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1. Sissejuhatus 
 

Eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada valla jätkusuutlik eelarvepoliitika. 

Eelarvestrateegia on koostatud eelseisva nelja eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegiat 

uuendatakse igal aastal, täpsustades varasemas eelarvestrateegias kajastatud kolme 

eelseisva aasta prognoose ja lisades neljanda aasta prognoosid. 

Viljandi valla eelarvestrateegia on koostatud vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse 

finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 20 sätestatule. Koostamise lähtealuseks on Viljandi 

valla arengukava aastateks 2017-2020, Statistikaameti, Eesti Töötukassa ja 

Rahandusministeeriumi andmed ja majandusarengu prognoosid. 

Tulenevalt asjaolust, et Viljandi valla eelarve on kassapõhine, on eelarvestrateegia 

koostamisel lähtutud kassapõhisest arvestusmetoodikast. Kassapõhises eelarves 

kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega soetud 

raha laekumine või väljamaksmine. 

 

Vastavalt KOFS-le jaotatakse eelarve ja eelarvestrateegia järgmisteks osadeks: 

 

 Põhitegevuse tulud; 

 Põhitegevuse kulud; 

 Investeerimistegevus; 

 Finantseerimistegevus; 

 Likviidsete varade muutus. 

 

Kõik rahalised näitajad eelarvestrateegia tabelites on toodud eurodes. 
 

2. Kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja 

prognoos eelarvestrateegia perioodiks 
 

Viljandi vald on rõngasvald, mis ümbritseb täielikult Viljandimaa keskust Viljandi linna. 

Vald moodustati 2013. aasta 5. novembril nelja valla – Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja 

Viiratsi – ühinemise tulemusena. Viljandi vald on nii rahvaarvult kui ka pindalalt 

Viljandi maakonna teine omavalitsusüksus. Seisuga 01.01.2016 elas Viljandi vallas 

rahvastiku registri andmetel 9 396 elanikku. Valla pindala on 652,57 km2 ja vallas on 75 

küla ning 2 alevikku.  Rahvaarvult edestab Viljandi valda vaid Viljandi linn ja pindalalt 

on suurem Suure-Jaani vald.  

Viljandi valla ettevõtjad tegutsevad mitmesugustes valdkondades – puidutöötlemine, 

põllumajanduslik tootmine, sh seakasvatus ja piimakarjakasvatus, lihatöötlemine, 

kaubandus, teenindus, kalandus, turism. Vallas asuvad tuntud ettevõtted nagu AS 

Rakvere Farmid, AS Oskar LT, AS Ramsi Turvas, AS Rootsi Mööbel, AS Eesti 

Turbatooted, AS Viiratsi Saeveski, OÜ Fraxinus, OÜ Heimtali Hobusekasvandus, Saimre 

talu ja Vana-Võidu Autokeskus. Viiratsi alevikus asutas BM Trade OÜ 2012. aastal 

angerjakasvanduse, kus suur osa toodangust nii toorelt kui ka töödelduna läheb 

ekspordiks. Päril toodab AS Bestra Engineering mitmesuguseid detaile 

naftaplatvormidele Põhjameres, Aasias ja mujal. Viljandi vallas asub ka Eesti suuremaid 

üldhaiglaid – sihtasutus Viljandi Haigla, mis on valla ja kogu Viljandimaa suuremaid 

tööandjaid. 
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Mäeltküla Tööstuspargi arendamiseks on loodud MTÜ Mäeltküla Tõöstuspark. 

Tööstuspargi arendus on terviklik lähenemine Viljandimaa nii ettevõtlus-, elu- kui 

töökohana atraktiivsemaks muutmiseks. Kavandatud on ettevõtlus- ja 

majanduskeskkonna edendamiseks taristu väljaehitamine ja olemasoleva parendamine 

(Iva tee). Tegevuskavas lahendatakse 6 toimiva ettevõtte probleem, juurdepääsutee ja 

kavandatakse 6-10 uue ettevõtte sisenemist tööstusparki. Kõik tegevused on suunatud 

püüdlusele vähendada Viljandimaal kõige valulisemat probleemi – elanike lahkumist. 

Tulemuste toimepiirkond on kogu Viljandimaa seoses tööjõu tavapärase liikumisega. 

Viljandi vallas Vana-Võidu külas annab kutseharidust üks kahest Viljandimaa 

kutseõppeasutusest – Viljandi Kutseõppekeskus. Vallas on viis põhikooli (Heimtalis, 

Holstres, Kalmetul, Paistus ja Saarepeedil) ja üks 6-klassiline kool (Viiratsis). 

