
Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 

määruse nr 17 

„Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2015–2018” 

LISA 

 

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2015–2018  

 

Tallinna eelarvestrateegia sisu 

Tallinna eelarvestrateegia on linna tegevuskavaline arengudokument, mis kajastab linna 

eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks. Eelarvestrateegia seob 

omavahel linna vajadused ja eelistused ning rahalised võimalused. Seetõttu on eelarvestrateegia 

koostamise eesmärgiks luua alus linna eelarvepoliitika jätkusuutlikkusele keskpikas raamistikus 

ning muuta linna juhtimine linna ja tema tegevusvaldkondade arengute suunamisel 

tulemuslikumaks. 

Tallinna eelarvestrateegia sihtgruppideks on linna juhtkond, linna ametiasutused, reitingu- ja 

auditiorganisatsioonid, krediidiasutused, valitsusasutused, avalikkus jpt. 

Eelarvestrateegia annab linna juhtkonnale vajalikud lähteandmed, et kujundada keskpikas vaates 

linna arengut, kavandada linna kulutusi selliselt, et areng ja majandustegevus oleksid 

jätkusuutlikud ning vastavuses nii linna kui riigi õigusaktidega kehtestatud nõuetega. See tagab 

linlastele ja linna koostööpartneritele kindlustunde linna tuleviku arengutest. 

Linna ametiasutustele määratakse eelarvestrateegia alusel kulude piirmäärad järgmiste aastate 

kulutuste kavandamiseks. Reitinguagentuurid ja krediidiasutused saavad linna eelarvestrateegiast 

lähteandmeid linna finantsvõimekuse hindamiseks. Linnale omistatud krediidireitingust sõltuvad 

oluliselt võõrvahendite kaasamise tingimused ja linna finantskulud. Valitsusasutused kasutavad 

linna eelarvestrateegia andmeid linna finantsmajandusliku tegevuse seireks. 

Rahandusministeerium jälgib eelarvestrateegia alusel linna ja tema arvestusüksuse võlakoormuse 

muutust, põhitegevuse tulemit ja netovõlakoormust. Avalikkus saab eelarvestrateegiast teavet linna 

arengusuundade ja -võimaluste kohta, sh kavandatavate tulude, kulude, investeeringute, 

võlakohustuste muutuse jm kohta. 

Tallinna eelarvestrateegia 2015–2018 on otseses seoses Tallinna arengukavaga aastateks 2014–

2020, sest arengukava elluviimine saab toimuda üksnes vastavuses eelarvestrateegiaga. Kuna 

Tallinna arengukavas on arvesse võetud nii linna valdkondlikke arengukavasid kui ka linnaosade 

arengukavasid, on eelarvestrateegial seos ka nende arengudokumentidega. 

Linna eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal – täpsustatakse nelja eelseisva aasta kavasid ning 

täiendatakse seda vähemalt ühe aasta prognoosi võrra. Nii kohandatakse pidevalt linna keskpika 

perioodi plaane vastavalt muutustele majanduses, õiguskeskkonnas ja linna arengueesmärkides. 

Tallinna eelarvestrateegia koostamise õiguslikud alused 

Esimene eelarvestrateegia ülesannet täitev dokument Tallinna linnas koostati ja esitati Tallinna 

linnavolikogule (edaspidi linnavolikogu) kinnitamiseks 2001. aastal. Strateegia koostamise 

kohustuse ja sisunõuded määras linnvolikogu Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja 

täitmise korraga ning need on ära toodud ka Tallinna arengudokumentide menetlemise korras. 

Tallinna arengudokumentide menetlemise kord sätestab, et eelarvestrateegias esitatakse: linna 

eelarvepoliitilised põhimõtted; linna majandusliku olukorra analüüs ja prognoos; linna tulude 

prognoosid ja kavandatavate kulude ning investeeringute mahud, lähtudes linna strateegilistest 

eesmärkidest keskpikas perspektiivis; linna laenustrateegia põhisuunad; ülevaade linna osalusega 

äriühingutest ning linna osalusel asutatud sihtasutustest ja mittetulundusühingutest; muu linna 

finantsjuhtimiseks oluline informatsioon. 

1. jaanuaril 2011 jõustus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS), 

millega kehtestati eelarvestrateegia koostamise kohustus kõigile kohaliku omavalitsuse üksustele. 

KOFSi eelarvestrateegiat käsitlevate sätete koostamisel lähtuti olulises osas Tallinna linnas 

toimivatest tegevuspõhimõtetest. Nimetatud põhimõtteid täiendati lähtuvalt riigi 

aruandlusvajadusest. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/425062013041
https://www.riigiteataja.ee/akt/425062013041
https://riigiteataja.ee/akt/682889?tegevus=salvesta-link
https://riigiteataja.ee/akt/682889?tegevus=salvesta-link
https://www.riigiteataja.ee/akt/13284234
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014042
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Vastavalt KOFSi § 20 lõikele 1 koostatakse eelarvestrateegia arengukavas püstitatud eesmärkide 

saavutamiseks. Eelarvestrateegias tuleb esitada kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku 

olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks, samuti eelarvestrateegia vastuvõtmisele 

eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta eeldatavad ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad 

põhitegevuse kulud, olulisemad tegevused investeeringute osas, investeeringute kogumaksumuse 

prognoos ja võimalikud finantseerimisallikad, eeldatav finantseerimistegevuse maht ning 

likviidsete varade muutus, informatsioon eelarvestrateegia perioodiks kavandatavatest kohalike 

maksude ja maamaksu muudatustest. Lisaks kohaliku omavalitsuse üksuse enda andmestikule 

peab seaduse kohaselt eelarvestrateegias andma ülevaate ka kohaliku omavalitsuse üksuse ja 

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

põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks. Samuti kohaliku omavalitsuse 

üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse
2
 põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus 

eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks 

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

lisaks avaldada ka muud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise korraldamiseks olulist 

informatsiooni. 

Käesolevas eelarvestrateegias on täidetud kõik KOFSist tulenevad sisunõuded, täiendades neid 

andmestikuga mis on oluliselt vajalik mõistmaks linna eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi 

nende eesmärkide saavutamiseks ning täitmaks linna õigusaktidest tulenevaid sisunõudeid. 

Linna majandusliku olukorra analüüs 

Rahvastik 

Tallinna linn on Eesti suurim omavalitsusüksus, kus rahvastikuregistri andmeil elas 2014. aasta 

alguse seisuga 429 899 inimest. Tallinnas elab 31,7% Eesti elanikkonnast. Viimastel aastatel on 

linlaste arv hüppeliselt kasvanud, ainuüksi 2013. aastal suurenes linna elanikkond 10 069 inimese 

võrra ehk 2,4%. 

Tallinna elanikkond kasvab paljuski ka tänu sellele, et linn on suutnud tagada heal tasemel 

avalikud teenused, linn soodustab ja toetab uute töökohtade loomist ja elamuehitust. Paranenud 

elukeskkond ja heal tasemel linna teenused suurendavad Tallinna linna atraktiivsust eeskätt nende 

kohalike omavalitsuste elanike hulgas, kus on oluliselt halvenenud avalike teenuste kättesaadavus, 

kus suletakse koole, kus kaovad töökohad ning kus ühistranspordi kasutamise võimalused on 

ebapiisavad. 

Joonis 1. Tallinna elanike arv 2012–2014 ja prognoos aastateks 2015–2018 (aasta alguse seisuga) 

 

Ehkki linlaste arvu kasv tähendab linnale ühelt poolt küll tulude kasvu, tuleb samal ajal arvestada 

ka vajadusega pakkuda suurenenud elanikkonnale vähemalt samas kvaliteedis ja mahus avalikke 

teenuseid, seda enam, et lisaks tulusaajatele registreerib end linna elanikuks ja asub linna elama ka 

üha enam reaalseid ja potentsiaalseid abivajajaid. See aga avaldab survet linna eelolevate 

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

kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute valitseva mõju all 

olevatelt üksustelt üle poole tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju 

all olevatelt üksustelt rohkem kui 10% vastava aasta põhitegevuse tuludest. 
2 kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus. 
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perioodide kulutustele. Linna uute elamupiirkondade rajamisega ning elamumaa tihendamisega 

kaasneb vajadus ajakohastada laste päevahoidu ja koolivõrku, rajada ja rekonstrueerida 

spordirajatisi ja vabaaja veetmise kohti ning arendada teedevõrku. 

Tööealine elanikkond (vanuses 20 kuni 62 aastat) moodustab täna linlaste koguarvust ca 61% ning 

eakaid on 20%, seega on võrdluses Eesti teiste omavalitsustega Tallinna linna puhul tegemist 

suhteliselt keskmise vanuselise struktuuriga omavalitsusega. Samas kasvab rahvastikuprognoosi 

kohaselt edaspidi 65-aastaste ja vanemate osakaal rahvastikust, mis toob kaasa suurema nõudluse 

hoolekande-, meditsiini- ja muude nimetatud vanuserühmale vajalike teenuste järele. 

Joonis 2. Tallinna elanike vanuseline struktuur 2014. aasta alguses 

 

Ettevõtluskeskkond ja tööhõive 

Eesti sisemajanduse kogutoodangust annab Tallinn ligi 49%, koos pealinnaregiooniga aga ca 60%. 

Ühe tallinlase kohta moodustab sisemajanduse kogutoodang ligi 23 tuhat eurot aastas, mis on 

ligi 60% kõrgem Eesti keskmisest tasemest. 

2013. aastal oli Tallinnas majandustegevuse registrisse kantud 48,2 tuhat ettevõtet, mis moodustab 

42,7% Eestis registreeritud ettevõtete arvust. Tallinna ettevõtetest enamus on väikesed 

alla 10 töötajaga ettevõtted. 

