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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 igal aastal, 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 finantsdistsipliinist 

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 

 

2015. aastal kasvas maailmamajandus 3,0%. Rahandusministeeriumi kevadise 

majandusprognoosi kohaselt ei ole 2016. aastal oodata majailmamajanduse kasvu kiirenemist 

peamiselt arenenud tööstusriikide majanduskasvu prognooside langetamise tõttu. Samuti ei 

ole suurt majanduskasvu märgata Eesti peamiste kaubanduspartnerite hulgas. Sel aastal peaks 

välisnõudlus tugenema eelkõige Soome majanduse järk-järgulise taastumise ja Rootsi 

majanduse laiapõhjalise kasvu tulemusena. 

Energiahindade languse tõttu jäid hinnad euroalas eelmise aasta tasemele. Hinnatõusu 

taastumist oodatakse 2016. aasta lõpus. Järgnevatel aastatel on oodata inflatsiooni kiiremist 

kuna taandub väliskeskkonna negatiivne mõju ja elavneb sisenõudlus. Euroala 

baasintressimäärad jäävad lähiaastatel praegusele tasemele, kuna euroala inflatsiooni 

taastumine on oodatust aeglasem ning Euroopa Keskpank rakendab ulatuslikku rahapoliitiliste 

stiimulite paketti. Selle mõjul ootavad turud, et lühiajalised rahaturuintressimäärad jäävad 

negatiivseks ka lähitulevikus. 

Eesti majandus kasvas 2015. aasta esimeses kolmes kvartalis 1,2%, seda peamiselt 

sisetarbimise toel. Kuid 2015. aasta aastakasv kokkuvõttes jätkas aeglustumist. Kasvu 

kahandas lisaks ekspordi langusele ka sisetarbimise kasvu pidurdumine. Aasta kokkuvõttes 

aeglustus SKP reaalkasv 1,1%ni ja nominaalkasv 2,5%ni. Peamiseks majanduskasvu vedajaks 

on endiselt sisenõudlus. Edaspidi peaks majanduskasvu kiirendama välisnõudluse järk-

järguline suurenemine, mis mõjutab eksportiva tööstuse ja teeninduse kasvu. Koos sellega 

suureneb ka sisenõudlus ärisektori ja tarbijate kindlustunde paranemise kaudu. 

Majandusaktiivsuse tõus peaks kaasa tooma erasektori investeerimis- ja tarbimisvõime 

suurenemise, mis kiirendab omakorda ehitussektori ja sisenõudlusest sõltuvate valdkondade 

kasvu. 

Tegevusaladest toetasid eelmisel aastal majanduskasvu sisenõudlusele suunatud tegevusalad, 

eeskätt jaekaubandus. Oluline mõju oli veel primaarsektoril, mille lisandväärtuse reaalkasvu 

suurendas jätkuv hinnalangus. Kogu aasta pirurdasid majanduskasvu enim logistikasektor ja 

ehitus. Tootmismahud vähenesid eelmisel aastal kahel kolmandikul tööstusharudest. 
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Nõudluse kahanemisega Venemaa turul vähenes toiduainete ja keemiatoodete tootmine. 

Oluline mõju majanduskasvu pidurdumisele oli veel paber-, kummi-, plasttoodete ja 

ehitusmaterjalide tootmise vähenemisel. Varem majanduskasvu vedanud elektroonikatööstus 

oli 2015. aasta juulist alates languses. Tootmismahutude tõus jätkus 2015. aastal 

puidutööstuses ja mitmes valdavalt euroala turule suunatud harudes. Töötleva tööstuse tugi 

majanduskasvule peaks taas suurenema, mis sõltub ennekõike eksportturgudest. Kuid kasv 

eeldab samuti uutele turgudele sisenemist ning täiendavaid investeeringuid tootlikkuse kasvu 

ja kõrgema lisandväärtusega tootearendusse. 

Eesti ehitusturg oli eelmisel aastal endiselt madalseisus, mis tulenes ehitusmahtude langusest 

rajatiste ehituses (riigipoolsete tellimuste vähenemise tulemusel) ja hoonete 

rekonstrueerimistöödes. Nõudluse vähenemisega kaasnes konkurentsi tihenemine ning 

ehitushindade ja kasumlikkuse langus. Samas jätkas kasvu hoonete uusehitus, eeskätt 

korterelamute uusehitus. Kasvu kiirenemist on oodata järgnevatel aastatel koos riigipoolsete 

tellimuste taastumisega ja erasektori investeerimisjulguse suurenemisega. 