Viljandi vald kuulub Mulgimaa Arenduskoja Leader tegevusgruppi. Leader 

tegevusgrupid toetavad läbi Leader-strateegia koostamise ja ellurakendamise maaelu – 

s.o. ettevõtluse ja kogukonna arengut. Viljandi vald kuulub ka Võrtsjärve 

Kalanduspiirkonda, mis tegutseb avalikes huvides kohaliku algatuse ning kalanduse ja 

kohaliku elu arendamise eesmärgil. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond eesmärgiks on 

kalanduspiirkonna säästev areng, kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamine ning 

strateegia eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine. Mõlemad organisatsioonid on 

oluliseks finantsinstrumendiks paikkonna arendamisel. 

Viljandi vallas on eeldused turismiettevõtluse arendamiseks. Lisaks eelpool nimetatud 

Võrtsjärvele ja seal loodud kalesõidu võimalustele koos kohaliku toidu (kalatoidud) 

pakkumisega, on huvipakkuvad mõisad, Loodi looduspark, sportimisvõimalused, 

huvitavad inimesed, kohad ja ajalugu. 

 

Nii nagu kogu Eestis väheneb rahvaarv ka Viljandi vallas. Suur osa rahvaarvu 

vähenemisel on väljarändel. Töö kaotanud inimesed lähevad sageli tööd otsima mujalt 

Eestist või välismaalt. Valla peamine põhitegevuse tulu - füüsilise isiku tulumaks on 

tihedalt seotud tööealise elanikkonna arvu muutusega ja töötusega. Valla rahvastiku 

vananemine ja vähenemine toob kaasa maksumaksjate arvu vähenemise. Alljärgnevas 

tabelis on näha rahvaarvu muutused aastatel 2011-2016. 

 

Tabel 1 Viljandi valla rahvaarv aastatel 2011-2016 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rahvaarv,           

1. jaanuar
9 912 9 954 9 786 9 647 9 517 9 240

Elussünnid 97 100 82 76 89 ...

Surmad 123 113 141 143 108 ...

Sisseränne ... ... 201 330 399 ...

Väljaränne ... ... 281 393 407 ...  
 

Allikas: Statistikaamet 
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Oluline näitaja vallas on töötute arv. Kõige kõrgem oli registreeritud töötute arv 2010 

aastal (aasta keskmine 538 töötut). Järgnevatel perioodidel hakkas töötute arv langema. 

2014 aastal oli keskmiselt 169 ja 2015 aastal 165 registreeritud töötut. 2016 aastal oli 8 

kuuga keskmiselt 176 registreeritud töötut. Alljärgnevas tabelis on toodud töötute arvu 

dünaamika Viljandi vallas 2011-2016 aasta septembrini kuude lõikes kuu lõpu seisuga. 

 

Tabel 2 Registreeritud töötute arv Viljandi vallas aastatel 2011-2016 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jaanuar 459 311 258 206 194 198

Veebruar 432 320 279 216 194 199

Märts 415 315 290 201 184 195

Aprill 384 291 252 185 172 172

Mai 328 245 201 159 149 156

Juuni 318 225 182 150 145 154

Juuli 294 194 173 142 144 161

August 270 179 158 138 137 169

September 265 177 159 137 160 …

Oktoober 250 193 160 154 152 …

November 260 208 181 154 170 …

Detsember 277 235 175 182 174 …  
 

 

Allikas: Eesti Töötukassa 

 

 

Tabel 3 Maksumaksjate arv ja kuu keskmine brutotulu Viljandi vallas aastatel 2011-2015 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Maksumaksjate arv 3 872 3 906 3 931 3 938 4 011

Kuu keskmine brutotulu 689 740 796 848 911  
 

 

Allikas: Rahandusministeerium 

 

Järgnevatel eelarveaastatel on Viljandi vallal järgmised olulised eesmärgid: 

 

 Elanike arvu vähenemine peab pidurduma ja saavutama stabiilsuse; 

 Projektidest ja fondidest täiendavate toetusrahade maksimaalne kaasamine 

tegevuste ja investeeringute finantseerimiseks; 

 Valla hallatavate asutuste struktuuri optimeerimine; 
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3. Tulubaasi ülevaade ja prognoos 
 

Põhitegevuse tulud jaotatakse majandusliku sisu järgi järgmisteks tululiikideks: 

 

 Maksutulud; 

Tulumaks 

Maamaks 

Muu maksutulu 

 Tulud kaupade ja teenuste müügist; 

 Saadavad toetused; 

Tasandusfond 

Toetusfond 

Muud toetused tegevuskuludeks 

 Muud tegevustulud. 