Joonis 3. Tallinna ettevõtluse valdkondlik struktuur 2013. aastal 

 
Tallinna majanduskeskkonna jätkusuutlik areng eeldab, et linna ettevõtluse arendamisele suunatud 

meetmed toetaksid eeskätt ümberorienteerumist teadusmahukamale tootmisele, soodustaksid 

suuremat lisandväärtust loovate töökohtade loomist ning aitaksid kaasa täiend- ja ümberõppe 

võimaluste pakkumisele. Panustamine täiend- ja ümberõppesse on oluline eeskätt seetõttu, et täna 

riigisisese migratsiooniga Tallinna saabuv tööjõud siirdub enam teenindussfääri, samas kui 

olemasolevatel ettevõtetel on tulenevalt väljarändest ja konkurentsist kõrgema palgatasemega 

riikidega üha raskem leida oskustöölisi ja insener-tehnilist personali. 
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Innovaatiliste algatuste elluviimiseks toetab linn ettevõtlusinkubaatorite tegevust. Eeskätt 

tööstuslikule tootmisele soodsate tingimuste loomiseks on linn rajanud Tondiraba, Betooni ja 

Suur-Sõjamäe tööstuspargid, kus rajatakse kinnistutele vajalikud tehnovõrgud ning seejärel 

müüakse need äriettevõtetele tootmishoonete rajamise eesmärgil või sõlmitakse hoonestusõiguse 

lepingud hilisema väljaostu õigusega. Lisaks on linn äriettevõtete ja muude institutsioonide 

taotluste alusel kehtestanud detailplaneeringuid tööstus- ja tehnoparkide rajamiseks. Selle 

tulemusena on juba tekkinud unikaalsed piirkondlikud keskused, kus toimib üha enam 

klastriarendus. Suuremad keskused on Tallinna Teaduspark Tehnopol ja Tehnopolis Ülemiste 

City. Ka Tallinna lähiümbrusesse on rajatud järjest uusi tööstusparke (Tänassilma, Jüri, Rae, 

Mõigu, Maardu, Iru jt). 

Tallinna linnas paiknevad ettevõtted on oluliseks tööandjaks pealinnaga piirnevate valdade ning 

üha enam ka paljude teiste Eesti omavalitsuste elanikele. Kümned tuhanded linna ja lähivaldade 

elanikud siirduvad igapäevaselt tööle naabervalda/linna. Selle tulemusena on Tallinn üha enam 

põimunud lähivaldadega ning majandustegevuse ja tööhõive mõttes kasutatakse üha enam mõistet 

pealinnaregioon. See eeldab jätkuvat koostöö tihendamist lähivaldadega teede ja tehnovõrkude 

rajamisel ning hariduse ja ühistranspordi korraldamisel. 

Linna majanduslik hetkeseis 

Linna krediidivõimekust hindas 2013. aastal reitinguagentuur Fitch, kes omistas linnale 

kõrgetasemelise krediidireitingu tasemel A stabiilse väljavaatega. 

Reitingu määramisel on reitinguagentuurid läbi aastate positiivsena välja toonud mitmeid 

faktoreid, millest olulisemad on: 

 linna kõrgetasemeline finantshaldus; 

 linna piisavalt suur põhitegevuse tulem, mis katab laenu teenindamise kulud; 

 mõõdukas otsene võlakoormus. 

Reitinguagentuurid märgivad oma raportites põhiliste ohuteguritena linnale järgmist: 

 linna vähene finantsautonoomia ehk ebapiisav võimekus ja vähene paindlikkus kujundada 

iseseisvalt oma tulubaasi; 

 üksikisiku tulumaksu suur osakaal linna kogutuludes, mis üldise majanduskeskkonna 

halvenemisel võib oluliselt mõjutada linna tulusid ning seeläbi halvendada linna suutlikkust 

pakkuda avalikke teenuseid ning teenindada linna võlakohustusi. 

Reitinguagentuurid rõhutavad ka positiivse põhitegevuse tulemi (s.o põhitegevuse tulude ja kulude 

vahe enne amortisatsiooni) olemasolu olulisust vähemalt mahus, mis võimaldab katta laenude 

teenindamise kulud. Perioodil 2008–2014 on linn seda soovitust suutnud jätkuvalt järgida. 

Joonis 4. Tallinna linna põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud aastatel 2008–2014 (tuhat eurot) 

 

Linna auditeeritud 2013. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kohaselt (auditeerija 

Ernst & Young Baltic AS) oli linna konsolideerimisgrupi (s.o linn koos valitseva mõju all oleva 8 

äriühingu, 15 sihtasutuse ja 1 mittetulundusühinguga) bilansimaht käesoleva aasta alguse seisuga 

1332 miljonit eurot. Konsolideerimisgrupi põhitegevuse tulud olid 2013. aastal 584 miljonit eurot, 

põhitegevuse kulud 544 miljonit eurot ning põhitegevuse tulem 40 miljonit eurot. 
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Linna arvestusüksuse põhitegevuse tulud olid 2013. aastal 577 miljonit eurot, põhitegevuse kulud 

539 miljonit eurot ning põhitegevuse tulem 38 miljonit eurot. 

2013. aasta lõpetasid linna arvestusüksusesse kuuluvad linna konsolideerimisgrupi üksused 

järgmiste tulemustega: 

Tabel 1. Linna arvestusüksusesse kuuluvate üksuste majandusnäitajad 2013. aastal (tuhat eurot). 

Arvestusüksusesse kuuluv üksus Põhitegevuse 

  tulud kulud tulem 

Tallinna linn 432 400 405 314 27 086 

Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla 73 032 70 874 2 158 

Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla 44 636 41 526 3 110 

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla 21 544 19 516 2 028 

Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühing 657 684 -27 

Sihtasutus Lutreola 64 37 27 

Sihtasutus Õpilasmalev 361 340 21 

Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus 80 112 -32 

Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid 315 785 -470 

Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel 715 761 -46 

Sihtasutus Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus 170 46 124 

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus 204 193 11 

Sihtasutus Tallinna Televisioon 3 082 3 009 73 

Sihtasutus Tallinna Vene Muuseum 112 113 -1 

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts 52 561 48 483 4 078 

Termaki Autopargi Aktsiaselts 1 276 1 149 127 

Tallinna Linnahalli Aktsiaselts 517 453 64 

Sihtasutus Tallinna Lauluväljak 852 770 82 

Sihtasutus Vene Lütseum 30 14 16 

Sihtasutus Keskkonnakogu 14 36 -22 

Mittetulundusühing Keskkonnateenused 18 10 8 

Linna põhitegevuse tulem ehk tulem enne amortisatsiooni oli 2013. aastal 27 miljonit eurot ja 

kattis linna laenuteenindamise kulud (16,6 miljonit eurot). 

Väliskeskkond ja sellest tulenevad riskid 

Üldine majanduskeskkond ja sellest tulenevad riskid 

Tallinn koos Eestiga on osa Euroopa Liidu majandusruumist. Kuigi euroala majandusaktiivsus on 

kasvanud, on kestliku kasvu ohustavad riskid jätkuvalt suured. Kasina ekspordinõudluse tõttu võib 

tööstustoodangu kasv osutuda ka 2014. aastal prognoositust väiksemaks. Võimalik 

majanduslangus, eelarve- ja finantskriisid suuremates Euroopa Liidu riikides ja teiste meie 

suuremate kaubanduspartnerite seas avaldavad otsest mõju Eesti majandusele. Tallinna osatähtsus 

Eesti väga avatud majandusest on ligi 50% ning seetõttu omavad muutused üldises 

majanduskeskkonnas vahetut mõju ka Tallinna majanduslikule seisundile. 

Eesti majanduskasv oli 2013. aastal kvartalite viisi pidevas langustrendis. Aasta kokkuvõttes 

kasvas majandus vaid 0,8%, kusjuures kasvu allikaks oli põhiliselt eratarbimine. Sisemajanduse 

kogutoodangu kasvu tagasid põhiliselt jaekaubandus, töötlev tööstus, info ja side ning haldus- ja 

abitegevuse valdkonnad. Sisenõudluse kasv tugines suhteliselt kiirel palgatõusul ning tööhõive 

suurenemisel. 

2014. aastaks prognoosib Rahandusministeerium Eestile 2%-list majanduse reaalkasvu, mis 

tugineb sisetarbimisele ja ekspordile. Kasvu toetab kaubandus ja teenindus. Tööstustoodangu 

kasvuprognoosiks on 2014. aastal 3% ja 2015. aastal 6%. Eeldatakse et eksportiv tööstus muutub 

laiemapõhjalisemaks. Ehitussektori osa sisemajanduse kogutoodangus langeb, sest olulisi 

investeeringuid välisraha toel ei ole oodata enne 2016. aastat. Eratarbimine kasvab 2014. ja 

2015. aastal vastavalt 3,9% ja 3,8% seoses palga ja tööhõive kasvuga. Rahandusministeerium 

prognoosib keskmise palga nominaalkasvuks 2014. aastal 6,2% ning tööhõive kasvuks 0,2% 

(2015. aastal vastavalt 6,3% ja 0,3%). 
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Tabel 2. Eesti majandusnäitajad aastatel 2013–2018 (allikas Rahandusministeeriumi majandusprognoos 

07.04.2014) 

Eesti majandusnäitajad 2013–2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SKP jooksevhindades (mld €)* 18,4 19,3 20,7 22,1 23,5 24,9 

SKP nominaalkasv (%)* 5,9 4,9 6,9 6,8 6,4 6,1 

SKP püsivhindades (mld €) 12,8 13,1 13,6 14,0 14,5 15,0 

SKP reaalkasv (%)* 0,8 2,0 3,5 3,6 3,4 3,2 

Tarbijahinnaindeks (%) 2,8 1,4 2,7 2,8 2,8 2,8 

Tööhõive (tuhat inimest) 621,4 622,5 624,5 624,0 622,0 619,0 

Tööhõive muutus (%) 1,0 0,2 0,3 -0,1 -0,3 -0,5 

Tööpuuduse määr (%) 8,6 7,9 6,9 6,4 6,0 6,0 

Keskmine brutokuupalk (€) 948 1 007 1 071 1 139 1 213 1 293 

Keskmise brutopalga kasv (%) 7,8 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 

Reaalpalga muutus (%) 4,9 4,8 3,5 3,5 3,6 3,7 

Kaupade ja teenuste eksport (%) 1,8 2,4 6,0 6,5 6,7 6,7 

Eratarbimise muutus püsihindades (%) 4,2 3,9 3,8 3,3 3,2 3,1 

Valitsussektori tarbimise muutus (%) 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Jooksevkonto (% SKPst) -1,0 -1,6 -1,7 -1,9 -2,1 -2,2 

Eelarve tasakaal (% SKPst) -0,2 -0,7 -0,8 -0,7 -0,1 0,9 

Euroopa Komisjon ja OECD prognoosivad Eesti 2014. aasta majanduskasvuks vastavalt 1,9% ja 

1,2%. SEB aga alandas oma viimases analüüsis Eesti 2014. aasta majanduskasvu prognoosi 

0,5%-le. Statistikaameti esialgsetel andmetel asenduski 2014. aasta esimeses kvartalis 

majanduskasv langusega, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,9%. 

Arengud Eesti üldises majanduskeskkonnas peegelduvad otseselt Tallinna elanike tööhõives, 

palgatasemes ja siitkaudu ka linnaeelarve tulude poolel. Prognoositust väiksem majanduskasv 

piirab nii tööhõive kui keskmise palga kasvu. Näiteks vähendab tööhõive langus 1000 inimese 

võrra tulumaksutulu linna eelarves ligi 1,5 miljonit eurot aastas. Keskmise palga aeglasem kasv 

ühe protsendipunkti võrra vähendab tulumaksutulu üle 2,5 miljoni euro aastas. Seega on oluline, et 

ka piiratud majanduskasvu tingimustes säiliks linnas tööhõive ja linn suudaks tagada turvalise 

ettevõtluskeskkonna. 

