeringute kasvu taastumisel. Sel aastal ületab sarnaselt eelmise aastaga 

kaupade ja teenuste eksport importi, mis viitab endiselt ettevaatlikkusele tarbimis- ja 

investeerimiskulutuste tegemisel. Tuleval aastal oodatakse ekspordi kasvu kiirenemist 

kooskõlastatult ekspordipartnerite majanduskasvuga. Lisaks ekspordile toetab majanduskasvu 

sisenõudlus, mille kasvutempo väheneb inflatsiooni tõttu. Aastatel 2019-2021 peaks Eesti 

majandus prognoosi kohaselt  kasvama keskmiselt 2,7% aastas. Kasv tugineb neil aastail 

ekspordile, kuid sisenõudluse panus püsib tänu eratarbimise ja investeeringute kasvule 

stabiilne. 

 Eratarbimise kasv on stabiilselt toetanud sisenõudluse kasvu juba viis aastat. See on ka 

loomulik, kuna kriisis oli eratarbimise langus kogutoodangu ja sissetulekute langusest 

sügavam. Eratarbimise reaalkasv aastatel 2013-2016 oli keskmiselt 3,9%,  kuid  SKP 

reaalkasv vaid 1,8%. Tarbimise kiiremale kasvule on kaasa aidanud  lisaks kiirele 

palgakasvule ka maksu- ja toetuspoliitika, mis mängib olulist rolli ka 2017. ja 2018. aastal. 

Rahandusministeeriumi kevadise prognoosi kohasel jätkub 2017. aastal palgatulu suhteliselt 

kiire kasv, mida toetab ka hõive suurenemine. Kevadel tagastatakse madalapalgalistele 

eelmise aasta tulumaksu  eeldatavalt 36 miljoni eurot ulatuses, mis moodustab umbes 0,5% 

palgatulust. Samuti suurenevad 2017. aastal mitmed sotsiaaltoetused lastele ja 

üksikpensionäridele. Eelneva aastaga võrreldes sissetulekute kasv veidi aeglustub ja samas 

kiireneb hinnatõus 3,3%ni. See tähendab inflatsiooniga korrigeeritud reaalsissetulekute kasvu 

olulist pidurdumist võrreldes eelnevate aastatega, mis võib kaasa tuua säästumäära senise 

kasvu pidurdumise. Säästumäära kasvu pidurdab ka eelmisest kevadest alates paranenud 

tarbijate kindlustunne. 2018. aastal võib eeldada palgakasvu survete mõningast leevenemist, 

kuna tulumaksuvaba miinimumi jõulise tõstmise tulemusena tõuseb netopalk kolmandikul 

töise tulu saajatest vähemalt 10% ja alampalga lähedal pea 15% 2017. aastaga võrreldes. 
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Kuigi jõukamal kümnendikul väheneb reformi tulemusena netotulu kuni 2%, on kokkuvõttes 

sellest reformist oodata olulist panust eratarbimise kasvu. Prognoosi kohaselt aeglustub 

eratarbimise reaalkasv 2017. aastal 2,0%ni ja kiireneb 2018. aastal taas 4%ni, aeglustudes 

seejärel siiski oluliselt. 

2017. aastal kiireneb tarbijahindade tõus 3,3%ni, mis on viimase viie aasta kiireim erinevate 

tegurite koosmõjul. Suures osas on selle taga toidu ja nafta kallinemine välisturgudel, aga ka 

sisemaiste tegurite ja maksumeetmete panus suureneb, energiahinnad tõusevad sel aastal 7%, 

mida veab mootorikütuse kallinemine ning väiksemas ulatuses ka veebruaris toimunud 

kütuseaktsiisi tõstmine. Gaasi ja soojuse hindu hakkab kõrgem nafta hind mõnevõrra 

kergitama lähikuudel. Toiduainete hinnad püsisid viimased kolm aastat muutumatuna. Samas 

on toit välisturgudel möödunud aasta esimese poole madaltasemelt tõusutrendil ning on 

hakanud suuremal määral ka siinsetesse hindadesse üle kanduma. Toidu kallinemine oli Eestis 

2017. aasta alguses laiapõhjaline ning hinnatõus kiirenes 4%ni. Ka 2017. aasta kokkuvõttes 

jääb toiduainete hinnatõus kiireks. Arvestades toidu suurt ostukaalu tarbimiskorvis, kaasneb 

sellega ka tuntav mõju tarbijahindadele. Kaudsed maksud kergitavad  inflatsiooni 2017. aastal 

0,9% ning valdava osa moodustab alkohol, tubaka ja kütuse aktsiisimäärade tõstmine. Lisaks 

aasta alguses jõustunud uutele maksumääradele lisandub juulis lahja alkoholi jõulisem 

aktsiisimäära tõstmine. Teenuste hinnatõus kiireneb ajutiste tegurite taandumise ja tõusvate 

kütusehindade lisanduva mõju tõttu. 2018. aastal pidurdub prognoosi kohaselt inflatsioon 

2,7%ni välistegurite panuse vähenemise tulemusena. Pidurdub ka energiahindade tõus kuna 

naftahinnad eelduste kohaselt stabiliseeruvad. Maksumeetmete mõjul peaks teenuste 

hinnatõus veidi kiirenema tuleval aastal. 2019. aastal alaneb inflatsioon 2,5%ni ning 2021. 

aasta lõpus 2,0%ni maksumeetmete mõju  taandumise tõttu. 

Riigi väiksust arvestades iseloomustavad Eestit üsna suured riigisisesed regionaalsed 

arenguerinevused võrreldes teiste Euroopa ja muude arenenud riikidega. Valdav osa 

(ligikaudu 60%) riigi sisemajanduse kogutoodangust toodetakse Harjumaal, 10% ringis 

Tartumaal ning 30% ülejäänud 13 maakonnas kokku. 

Eestis on 2016. a 1 jaanuari seisuga 15 maakonda ja 213 omavalitsuslikku haldusüksust, sh 30 

linna ja 183 valda. Suurima (Pärnumaa) ja väikseima (Hiiumaa) maakonna pindalad erinevad 

peaaegu viis korda ja rahvaarvu poolest ületab suurim (Harjumaa) väikseimat (Hiiumaa) 65 

korda.  
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Rahvastiku kiire suurematesse linnapiirkondadesse koondumine annab tunnistust, et 

väiksemad maakonnakeskused pole olnud võimelised toimima tõmbekeskusena oma 

toimepiirkonna arengu vedamisel ja uute töökohtade tekkeks eelduste loomisel. Ühelt poolt 

vabaneb maapiirkondades tööjõudu põllumajanduse efektiivsemaks muutmise läbi, teisalt on 

ettevõtluse struktuur seal ühekülgne, mis vähendab tööhõivevõimalusi. Üheks oluliseks 

teguriks, mis põhjustab rahvastiku väljarännet maapiirkondadest, on igapäevaselt vajalike 

haridus- ja tervishoiuteenuste ning muude avalike teenuste piiratud kättesaadavus. 

Väiksemates omavalitsustes on sobivate eluasemete puudus tihti põhjuseks, miks näiteks 

ettevõtted ei saa piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu. See ainult ei takista uute investeeringute 

tulemist neisse piirkondadesse, vaid sunnib ka olemasolevaid ettevõtteid tööjõupuuduse tõttu 

ära kolima. 

Kohaliku omavalitsuse võimalused kirjeldatud väljakutsetele vastata on napid, kuna kohaliku 

ja regionaalse tasandi osatähtsus kogu valitsussektori avalikest investeeringutest on Eestis 

teiste arenenud riikidega võrreldes üks madalamaid ning kohaliku omavalitsuse üksuste 

kogutulud on viimastel aastatel kasvanud riigi tuludest aeglasemalt. Seejuures on kohaliku 

omavalitsuse üksuste haldus- ja arendusvõimekus väga ebaühtlane. 