 

 

 

 

Tabel 4 Põhitegevuse tulud aastatel 2015-2020 
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Ülaltoodud graafikust on näha, et suurim osatähtsus valla põhitegevustuludest on 

maksutuludel. 

 

3.1.Maksutulud 

 

Maksutulud moodustavad valla põhitegevuse tuludest ligikaudu 60-65%, sealjuures 

tulumaksu osakaal maksutuludest on ligikaudu 92-95%. Residendist füüsilise isiku 

maksustatavast tulust laekub elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele 11,6%. 

Tulumaksu laekumist prognoosides on lähtutud järgmistest asjaoludest:  

 elanike väljaränne aeglustub ja maksumaksjate arv jääb ligikaudu samale 

tasemele; 

 brutosissetulek jätkab tõusu; 

 

Rahandusministeeriumi 2016.aasta suvises majandusprognoosis prognoositakse 

tööpuuduse määraks, 2016.a ja järgnevateks aastateks – 6,2% (2016), 7,2% (2017), 8,4% 

(2018), 9,3% (2019), 9,4% (2020) ja keskmiseks palgaks 1 137 (2016), 1 199 (2017),      

1 265 (2018), 1 332 (2019) ja 1 399 (2020) eurot kuus. 

 

Maamaks on riiklik maks, mis 100% laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Viljandi 

vallas on maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast ja põllumajandussaaduste 

tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ning loodusliku rohumaa maksustamise määraks 

2% maa maksustamishinnast. Maamaksu summad on muutumatult prognoositud kogu 

strateegiaperioodiks vastavalt 2016. a eeldatavale laekumisele. 

Kohalike maksude kehtestamise aluseks on kohalike maksude seadus. Vastavalt 

seadusele võib kohalik omavalitsus kehtestada 6 kohalikku maksu – reklaamimaks, teede 

ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks ja 

parkimistasu. Viljandi vallas kehtib kohalikest maksudest reklaamimaks (kehtestanud 

Saarepeedi Vallavolikogu 11.10.2007 määrusega nr 41).  
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3.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist 

 

Tulu kaupade ja teenuste müügist moodustab valla eelarvest ligikaudu 10%. Selle tulu 

liigi all kajastatakse tulud alusharidus- ja haridusteenuse osutamise eest teistele  

omavalitsustele, lasteaedade toiduraha ja osalustasude summad, mida tasuvad 

lapsevanemad ning Pärsti Pansionaadi kohatasud. Tulud kaupade ja teenuste müügist on 

ka valla üüripindade tulud ja riigilõivud, samuti tulud hallatavate asutuste poolt 

osutatavate mitmesuguste teenuste eest.  

Tulude prognoosimisel on arvestatud teenuste hindade kasvuga eelarvestrateegia aastatel 

(eeskätt majandamiskulude kasvu tõttu). 

 

3.3. Saadavad toetused 

 

Tasandusfondi vahendid on eelarvestrateegias prognoositud 2016 aasta tasemel. 

 

Toetusfondi vahendite hulka kuuluvad hariduskulude toetus, toimetulekutoetus, sündide 

ja surmade registreerimise korraldamise toetus, sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise 

toetus ja teede korrashoiuks ettenähtud vahendid. Toetusfondi vahendid on 

eelarvestrateegias prognoositud 2016 aasta tasemel. 

 

Muude toetuste hulka on prognoositud koolipiima toetus ja projektidest saadavad 

vahendid 

 

3.4. Muud tegevustulud 

 

Muude tegevustuludena kajastuvad vee-erikasutus-, saaste- ja kaevandamisõiguste tasud, 

mis on prognoositud 2016 aasta tasemel. 

 

4. Põhitegevuse kulude prognoos 
 

Põhitegevuskulud jagunevad järgmiselt: 

 

 Tegevuskuludeks antavad toetused;  

 

 Muud tegevuskulud; 

s.h personalikulud 

majandamiskulud 

 Muud kulud. 