Omavalitsuste rahastamissüsteem ja sellest tulenevad riskid 

Teiseks oluliseks mõjuriks linna majanduslikule seisundile ja arengule on riigi eelarve- ja 

regionaalpoliitika, millest vahetult olenevad linna eelarvelised võimalused. Eesti omavalitsuste 

rahastamissüsteemi iseloomustab äärmiselt piiratud omavalitsusüksuste finantsautonoomia, 

mistõttu nii kohalike omavalitsuste majanduslik suutlikkus, kui ka areng sõltub otseselt ja oluliselt 

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

Kahetsusväärselt on viimastel aastatel vastu võetud hulgaliselt riigi õigusakte, mis on vähendanud 

kohalike omavalitsuste tulusid ja suurendanud kulusid, samas puudub omavalitsustel ka tagatis, et 

taolist praktikat tulevikus ei jätkata. 

Võimaluse oma tulusid mõjutada saab kohalik omavalitsus kohalike maksude, maamaksu määra ja 

tasuliste teenuste tasumäärade kehtestamisega. 2013. aastal moodustasid kohalikud maksud vaid 

0,7% kohalike omavalitsuste sissetulekutest. Maamaks moodustas 2012. aastal 4,1% kohalike 

omavalitsuste sissetulekutest, 2013. aastal pärast kodualuse elamumaa ja riigi omandis oleva 

ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega maa maksuvabastuse rakendamist aga 3,9%. Kaupade ja 

teenuste müügist (omatulu tasuliste teenuste osutamisest) saadav tulu moodustas 2013. aastal 10% 

kohalike omavalitsuste sissetulekutest. Seega on kohalikel omavalitsustel võimalus mõjutada oma 

sissetulekuid vaid alla 15% ulatuses sissetulekute kogumahust. Põhilise osa eelarve sissetulekutest 

moodustavad eraldised füüsilise isiku tulumaksust ning toetused riigieelarvest ja projektipõhine 

välisrahastus. 

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

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

kohta, nendib, et teenused, mida kohalikud omavalitsused on seadusega kohustatud pakkuma, on 

enamikus sektorites, eriti pikaajaliste hooldusteenuste, peredele suunatud toetusteenuste, 

tervishoiuteenuste ning haridus- ja transporditeenuste sektoris puudulikud. Nõukogu hinnangul on 

see tingitud kohalike omavalitsuste vähesest haldussuutlikkusest ning asjaolust, et nende tulud ja 
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vastutus ei ole tasakaalus. Euroopa Liidu Nõukogu soovitas Eestil võtta ajavahemikus 2013-2014 

kasutusele vajalikud meetmed kohalike omavalitsuste tulude ja neile pandud vastutuse 

tasakaalustamiseks ning kohaliku tasandi avalike teenuste kvaliteedi tagamiseks, samas ei ole 

valitsus seni koostanud elujõulist kava kohalike omavalitsusüksuste tegevuse parandamiseks. 

Ka Riigikontrolli 2013. aasta novembris avaldatud ülevaates nenditakse, et kohalik omavalitsuse 

üksus saab toimida vaid siis kui riik tagab talle vajalikud eeldused ja garantiid. Peamine neist on 

õigus leida kohaliku elu küsimuste otsustamisel oma elanike jaoks sobivam lahendus. Võimaluse 

otsuseid teha ja neid realiseerida tagab stabiilne ja kulusid kattev tulubaas. 

Riigikontroll mainib, et Eesti omavalitsussüsteemi rahastamise puudustele on juhtinud tähelepanu 

Riigikohtu üldkogu juba oma 16.03.2010 otsusega 3-4-1-8-09, milles tunnistas põhiseadusega 

vastuolus olevaks selliste õigustloovate aktide andmata jätmise, mis: 

• sätestaksid, millised seadusega kohalikele omavalitsuse üksustele pandud kohustused on 

omavalitsuslikud ja millised riiklikud; 

• eristaksid kohaliku omavalitsusüksuse kohaliku elu küsimuste otsustamiseks ja korraldamiseks 

ette nähtud raha riiklike kohustuste täitmiseks mõeldud rahast ning näeksid ette kohalikule 

omavalitsuse üksusele seadusega pandud riiklike kohustuste rahastamise riigieelarvest. 

Riigikontrolli arvates ei ole jätkuvalt kõik ülesanded, mida kohalikud omavalitsused täidavad, 

selgelt omavalitsuslikena või riiklikena kindlaks määratud. Lisaks ülesannete eristamisele peab 

omavalitsuslike ülesannete rahastamine olema nende täitmiseks piisav. Rahaliste vahendite 

piisavuse kohta ei ole riigi tasandil tehtud ühtegi analüüsi. 

2014. aasta aprillis valminud riigi eelarvestrateegia aastateks 2015–2018 ei näe ette omavalitsuste 

tulubaasi osas sisulisi muutusi ega arenguid omavalitsuste rahastamise osas. 

Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisega seonduvad riskid 

Linna majandusarengut mõjutab ka asjaolu, et Euroopa Liidu vahendite eraldamine toimub 

tsükliliselt, vahendite taotlemise suunad, tingimused, abikõlbulikkuse kriteeriumid ja 

omafinantseeringu osatähtsus selgub alles eelarveperioodi esimese aasta lõpuks või teise alguseks. 

Seoses asjaoluga, et Euroopa Liidu uue eelarveperioodi 2014–2020 vahendite rakendumine 

käivitub märkimisväärses mahus alles 2016. aastast, langeb oluliselt investeeringute osakaal 

valitsussektori kuludest. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt langeb seetõttu valitsussektori 

investeeringute maht riigi kogukuludest 2008–2012. aastate 11–14%-lt 7–8%-le perioodil 2014–

2017. Sama trend toimub ka kohalike omavalitsuste investeerimistegevuses, kus välisrahastuse 

osatähtsus paaril järgneval aastal väheneb. Riigi ja kohalike omavalitsuste piiratud 

investeerimisvõime tõttu väheneb lähiaastatel ehitussektori tööde maht ning ehitusettevõtted on 

sunnitud töötajaid koondama. See omakorda mõjutab negatiivselt nii riigieelarve kui kohalike 

omavalitsuste maksutulusid. 

Linna arengut mõjutavaid riske on täiendavalt käsitletud ka Tallinna arengukava 2014–2020 

punktis 6 „Arengukavas püstitatud peaeesmärkide elluviimisega seotud peamised riskid ja nende 

maandamise võimalused”. 

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

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

lähtuvad printsiibist, et linna finantshaldus on usaldusväärne, seadusest ning linna õigusaktidest 

tulenevatele nõuetele vastav ning linna eelarvepoliitika on jätkusuutlik ning tõhus. 

Linna eelarvepoliitilised eesmärgid on: 

 tagada linna eelarve positiivne põhitegevuse tulem vähemalt mahus, mis võimaldab katta 

laenude teenindamise kulud; 

 hoida linna otsene võlakoormus mõõdukal tasemel; 

 tagada ja säilitada piisav likviidsus. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/425062013041
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Eesmärk tagada positiivne põhitegevuse tulem 

KOFSi § 33 lõike 2 alusel peab kohaliku omavalitsuse üksuse põhitegevuse tulemi lubatav väärtus 

aruandeaasta lõpu seisuga olema null või positiivne. 

Tallinna eelarvepoliitiline eesmärk on juba aastaid olnud hoida põhitegevuse tulem, so 

põhitegevuse tulude ja kulude vahe enne amortisatsiooni positiivne mahus, mis võimaldab 

katta vähemalt laenude teenindamise kulud. Piisava tegevustulemi olemasolu kriitilisust on 

rõhutanud ka linnale krediidireitingut väljastavad reitinguagentuurid. 

KOFSi metoodika järgi arvestatav linna põhitegevuse tulem on kogu strateegiaga hõlmatud 

perioodil püsivalt positiivne ning katab ära ka laenude teenindamise kulud. Põhitegevuse tulem 

kasvab prognoosi kohaselt 2014. aastaks kavandatud 38,3 miljonilt eurolt 2018. aasta lõpuks 

55,5 miljoni eurole. 

Eelarvestrateegias käsitletaval perioodil on täiendavaks eesmärgiks hoida põhitegevuse kulude 

kasvuprotsenti alla põhitegevuse tulude kasvuprotsenti. Taoline lähenemine võimaldab linnal 

lisaks laenude teenindamise kuludele panustada senisest enam vahendeid põhivara soetamiseks ja 

rekonstrueerimiseks. 

Joonis 5. Tallinna linna põhitegevuse tulem ja laenude teenindamise kulud 2013–2018 (tuhat eurot) 

 

Vaatamata positiivsele põhitegevuse tulemile jääb eelarve tulem peale investeerimistegevust siiski 

negatiivseks. Eelarve tulemit mõjutab eelkõige strateegia perioodiks kavandatav põhivara soetuste 

maht ehk linna investeerimisvajadus. Negatiivne eelarve tulem iseloomustab asjaolu, et linnal ei 

ole piisavalt vahendeid kavandatud investeerimisvajaduse katmiseks, mistõttu nähakse ka 

eeloleval perioodil investeerimistegevuseks vajalike kulutuste katteks võõrvahendite kaasamist 

mahus 25–30 miljonit eurot aastas. 

Eesmärk hoida linna otsene võlakoormus mõõdukal tasemel 

Linna eelarvepoliitiliseks eesmärgiks on ka otsese võlakoormuse hoidmine mõõdukal tasemel. 

KOFS seab võlakohustuste võtmise piirangud nii omavalitsusüksusele kui ka temast sõltuvatele 

üksustele. Netovõlakoormuse arvestuse aluseks on bilansiliste kohustuste
3
 suuruse ja likviidsete 

varade
4
 kogusumma vahe. Netovõlakoormus võib iga aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud 

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

sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse 

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

netovõlakoormus ulatuda kuni 60%-ni vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. 

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

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

kord”. 

KOFSi kohaselt võetakse netovõlakoormuse arvestusse mitte ainult otsesed laenukohustused (st 

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

                                                 
3 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus § 34 lg 2 
4 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus § 36 lg 1–2 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Põhitegevuse tulem Laenu teenindamise kulud

https://www.riigiteataja.ee/akt/KOFS
https://www.riigiteataja.ee/akt/KOFS


 9 

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

saadud toetuste tagasimakse kohustused, toetusteks saadud ettemaksed, toetuste andmise 

kohustused, pikaajalised võlad tarnijatele, teenuste kontsessioonikokkulepetest tekkivad 

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

eelnimetatud bilansilistele võlakohustustele võetakse netovõlakoormuses arvesse ka bilansiväliselt 

kajastatud järgmiste perioodide rendikohustused mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest 

mittekatkestatava perioodiga üle ühe aasta. 