Teenindussektori tugi majanduskasvule kahanes 2015. aastal, tulenevalt ennekõike Venemaa-

suunalise transiidi vähenemisest, mis omakorda mõjutas nii veonduse ja laonduse kui ka 

hulgikaubanduse kasvu. Negatiivselt mõjutas majanduskasvu ka välisturistide arvu 

vähenemisega seotud majutus ja toitlustus. 2016. aastal hakkab kasvu rohkem panustama 

eksportiv teenindus, eriti transpordisektor, hulgikaubandus ning ehitustegevusega seotud 

teenindusharud. Järgnevatel aastatel peaks teenindussektori kasv kiirenema kooskõlas 

välisnõudluse kasvuga ning investeerimis- ja tarbimisaktiivsuse suurenemisega siseturul. 

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 kasv on olnud aastatel 2013-2014 SKP kasvust üle kahe korra kiirem 

ja 2015. aastal üle nelja korra kiirem, mistõttu on tarbimise suhe SKPsse pärast kriisiaegset 

langust oluliselt suurenenud. Nii 2016. kui ka 2017. aastal on oodata eratarbimise kasvutempo 

aeglustumist, kuna taandub viimastel aastatel tarbimiskeskkonda soodustanud teguri mõju. 

2014. ja 2015. aastal toetas lisaks kiirele palgatulu kasvule eratarbimist ka peatunud 

hinnatõus. Netopalga kasvutempot brutopalga võrreldes kiirendas 2015. aastal oluliselt 

tööjõumaksude alandamine, mis lisas kasvutempole ühekordselt umbes 1,7 protsendipunkti. 

Kuna nii jõulist tööjõumaksude langemist pole järgnevatel aastatel ette näha, siis peaksid 

edaspidi kasvama bruto- ja netopalk umbes samas tempos. 
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2015. aastal suurendas elanike sissetulekuid ka peretoetuste tõus, mis 2016. aastal on 

tagasihoidlikum. Alates 2017. aastast hakkavad sissetulekute kasvu taas jõulisemalt toetama 

erinevate sotsiaaltoetuste tõstmine, madalapalgaliste palgatoetus ning mõnevõrra ilmselt ka 

sotsiaalmaksu langetamine. Arvestades viimaste aastate jõulist palgakasvu tagasihoidliku 

majanduskasvu ja vähenenud kasumite taustal, võib oletada, et sotsiaalmaksu langetamise 

püüavad lühikeses plaanis enda arvele kirjutada ettevõtjad. Oluline osa tulevastest 

toetusmeetmetest lastega peredele finantseeritakse aktsiisitõusudega, mistõttu piirab kiirenev 

hinnatõus üldist ostujõu kasvu. Viimase aasta jooksul jätkuvalt odavnenud nafta lükkab 

hinnatõusu taastumise mõnevõrra edasi ja 2016. aastal kallineb ostukorv marginaalselt. 

2016. aastal kujuneb eratarbimise reaalkasv oodatust tugevamaks just inflatsiooni taastumise 

edasilükkamise tõttu. Kasv aeglustub rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadprognoosi 

kohaselt 2015. aasta 4,8%lt 3,4%le ja 2017. aastal 2,5% juurde, kuna tarbijahindade kasv 

kiireneb 2016. aasta 0,3%lt 2,7%ni järgmisel aastal. Edaspidi võiks eratarbimise kasvumäär 

jääda 3% lähedale ehk võrdsustuda majanduskasvuga, mis eeldab elanike tarbimisejulguse 

püsimist praegusel tasemel. 