Riik soosib ja soodustab igati omavalitsuste omaalgatuslikku ühinemist, et tekiksid suurema 

territoorimi  ja elanike arvuga omavalitsused. Kohaliku omavalitsuse reformi eesmärk on 

tugevad omavalitsused, mis suudavad kohalikku elu terviklikult arendada ja kus inimestele on 

tagatud heal tasemel ja kättesaadavad  avalikud teenused. 

Tabel 1. Sisemajanduse koguprodukti prognoos 2017–2021 protsentides (allikas: 

Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet) 

 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

SKP reaalkasv 1,6 2,4 3,1 2,8 2,7 2,7 

SKP nominaalkasv 3,3 5,6 6,3 5,7 5,6 5,5 

Panus SKP kasvu*       

Sisemajanduse nõudlus (ilma 

varudeta) 

1,7 3,7 2,3 2,7 2,6 2,7 

Varude muutus 0,8 -0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 

Kaupade ja teenuste bilanss -0,8 -1,2 0,8 0,0 0,0 0,0 

Lisandväärtuse kasv       

Primaarsektor -8,6 1,8 2,6 2,0 1,8 1,8 

Tööstus -0,9 2,8 4,1 3,8 3,6 3,6 

Ehitus -0,1 3,0 4,0 3,7 3,6 3,6 

Muud teenused 2,4 2,2 2,7 2,5 2,5 2,5 
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Tabel 2. Hindade prognoos 2017–2021 protsentides (allikas: Rahandusministeerium, Eesti 

Statistikaamet) 

 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

SKP deflaator 1,7 3,2 3,0 2,8 2,8 2,7 

Eratarbimise deflaator 0,8 3,5 3,0 2,6 2,6 2,3 

Harmoniseeritud tarbijahinnaindeks 0,8 3,4 2,9 2,6 2,6 2,1 

Tarbijahinnaindeks 0,1 3,3 2,7 2,5 2,5 2,0 

Valitsussektoritarbimiskulutuste 

deflaator 

4,0 4,5 4,5 4,2 4,1 4,0 

Investeeringute deflaator -1,1 1,9 2,7 2,5 2,5 2,6 

Ekspordi deflaator 0,1 2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 

Impordi deflaator -0,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 

 

 

1.2. Eesti tööjõuturg 

 

2017. aasta 1. jaanuaril elas Eesti 1 315 635 inimest, mida on 309 inimest vähem  kui aasta 

varem samal ajal. 2016. aastal sündis Eestis 14 053 last ja suri 15 392 inimest , seega oli 

loomulik iive 2016. aastal 1 339  inimesega negatiivne ( 2015. aastal  -1 336 inimest). 

Sünnitusealiste naiste (15-44- aastased) arv on kümne aastaga vähenenud rohkem kui 36 000 

naise võrra, kuid aktiivses sünnituseas (25-34-aastased) naiste arv on püsinud suhtelisest 

stabiilsena ja hakkab kahanema  alles nüüd, kui sellesse ikka on jõudmas 1990ndate väiksed 

sünnipõlvkonnas. Sündide arvu püsimine 2012. aasta tasemel tähendab, et sünnitatud laste arv 

naise kohta suureneb.  Surmade arv aastas on viimasel seitsmel aastal olnud stabiilne ja 

püsinud vahemikus 15 000-16 000. Nii 2015.  kui ka 2016. aastal oli rändesaldo positiivne, 

mis tähendas, et sisseränne ületas väljarände. 2016. aastal saabus Eestisse elama 14 822  ja 

Eestist lahkus 13 792  inimest (2016. aasta rändesaldo +1 030 , 2015. aasta rändesaldo         

+2 410). Kõige rohkem vahetavad elukohta 20-39-aastased. Rände tõttu kasvab rahvastikus 

enim 15-39-aastaste vanuserühm. 60% rändes osalejatest on mehed  ja 40%  naised. Enamik 

rändes osalejatest on Eesti kodanikud, kuid rohkem on neid lahkujate seas, mille tulemusel oli 

Eesti kodanike rändesaldo 2016. aastal 2000  inimesega negatiivne. Rändes osalevad 20-59 
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aastased Eesti kodanikud, seega on rände vanuserühm üsna lai. Saldona kaotab Eesti 

peamiselt kahekümnendates eluaasteates kodanikke. Rände tulemusel kasvas Eestis kõige 

rohkem Ukraina kodanike arv – 2016. aastal saabus Eestisse 850 Ukraina kodanikku enam kui 

Eestist lahkus. Rändesaldo suuruse põhjal järgnesid Vene, Soome ja Läti kodanikud. Eestisse 

sisserändajad on pärit enamasti Soomest (45% sisserännanutest), Ukrainast (11%) ja 

Venemaalt (11%). 88% sisserännanutest on pärit Euroopast, enamasti Euroopa Liidust. 

Väljarändajate peamine sihtkoht on endiselt Soome (58%), teisel kohal Suurbritannia (9%). 

94% väljarännanutest on lahkunud mõnda Euroopa riiki. Statistikaameti rahvastikuprogonoosi 

kohaselt hakkab välisränne lähiaastatel vähenema seoses aktiivses rändeeas (20-39-aastased) 

rahvastiku vähenemisega. 2040. aastaks muutub rahvastiku soo-vanuskoosseis. 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 

2015. aastal 1,58 (2013. aastal 1,52, 2012. aastal 1,59, 2011. aastal 1,52; taaste piir on 2,1).  

2016. aasta kokkuvõttes jätkusid positiivsed tööturu arengud vaatamata tagasihoidlikule 

majanduskasvule. Hõive kasvas 2016. aasta kokkuvõttes 0,6% ning aktiivsuse tõusu tõttu 

suurenes tööpuudus samal ajal 6,8%ni. Hõive kasv oli kiirem sisetarbimisele tuginevas 

kaubanduses ning teenindavas sektoris. Hõive struktuuris suurenes osalise tööajaga 

töötamine, mille taga oli nii toodangumahtude vähenemine raskustes olevates sektorites kui 

ka tööturu üldine aktiivsuse tõus, mis suurendab nõudlust paindlikuma tööajaga töökohtade 

järele. 2014. aasta keskpaigas rakendunud  töötamise registri mõju ametlikult töötavate 

inimeste arvule on praeguseks välja taandunud ning tööturu arenguid see enam ei mõjuta. 

Tööturul aktiivselt oselevate inimeste arv kasvas ca 8 tuhande inimese võrra ulatudes 691 

tuhande inimeseni, mis absoluutarvudes on võrreldav majandusbuumi ehk 2008. aasta 

tasemega, kuigi praeguseks on tööealiste inimeste arv vähenenud ligikaudu 50 tuhande 

inimese võrra. Tööturul osalemise määr jõudis eelmisel aastal läbi aegade kõrgeimale 

tasemele: 70% tööealistest kas töötas või otsis tööd. Tööturul osalemist on kasvatanud 

pensioniea tõus ning osalemist suurendab tulevikus veelgi järk-järgult rakenduv 

töövõimereform. Varasemaga võrreldes on jätkunud vanemaealiste ehk üle 55 aastaste hõive 

kasvu trend, mis on põhjustatud  nii naiste vanaduspensioea tõusust meeste 
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vanaduspensionieani ehk 63 eluaastani eelmisel aastal. Lisaks motiveerib vanemaealiste 

töötamist suhteliselt madal pensionide tase. 