Linna võlakohustustest suurima osa moodustavad investeeringute katteks võetud pikaajalised 

laenud ja emiteeritud võlakirjad. 

Linna netovõlakoormus oli 2013. aasta lõpu seisuga 221 miljonit eurot ning see kasvab tulenevalt 

prognoositavast eelarve mahu kasvust 2018. aasta lõpuks 289 miljoni euroni. Netovõlakoormuse 

määr oli 2013. aasta lõpu seisuga 51% ning see tõuseb strateegiaga hõlmatud perioodi lõpuks 

eeldatavalt 54,1%-ni. 

Tallinna linna poolt võetud laenud ja emiteeritud võlakirjad on tähtajaga 10 kuni 20 aastat. Ujuva 

intressiga võlakohustuste intressibaasiks on 3 ja 6 kuu Euribor, millele lisanduvad lepingus 

sätestatud riskimarginaalid. Fikseeritud intressimääraga on linnal emiteeritud üks võlakiri 

tähtajaga 20 aastat. 

Soodsa pikaajalise võõrkapitali tagamiseks sõlmis linn 2012. aastal laenulepingu Euroopa 

Investeerimispangaga mahus kuni 66,8 miljonit eurot, millest seisuga 01.05.2014 on kasutatud 

45 miljonit eurot. Linn võib laenu välja võtta kuni 2014. aasta lõpuni ning laenu arvelt 

finantseeritavad investeeringute projektid peavad olema lõpule viidud 2016. aasta lõpuks. 

Tallinna linnal on kavas eelarvestrateegiaga hõlmataval perioodil võõrkapitali kaasamisel lähtuda 

järgmistest põhimõtetest: 

• võõrkapitali kaasatakse vajadusel üksnes investeerimisprojektide finantseerimise tagamiseks; 

• uusi kontsessioonikokkuleppeid ja kapitalirendilepinguid ei sõlmita; 

• linna laenutegevus viiakse võimalusel projektipõhisemaks, kaasates soodsamat pikaajalist 

kapitali välisprojektide omafinantseerimise tagamiseks selleks ettenähtud institutsioonidelt 

(Euroopa Investeerimispank, Põhjamaade Investeerimispank jt); 

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

laenuteenindamise võime; 

• vajadusel refinantseeritakse olemasolevaid võlakohustusi, et tagada laenumaksete stabiilsus ja 

võlakohustuste teenindamise kulude kokkuhoid; 

• intressiriski maandamiseks fikseeritakse vajadusel intressid kuni 75% ulatuses linna 

laenuportfellist. 

Linna arvestusüksuse võlakoormus 

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

Keskhaigla, Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts. 

Eelarvestrateegias käsitletaval perioodil on oma investeerimistegevuse katteks võõrvahendeid 

kavandanud kasutada (sh nii laenu kui ka kapitalirenti) nii Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla, 

Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla, Sihtasutus Tallinna Lastehaigla kui ka Tallinna 

Linnatranspordi Aktsiaselts. 

Linna arvestusüksuse netovõlakoormus oli 2013. aasta lõpu seisuga 275,3 miljonit eurot ning see 

kasvab prognoositavalt 2018. aasta lõpuks 338,2 miljoni euroni. Netovõlakoormuse määr oli 

2013. aasta lõpu seisuga 47,7% ning see langeb oodatavalt strateegiaga hõlmatud perioodi lõpuks 

46,1%-ni. 
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Joonis 6. Linna ja linna arvestusüksuse võlakoormus (tuhat eurot) ning netovõlakoormus (%) aastatel 2013–

2018  

 

Tabel 3. Linna põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus aastatel 2013–2018 (KOFSi-järgne, tuhat eurot) 

Netovõlakoormus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Põhitegevuse tulud (+) 432 400 461 367 477 082 496 253 514 502 534 168 

Maksutulud 299 099 324 474 340 450 356 950 374 450 393 450 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 57 680 57 536 58 577 59 364 59 724 60 088 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 73 697 77 858 76 727 78 611 79 000 79 300 

Muud tegevustulud 1 924 1 499 1 328 1 328 1 328 1 329 

Põhitegevuse kulud (-) 405 314 423 100 440 924 453 957 466 127 478 619 

Antavad toetused tegevuskuludeks 83 042 79 947 83 000 87 000 90 200 92 300 

Muud tegevuskulud 322 272 339 556 353 271 362 216 371 186 381 578 

Reservid 0 3 598 4 653 4 741 4 741 4 741 

PÕHITEGEVUSE TULEM 27 086 38 267 36 158 42 296 48 375 55 549 

Investeerimistegevus -50 713 -59 885 -41 767 -50 396 -57 329 -64 752 

Põhivara müük (+) 5 617 4 092 2 174 2 454 2 346 3 858 

Põhivara soetus (-) 80 805 56 649 47 931 78 618 86 018 94 518 

Saadav sihtfinantseerimine (+) 29 661 5 422 9 918 26 918 27 918 27 918 

Antav sihtfinantseerimine (-) 14 711 9 686 3 178    

Aktsiakapitali vähendamine (+) 9 832      

Osaluste soetus (-) 

 

100     

Finantstulud (+) 6 119 6 396 6 350 8 400 8 400 8 400 

Finantskulud (-) 6 427 9 361 9 100 9 550 9 975 10 410 

EELARVE TULEM -23 627 -21 618 -5 609 -8 099 -8 955 -9 204 

Finantseerimistegevus 19 340 20 386 9 406 11 306 11 918 11 968 

Kohustuste võtmine (+) 35 000 38 000 30 000 25 000 25 000 25 000 

Kohustuste tasumine (-) -15 660 -17 614 -20 594 -13 694 -13 082 -13 032 

Likviidsete varade muutus -7 347 -3 537 2 640 2 656 2 663 2 614 

Likviidsete varade jääk 25 079 21 542 21 582 21 638 21 702 21 716 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus -3 061 -2 304 -1 158 -550 -300 -150 

Võlakohustused aasta lõpuks 245 757 266 142 275 549 286 855 298 773 310 741 

sh laenukohustused 239 597 259 982 269 389 280 694 292 612 304 580 

Netovõlakoormus 220 678 244 600 253 967 265 216 277 071 289 025 

Netovõlakoormus % 51,0 53,0 53,2 53,4 53,9 54,1 

Tabel 4. Linna arvestusüksuse põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus aastatel 2013–2018 (KOFSi-järgne, tuhat 

eurot) 

Netovõlakoormus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Põhitegevuse tulud kokku (+) 577 465 618 486 643 268 672 647 702 749 734 195 

Põhitegevuse kulud kokku (+) 539 054 566 819 593 846 617 509 641 491 664 801 

Põhitegevustulem 38 411 51 668 49 422 55 138 61 258 69 393 

Investeerimistegevus kokku (+/-) -77 679 -78 521 -56 816 -65 923 -68 661 -75 402 

Eelarve tulem -39 268 -26 853 -7 394 -10 785 -7 403 -6 009 

Finantseerimistegevus (-/+) 27 153 22 541 11 180 13 482 11 022 10 077 
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Netovõlakoormus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nõuete ja kohustuste saldo muutus -3 061 -2 304 -1 158 -550 -300 -150 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 

vähenemine) 

-15 176 -6 617 2 628 2 147 3 319 3 918 

Likviidsete varade suunamata jääk aasta 

lõpuks 

32 809 26 192 28 820 30 967 34 286 38 204 

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 308 144 330 685 341 864 355 346 366 369 376 445 

Netovõlakoormus (eurodes) 275 335 304 492 313 044 324 380 332 083 338 242 

Netovõlakoormus (%) 47,7 49,2 48,7 48,2 47,3 46,1 

Eesmärk tagada ja säilitada piisav likviidsus 

Oluliseks eelarvepoliitiliseks eesmärgiks on ka piisava likviidsuse säilitamine. Linna haldus-, 

investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood peavad tagama, et linnal oleks 

jooksvalt piisavalt vabu rahalisi vahendeid oma kohustuste õigeaegseks täitmiseks. Linna 

likviidsuse juhtimisel on eesmärgiks seatud vajalikul tasemel likviidsuspuhvri olemasolu, mis 

tagaks katte vähemalt linna asutuste planeeritud kahe nädala väljamaksetele. Sellest eesmärgist 

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

perioodil. Lühiajalise ehk aastasisese likviidsuse juhtimisel kaasab linn vajadusel lühiajalist 

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

Viimasel paaril aastal ei ole linn jooksvalt kulutuste rahastamiseks lühiajalist krediiti vajanud ega 

kasutanud. Eelarvestrateegias käsitletaval perioodil jääb linna likviidsete varade jääk stabiilselt 

vahemikku vähemalt 21–22 miljonit eurot. 

Joonis 7. Linna rahaliste vahendite jääk aasta lõpuks perioodil 2013–2018 (tuhat eurot) 

 

Prognoosid aastateks 2015–2018 

Linna tulud 

Eelarvestrateegias käsitletava perioodi tulude planeerimisel on lähtutud Rahandusministeeriumi 

ning finantsinstitutsioonide poolt koostatud majandusprognoosidest, riigi eelarvestrateegias 

aastateks 2015–2017 sätestatud lähtekohtadest ning Euroopa Liidu 2014–2020 eelarveperioodil 

kavandatud struktuuritoetustest Eestile. 

Linna tuludest moodustavad suurima osa maksutulud, nende osatähtsus aastatel 2015–2018 on 

vahemikus 67–69%. Riiklike maksude osatähtsus linnaeelarve tuludest on 66–67%, sh üksikisiku 

tulumaksul 61–63%. Kohalike maksude osatähtsus on vaid 1,7–1,9%. Riigieelarvelised toetused ja 

välisrahastus moodustab linnaeelarve tuludest 17–19% ning tulu kaupade ja teenuste müügist 10–

12%. 
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Joonis 8. Linna tulude struktuur 2015. aastal 

 

Joonis 9. Linna tulud 2013–2018 (tuhat eurot) 

 

Tulumaks 

Tulumaks on linnaeelarve kõige olulisem tululiik ning järgnevate aastate tulud kasvavadki 

eelkõige tulumaksutulu arvelt. 

Tulumaksutulu sõltub eelkõige: 

 tulu saavate inimeste arvust; 

 sissetulekute suurusest; 

 tulumaksu eraldamise määrast kohalikele omavalitsusüksustele. 