Palgakulu kasv on SKP statistika kohaselt Eestis juba üle kolme aasta ületanud majanduse 

nominaalkasvu, ehk tööjõule mineva sissetuleku osakaal lisaväärtuses on kiirenevas tempos 

kasvanud. Alates sajandivahetusest kuni kriisi alguseni moodustasid hüvitised töötajatele 

stabiilselt ca 44% SKP-st, mis sügava kriisi aastatel tõusis kasumite järsu vähenemise tõttu 

50%ni SKPst, kuid pärast majanduskasvu taastumist stabiliseerus paariks aastaks taas 45% 

juures. 2015. aasta lõpuks on aga palgafondi osakaal SKPst taas tõusnud 50% lähedale, kuna 

palgakulu kasv on püsinud stabiilselt kiire, tegevuse kasumid aga on SKP statistika kohaselt 

olnud juba 2013. aasta lõpust alates languses. Tööjõu ühikukulu selline kiire kasv on sarnane 

2008. aasta olukorraga, mis lõppes palgakulu pöördumisega langusesse 2009. aastal eelkõige 

hõive aga ka keskmise palga vähenemise kaudu.  

2015. aasta jooksul püsis keskmise palga kasv 6% juures. Palgakasv on kiirem keskmisest 

madalama palgaga harudes, kus tööjõupuudus on teravam.  

Väheneva tööealise rahavstiku ning Soome tööturu läheduse tõttu on oodata palgasurvete 

jätkumist, mistõttu palgakulude suhe SKPsse lähiaastatel oluliselt ei alane. Maksuameti 

statistika näitas 2016. aasta esimestel kuudel palgakasvu aeglustumist, mis on kooskõlas 

muude majandusearengutega. 2016. aasta lõpuks on oodata keskmise palga kasvu pidurdumist 
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4,9%ni ning 4,7%se palgakasvu jätkumist 2017. aastal. Järgnevatel aastatel peaks palgakasv 

kiirenema ning on kooskõlas majanduskasvuga.  

Samas näitavad Eesti SKP energiamahukus ja primaarenergia kasutamise efektiivsus suurt 

potensiaali tõhusamaks energiakasutuseks, kuivõrd Eesti majandus kuulub energiamahukuselt  

endiselt energiamahukamate riikide hulka. Enim tarbitud kütuse liigiks Eestis on 

vedelkütused, mille osakaal lõpptarbimises on 34%. Tahkekütuste, elektri ja soojuse osakaal 

lõpptarbimises on suhteliselt sarnased, moodustades ca 20% energia lõpptarbimisest. Osaliselt 

on kõrge energiamahukus tingitud tootmisstruktuurist. Suur energiasäästu potensiaal on 

elamu- ja soojamajanduses ning tänavavalgustuses. 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) on tänapäeval üks peamisi vahendeid mistahes 

majandus- ja eluvaldkonna konkurentsivõime tõstmisel ning inimeste heaolu tagamisel. See 

aga eeldab internetiühenduse olemasolu. 2015. aastal jätkus internetiühendusega leibkondade 

osatähtsuse kasv, tõustes 83%ni. Noorte seas on internetikasutus peaaegu 100% ning kiiresti 

kasvab kasutamise määr ka vanemaealiste hulgas. Kiiresti on hakanud kasvama e-kaubanduse 

kasutamine. Internetile juurdepääsul ja interneti kasutamisel on oluline lairibatehnoloogia, mis 

pakub kasutajatele võimalust edastada kiiresti suuri andmekoguseid ning on uudsete teenuste, 

e-äri, e-valitsuse ja e-õppe arendamiseks vajalik. Väljakutseks on lairibaühenduste kiiruste 

tõstmine ning maapiirkondades kättesaadavuse tagamine, kus elanikel, asutustel ja ettevõtjatel 

sageli puuduvad tiheasutuspiirkonnaga võrreldes samaväärsed võimalused eletroonilise side ja 

infoühiskonna teenuste kasutamiseks. 

Riigi väiksust arvestades iseloomustavad Eestit üsna suured riigisisesed regionaalsed 

arenguerinevused võrreldes teiste Euroopa ja muude arenenud riikidega. Valdav osa 

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

Tartumaal ning 30% ülejäänud 13 maakonnas kokku. 

Eestis on 2015. a 1 jaanuari seisuga 15 maakonda ja 215 omavalitsuslikku haldusüksust, sh 30 

linna ja 185 valda. Suurima (Pärnumaa) ja väikseima (Hiiumaa) maakonna pindalad erinevad 

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

korda. Harjumaal elab 132 elanikku ja Hiiumaal 8,4 elanikku ruutmeetril. 

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 
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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. 