Tööealise rahvastiku (vanus 15-74) arengutes on viimaste andmete järgi toimunud muutused, 

mis tõstavad tööjõu pakkumist. Kui varem eeldati väljaärande ning madala loomuliku iibe 

tulemusena prognoosiperioodil iga-aastaselt 0,7% tööealise rahvastiku vähenemist,  siis 

rändesaldo positiivseks pöördumine muudab väljavaated psotiivsemaks. Kui käesoleval 

sajandil on rändesaldo olnud negatiivne ning Eestist on igal aastal lahkunud ca 2000 inimest 

rohkem kui Eestisse elama asunud, siis 2015. aastal  muutus rändesaldo positiivseks. Selle 

taga on peamiselt eestlaste tagasipöördumine kodumaale, mida on soodustanud siinne 

suhteliselt kiire palgakasv ning samaaegselt kehvemad töö leidmise võimalused peamises 

väljarände sihtriigis Soomes. Samas on suurenenud ka sisseränne väljaspoolt Euroopa Liitu, 

peamiselt Ukrainast. Tööjõu pakkumist aitab suurendada ka käivitunud  töövõimereform ning 

üldine järkjärguline pensioniea tõus 3 kuu võrra aastas kuni aastani 2016, mil üldine 

vanaduspensioniiga jõuab 65 eluaastani. Käesoleval hetkel on Eestis ca 10% tööealisest 

elanikest kas täielikult või osaliselt töövõimetud ning saavad töövõimetuspensioni. Nendest 

ligikaudu 40% töötavad juba praegu kas täis- või osaajaga, kuid suurem  osa 

töövõimetuspensionäridest on tööturu mõistes mitteaktiivsed, kuigi nad oleksid võimelised 

teatud tingimustel töötama. Töövõimereformi eesmärgiks on inimeste töövõimetuse asemel 

keskenduda töövõime hindamisele ning pakkuda neile aktiveerimis- ja toetusmeetmeid, mis 

kokkuvõttes suurendavad tööjõu pakkumist. Reformi tulemusena oodatakse töövõimetute 

aktiveerumist, mis esimeses järjekorras suurendab statistilist tööpuudust, kuid tööturu 

meetmete tulemusena suurenenud töövõime abil ning ettevõtete valmisoleku kasvades võib 

oodata reformi järk-järgulist positiivset mõju  hõivele. Samas tuleb arvestada, et reformi 

tegelikud mõjud selguvad alles tagasivaates. Käesoleval aastal ootatakse prognoosi kohaselt 

hõive arenguid kooskõlas majandusarenguga (kasv 0,5%). Paranev majanduskonjuktuur ning 

tellimiste mahu kasvuootused lähikuudeks nii tööstuses kui ka ehituses suurendavad nõudlust 

täiendavate töökäte järele. Järgmisel aastal aeglustub hõive kasv 0,2%ni tööjõu pakkumise 

piirangute tõttu ning alates 2019. aastast ootatakse töötajate arvu püsimist. 

Majanduskonjunktuuri näitajate kohaselt on järk-järgult suurenenud  tööjõu nappuse roll 

majanduskasvu  piirava tegurina, eriti ehituses ning teenindavas sektoris, mis avaldab mõju ka 

majanduse arengutele. Kuigi palgakasv on ületanud  tootlikkuse kasvu alates 2013. aastast, 

siis rahvamajanduse arvepidamise statistika näitab palgakulude osakaalu märkimisväärtset 

suurenemist SKPs, alles alates 2015. aastast.  Kokkuvõttes tähendab see, et palgakasv on 
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toimunud kasumite arvelt ning lisandväärtuse jaotus töötasu ja kapitali vahel on üha enam 

töötajate  poole kaldu. Alates sajanduvahetusest kuni kriisi alguseni moodustasid hüvitused 

töötajatele stabiilselt ca 44% SKPst, sügava kriisi aastatel tõusis suhtarv kasumite järsu 

vähenemise tõttu üle 50% SKPst. Pärast majanduskasvu taastumist stabiliseerus see näitaja 

paariks aastaks taas 45% lähedal SKPst. 2016. aastaks on aga palgafondi osakaal SKPst 

tõusnud üle ajaloolise normaaltaseme, ulatudes 49,1%ni SKPst, mis on ka Euroopa Liidu 

keskmisest kõrgem näitaja. Selle on tinginud stabiilselt kiire palga kasv ning nominaalse 

majanduskasvu  aeglustumine,  mille tõttu on kasumid SKP statistika kohaselt olnud juba 

2013. aasta lõpust alates languses.  Seega palgasurvele on aidanud vastu  pidada varasematel 

aastate jooksul kogunenud kasumid ning madala investeerimisaktiivsuse tõttu vähenenud 

finantseerimisvajadus. 

Palgauuringu kohaselt kiirenes keskmise palga kasv 2016. aastal  7,6%ni eelneva aasta 6% 

juurest. Osaliselt oli palgakasvu  kiirenemise taga oluliselt suurenenud  preemiate maksmine, 

kuid kasv kiirenes ka preemiad arvestamata 7,2%ni. Samas maksu laekumiste statistika näitas 

eelmisel aastal palgakasvu püsimist 6%  juures. Palgakasv oli valdavalt kiirem keskmisest 

madalama  palgaga harudes,  kus tööjõupuudus on teravam ning palgasurve alampalga ca 

10%lise tõusu tõttu  suurem. Samas oli märgata sektorite vaheliste palgakasvu  erinevuste 

süvenemist. Üldine ärikliima paranemine ning riigi hoogustuv investeerimisaktiivsus lubab 

oodata mõõdukalt kiire palgakasvu  jätkumist. Prognoosi kohaselt oodatakse 2017.  aasta 

palgakasvuks 5,9%. 2018. aastal  palgakasv aeglustub 5%ni,  kuna palgasurvet vähendavad 

ühekordselt tulumaksu muudatused, millest saavad kasu  kuni ca 1770  eurot kuus teenivad 

inimesed. 2018. aastal toimub kuise tulumaksuvaba miinimumi tõus 500 euroni praeguselt 

180 eurolt tähendab alla 1200 eurost kuupalka saavale inimesele kuni 64 eurost 

lisasissetulekut maksuvaba tulu suurenemise tõttu. Tulumaksuvaba miinimumi vähenemise 

tõttu 500 eurolt nulli palgavahemikus 1200-2100 eurot jõuab lisasissetulek nulli ca 1770 

eurose brutokuupalga juures. Üle selle teenivate inimeste jaoks tulumaks suureneb võrreldes 

tänase olukorraga, ulatudes täiendavalt kuni 36 euroni alates 2100 eurosest brutokuupalgast, 

kus tulumaksuvaba miinimus kaob ära. Prognoosiperioodi lõpus oodatakse palgakasvu 

püsimist mõõdukalt kiirena ning kooskõlalisena tootlikkuse arengutega. Tööturu pingete 

jätkumise tõttu ei ole põhjust oodata palgakulude osakaalu vähenemist suhtena SKPsse. 

Reaalpalga ehk inflatsiooniga korrigeeritud palgakasv aeglustub 2016. aasta 7,2%lt 

kääesoleval aastal 2,5%ni inflatsiooni taastumise tõttu. Järgnevatel aastatel ulatub reaalpalga 

kasv kuni 3%ni. 
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Üheks oluliseks probleemiks Eesti majanduses on struktuurne tööpuudus, mis tähendab, 

tööjõuturul on üheaegselt nii töö- kui ka tööjõupuudus. Samal ajal, kui tööpuudus oli 2016. 

aastal 6,8%, 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. 

Suur osa Eesti tööjõust (vanusegrupis 25-64) on kas põhi- või üldkeskharidusega ning ei oma 

erialast haridust (kutse- või kõrgharidus). 2016. aastal oli eri- ja kutsehariduseta täiskasvunuid 

28,5%. Kõige enam on erialase hariduseta inimesi 25-29- aastaste seas, keskmisest enam ka 

30-40-aastaste ja 60-64-aastaste seas. Madala haridustasemega mitteõppivate noorte osakaal 

oli 2016. aastal 10,9%. Samuti ei ole märgata osaluse kasvu elukestvas õppes, mis võib 

tulevikus tekitada raskusi nii soovitud taseme saavutamisel kui ka juba saavutatud tulemuse 

hoidmisel. 