Tulu saavate inimeste arv sõltub linna elanike arvust, elanikkonna vanuselisest struktuurist ja 

tööhõivest. 

Joonis 10. Tallinna elanikkonna sotsiaalne struktuur 2014. aasta alguses 

 
* muude all käsitletakse kõrgkoolide ja kutsekoolide õpilasi, ajutiselt välismaal viibivaid isikuid (registreeritud rahvastikuregistris 

Tallinna aadressil), tööturul mitteaktiivseid isikuid jne. 

Tallinna rahvastikuregistrijärgne elanike arv oli 2014. aasta alguses 429,9 tuhat inimest, kasvades 

aastaga 10 tuhande inimese võrra. Kuigi tööealisi inimesi oli Tallinnas üle 263 tuhande inimese, 

Riiklikud maksud 

67,2% 
Kohalikud maksud 

2,0% 

Kaupade ja 

teenuste müük 

11,8% 

Toetused riigieelarvest 

15,6% 

Välisrahastus 

1,4% 

Muud tulud 

2,0% 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Riiklikud maksud Kohalikud maksud Kaupade ja teenuste müük

Toetused riigieelarvest Välisrahastus Muud tulud

Lapsed koolieelsetes 

lasteasutustes 

5,5% Üldharidus-koolide 

õpilased 

10,0% 

Tulu saanud isikud 

42,9% 

Pensionärid 

25,2% 

Registreeritud töötud 

2,2% Muud* 

14,2% 



 13 

siis nendest vaid 184,2 tuhat inimest said Maksu- ja Tolliameti andmetel 2013. aastal Eesti 

tööandjatelt pidevalt deklareeritavat tulu. Tulu deklareerinud inimestest 178,2 tuhat inimest said ka 

tulumaksuga maksustavat tulu. Tööeas inimestest paljud veel õpivad, töötavad välisriikides või on 

tööalaselt mitteaktiivsed. Ehk teisisõnu, tulumaksu maksjaid oli Tallinna elanike koguarvust 

vaid 41,8%. 2013. aastal oli maksustatav tulu ühe tulu saaja kohta 12 101 eurot aastas ning 

Tallinna linna eelarvesse kantud tulumaks ühe tulu saaja kohta 1415 eurot aastas. 

Tulu saanud inimeste arv kasvas 2013. aastal 2012. aastaga võrreldes 2,7 tuhande inimese võrra 

ning nende poolt deklareeritud tulu 5,9%. 2014. aasta alguse andmete põhjal võib eeldada, et 

2014. aastal kasvab tulu saajate arv Tallinnas ca 6 tuhande inimese võrra. Järgnevatel aastatel aga 

kasv oluliselt aeglustub. 

Eelarvestrateegia koostamisel on aluseks võetud alltoodud Tallinna elanike ja tulu saajate arvu 

kasvu prognoos: 

Joonis 11. Tallinna elanike ja tulu saajate arv 2012–2018 

 

Eelarvestrateegias käsitletaval perioodil on tulumaksu prognoosi koostamisel lähtutud järgmistest 

eeldusest: 

 Maksu- ja Tolliametis tulu deklareerivate inimeste aasta keskmine arv on ca 190 tuhat inimest; 

 keskmine palk ja muud deklareeritavad tulud kasvavad vähemalt 5% aastas; 

 kohalikele omavalitsusüksustele eraldatava tulumaksu eraldamise määr on 11,6% 

maksustatavast tulust. 

Väljakutsed tulumaksu tulu suurendamiseks on: 

 potentsiaalselt Eestist lahkuvatele inimestele töö ja elutingimuste pakkumine välismaa asemel 

Tallinna linnas. Iga töötav elanik suurendab linnaeelarve tulu ligi 1500 eurot aastas.  

 tööhõive suurendamine ning suuremat lisandväärtust loovate töökohtade loomise toetamine. 

Keskmise palga kasv ühe protsendipunkti võrra suurendab linnaeelarve tulu enam kui 2,5 miljonit 

eurot aastas. 

Maamaks 

Maamaksutulu moodustab linnaeelarve tuludest 4,9–5,6%. 

Maamaksutulu sõltub: 

 maksustatava maa pindalast; 

 maa maksustamishinnast; 

 maamaksu määrast. 

Maksustatava maa suurus sõltub reformimata riigimaa munitsipaliseerimisest, maa 

kasutuselevõtust, ümberkruntimistest, maksuvabastustest jm. 

Maa maksustamishind sõltub hinnatsoonist, maa sihtotstarbest ja lubatud ehitusõiguse pindalast. 

Tallinnas on alates 2012. aastast maamaksumäär analoogiliselt paljude Tallinna lähivaldadega 

2,5% maa maksustamishinnast aastas. Nimetatud maksumäär jääb kehtima kogu eelarvestrateegias 

käsitletaval perioodil. 
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Maamaksu tulu pikemaajalisele prognoosimisele võivad mõju avaldada mitmed kavandatavad 

seaduse muudatused: 

 Eesti Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt 2014. aasta märtsis sõlmitud 

koalitsioonilepingus on kavas üle minna maa korraliselt hindamiselt maa reaalajas hindamisele, 

mille tulemusena maa maksustamishind kujuneb igapäevaselt vabal turul tehtud tehingute alusel; 

 Riigikogus menetletav maamaksuseaduse muutmise seaduse (558 SE) eelnõu, mille alusel riigi 

omandis olev reformimata maa muudetakse maksustamisel sihtotstarbelisest maast sihtotstarbeta 

maaks, mille maksustamishind on madalam; 

 Riigikogusse on esitatud maamaksuseaduse muutmise eelnõu (596 SE), mis laiendaks 

2015. aastast kodualuse maa 0,15 ha maamaksuvabastust kõigile kaasomanikele ning 

liitsihtotstarbega maale, mille üheks sihtotstarbeks on elamumaa. 

Käesolevas eelarvestrateegias on arvestatud, et 2015. aastal rakenduvad seaduseelnõus 558 SE 

toodud maksusoodustused, mis vähendavad linnaeelarves maamaksutulu 200 tuhat eurot aastas. 

Eelarvestrateegia koostamise seisuga ei olnud riigil kavas maksutulu vähenemist kompenseerida. 

Kohalikud maksud 

Kohalikud maksud moodustavad linna tuludest vaid 1,7–1,9% ning nende osatähtsus aastatega 

väheneb, andes linnaeelarvesse tulusid iga strateegiaperioodi aastal vaid veidi üle 9 miljoni euro. 

Tallinnas rakendatakse kohalike maksude seaduse alusel järgmisi kohalikke makse: 

 reklaamimaks; 

 teede ja tänavate sulgemise maks; 

 parkimistasu. 

Reklaamimaks moodustab 0,5–0,6%, teede ja tänavate sulgemise maks 0,1–0,2% ning 

parkimistasu 1,0–1,2% linnaeelarve tuludest. Kohalike maksude prognoosid on koostatud 

kehtivatest maksumääradest lähtuvalt. 

Kohalike maksude laiem rakendatus eeldab riigipoolset kohalike maksude seaduse täiendamist. 

Kaupade ja teenuste müük 

Linna majandustegevusest ehk kaupade ja teenuste müügist teenitav tulu jääb püsima tasemele 58–

60 miljonit eurot aastas, mis moodustab linnaeelarve tuludest 11–12%. Kuigi absoluutsummades 

on kavandatud mõningast tõusutrendi, nimetatud tulude osatähtsus linna tuludes siiski langeb. 

Väljakutsed omatulude suurendamiseks on: 

 selgitada välja sihtrühmad ja teostada nende vajaduste analüüs, selleks et pikemaajalises 

raamistikus paremini kavandada linna asutuste poolt osutatavaid teenuseid, nende mahte ning 

hinnatasemeid; 

 tagada asutuste poolt osutatavate tasuliste teenuste hindade kujundamine lähtudes nõudlusest ja 

teenuse omahinnast; 

 analüüsida linna antavaid soodustusi, hinnata nende põhjendatust ning otstarbekust ja vaadata 

kriitiliselt üle soodustuste saajate sihtrühmad. 

Saadavad toetused 

Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt 

Käesolevas strateegias riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavate toetuste kasvu arvestatavas 

mahus ei kavandata ning nende osatähtsus linnaeelarve tuludest on 14–17%. 

Riigieelarvelistest toetustest enamuse moodustavad eraldised tegevuskuludeks: 

 toetusfondist hariduskuludeks, toimetulekutoetusteks, sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks, 

vajaduspõhiseks peretoetuseks jne; 

 halduslepingute alusel perekonnaseisu- ja rahvastikuregistritoimingute teostamiseks, lastekodu 

asenduskodu teenuse osutamiseks, proteeside ja ortopeediliste abivahendite soetamiseks, 

tervishoiualaste riiklike kohustuste täitmiseks jne; 

 riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu alusel Tallinna Linnateatrile palkadeks; 

 investeerimistegevuseks (üksikotsuste alusel). 
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Kuigi linnaeelarve tuludest moodustavad riigieelarvelised toetused märkimisväärse osa, on linn ise 

suur maksja riigieelarvesse. 2013. aastal maksis linn (ilma tütarettevõteteta) riigieelarvesse 

sotsiaalmaksu 42,6 miljonit eurot, käibemaksu 29,3 miljonit eurot, töötuskindlustusmakseid 

1,2 miljonit eurot jne. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts maksab ostetavalt kütuselt aktsiisi 

enam kui Tallinna linn saab riigieelarvest teehoiu vahendeid. 

Välisrahastus 

Käesolevas eelarvestrateegias on kavandatud välistoetuste mahu kasvu 2014. aasta 2 miljonilt 

eurolt 2018. aastaks 27 miljoni euroni. Euroopa Liidu uue eelarveperioodi 2014–2020 

välisrahastuse taotuste vastuvõtmine rakendusüksuste poolt algab suure tõenäosusega alles 

2014. aasta sügisel, sest Euroopa Komisjonile esitatud partnerlusleppe ja rakenduskavade alusel 

algavad käesoleva aasta kevadel alles läbirääkimised. Käesoleval ajal toimub välisrahastuse osas 

riigisiseste õigusaktide ettevalmistamine. Eesmärgiks on toetada eelkõige neid projekte, mis 

toetavad tööhõive, tootlikkuse ja ekspordi kasvu. 

Tulude prognoos aastateks 2015–2018. 