 

Tabel 1. Sisemajanduse koguprodukti prognoos 2016–2020 protsentides (allikas: 

Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet) 

 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

SKP reaalkasv 1,1 2,0 3,0 3,3 3,0 2,8 

SKP nominaalkasv 2,5 4,1 5,9 6,3 6,0 5,7 

Panus SKP kasvu*       

Sisemajanduse nõudlus (ilma 

varudeta) 

1,8 2,7 2,7 2,9 3,2 3,1 

Varude muutus -2,5 0,8 0,1 0,0 -0,1 -0,1 

Kaupade ja teenuste bilanss 0,5 -1,6 0,1 0,3 -0,1 -0,1 

Lisandväärtuse kasv       

Primaarsektor 14,1 -6,3 5,2 2,3 1,8 1,8 

Tööstus -0,5 2,9 4,1 4,5 4,4 4,2 

Ehitus -4,9 -0,2 4,3 4,5 4,3 3,7 

Muud teenused 0,6 1,6 2,3 2,8 2,6 2,5 
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Tabel 2. Hindade prognoos 2016–2020 protsentides (allikas: Rahandusministeerium, Eesti 

Statistikaamet) 

 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

SKP deflaator 1,4 2,1 2,9 3,0 2,9 2,8 

Eratarbimise deflaator -0,1 0,4 2,5 3,0 2,9 2,9 

Harmoniseeritud tarbijahinnaindeks 0,1 0,9 2,9 3,0 2,9 2,9 

Tarbijahinnaindeks -0,5 0,3 2,7 2,9 2,8 2,8 

Valitsussektoritarbimiskulutuste 

deflaator 

4,2 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 

Investeeringute deflaator 3,1 2,6 2,4 2,3 2,3 2,3 

Ekspordi deflaator -1,5 0,0 1,3 1,8 1,9 1,9 

Impordi deflaator -1,8 -0,6 1,3 1,8 2,0 2,0 

 

1.2. Eesti tööjõuturg 

 

Eestit iseloomustab rahvaarvu kahanemine ja rahvastiku vanenemine. Kahe viimase 

rahvaloenduse vahelisel perioodil kahanes Eesti rahvaarv 75 600 inimese võrra. Üle 40% 

sellest moodustas vähenemine loomuliku iibe tõttu ning veidi alla 60% kahenemine rände 

tõttu. 2016. aasta 1. jaanuaril elas Eesti 1 315 944 inimest, mida on 2 673 inimest rohkem kui 

aasta varem samal ajal. 2015. aastal sündis Eestis 13 907 last ja suri 15 243 inimest (2014. 

aastal vastavalt 13 692 last ja 15 533 inimest, 2013. aastal vastavalt 13 831 last ja 15 474  

inimest), seega oli loomulik iive 2015. aastal 1 336 inimesega negatiivne. Sündide arv oli 

suurem kui eelmisel kahel aastal, kuid 2 000 võrra väiksem kui 2010. aastal, mil oli sündide 

kasvu tipp. 2015. aasta oluline muutus oli positiivne rändesaldo, mis tähendas, et sisseränne 

ületas väljarännet. 2015. aastal saabus Eestisse elama 15 413 ja Eestist lahkus 13 003 inimest 

(välisrände saldo +2 410). Statistikaameti rahvastikuprogonoosi kohaselt hakkab välisränne 

lähiaastatel vähenema seoses aktiivses rändeeas (20-39-aastased) rahvastiku vähenemisega. 

2040. aastaks muutub rahvastiku soo-ja 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 
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taastootmisvõime (ehk summaarne sündimuskordaja) oli Eestis 2013. aastal 1,52 (2012. aastal 

1,59, 2011. aastal 1,52; taaste piir on 2,1).  

2015. aastal oli Eesti töötuse määr 6,2% (2014. aastal 7,4%), tööhõive määr 65,2% (2014. 

aastal 63%) ja tööjõus osalemise määr 69,4%. Tööpuudus on vähenenud ning tööhõive 

kasvanud alates 2011. aastast, kuid nii hõive kasv kui ka töötuse langustrend on aasta-aastalt 

aeglustunud. Hoolimata sellest, et tööealiste (15-74-aastased) inimeste koguarv võrreldes 

2014. aastaga kahanes 8000 võrra, kasvas tööturul aktiivsete inimeste koguarv 9000 võrra, 

jõudes hinnanguliselt 683 100ni. Seega on hõivatute arv kasvanud nii töötute kui ka 

mitteaktiivsusest tööturule siirdunute tõttu. Tööhõive määr lähenes buumiaegsele tasemele.  