 

Tabel 3. Tööturu prognoos 2017–2021 (15-74-aastased) protsentides (allikas: 

Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet) 

Tööturu arengud 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

Tööhõive (tuh inimest) 644,6 647,5 649,0 649,5 649,4 650,2 

Tööhõive kasv 0,6 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1 

Tööhõive kasv tööhõivereformita  0,3 0,0 -0,2 -0,5 -0,5 

Tööpuuduse määr 6,8 7,8 8,9 9,5 9,6 9,6 

Tööpuuduse määr 

töövõimereformita 

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

Tööjõu tootlikkuse kasv (hõivatute 

arvu järgi) 

1,0 1,9 2,9 2,7 2,8 2,6 

Keskmise palga reaalkasv 7,2 2,5 2,3 2,9 2,7 3,0 

Keskmine palk (eurot) 1 144 1 211 1 272 1 340 1 411 1 482 

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

 

 

 

1.3. Majanduslik olukord Pärnu linnas 
 

2016. aastal oli Eesti SKP jooksevhindades 20,9 miljardit eurot. Pärnu SKP moodustab sellest 

ca 4%. Kokku kasvas Eesti SKP 2016. aastal 1,6% (2015. aastal 1,1%  ja 2014. aastal 2,10%).  
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Pärnu linn osaleb Eesti majanduskeskkonna kujundamisel pea igas tegevusvaldkonnas. 

Pärnust on saanud kogu maakonna majanduse vedur, koondades enda alla 68% kõigist 

töökohtadest. Haldusreformi käigus tekib Pärnust 53 tuhande elanikuga maakonnakeskus, mis 

tugevdab veelgi Pärnu olulisust regiooni majanduskeskusena. 

Pärnu linnas tegutses 2016. aastal Eesti Statistikaameti andmetel 3 753 majanduslikult 

aktiivset ettevõtet. Võrreldes 2015. aasta andmetega on loodud juurde 85 uut majanduslikult 

aktiivset ettevõtet. Enim on Pärnus mikroettevõtjad, kus on vähem kui 10 töötajat. 

Koguarvust moodustab see 93,84% ning üle 250 töötajaga ettevõtteid on neli (Pärnu Haigla, 

AS Wendre, Scanfil OÜ, Skano Grupp AS). Kõige enam on majanduslikult aktiivseid 

ettevõtteid jae- ja hulgimüügis. 2016. aastal  oli neid ettevõtteid 716.  Võrreldes 2015. aastaga 

on enim ettevõtteid juurde registreeritud kinnisvarateenuste, majutus- ja toitlustuse ning 

ehitusvaldkonnas. Antud valdkonna ettevõtete arvu kasvu ajendiks võib pidada nii 

külaliskorterite suurt nõudlust kui ka pakkumist. Eestis loodi enim juurde ettevõtteid side ja 

tehnoloogia valdkonnas (681) ning kasvas ka ehitus- ja kinnisvara sektor (634;  459). 

 

Tabel 4. Pärnu linna ettevõtete arv tegevusvaldkondade lõikes 2015-2016 (allikas: Eesti 

Statistikaamet) 

EMTAK tegevusala 2015 2016 Muutus 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 215 196 -19 

Mäetööstus 4 4 0 

Töötlev tööstus 277 276 -1 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 2 2 0 

Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 4 6 2 

Ehitus 416 448 32 

Hulgi- ja jaekaubandus, mootosõidukite ja mootorrataste remont 715 716 1 

Veondus ja laondus 324 330 6 

Majutus ja toitlustus 176 194 18 

Info ja side 93 91 -2 

Finants- ja kindlustustegevus 22 18 -4 

Kinnisvaraalane tegevus 255 263 8 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 421 431 10 

Haldus- ja abitegevused 150 149 -1 

Avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus 0 0 0 

Haridus 45 44 -1 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 69 78 9 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 133 158 25 

Muud teenindavad tegevused 347 349 2 
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Kaupade ja teenuste eksport hakkas pärast 2015. aasta langust taas kasvama. Pärnu 

eksportivate ettevõtete arv jätkas küll 2016. aastal stabiilset kasvutrendi, kuid ekspordimaht 

püsis samal tasemel. Posittivne on aga see, et ekspordimaht ületab jätkuvalt impordimahtu. 

 

 
 

Joonis 1. Eksportivate ja importivate ettevõtete arv Pärnus aastatel 2011-2016 (allikas: 

Statistikamaet) 

 

 

Joonis 2. Pärnu ettevõtete eskpordi- ja impordimahud aastatel 2012-2016 (allikas: 

Statistikaamet) 

 

Kaupade ja teenuste eksporti mõjutas enim elektriseadmete, puidu ja puittoodete ning 

elektroonikaseadmete väljavedu. Importi aga mootorsõidukite, metallide, ravimite ja 
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kemikaalide sisseveo kasv. Ülejäänud kaubagruppide ekspordi ja impordi mõju jäi 

tagasihoidlikuks. Netoekspordi ehk kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi vahe oli aasta 

kokkuvõttes positiivne. Netoekspordi osatähtsus SKP-s oli 4%, mis on sama tase kui 2015. 

aastal. 

Eesti Statiskaameti andmete järgi suurenes 2016. aastal keskmine brutotulu. Keskmine 

brutotulu 2016. aastal oli 948 eurot (2015. aastal 893 eurot). Brutotulu on Eesti keskmisest 

madalam, kuid siin mõjutab näitajat Pärnu linna suurem töötajate osakaal teenindus- ja 

majutusasutuste sektoris, kus keskmised palgad on madalamad. Töökohtade arvu kasv 

töötlevas tööstuses aitab Pärnu  keskmist palgataset suurendada kogu Eesti võrdluses. Teiseks 

mõjutajaks on tööealise rahvastiku väljaränne nii mujale Eestisse kui välismaale. 

Eesti Maksuameti andmete kohaselt ollakse Pärnu linnas enim hõivatud töötlevas tööstuses 

(4 531), järgnevad majutus- toitlustussektor  (2 005), tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (1 921), 

hulgi- ja jaekaubandus (1 871).  

Tööhõive osas on Pärnu linnas olukord parem kui Eestis keskmiselt. Töötukassa andmetel oli 

Pärnus 2016. aasta keskmine registreeritud töötute arv 884 inimest ehk 2,5% tööealisest 

elanikkonnast. 

Tabel 5. Pärnu rahvastiku näitajad (Allikas: AS Andmevara, Maksu- ja Tolliamet, Pärnu 

Linnavalitsuse planeerimisosakond) 

Selgitus/aasta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

prognoos 

Pärnu rahvaarv   42 937 42 433 42 034 41 523 41 256 40 914 40 702 

Tööealised (19-64 aastased) 25 890 25 608 25 134 24 611 24 214 23 869 23 559 

Keskmine maksumaksjate arv  16 503 16 538 16 711 16 871 17 209 17 262 17 289 

Maksumaksjate osakaal 

tööealisest elanikust 

64% 65% 66% 69% 71% 72% 73% 

Linna keskmine sissetulek 

TSD-deklaratsioonide alusel 

718 753 798 849 901 958 1 010 

Vabariigi keskmine sissetulek 

TSD-deklaratsioonide alusel 

810 856 912 967 1 027 1 085 1 148 

Linna keskmise sissetuleku 

erinevus vabariigiga 

89% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 

 

32,2 km2 pindalaga Pärnus elas 01.01.2017 Rahvastikuregistri andmetel 40 702 inimest 

(2016. aastal 40 914 inimest). Üldine suund on elanike arvu vähenemise poole, kuigi kuude 

lõikes esineb positiivse rändesaldo tõttu ka linna rahvaarvu suurenemist. 
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Joonis 3. Pärnu linna elanike aastakeskmine arv Rahvaregistri andmetel 

 

 

Joonis 4. Pärnu linna elanike soolis-vanuseline jaotus seisuga 01.01.2017 (allikas: 

Rahvastikuregister) 

 

Rahvastikupüramiidi ilmestab, et lähitulevikus on tööturule sisenemas oluliselt vähem  

inimesi kui sealt lahkumas. Elanikkonna arvu  püsimine ja kasv on võtmetähtsusega 

eesmärgid, millele keskendutakse arengukavas tegevuste planeerimisel. Kui vaadelda Pärnut 

koos peatselt liituva Paikuse ja Audru vallaga, on rahvastiku vanusstruktuur rohkem 
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tasakaalus ning linnastut iseloomustab elujõulisem rahvastik (Allikas: Pärnu linnapiirkonna 

jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2020). 