Tabel 5. Linnaeelarve tulud 2013–2018 (tuhat eurot) 

Tululiik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Maksutulud kokku 299 099 324 474 340 450 356 950 374 450 393 450 

Riiklikud maksud 290 345 314 874 330 800 347 300 364 800 383 800 

sh üksikisiku tulumaks 262 242 286 874 303 000 319 500 337 000 356 000 

maamaks 28 103 28 000 27 800 27 800 27 800 27 800 

Kohalikud maksud 8 754 9 600 9 650 9 650 9 650 9 650 

Lõivud 679 582 585 600 580 580 

Kaupade ja teenuste müük 57 001 56 955 57 992 58 764 59 144 59 508 

Muud tulud 1 379 1 171 1 001 1 001 1 001 1 002 

Kasum vara müügist 3 344 2 382 1 361 754 1 371 1 733 

sh vara müük 5 634 4 105 2 184 2 464 2 356 3 868 

müüdava vara jääkväärtus -2 281 -1 710 -813 -1 700 -975 -2 124 

vara müügi kulud -9 -13 -10 -10 -10 -10 

Muud tulud varalt 538 327 327 327 327 327 

Finantstulu 78 150 100 100 100 100 

Dividendid 6 038 6 246 6 250 8 300 8 300 8 300 

Tulud kokku (va toetused) 368 155 392 287 408 066 426 797 445 272 465 001 

Toetused 103 358 83 280 84 045 102 929 104 318 104 618 

sh riigilt jm institutsioonidelt 75 446 81 037 76 918 76 918 77 118 77 418 

välisrahastus 27 404 2 244 7 127 26 011 27 200 27 200 

muud toetused 509      

Eelarve tulud kokku 471 513 475 567 492 111 529 726 549 590 569 619 

Tegevuskulud 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on Tallinna linna kui omavalitsusüksuse 

ülesanne korraldada linnas:  

 sotsiaalabi ja -teenuseid; 

 vanurite hoolekannet;  

 noorsootööd; 

 elamu- ja kommunaalmajandust;  

 veevarustust ja kanalisatsiooni;  

 jäätmehooldust;  

 ruumilist planeerimist;  

 ühistransporti; 

 teede ja tänavate korrashoidu. 

Lisaks on linnal kohustus korraldada tema omanduses olevate koolieelsete lasteasutuste, 

põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, 

spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste 

ülalpidamist. Samuti korraldab linn muid talle seadustega pandud kohaliku elu küsimusi ja 
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lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigiorganite või kellegi 

teise pädevusse. 

Tallinna linna tegevuskuludest moodustavad: 

 75% kulud seadusest tulenevate avalike omavalitsuslike ülesannete täitmiseks; 

 25% linnavolikogu õigusaktidega reguleeritud kulud, mis on seotud ülesannetega, mida linn 

täidab, tuginedes enesekorraldusõigusele. 

Kuna teise rühma kuludest on ca 80% seotud õigusaktidest tulenevate ja lepinguliste kohustuste 

täitmise, asutuste ülalpidamise ja linnale kuuluvate ruumide majandamisega, moodustavad 

kõikidest tegevuskuludest kulud, mille suurust ja jaotust on linna juhtkonnal võimalik jooksval 

eelarveaastal operatiivselt mõjutada kõigest ca 5%. 

Joonis 12. Kulude jaotus õigusliku aluse järgi 

 

Linna tegevuskuludele on viimastel aastatel olnud iseloomulikud kaks suundumust: 

 olemasolevate teenuste kulud on kasvanud tulenevalt: 

o üldisest hinnatõusust; 

o palgasurvest; 

o sihtgruppide suuruse muutustest; 

o vajadusest suurendada teenuste kättesaadavust ja/või kvaliteeti. 

 lisandunud on uute asutuste ja teenuste kulud. 

Tegevuskulude kiire kasv võib seada ohtu linna eelarvepoliitiliste eesmärkide täitmise. Kulude 

kasvu pidurdamine eeldab: 

 linna juhtkonnalt valdkondlike prioriteetide seadmist ja järgimist keskpikal perioodil; 

 linna asutustelt säästmist ja ressursside efektiivsemat kasutamist. 

Strateegiaperioodi kulude planeerimisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest: 

 tegevuskulude kasvutempo peab üldjuhul olema väiksem tegevustulude kasvutempost; 

 tagatud peab olema avalike teenuste osutamine õigusaktides sätestatud ulatuses ja tasemel. 

Strateegiaperioodil on tegevuskulude keskmine kasv ca 3% aastas.  

Joonis 13. Tegevuskulud 2013–2018 (tuhat eurot) 

 

Tallinna linnaeelarve tegevuskuludest moodustavad suurema osa haridusvaldkonna kulud 30–31%, 

linnatranspordi kulud 18–19% ja sotsiaalhoolekande valdkonna kulud 9–10%. 
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Joonis 14. Tallinna linna tegevuskulude valdkondlik jaotus 

 

Tabel 6. Tallinna linna tegevuskulud aastatel 2013–2018 (tuhat eurot) 

Tegevuskulud 2013
5
 2014 2015 2016 2017 2018 

Valdkond 

      Linna juhtimine 1 075 1 259 1 274 1 302 1 347 1 396 

Linna tugiteenused 29 211 31 318 32 607
6
 33 331 34 373 35 460 

Haridus 99 888 107 666 115 107 117 432 120 981 124 513 

Kultuur 23 840 26 741 25 834 26 352 27 111 27 904 

Sport ja vaba aeg 11 006 10 808 11 692 11 919 12 232 12 558 

Noorsootöö 1 542 1 611 1 605 1 639 1 694 1 751 

Sotsiaalhoolekanne 30 939 31 280 31 924 32 619 33 695 34 816 

Tervishoid 2 105 2 157 2 181 2 226 2 298 2 373 

Linnamajandus 17 484 18 864 19 182 19 815 20 290 20 827 

Ettevõtluskeskkond 3 703 3 947 4 109 4 242 4 378 4 516 

Linnatransport 61 167 67 254 72 736 75 946 78 599 81 219 

Teed ja tänavad 27 476 27 074 28 045 28 650 29 643 30 685 

Heakord 7 388 7 838 7 825 7 973 8 171 8 376 

Tehnovõrgud 14 497 9 817 5 197 5 310 5 498 5 694 

Muud kommunaalkulud 1 270 1 336 1 405 1 455 1 509 1 561 

Keskkonnakaitse 1 617 1 258 1 358 1 445 1 502 1 552 

Linnaplaneerimine 2 968 3 033 3 162 3 230 3 344 3 463 

Avalik kord 3 629 3 265 3 308 3 380 3 499 3 624 

Valdkonnad kokku 340 805 356 525 368 549 378 266 390 161 402 288 

Finantskulud 2 328 5 000 5 000 5 500 6 000 6 500 

Reservfondid 3 048 5 363 4 653 4 741 4 741 4 741 

Tegevuskulud, v.a riigieelarve ja 

muude eraldiste arvelt 

346 181 366 889 378 202 388 507 400 902 413 529 

Riigi ja muude institutsioonide 

toetuste arvelt tehtavad kulud 

76 441 74 082 74 000 74 000 74 200 74 500 

Kokku kulud 422 622 440 971 452 202 462 507 475 102 488 029 

Eelarvestrateegias esitatud tegevuskulude valdkondlik prognoos aastateks 2015–2018 on aluseks 

ametiasutuste 2015. aasta eelarve projekti piirsummade määramisele. Tegevuskulude piirsummad 

kehtestatakse linnapea käskkirjaga. Eelarvepoliitilistest eesmärkidest kinnipidamise tagamiseks on 

                                                 
5
 Tegemist on tuletatud täitmisega, st võrreldavuse tagamiseks järgnevate aastatega on valdkondlikest kuludest maha 

lahutatud riigi jm institutsioonide toetuste, välisrahastuse, välisrahastusega projektide kaasfinantseerimise ning 

reservfondi eraldiste arvelt tehtavad kulud. 
6
 Aastaks 2015 lõpetatakse kogu linnaorganisatsiooni teenindamiseks ühtse raamatupidamisüksuse moodustamine, 

mille tulemusena osutab kõigile linna asutustele ning osadele linna valitseva mõju all olevatele üksustele 

finantsteenust linna raamatupidamiskeskus. Linna tugiteenuste valdkonnas on alates 2015. aastast arvestatud 

nimetatud otstarbeks ettenähtud kulutuste sisemise ümberpaigutusega ning kuni 2000 m
2
 büroopinna üüri ning 

ülalpidamise kuludega. 
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tegevuskuludeks ette nähtud piirsummat lubatud ületada üksnes täiendavalt planeeritavate 

omatulude ning välisrahastuse arvelt. 

Tallinna linn on oma 277 asutusega Eesti üks suuremaid organisatsioone. Strateegiaperioodiks 

nähakse ette vahendid olemasolevate ning 2014. ja 2015. aastal avatavate uute asutuste ja 

struktuuriüksuste (sh Tondiraba Spordikeskus, Tallinna Spordikool, Tallinna Loomaaia 

keskkonnahariduskeskus ning Tallinna Lastekodu peremajad Veerise tn 26 ja 28) tegevuskuludeks.  

Joonis 15. Linna asutuste struktuur 2014. aastal 

 

Kuna iga uue asutuse ja struktuuriüksuse tegevus toob kaasa nii tööjõu- kui ka majandamiskulude 

kasvu, tuleb enne iga uue asutuse asutamisotsuse ettepaneku tegemist analüüsida: 

 nõudlust uue asutuse poolt pakutavate teenuste järele; 

 uue asutuse majandustegevuse mõju linna eelarvele. 

Kuluefektiivsuse tagamiseks tuleb strateegiaperioodil keskenduda linna asutuste töö ja 

tegevusprotsesside tõhustamisele, eesmärgiga kasutada olemasolevaid ressursse säästlikumalt ja 

otstarbekamalt.  

Majandusliku sisu järgi on linna tegevuskuludest suurima osakaaluga tööjõukulud (39%) ja 

majandamiskulud (36%). Ülevaade tegevuskulude majanduslikust sisust on esitatud joonisel 16. 

Joonis 16. Tegevuskulude majanduslik sisu 

 

Tööjõukulud 

Tallinna linna asutustes töötab üle 12 tuhande töötaja – lasteaiaõpetajad, koolide pedagoogid, 

meditsiini-, sotsiaal-, kultuuri- ja sporditöötajad, heakorraspetsialistid jt. Töötajate arv on suurim 

haridusasutustes, moodustades linna asutuste töötajate koguarvust 68%. 

Linna palgapoliitika eesmärgiks on maksta töö väärtusel ning töötaja/teenistuja panusel põhinevat 

ja palgaturul konkurentsivõimelist palka, et tagada kvalifitseeritud ja motiveeritud personali 

värbamine ja hoidmine. Kõigi linna töötajate 1% palgatõusuks kuluks linnal üle 1 miljoni euro. 

Rahandusministeeriumi 2014. aasta kevadprognoosis eeldatakse aastatel 2014–2018 Eestis 

brutopalga 6,2–6,6% nominaalkasvu aastas. 

Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve” 

§-ga 5 anti linnavalitsusele ülesanne viia läbi linna ametiasutuste koosseisude ja teenistujate 

palgatasemete analüüs ning esitada linnavolikogule koos linna eelarvestrateegia aastateks 2015–
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2018 eelnõuga ettepanekud ametiasutuste töö tõhustamiseks, võimalusel koosseisude 

vähendamiseks ja uue, turutingimusi arvestava palgasüsteemi kehtestamiseks. 

2014. aastal alustati ametiasutuste palgasüsteemi reformimise ja koosseisude optimeerimisega, 

millega on kavas jätkata ka strateegiaperioodil. 

Õiglase ja konkurentsivõimelise palgataseme tagamiseks on kavas palkade määramisel ja 

ülevaatamisel lähtuda 2014. aastal läbiviidud teenistuskohtade hindamise tulemustest. Palgataseme 

konkurentsivõime hindamiseks kasutatakse avaliku teenistuse palgauuringu ja üldturu 

palgauuringu Tallinna ja Harjumaa andmeid. Hindamistulemustel ja palgauuringust saadaval infol 

põhinevad palgaanalüüsid on aluseks palgasüsteemi arendamisel ning annavad juhtidele vajaliku 

taustainfo põhjendatud töötasustamise otsuste tegemiseks. 

Avaliku teenistuse 2013. aasta palgauuringu tulemuste alusel on Tallinna linna teenistujate palgad 

keskmisel tasemel, kuid juhid ja tippspetsialistid on Tallinna ja Harjumaa palgaturuga võrreldes 

oluliselt madalamalt tasustatud (võrreldes üldise avaliku teenistuse mediaaniga on linna juhid 

keskmiselt -18%, keskastmejuhid, tippspetsialistid ja esmatasandi juhid keskmiselt -7% 

kuni -10%). 

Ressursside optimaalsema kasutamise ning konkurentsivõimelise töötasustamise tagamiseks tuleb: 

 koostada ühtne personalistrateegia ning turutingimusi arvestav palgapoliitika; 

 minna linnasüsteemis üle ühtseid põhimõtteid järgivale personalihaldusele; 

 töötada välja ja rakendada ühtsed töötasustamise põhimõtted, mis lähtuvad teenistuskohtade 

hindamise tulemustest ning võtavad arvesse muutusi tööjõuturul; 

 kujundada asutuste erisustest lähtuv motivatsioonisüsteem;  

 jätkata tööprotsesside tõhustamist linnas tervikuna ning korrastada linnaorganisatsiooni, 

lähtudes eesmärgist vältida dubleerivate ülesannete täitmist ning dubleerivaid ja alakoormusega 

teenistuskohti linna asutustes. 

Majandamiskulud  

Majandamiskulud koosnevad: 

 kinnistute, hoonete, ruumide, rajatiste, sõidukite ja inventari majandamiskuludest; 

 administreerimiskuludest; 

 koolituse, õppevahendite, meditsiini- ja materjalikuludest; 

 toitlustus- ja muude teenuste kuludest. 

Majandamiskuludest on suurima osakaaluga linna kinnistute, hoonete, ruumide ja rajatiste 

haldamis- ja majandamiskulud (ca 56%). 

Strateegiaperioodi kulude kavandamisel on arvestatud 2014. ja 2015. aastal avatavate uute asutuste 

ja struktuuriüksuste majandamiskuludega ning ca 3% tarbijahindade kasvuga aastas. Kuna paljud 

linna lepingulised kohustused (nt teerajatiste puhastamine, tänavavalgustus) on seotud 

tarbijahinnaindeksi muutusega, toob selle kasv kaasa ka linna poolt sõlmitud pikaajalistest 

lepingutest tulenevate kulude iga-aastase suurenemise. 

Antavad toetused 

Linna eelarves ette nähtud toetustest on suurima osakaaluga toetused ühistranspordi 

korraldamiseks (64%) ja sotsiaaltoetused (20%). 
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Joonis 17. Tallinna linna toetuste struktuur 

 
Ühistranspordi korraldamiseks antavad toetused strateegiaperioodil kasvavad. Transpordi 

ametiühingu ja Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi kollektiivlepingu järgi tõusevad Tallinna 

bussi-, trolli- ja trammijuhtide palgad taas 2015. aasta algusest. Lisaks palgatõusule kasvavad 

ühistranspordi kulud põhiliselt uute ühissõidukite soetamiseks ja infrastruktuuri parendamiseks 

tehtavate kulutuste suurenemise arvelt. 

Tallinna linna sotsiaaltoetusi iseloomustab suur universaaltoetuste (nt pensionilisa, 

kooliminekutoetus, sünnitoetus) osakaal, mistõttu on kulude kavandamisel lähtutud eeskätt 

muutustest linnaelanikkonna arvus ja struktuuris. Tulenevalt sellest, et rahvastikuprognoosi 

kohaselt kasvab edaspidi 65-aastaste ja vanemate osakaal, on aastateks 2015–2018 kavandatud 

täiendavad vahendid pensionilisa maksmiseks. Linn kaalub ka alternatiivseid vahendeid eakate 

toimetuleku tagamiseks. Lastele ja peredele määratavate toetuste planeerimisel on lähtutud 

eeldusest, et seoses pealinna elanike arvu kasvuga jääb sündide arv strateegiaperioodil 2014. aasta 

tasemele ning esmakordselt kooli minevate laste arvu kasv pidurdub prognooside kohaselt 

2017. aastal. 

Tulenevalt linna valitseva mõju all olevate üksuste arvu suurenemisest on viimasel kahel aastal 

suurenenud ka nende tegevustoetusteks eraldatavad summad. Strateegiaperioodi kuludesse on 

kavandatud nimetatud tegevustoetused lähtudes eeldusest, et nende üksuste arv ei muutu ning 

toetuste maht jääb üldjuhul 2014. aasta eelarves kavandatud tasemele. 

Linna poolt eraldatavate toetuste kasvu ohjamiseks tuleb: 

 kaaluda universaaltoetuste asendamist vajaduspõhiste sotsiaaltoetustega; 

 analüüsida antavate toetuste ja soodustuste mõjusust ning sihtgruppide tegelikke vajadusi ning 

sellest lähtuvalt kujundada ka sihtgruppidele vajalikud sotsiaalsed abimeetmed. 

Investeerimistegevus 

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

täitmiseks vajalik omada olulisel hulgal materiaalset põhivara nagu näiteks lasteaiad, koolid, teed 

ja tänavad, sotsiaal- ja kultuuriasutused jne. Sellest tuleneb ka katkematu investeerimisvajadus 

linna asutuste tegevusteks vajaliku olemasoleva taristu väärtuse säilitamiseks ja parendamiseks 

ning ka uue taristu ehitamiseks. Arvestades, et linnale kuuluv põhivara on suuremalt jaolt vajalik 

linna ülesannete täitmiseks, ei ole võimalik põhivara olemit olulisel määral enam vähendada, 

mistõttu säilib ka vajadus kulutusteks põhivara väärtuse säilitamisse. 
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Joonis 18. Tallinna linna põhivara struktuur seisuga 31.12.2013 

 

2014. aasta alguses oli linnal põhivara bilansilise maksumusega 1 104 miljonit eurot. Linna 

bilansis on käesoleva aasta alguse seisuga ligi 800 hoonet, sh 222 kooli-, lasteaia jm 

haridusvaldkonna hoonet ning 34 elamut 2407 korteriga. Üksikkortereid eraldi majades on 451. 

Erasektoriga koostöö raames (PPP projektid) on linn kasutusele võtnud 19 elamut 1895 korteriga. 

Lisaks on linnal 6 sotsiaalmajutusüksust 498 majutuskohaga. Linna teede ja tänavate pikkus on 

kokku 1017 km, sellest linna omanduses 950 km. Kõnniteede pikkus on 922 km, sellest linna 

omanduses 911 km. Kergliiklusteid (sh sõiduteele joonituid) on 251 km. Kaldakindlustusrajatisi 

on kokku 5,5 km, lisaks 14 silda, 15 tunnelit ja 25 viadukti. Tänavavalgustuseks vajalikke õhu- ja 

kaabelliine on pikkusega 1822 km ning tänavavalgusteid 55 027 tk. 

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

suurusega (2014. aastal kokku 65 miljonit eurot). Suure amortisatsioonikulu tõttu on linna eelarve 

tulem olnud igal aastal negatiivne, mis selgitab ka asjaolu, et linnal ei ole tegelikkuses piisavalt 

omavahendeid tegeliku investeerimisvajaduse katmiseks. Selleks, et jätkuvalt tagada linnale 

vajalike investeeringute elluviimine, kavandatakse ka eelarvestrateegiaga hõlmataval perioodil 

kaasata võõrvahendeid 25–30 miljonit eurot aastas. 

Tabel 7. Linna koondeelarve aastatel 2013–2018 (tuhat eurot) 

Koondeelarve 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tulud kokku 471 513 475 567 492 111 529 726 549 590 569 619 

Kulud kokku 437 791 452 536 461 988 478 431 492 505 507 133 

sh põhitegevuse kulud 422 622 440 971 452 202 462 507 475 102 488 029 

investeerimisprojektide kulud 15 170 11 565 9 786 15 924 17 404 19 104 

Tegevustulem 33 722 23 032 30 123 51 295 57 085 62 486 

Amortisatsioon 65 482 65 286 67 000 69 000 69 000 69 000 

Eelarve tulem kokku -31 759 -42 254 -36 877 -17 705 -11 915 -6 514 

Muutused bilansis 

      Muutus mittefinantsvarades kokku 1 699 -20 736 -28 668 -7 006 -361 5 290 

sh põhivara soetus ja 

renoveerimine 

69 462 46 260 39 145 63 694 69 614 76 414 

amortisatsioon -65 482 -65 286 -67 000 -69 000 -69 000 -69 000 

müüdava vara jääkväärtus -2 281 -1 710 -813 -1 700 -975 -2 124 

Muutus finantsvarades (v.a rahas) 

      sh aktsiakapitali suurendamine 

 

100     

aktsiakapitali vähendamine -9 832      

Muutus rahas (hoiustes) -7 347 -3 537 40 56 63 14 

Muutus finantsvarades kokku -17 180 -3 437 40 56 63 14 

Muutus laenukohustustes 19 340 20 386 9 406 11 306 11 918 11 968 

sh laenude võtmine 35 000 38 000 30 000 25 000 25 000 25 000 

laenude tagasimaksed -14 617 -16 512 -19 494 -12 652 -12 072 -12 072 

kontsessioonilepingud ja 

kapitaliliisingu maksed 

-1 043 -1 103 -1 099 -1 042 -1 010 -960 

Muutus nõuetes 28 993 -3 500 -1 882 550 600 500 

Muutus muudes kohustustes 25 932 -5 804 -3 040 

 

300 350 

Muutus netovaras -31 759 -42 254 -36 877 -17 705 -11 915 -6 514 

Sissetulekud kokku 496 981 522 314 524 807 555 876 574 965 596 243 
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Koondeelarve 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Väljaminekud kokku 496 981 522 314 524 807 555 876 574 965 596 243 

Joonis 19. Investeerimisprojektide ja võetava laenu maht aastatel 2013–2018 (tuhat eurot) 

 

Eelarvestrateegia perioodil on linnal kavas oma investeerimistegevuse elluviimisel eelkõige 

kaasata maksimaalses võimalikus mahus Euroopa Liidu (EL) rahastust, tagades vastavate 

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

peamiseks eesmärgiks olemasoleva linna asutuste taristu uuendamine ja arendamine ning linna 

jätkusuutlikuks arenguks esmavajalike teede ja tänavate infrastruktuuri ehitus ning 

rekonstrueerimine. Uute suuremamahuliste objektide rajamisel ja rekonstrueerimisel kaalub linn 

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

kogumaksumusest ning tee-ehitusobjektide puhul vähemalt 90–95% objekti kogumaksumusest. 