Jätkuvalt on tööturunäitajates olulised erinevused lähtuvalt elukohast, soost, vanusest ja 

rahvusest. 2015. aastal oli kõrgeim tööhõive määr Harju maakonnas (71%) ning erinevus 

võrreldes madalaima tööhõive määraga Põlva maakonnaga (47,6%) oli üle 20 

protsendipunkti. Lisaks parematele töövõimalustele mõjutas antud tulemust ka erinev 

vanusestruktuur. 

Töötuse määr langes 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga märgatavalt nii noorte (15-24-

aastased) kui ka parimas tööeas (25-49-aastased) inimeste seas. Vanemaealiste (50-74-

aastased) töötuse määr jäi praktiliselt samaks. Jätkuvalt oli suur noorte töötuse määr (2015. 

aastal - 13,1%, 2014. aastal 15,0%), mis annab märku sellest, et noorte tööturule sisenemine 

ja seal püsimine on probleemiks. Tööpuuduse vähenemist noorte seas soodustab noorte arvu 

kahanemine. 

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

tööjõuturul on üheaegselt nii töö- kui ka tööjõupuudus. Samal ajal, kui tööpuudus oli 2014. 

aastal 7,4%, 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 kõrgemat 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). 2015. aastal oli eri- ja kutseharidusete täiskasvunuid 

29,2%. Kõige enam on erialase haridusete inimesi 25-29- aastaste seas, kesmisest enam ka 

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

oli 2015. aastal 11%. Samuti ei ole märgata osaluse kasvu elukestvas õppes, mis võib 
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tulevikus tekitada raskusi nii soovitud taseme saavutamisel kui ka juba saavutatud tulemuse 

hoidmisel. 

 

Tabel 3. Tööturu prognoos 2016–2020 (15-74-aastased) protsentides (allikas: Rahandusministeerium, 

Eesti Statistikaamet) 

Tööturu arengud 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

Tööhõive (tuh inimest) 640,9 635,2 634,8 633,2 631,8 631,7 

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

Tööpuuduse määr 6,2 6,6 7,6 8,8 9,7 9,8 

Tööjõu tootlikkuse kasv (hõivatute 

arvu järgi) 

-1,5 2,9 3,1 3,5 3,2 2,9 

Keskmise palga reaalkasv 6,5 4,5 2,0 2,5 2,9 2,6 

Keskmine palk (eurot) 1 065 1 117 1 170 1 234 1 305 1 376 

Keskmise palga nominaalkasv 6,0 4,9 4,7 5,5 5,7 5,5 

 

 

1.3. Majanduslik olukord Pärnu linnas 
 

Pärnu linn osaleb Eesti majanduskeskkonna kujundamisel pea igas tegevusvaldkonnas. Pärnu 

oluliseks majandussektoriks (sageli visiitkaardiks) on küll turismi- ja puhkemajandus, ent 

sellest hoolimata on Pärnu polüfunktsionaalse majandusega linn. Siin on esindatud peaaegu 

kõik majandusharud. Töötleva tööstuse juhtivateks tegevusaladeks on elektroonika, metalli-, 

puidu- ning tekstiilitööstused. 

 

2015. aastal oli Eesti SKP jooksevhindades 20,50 miljardit eurot. Pärnu SKP moodustab 

sellest ca 4%. 2015. aastat iseloomustab Eesti majandust aeglane kuid pidev tõus. Kokku 

kasvas Eesti SKP 2015. aastal 1,10% (2014. aastal 2,10%).  

 

Eestile omased majandustrendid iseloomustavad ka Pärnu ettevõtete struktuuri (joonised 1 ja 

2). Ehitussektori nõrgenemine on tuntav ka Pärnus, ettevõtete ja töötajate arvud on viimase 5 

aasta jooksul oluliselt langenud. Elavnenud on kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. Pärnu 

linnale iseloomulikult on suurenenud kinnisvaraalane tegevus. Selle taga võib näha 

külaliskorterite (üürituru) elavnemist. 
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Joonis 1. Pärnu linna ettevõtete arv tegevusvaldkondade lõikes aastatel 2011 ja 2016 

 

 
Joonis 2. Pärnu linna ettevõtete töötajate arv tegevusvaldkondade lõikes aastatel 2011 ja 2016 