 

 
 

2. Pärnu linna põhitegevuse tulud ja kulud 

 

2.1 Põhitegevuse tulud 

 

Pärnu linna põhitegevuse tulud (joonised 5 ja 6) koosnevad  maksutuludest, saadud toetustest, 

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

tuludest suurima osa moodustavad maksutulud, millest omakorda enamus laekub eraldistena 

riiklikest maksudest (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks). Kuigi võrreldes 2016. aastaga 

absoluutnumbrites kasvavad maksutulud 2022. aastaks üle 8,9 miljoni euro võrra ehk 35,4%, 

kasvab maksutulude osatähtsus põhitegevuse tuludes 50,8%lt (2016.aastal) 2022. aastaks 

59,8%le.  Maksutulude osakaalu kasv linna üldises tulubaasis on positiivne, sest kogutavate 

maksutulude kasutusotstarbe üle saab omavalitsusüksus ise otsustada, võimaldades linnal 

paremini täita oma arengueesmärke. 

 

Joonis 5. Põhitegevuse tulud 2011-2022. Allikas: Pärnu Linnavalitsus 

finantsjuhtimisteenistus. 
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Joonis 6. Põhitegevuse tulud 2011-2022. Allikas: Pärnu Linnavalitsus 

finantsjuhtimisteenistus. 

 

 

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 2018-

2021 on kavandatud 2018. aastal täiendavalt suunata KOV-de tulubaasi üldiseks 

suurendamiseks 30 miljonit eurot.  

7. septembril 2017 võttis Vabariigi Valitsus vastu tulumaksu seaduse muutmise eelnõu, mille  

järgi suurendatakse füüsilise isiku tulumaksu laekumisest kohalikele omavalitsustele 

ülekantava osa määrasid. Eelnõu kohaselt laekub laekub kohalike omavalitsuste eelarvesse 

2018. aastal 11,84 %, 2019. aastal 11,88% ning alates 2020. aastast 11,91% füüsiliste isikute 

brutotulust. 
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Tabel 6. Füüsilise isiku tulumaksu prognoos. Allikas: Pärnu Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus 

  

2015 

täitmine 

 

2016   

täitmine 

 

2017 

prognoos 

 

2018 

prognoos 

 

2019 

prognoos 

 

2020 

prognoos 

 

2021 

prognoos 

 

2022 

prognoos 

Füüsilise isiku 

tulumaks 

(tuhandetes 

eurodes) 

 

22 144 

 

23 564 

 

24 860 

 

26 643 

 

28 070 

 

29 548 

 

30 996 

 

32 515 

 MUUTUS 2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Tulumaksu  

muutus 

7,7% 6,4% 5,5% 7,2% 5,4% 5,3% 4,9% 4,9% 

 

 

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. 2016. aastal moodustas maamaksu tulu 2,6 % 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 lähtudes maa hinnatsoonist ja/või katastriüksuste 

sihtotstarvete liikidest.  Maamaksu määramise aluseks olev maksustamishind on kehtestatud 

2001. aastal riigi poolt teostatud hindamise alusel. 

 

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.  
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Seoses maamaksuseaduse muudatusega (§ 1 lg 4; jõustus 01.01.2015) arvutatakse 

maakatastris registreerimata maa maamaks sihtotstarbeta maa maksustamishinna alusel. 2016. 

aastal laekus maamaksu 1 294,86 tuhat eurot (2015. aastal 1 310,31 tuh eurot ja 2014. aastal 

1318,47 tuh eurot). Eelarvestrateegias ei ole kavandatud maamaksu määrade muutmist 

lähitulevikus. Seetõttu on maamaksu tuluks kavandatud 2016. aasta tegelik maamaks 1 294,86 

tuhat eurot. 

  

 

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 2016. aastal 1,5% linna maksutuludest (2015. aastal 1,9%  ja 2014. aastal 1,7% 

maksutuludest). Eeloleval perioodil seoses füüsilise isiku tulumaksu osatähtsuse kasvuga 

väheneb kohalike maksude osatähtsus 2022. aastaks 1,1%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.jaanuarist 

2014 on maksumäär 100-600 eurot päevas.   

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 
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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 

2022. aastaks (2016. aastaga võrreldes) 486,75 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 

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 (2016. aastal 31,0% põhitegevuse tuludest) on 

saadud toetused. Vastavalt põhiseadusele võib riik seaduse alusel või kokkuleppel 

omavalitsustega panna neile riiklikke kohustusi. Kohustustega seotud kulud kaetakse 

riigieelarvest. Riigieelarve seaduse alusel teeb riik eraldisi kohaliku omavalitsuse eelarvesse 

tasandus- ja toetusfondi kaudu ning sihtfinantseerimisena või tegevustoetusena. Riigieelarvest 

saadavad toetused on Pärnu linna puhul valdavalt sihtotstarbelised, linn saab eraldisi 
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riigieelarve tasandus- ja toetusfondist, ministeeriumite vahendusel. Vahendeid toetusfondist 

eraldatakse linnale hariduskuludeks, koolilõuna toetuseks, toimetulekutoetuste maksmiseks, 

vajaduspõhiseks peretoetuseks, sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamiseks ja arendamiseks, 

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

raske ja sügava puudega laste hoiuks, jäätmehoiuks, huvitegevuseks ja lasteõpetajate 

palkadeks. 

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. Linnastrateegias on kavandatud 

toetusfondi hoidmine 2017. aasta tasemel. 

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 2018-2021 kohaselt on riik kavandanud kohaliku omavalitsuse üksuste 

eelarvete tasandusfondi ja nende tulubaasi suuruseks 2018. aastal 108,31 tuhat eurot, 2019. 

aastal 123,41 tuhat eurot, 2020. aastal 133,51 tuhat eurot ja 2021. aastal 133,61 tuhat eurot. 

 

Tabel 7.  Saadud toetused 2018-2022 (tuhandetes eurodes) 

 
Toetuse andja Toetuse otstarve 2018 

prognoos 

2019 

prognoos 

2020 

prognoos 

2021 

prognoos 

2022 

prognoos 

Haridus- ja 

teadusministeerium 

 

Aineühendused 

 

19,72 

 

19,72 

 

19,72 

 

19,72 
 

19,72 
Haridus- ja 

teadusministeerium 

Olümpiaadid, 

õpilasühendused 

 

25,60 

 

25,60 

 

25,60 

 

25,60 

 

25,60 

Haridus- ja 

teadusministeerium 

 

Lasteaednike koolitus 

 

14,72 

 

14,72 

 

14,72 

 

14,72 

 

14,72 

Spordikoolituse ja 

 -Teabe SA 

Treenerite tööjõukulude 

toetus 

 

86,96 

 

86,96 

 

86,96 

 

86,96 

 

86,96 

PRIA Toidutoetused  

37,81 

 

37,81 

 

37,81 

 

37,81 

 

37,81 

KOV-d Raamatukogu töötajate 

koolitus ja raamatukogu 

bürookuludeks 

 

 

1,20 

 

 

1,20 

 

 

1,20 

 

 

1,20 

 

 

1,20 

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 186,01 186,01 186,01 186,01 186,01 

Kultuuriministeerium Linnaorkestri tegevustoetus 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Kultuuriministeerium Keskraamatukogu 

tegevustoetus 

 

216,44 

 

216,44 

 

216,44 

 

216,44 

 

216,44 

Sauga VV ja Paikuse 

VV 

Ühistranspordi 

korraldamine 

 

96,86 

 

96,86 

 

96,86 

 

96,86 

 

96,86 

 

Sauga VV ja 

Tahkuranna VV 

 

Kalmistute majandamine 

 

4,46 

 

 

4,46 

 

 

4,46 

 

 

4,46 

 

 

4,46 

 

Pärnumaa 

Omavalitsuste Liit 

 

Loomade varjupaiga teenus 

 

11,12 

 

11,12 

 

11,12 

 

11,12 

 

11,12 

Tegevustoetused 348,88 348,88 348,88 348,88 348,88 
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2.2  Põhitegevuse kulud 

 

Põhitegevuse kulud moodustuvad personalikuludest, majanduskuludest, antud toetustest ja 

muudest kuludest, sealhulgas suurima osa neist moodustavad personalikulud ja neist 

omakorda suurima osatähtsusega on lasteaedade ja koolide personalikulud. Põhitegevuse 

kulude hulka ei arvata kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse  kohaselt 

investeeringuid ja laenude tagasimakseid ning intressikulusid, 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.  