Kõige madalam on välisrahastuse osatähtsus investeerimistegevuses 2014. aastal, seda seoses EL 

uue eelarveperioodi esimese aastaga. Alles käesoleva aasta jooksul selguvad välisrahastuse 

saamise tingimused. Suuremamahuliste projektide taotluste esitamine ja läbivaatamine võtab aega 

ning nende projektide realiseerimine ei alga enne 2015. aastat. Strateegiaga hõlmataval perioodil 

on kavandatud linna investeerimistegevuse katteks välisrahastust summas 7–25 miljonit eurot 

aastas. 

Tabel 8. Linna investeerimistegevus aastatel 2013–2018 (tuhat eurot) 

Investeerimistegevus aastatel 2013–2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

linnaeelarvest 22 272 18 383 12 191 27 700 34 100 42 600 

laen 35 000 38 000 30 000 25 000 25 000 25 000 

riigieelarvest 4 394 3 940 2 918 2 918 2 918 2 918 

kaasfinantseerimine 832 3 015     

Investeerimistegevus kokku 62 498 63 337 45 109 55 618 62 018 70 518 

välistoetus 25 720 1 068 7 000 24 000 25 000 25 000 

Kokku 88 217 64 405 52 109 79 618 87 018 95 518 

era- ja avaliku sektori koostööprojektid 33 746 29 760 25 411 25 605 26 052 26 504 

Kokku 121 964 94 165 77 520 105 223 113 070 122 022 

Olulisemad investeeringute objektid ja projektid 

2015. aastal jätkub mitmete varasematel aastatel alustatud investeeringute elluviimine. 2015. aastal 

on kavas lõpetada 2014. aastal alustatud Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi ja Lasnamäe 

Gümnaasiumi tervikrenoveerimised (2015. aasta kulutused kokku 3,4 miljonit eurot). Ühiselamu 

tüüpi hoonete rekonstrueerimise programmi raames lõpetatakse 2015. aastal Akadeemia tee 48 

asuva endise ühiselamu rekonstrueerimine arstide ja õdede munitsipaalelamuks (2015. aasta tööde 

maksumus 500 tuhat eurot). 2015. aastal jätkub Tallinna Tugikeskus Juks renoveerimine 

(571 tuhat eurot), Ingeri bastioni rekonstrueerimine (220 tuhat eurot), Pae tn 19 sauna ehitamine ja 

sisustamine (213 tuhat eurot) ning rajada 2013. aastal valminud Pirita Spordikeskusest suusatunnel 

Lillepi parki (927 tuhat eurot). Jätkatakse koolide ja koolieelsete lasteasutuste remondi ja 

rekonstrueerimisega. Viiakse lõpule Tallinna Kultuurikatla rekonstrueerimine, milleks nähakse 

2015. aastaks ette täiendavalt 2,2 miljonit eurot. Trammiliinide nr 3 ja 4 rekonstrueerimise 

lõpetamiseks kavandatakse Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile välisprojekti 

kaasfinantseeringu tagamiseks investeerimistoetust 978 tuhat eurot. Nimetatud pooleliolevate 
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investeeringute lõpule viimiseks peab linn 2015. aastal panustama omavahendeid summas 

8,8 miljonit eurot. 

Strateegiaga hõlmatud perioodil tuleb linna investeerimistegevuse rõhuasetus suunata eeskätt 

olemaoleva linna infrastruktuuri arendamisse ja korrastamisse ning mõningal määral ka uusehitiste 

rajamisse avalike teenuste laiendamiseks. Arvestades hoonete ja ruumide hooldus- ja 

haldamiskulude kasvu, tuleb senisest enam tähelepanu pöörata efektiivsele ruumikasutusele. 

Analüüsida tuleb olemasolevate linna asutuste ja nende filiaalide võrgustikku ning saavutada linna 

vara optimaalseim kasutus. Ümberkorraldamist vajab linna kinnisvaraga seonduv, kus nii uute 

projektide projekteerimine, hangete teostamine, järelevalve teostamine kui ka hilisem haldamine ja 

parendamine vajavad ühtset lähenemist ning selleks vajaliku ühtse kompetentsikeskuse 

kujundamist. Väljatöötamist vajab ka erinevate valdkondade linna asutuste ühtsed tegevusmudelid. 

Uusehitiste rajamisel avalike teenuste pakkumiseks tuleb eelnevalt läbi viia turuuuring ja vastavate 

teenuste nõudluse analüüs. Võttes arvesse tasuta ühistranspordi võimaluse olemasolu kõigile 

linlastele ei ole enam vajalik dubleerida erinevaid teenuseid igasse linnaossa, kuna soovijaile on 

tagatud tasuta juurdepääs kõikidele linna avalike teenuste osutajatele üle linna. 

Strateegiaga hõlmatud perioodil jätkatakse investeeringutega kõikidel linna tegevusvaldkondades. 

Hariduse valdkonnas jätkatakse igal aastal vähemalt ühe kooli ja ühe lasteaiahoone 

renoveerimisega ning ka uute lasteaiakohtade loomisega. Nii näiteks on eelarvestrateegias 

käsitletaval perioodil kavas renoveerida Tallinna Tondi Põhikool ja Tallinna Arte Gümnaasium, 

samuti lasteaiahooned asukohaga Koidula tn 23, Pihlaka tn 10, Järveotsa tee 33, Võru tn 11 jt, 

ehitada lasteaed Pirita-Kosele ja Tuisu tn 20 ning teostada muid haridus- ja huvihariduse asutuste 

renoveerimistöid. 

Kultuuri valdkonnas jätkub Tallinna Loomaaia arendamine, kavas on restaureerida ka lauluväljaku 

raadiotorn 2018. aastal toimuvaks laulupeoks, 2016. aastaks on kavandatud Kadriorus Luigetiigi 

ääres Jaan Poska mälestusmärgi rajamine ning lahendust vajavad ka Tallinna Linnahalli 

rekonstrueerimise ning Tallinna Muusikakoolile vajalike ruumide küsimused. Parendustöid tuleb 

jätkata ka linna kultuuri- ning vaba aja keskustes, raamatukogudes ja muuseumites. Jätkatakse ka 

vanalinna atraktiivsuse tõstmiseks vajalike investeeringutega. 

Spordi- ja noorsootöö valdkonnas on kavas rekonstrueerida Kalevi Spordihall, ehitada Sõle tn 40 

spordikompleks jm, samuti jätkatakse linna olemasolevate spordihoonete ja spordirajatiste 

parendamist. 

Sotsiaalvaldkonnas on kavas ümber ehitada Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Hooldekodu tee 2 

hoone toetatud elamise teenuse võimaldamiseks ning laiendada toetatud elamist Pelguranna tn 31. 

Planeeritud on koostada Iru Hooldekodu juurdeehituse projekt eesmärgiga luua täiendavaid 

hooldekodu kohti. 

Elamuehituse valdkonnas on Tallinna II elamuehitusprogrammi raames on kavas eelarvestrateegia 

perioodil rajada Uuslinna asumisse kaks munitsipaalmaja (seeniorite maja ja õpetajate maja) ning 

alustada Maleva tänava munitsipaalmaja ehitamist. 

Heakorra valdkonnas jätkub rohelise pealinna programmi raames linna rohevõrgustiku 

arendamine, kergliiklusteede rajamine jpm. Kavas on koostada tegevuskava Stroomi ranna 

veekvaliteedi parandamiseks, paigaldada müraekraane, koostada katuse vertikaalhaljastuse 

näidisprojekt ning Lasnamäel Katleri haljasalale rajada kogupere mänguväljak. Jätkub ka linna 

parkide, randade ja haljasalade korrastamine. 

Teede ja tänavate valdkonnas on strateegiaga hõlmatud perioodil kavas mitmeid suuremahulisi 

teeobjekte koostöös riigi ja teiste partneritega ning eeldusel, et nende projektide finantseerimiseks 

õnnestub kaasata EL struktuurivahendeid. Linn jätkab Haabersti ristmiku rekonstrueerimist kolmes 

etapis. 2014. aastal on kavas rekonstrueerida Ehitajate tee lõik ja koostada Haabersti ristmiku 

tehniline projekt, 2015. aastal rekonstrueerida Rannamõisa tee lõik ning 2016–2017 rajada 

kahetasandiline Haabersti ristmik. Linn teeb vajalikud eeltööd ka Weizenbergi tn taastusremondi 

projekti koostamiseks, Ülemiste Citysse suunduva trammitee projekteerimiseks ja Reidi tee 

eelprojekti koostamiseks koostöös projekti partneritega. Nimetatud eeltööde alusel on võimalik 

teostada ka kavandatavad ehitus- ja rekonstrueerimistööd eeldusel, et projekti koostööpartneritena 

panustavad omaosalusega ka Tallinna Sadam ja Ülemiste City ning projekteerimistööde ning 
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ehitus- ja rekonstrueerimistööde finantseerimiseks eraldatakse linnale EL struktuurivahendeid ja 

linna omaosalus nendes projektides on kuni 10% tööde maksumusest. 

Välisraha toel on strateegia perioodil kavas ka uute kergliiklusteede rajamine ühtse 

kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamiseks. Kavas on jätkata Pargi&Reisi parklate ja 

ühistranspordi peatuste arendamisega. Strateegia perioodil jätkatakse ka kvartalisiseste teede jt 

linnasiseste teede rekonstrueerimise ja remondi ning tänavavalgustuse arendamisega. Samuti 

jätkub ühistranspordi arendamine ning liinivõrgu korrastamine.  
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