 

Kulude prognoosimisel on lähtutud järgmistest makromajanduslikest näitajatest 
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Tabel 5 Eesti makromajanduslikud näitajad aastatel 2015-2020 

 

Makromajanduslikud näitajad 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SKP jooksevhindades (mld EUR) 20,3 20,9 22,0 23,3 24,6 25,9

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

SKP nominaalkasv 2,5% 3,1% 5,2% 5,8% 5,6% 5,5%

Tarbijahinnaindeks -0,5% 0,2% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6%

Tööhõive (tuh inimest) 640,9 646,5 646,1 644,4 643,0 642,9

Tööhõive kasv 2,6% 0,9% -0,1% -0,3% -0,2% 0,0%

Keskmine kuupalk 1 065 1 137 1 199 1 265 1 332 1 399

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

Keskmise palga reaalkasv 6,5% 6,5% 2,8% 2,8% 2,7% 2,4%  
 

Allikas: Rahandusministeeriumi 2016.aasta suvine majandusprognoos 

 

 

Tabel 6 Põhitegevuse kulud aastatel 2015-2020 
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Viljandi valla tegevuskuludest on suurima osakaaluga personalikulud, moodustades 

tegevuskuludest ligikaudu 54%, järgnevad majandamiskulud ligikaudu 38%, antavad 

toetused ligikaudu 7% ning muud tegevuskulud ligikaudu 1%. 
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Tegevuskulude jaotuses tegevusalade lõikes on suurim osatähtsus haridusel ligikaudu 

53%, järgnevad vabaaeg ja kultuur s.h sport ligikaudu 14%, sotsiaalne kaitse 13% ja 

üldvalitsemine ligikaudu 10%. 

Personalikulud on kavandatud perioodiks 2017-2020 iga-aastase 2-3%-lise 

suurenemisega ja majandamiskulud on kavandatud eelarvestrateegiasse iga-aastase 

ligikaudu 1-1,5% suurenemisega. 
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5. Investeerimistegevus 
 
Eelarvestrateegias kajastatakse investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja 

investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega. 

Investeeringute finantseerimiseks on võimalik kasutada kolme allikat: omavahendid, laen 

ja toetused. Üldjuhul nõuavad toetused omaosaluse olemasolu. Eelarvestrateegia 

koostamisel on lähtutud arengukava tegevuskavas planeeritud investeeringutest. 

Investeerimistegevusse on prognoositud ka finantskulud (laenude intressid ja muud 

finantskulud) ja põhivara soetuseks antavad sihtfinantseeringud. 

 

Tabel 7 Investeerimistegevus aastatel 2016-2020 
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Tabel 8 Investeeringuobjektid aastatel 2016-2020 
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6. Finantseerimistegevus 
 

Aastatel 2016-2020.aastal on planeeritud võtta laenu investeeringute (Ramsi lasteaia 

ehitus, Sakala 1 hoone rekonstrueerimine, Mäeltküla tööstuspargi arendamine, valla eri 

piirkondade ühisveevärgi rekonstrueerimise omafinantseering, Viljandi Veekeskuse 

rajamine) finantseerimiseks.  

 

Alljärgnevas tabelis on ära toodud valla kohustused perioodil 2015-2020
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Tabel 9 Laenukohustused aastatel 2015-2020 

 

 
 

 



16 

 

7. Põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus 
 

Eelarvestrateegias tuleb planeerida põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus. 

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse 

tulemi väärtus ei või olla väiksem kui 0. Viljandi Vallavalitsusel on sõlmitud 

Sihtasutusega Keskkonnainvesteeringute Keskus laenulepingud, millistest tulenevalt peab 

alates 2014.aastast Viljandi valla eelarvestrateegias põhitegevuse tulem katma laenude 

teenindamise kulud (kohustuse tasumine ja finantskulud). 

Netovõlakoormus on võlakohustusete suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe. 

Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse 

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

põhitegevuse tulude kogusummat. KOFS-i kohaselt arvutatakse netovõlakoormus 

tekkepõhiste andmete alusel aastavahetuse seisuga. Eelarvestrateegias on andmed 

kajastatud kassapõhiselt kuna Viljandi valla eelarve koostatakse kassapõhiselt. Tegelik 

netovõlakoormus kassapõhiselt või tekkepõhiselt arvestatuna on erinev kuid mitte 

oluliselt. 

 

 

 

Tabel 10 Põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus aastatel 2015-2020 
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8. Finantstegevuse prognoos aastateks 2017-2020 
 

Tabel 11 Finantstegevus aastatel 2015-2020 
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Tabel 12 Finantstegevus valdkondade lõikes aastateks 2015-2020 
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