 

 

Joonis 7. Põhitegevuse tulud ja kulud tuhandetes eurodes (2011-2022.a.) 

 

Majandussurutise tingimustes vähenesid linna põhitegevuse kulud võrreldes 2009. aastaga 

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

järgult suurenenud. Põhitegevuse kulude suurenemine on kavandatud ka perioodiks 2018-
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2022. Võrreldes 2016. aastaga kasvavad põhitegevuse kulud 2022. aastaks ca 9,7 miljoni euro 

võrra ehk 22,8% võrra. 

 

Tabel 8. Põhitegevuse tulude ja kulude muutus aastatel 2015-2022. Allikas: Pärnu Linnavalitsuse 

finantsjuhtimisteenistus, Rahandusministeerium. 

 2015 

täitmine 

2016 

täitmine 

2017 

prognoos 

2018 

prognoos 

2019 

prognoos 

2020 

prognoos 

2021 

prognoos 

2022 

prognoos 

Põhitegevuse 

tulud (tuh eurot) 

 

46 679 

 

48 718 

 

50 937 

 

51 887 

 

53 048 

 

54 318 

 

55 725 

 

57 132 

Muutus (%-des) 8,5 4,4 4,6 1,9 2,2 2,4 2,6 2,5 

Põhitegevuse 

kulud (tuh eurot) 

 

40 708 

 

42 470 

 

47 025 

 

46 324 

 

47 393 

 

49 182 

 

50 653 

  

52 155 

Muutus (%-des) 6,3 4,3 10,7 -1,5 2,3 3,8 3,0 3,0 

Tarbijahinna-

indeks (%-des) 

 

-0,05 

 

0,1 

 

3,3 

 

2,7 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,0 

 

- 

Omafinantseerim

ise võimekus 

 

1,15 

 

1,15 

 

1,08 

 

1,12 

 

1,12 

 

1,10 

 

1,10 

 

1,10 

 

 

 

Joonis 8. Põhitegevuse kulud struktuur tuhandetes eurodes (2015-2022.a.) 

 

 

 

3. Pärnu linna investeerimistegevus 

 

Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning 

eelarvestrateegiaga tuleb kavandada vahendid selle jätkumiseks. Pärnu linna 
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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 2017 kuni 2022 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. 

 

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 keskonnaprogramm, 

hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm ja mõned teised. 

 

Riigieelarvest rahastavate investeerimistoetuste kõrval on välisvahendite kaasamise 

võimaluseks Euroopa Liidu (edaspidi EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid 

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

vähendada arenguerinevusi Euroopa regioonide vahel ning tõsta EL kui terviku 

konkurentsivõimet maailmaturul. Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste 

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

2020, algatatud projekte saab ellu viia kuni 2023. aasta lõpuni.  
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Perioodi 2014-2020 vahendite kasutamise aluseks olevate rakenduskavade ja meetmete 

määruste ettevalmistamine on olnud aega nõudev ja hakkasid taotlemise võimalused avanema 

alates 2015. aastast 

 

Tabel 9.  Struktuuritoetuste kaasrahastamisel on 2017. aastal töös viis investeeringuprojekti  

Projekti nimetus Projekti 

eelarve  

(tuh. eurodes) 

Toetussumma 

(tuh. eurodes) 

Omafinantsee- 

ring  

(tuh. eurodes) 

Loode-Pärnu tööstusala II etapi 

tänavavõrgu rajamine – toetus 

piirkondade konkurentsivõime 

tugevdamise programmist. 

Projekti elluviimise aeg 2016-2017 

2 420,98 1 646,75 774,23 

Liivi teed ja Paide mnt ühendav 

kergliiklustee – toetus 

linnapiirkondade jätkusuutliku arengu 

programmist. 

Projekti elluviimise aeg 2016-2017 

118,84 97,92 20,92 

Väike-Posti tn lasteaia rajamine – 

toetus linnapiirkondade jätkusuutliku 

arengu programmist. 

Projekti elluviimise aeg 2016-2017 

986,33 836,01 150,32 

Ühistrabspordi keskterminal Pärnu 

linnas – toetus piirkondade 

konkurentsivõime tugevdamise 

programmist. Toetuse saaja PÜTK. 

Pärnu linn toetab 138,0 tuh euroga 

Projekti elluviimise aeg 2016-2017 

922,92 784,48 138,44 

PÜTK e-lahendused: Pärnumaa 

ühistranspordi ühtne pileti- ja 

infosüsteem – toetus piirkondade 

konkurentsivõime tugevdamise 

programmist. Toetuse saaja PÜTK. 

Pärnu linn toetab 45,0 tuh euroga 

Projekti elluviimise aeg 2016-2017 

681,80 579,53 102,27 
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Pärnu linn osaleb partnerina mitmes koostööprojektis ja üldjuhul aitab neid kaasfinantseerida. 

Linn osaleb 2017. aastal kahe EL finantsvahenditest kaasrahastatavas koostööprojektis, mille 

raames tegeldakse turismivaldkonnas hansalinnade ühise turundamisega ja toodete 

väljaarendamisega (HANSA) ning keskkonnavaldkonnas elanike seas keskkonnateadlikkuse 

tõstmisega ja ohtlike ainete heitkoguste vähendamisega Läänemerre (NonHazCity).  

Eelarvestrateegiaga on kujundatud valmisolek siseriiklike, Euroopa liidu ja muude 

rahvusvaheliste programmide vahendite kaasamiseks Pärnu linna arendus- ja 

investeerimistegevuse finantseerimiseks. 2017.aastal valmistatakse ette projektitaotlusi ja 

tehakse vajalikke ettevalmistustöid mitme investeeringuprojekti jaoks. 

 

Tabel 10.  2017.a ettevalmistusel olevad investeeringuprojektid: 

Projekti nimetus Projekti 

eeldatav 

eelarve  

(tuh. eurodes) 

Eeldatav 

toetussumma 

(tuh. eurodes) 

Omafinantsee- 

ring  

(tuh. eurodes) 

Vanalinna Põhikooli 

rekonstrueerimine  

3 786,65 2 852,21 934,44 

Raja tn lasteaia rajamine 5 792,34 4 038,52 1 753,82 

Tammsaare kooli renoveerimine 1 600,00 1 360,00 240,00 

Haapsalu mnt kergliiklustee 366,65 264,91 101,74 

Tallinna mnt kergliiklustee 266,92 226,88 40,04 

Kergliiklustee Pärnu kesklinna ja 

Lottemaa ühendamiseks (Pärnu 

osa) 

1 444,18 1 168,94 275,24 

Jüri jaansoni raja 

rekonstrueerimine ja pikendus 

Pärnu jõe paremkaldal 

1 080,69 851,70 228,99 

Säästlikke liikumisviise toetav 

Pärnu linnasüda 

1 224,00 1 040,40 183,60 

Tänavavalgustuse taristu 

renoveerimine Pärnu linnas 

2 583,60 1 808,52 775,08 

Pärnu linna Kastani lasteaia 

energiatõhususe parandamine 

611,35 357,28 254,07 

Pärnu linna Tammsaare lasteaia 

energiatõhususe parandamine 

594,88 350,66 244,22 

Tammiste hooldekodu Brüsseli ja 

Londoni majade 

energiasäästlikumaks muutmine 

385,64 231,42 154,22 

Läänemere kunstisadama rajamine 

– Pärnu linn toetab projekti 300,0 

tuh euroga 

2 400,00 1 800,00 600,00 

Ettevõtluskeskkonna taristu 

parendamine – Kase tänava 

ühendamine Ehitajate teega 

680,00 578,00 102,00 
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Pärnu keskranna arendus ning 

ligipääsetavuse parendamine 

353,82 300,75 53,07 

Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori 

arendamine – Pärnu linn toetab 

projekti 95,34 tuh euroga 

403,96 199,99 203,97 

 

 
 

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 püsinud ajavahemikul 2009-2012 netovõlakoormuse piirmääras. 2013. aastaks 

kavandati  Pärnu linna jõudmine kehtestatud 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.  

 

Pärnu linna pikaajalistest kohustustest antakse ülevaate tabelis 10. Pärnu linna kavandatavast 

finantseerimistegevusest annab täpsema ülevaate eelarvestrateegia lisas 1 esitatud tabel.  
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Tabel 11. Linna pikaajalised kohustused seisuga 31.12.2016 (tuh. eurodes). Allikas: Pärnu 

Linnavalitsuse finantsteenistus 

 Kohustuse 

nimetus 

Algus Lõpp Maht 

EUR 

Laenu 

põhiosa 

jääk 

EUR 

Intressibaas Marginaal 

Pohjola Bank laen 2014 2020 5 483 5 483 6 k 

Euribor 

0,85 

Sotsiaalkindlustusamet muu 2004 2021 143 25 x 6,00 

Danske Bank laen 2014 2020 5 496 5 496 6 k 

Euribor 

0,949 

Danske Bank laen 2014 2023 7 699 6 701 6 k 

Euribor 

0,939 

Danske Bank laen 2015 2021 4 433 4 433 6 k 

Euribor 

0,58 

Danske Bank laen 2015 2021 1 100 1 100 6 k 

Euribor 

0,58 

Danske Bank laen 2016 2022 835 835 6 k 

Euribor 

0,68 

Kokku      x    x    x    x 24 073         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. 
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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 ja OÜ Kümblus. 

 

 

5.1 Ülevaade Pärnu linnast sõltuvate üksuste majandusolukorrast 

 

5.1.1 Sihtasutus Pärnu Haigla 

 

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

vastutava keskhaiglana. Pärnu haigla põhitegevuseks on ööpäevaringsete ambulatoorsete, 

päevaravi- ja statsionaarsete eriarsti-, õendusabi-, ämmaemandusabi teenuste, aga samuti 

sotsiaalhoolekande-, rehabilitatsiooni- ning teiste tervishoiuteenuste osutamisega seonduvate 

teenuste osutamine. Pärnu haigla on 8 brigaadiga kiirabipidaja Pärnumaal  ja 1 brigaadiga 

Läänemaal. 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 Tartu Ülikooli arst-

residentidele ning tervishoiukõrgkoolide ja teiste kõrgkoolide üliõpilastele ning muude 

haridusasutuste õppuritele. 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 ning hooliv arsti- ja õendusabi 

keskus Eesti tervishoiuvõrgustikus. SA Pärnu Haigla tegevuse peamine eesmärk on tagada 

patsientide ootusi maksimaalselt arvestav kvaliteetne ja kättesaadav arsti- ja õendusabi 

selliselt, et Pärnu Haigla oleks teeninduspiirkonna elanikele esmaseks valikuks oma 

terviseprobleemide lahendamisel.  
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2016. aastal iseloomustas haigla tööd enim järjest piiratumate ressursside tingimustes 

tervishoiuteenuste osutamine. Eriarstiabi süvenev alarahastamine on tõsiseks probleemiks 

kõigile aktiivravi haiglatele. Haigla olulisemaks prioriteediks oli ja on rahaliste vahendite 

ebapiisavusest olenemata teeninduspiirkonna elanikele ja abivajajatele kvaliteetsete 

tervishoiuteenuste osutamine mahus, mis vastaks patsientide vajadustele. 2016. aastal 

suurendati perearstidele osutatavate laborianalüüside ja uuringute mahtu. Perearstidele hakati 

osutama ka e-konsultatsiooni, logopeedia ja psühhoteraapia teenuseid. Koostöös Põhja-Eesti 

Regionaalhaiglaga ja Eesti Vähiühinguga jätkati onkoloogilisi haigusi põdevatele 

patsientidele keemiaraviga haigla päevaravi osakonnas, mis teeb Pärnumaa patsientidele ravi 

oluliselt mugavamaks ja kättesaadavamsks. 2016. aastal kasvas SA Pärnu Haiglas osutatavate 

keemiaravi teenuste maht 48%. 2016. aastal jätkus haiglas projekt „Pärnumaa laste ja noorte 

vaimse tervise keskus“, mille läbiviimist koordineerib sotsiaalministeerium ja mida 

rahastatakse jätkuvalt läbi Norra finantsmehhanismi summas 190,0 tuhat eurot. 

Pärnu haigla 2016. aasta investeeringute maht ilma käibemaksuta oli 1,4 miljonit eurot (2015. 

aastal 1,2 miljonit eurot), millest 120,0 tuhat eurot moodustasid kapitaliseeritud ehitus-

remonttööd ja lõpetamata ehitused.  

Arendusprojektide realiseerimiseks on kaasatud võõrvahendeid summas 11,6 miljonit eurot. 

Laenu tagasimakse perioodiks on esialgselt planeeritud 10 aastat. Tagasimakseid alustati 

2014. aasta juulist ja jätkati 2016. aastal. 2016. aasta lõpu seisuga oli laenujäägi suuruseks 

10,8 miljonit eurot. 

Eesti Haigekassaga sõlmitud raviteenuste osutamise lepingu maht polnud haigla jaoks 2016. 

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

Üle haigekassaga sõlmitud lepingu mahu osutati tervishoiuteenuseid 1,6 miljoni euro ulatuses 

(2015. aastal 598 tuhande euro ulatuses), mille eest haigekassa tasus koefisiendiga 0,3 

statsionaarse töö osas ning koefisiendiga 0,7 ambukaatoorse töö ja päevaravi osas. 

2016. aasta tulem oli Pärnu haiglal negatiivne 494,8 tuhat eurot. Valdav osa sellest oli tingitud 

õigusaktide muutmisest tingitud erakorralistest kuludest. Üldeeskirja muudatusega muudeti 

2016. aastal põhivara alampiiri 2000 eurolt 5000 eurole (ilma käibemaksuta). Põhivarad 

maksumusega 2000 eurot kuni 4999.99 eurot kanti põhivaradest väheväärtuslike varade alla, 

mille tulemusena kanti kuludesse vastavate põhivarade jääkmaksumus summas 330,56 tuhat 

eurot. Ilma erakorralise kuluta oli 2016. aasta tulem -164,17 tuhat eurot, mis oli väiksem kui 

eelarves planeeritud. 

2017. aastal on jätkuvalt haigla olulisemaks prioriteediks teeninduspiirkonna elanikele ja 

abivajajatele ning linna külalistele kvaliteetsete tervishoiuteenuste osutamine. 2017. aastal 
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jätkab haigla eelmistel aastatel käivitunud uute tervishoiuteenuste osutamisega ja sellealase 

koostöö tõhustamisega perearstidega esmatasandi teenuste arendamisel. 2017. aastal plaanib 

haigla suurendada perearstidele osutatavate e-konsultatsioonide mahtu ja avada uusi erialasid. 

Haiglal on kavas mitmekesistada terviseedendusega seotud teenuseid, pakkudes inimestele 

kvaliteetseid tervist hoidvaid ning taastavaid teenuseid taastusravi- ja heaolukeskuses ning 

uue teenusena alkoholitarvitamise häire ravi. 2017. aastal on haiglal plaanis laiendada 

sotsiaalteenuste paketti olles partneriks Sotsiaalkindlustusametile sotsiaalsete 

rehabilitatsiooniteenuste osutamisel ja Töötukassale tööalaste rehabilitatsiooniteenuste 

tagamisel. 

 

Tabel  12. SA Pärnu Haigla finantsnäitajad aastatel 2012-2016 (tuh.eurodes) 

 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

BILANSS     

Käibevara 4 844 7 704 9 349 9 915 

Põhivara 32 718 31 710 30 517 29 210 

Varad kokku 37 562 39 414 39 866 39 125 

Lühiajalised kohustused 3 631 4 082 5 054 5 649 

Pikaajalised kohustused 10 468 11 574 10 881 10 040 

Netovara 23 463 23 758 23 931 23 436 

Kohustused ja netovara kokku 37 562 39 414 39 866 39 125 

TULEMIARUANNE     

Tegevustulud 28 629 31 893 34 451 36 309 

Tegevuskulud -29 735 -31 415 -34 118 -36 676 

Tegevustulem -1 106 478 333 -367 

Finantstulud ja kulud -128 -183 -159 -128 

Aruandeaasta tulem -1 234 295 174 -495 
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Tabel 13. SA Pärnu Haigla eelarvestrateegia aastatel 2018-2022 (tuh.eurodes) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Põhitegevuse tulud 

kokku 

34 247 36 302 37 512 40 129 43 205 46 318 48 649 50 231 

Kaupade ja teenuste 

müük 

33 863 35 849 37 288 39 894 42 957 46 057 48 375 49 942 

Saadatavad toetused 249 226 224 235 248 261 274 289 

Muud tulud 135 227 0 0 0 0 0 0 

Põhitegevuse kulud 

kokku 

-31 510 -33 664 -35 847 -38 017 -40 011 -41 933 -43 747 -45 688 

Põhitegevuse tulem 2 737 2 638 1 665 2 112 3 194 4 385 4 902 4 543 

Investeerimistegevus -1 370 -1 827 -3 009 -3 021 -2 215 -2 279 -2 460 -2 160 

Varade müük 249 7 280 0 0 0 0 0 

Varade soetus -1 468 -1 706 -3 246 -4 320 -2 063 -2 150 -2 350 -2 270 

Saadavad toetused 

varade soetuseks 

8 0 112 1 472 0 0 0 164 

Fianantstulu 1 0 0 0 0 0 0 0 

Finantskulu -160 -128 -155 -173 -152 -129 -110 -54 

Eelarve 

ülejääk/puudujääk 

1 367 811 -1 344 -909 979 2 106 2 442 2 383 

Finantseerimistegevus -239 -690 784 -1 166 -1 475 -1 558 -958 -6 162 

Kohustuste 

suurenemine 

0 0 1 740 0 0 0 0 0 

Kohustuste 

vähenemine 

-239 -690 -956 -1 166 -1 475 -1 558 -958 -6 162 

Muutus kassas ja 

hoiustes 

1 940 103 -750 -2 205 -600 370 1 360 -3 806 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 

812 -18 -190 -130 -104 -178 -124 -27 

Likviidsete varade jääk 

aasta lõpuks 

5 622 5 725 4 975 2 770 2 170 2 540 3 900 94 

Võlakohustused kokku 

aasta lõpu seisuga 

11 769 11 079 11 863 10 697 9 222 7 664 6 706 544 

Netovõlakoormus (%) 17,9% 14,7% 18,4% 19,8% 16,3% 11,1% 5,8% 0,9% 
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5.1.2 OÜ Kümblus 

 

OÜ Kümblus põhitegevuseks on elanikkonnale saunateenuste osutamine, ruumide rentimine 

ja kaupade müük kohvikus ning müügipunktis. Karja tn 40 asuvas saunahoones on kaks 

üldsauna, kus on võimalik teenidada korraga 72 üldsauna külastajat  ja kaks peresauna. 

Saunateenuseid pakutakse lisaks tavahindadega ka soodushindadega, võimaldamaks 

hinnatundlikele sotsiaalsetele gruppidele (pensionärid, lapsed, üliõpilased) teenuse 

kättesaadavust. Hoones on väljarenditud ruumid jooksurile, iluteenindajatele ja 

masaazitegijatele.  

2016. aastal oli müügitulu kokku 143,17 tuhat eurot (2015. aastal 142,0 tuh eurot), millest 

moodustas saunateenuste osutamine 84,4% (2015. aastal 84,6%), kaupade müük 12,6% 

(2015. aastal12,1%) ja renditulu 3,0% (2015. aastal 3,3%). Võrreldes 2015. aastaga kasvas 

müügitulu 1,0%. Saunakülastusi oli 2016. aastal 33 531 (2015. aastal 33 196). 

Saunakülastused vastavalt piletite müügile jagunesid alljärgnevalt: sooduspiletitega 

külastused 83,5%, täispiletitega külastused 12,4% ja peresaunade külastused 4,1%. 

Täispiletiga külastuste arv võrrelduna 2015. aasta külastuste arvuga on kasvanud 4,3%, 

sooduspiletitega teenuse kasutamine ja peresauande külastused on säilitanud eelmise aasta 

taseme.  

Oluline mõjutegur osaühingu poolt pakutava teenuse nõudluse kujunemisel on kaaaegse 

nõuetekohase veevarustus- ja kanalistaisoonissüsteemi rajamine Pärnu erinevates linnaosades. 

Ärikulud kokku olid 202,06 tuhat eurot, millest moodustasid kauba, materjali, teenuse ja 

muud kulud 33,6%, tööjõukulud 54,5%, põhivara kulum 9,3% ja muud kulud 2,6%. 

Osaühingu kahjum 2016. aastal oli  16,63 tuhat eurot. 

2016. aastal tegi osaühing saunahoones pisiremonttöid oma olemasolevate vahenditega. 

Tulevikuks konkreetne remondikava puudub (investeeringute plaan peatatud: ventilatsiooni 

süsteem ja suuremahulised remonttööd). Kuna saunahoone on osaühingu hinnangul väga 

halvas sanitaartehnilises olukorras ja osaühingul probleemi lahendamiseks vahendid 

puuduvad, on osaühing alustanud olukorrast välja tulemiseks finantsplaani koostamist. 

Osaühingu põhieesmärgiks tulevikus on tagada kvaliteetne saunateenuse kättesaadavus 

linnaelanikele koostöös linnavalitsusega. Tagada paindlik hinnapoliitika kindlustamaks 

soodushinnaga saunateenuse kättesaadavus vastavatele sihtgurppidele (lapsed, pensionärid, 

üleõpilased). 
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Tabel 14. OÜ Kümblus finantsnäitajad aastatel 2013-2013 (tuh. eurodes) 

 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

BILANSS     

Käibevara 10 6 10 13 

Põhivara 1 084 1 065 983 965 

Varad kokku 1 094 1 071 993 978 

Lühiajalised kohustused 10 11 12 14 

Netovara 1 084 1 060 981 964 

Kohustused ja netovara kokku 1 094 1 071 993 978 

TULEMIARUANNE     

Tegevustulud 167 168 185 185 

Tegevuskulud -184 -192 -201 -202 

Tegevustulem -17 -24 -16 -17 

Finantstulud ja kulud 0 0 0 0 

Aruandeaasta tulem -17 -24 -16 -17 

 

 

Tabel 15. OÜ Kümblus eelarvestrateegia aastatel 2018-2022 (tuh.eurodes) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Põhitegevuse tulud kokku 174 174 175 181 181 183 184 186 

Kaupade ja teenuste müük 124 125 126 132 132 134 135 136 

Saadavad toetused 44 42 42 42 42 42 42 42 

Muud tulud 6 7 7 7 7 7 7 8 

Põhitegevuse kulud kokku -171 -172 -184 -190 -199 -209 -220 -231 

Põhitegevuse tulem 3 2 -9 -9 -18 -26 -36 -45 

Eelarve ülejääk/ puudujääk 3 2 -9 -9 -18 -26 -36 -45 

Muutus kassas ja hoiustes 3 4 -11 0 0 0 0 0 

Muurus nõuetes ja kohustustes 0 2 -2 9 18 26 36 45 

Likviidsete varade jääk aasta lõpuks 7 11 0 0 0 0 0 0 

Võlakohustused kokku aasta lõpu 

seisuga 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 2018-2022. 

 

 

 
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 3 762 tuhat eurot. Hoides 

konservatiivsest joont oleme linnaeelarve strateegias arvestanud 34% vara kogumaksumusest 

so ca  1 300 tuhat eurot. Juhul kui õnnestub müüa linnavara suuremas koguses, kavandame ka 

selle ennekõike suunata investeerimistegevusse. 

 