 

Pärnus ületab importivate ettevõtete arv eksportijad (joonis 3), ent positiivseks võib lugeda 

asjaolu, et eksportivate ettevõtete arv on pidevas kasvutrendis ning eksporditava kaubavoo 

väärtus ületab imporditava kaubavoo väärtust (joonis 4). 
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Joonis 3. Eskportivate ja importivate ettevõtete arv Pärnus aastatel 2011 ja 2015 

 

 
Joonis 4. Pärnu ettevõtete eskpordi- ja impordimahud aastatel 2011 ja 2015 

 
Pärnu linnas tegutsevate ettevõtete töötajate arv vähenes 2015.a 3,6%. Samas kui 

maksumaksjate arv suurenes. Keskmine maksumaksjate arv oli 2015. aastal 17 201 inimest. 

Hoolimata elanike arvu vähenemisest on keskmine maksumaksjate arv viimastel aastatel 

suurenenud. Keskmine sissetulek 2015. aastal oli 901 eurot (2014. aastal 849 eurot). Eesti 

keskmisest moodustas see 87% . Sissetulekute erinevus võrreldes Eesti keskmisega suureneb.  

 
Tööhõive osas on Pärnu linnas olnud varasemalt olukord parem kui Eestis keskmiselt, ent 

2015.a statistika kohaselt oli Pärnus töötuse määr tõusnud pea 9%-ni (Eesti keskmine 6,2%), 

ent registreeritud töötute osakaal on siiski vaid 2,3%. Sellises situatsioonis peame rääkima 

pigem tööjõu puudusest. Kõrvutades tööhõive ja keskmise palga numbreid, on selge, et linna 
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majandusstruktuuri kujundamisel peab püüdlema kõrgemapalgaliste töökohtade loomise 

poole.  

 

32,2 km2 pindalaga Pärnus elas 01.01.2016 Rahvastikuregistri andmetel 40 914 inimest. 

Üldine suund on elanike arvu vähenemise poole, kuigi kuude lõikes esineb positiivse 

rändesaldo tõttu ka linna rahvaarvu suurenemist. 2014. aastal pidurdus ränne oluliselt ning 

2015. a kaotati rände tõttu 141 inimest ehk 0,34% elanikkonnast. Väiksemaks muutuvad just 

laste ja tööealiste elanike grupid (joonis 5). Ülalpeetavate määr on tõusnud 60,3%-ni (so ca 

40% elanikest peab üleval pidama 60% elanikke). Elanikkonna arvu püsimine ja kasv on need 

võtmetähtsusega eesmärgid, millele keskendub linnavalitsus arengukavas tegevuste 

planeerimisel. Kui vaadelda Pärnut koos lähivaldadega (nö eeslinnaga), on rahvastiku 

vanusstruktuur tasakaalus ning linnastut iseloomustab elujõuline rahvastik (ülalpeetavate 

määr ca 55%). 

 

 
Joonis 5. Pärnu elanike soolis- vanuseline jaotus seisuga 01.01.2016  
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Tabel 4. Pärnu rahvastiku näitajad (Allikas: AS Andmevara, Maksu- ja Tolliamet, Pärnu 

Linnavalitsuse planeerimisosakond) 

Selgitus/aasta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

prognoos 

Pärnu rahvaarv   43 610 42 937 42 433 42 034 41 523 41 256 40 914 

Tööealised (19-64 aastased) 26 276 25 890 25 608 25 134 24 611 24 214 23 869 

Keskmine maksumaksjate arv  16 793 16 503 16 538 16 711 16 871 17 209 17 234 

Maksumaksjate osakaal 

tööealisest elanikust 

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

Linna keskmine sissetulek 

TSD-deklaratsioonide alusel 

688 718 753 798 849 901 924 

Vabariigi keskmine sissetulek 

TSD-deklaratsioonide alusel 

770 810 856 912 967 1 027 1 058 

Linna keskmise sissetuleku 

erinevus vabariigiga 

89% 89% 88% 88% 88% 88% 87% 

 

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

elanikkonna vanuselise koosseisu, tööhõive ja keskmise palga taseme prognooside jälgimine 

linna eelarvestrateegia koostamisel väga oluline.  

 

Eelmainitud faktorid mõjutavad linna tulubaasi enim, seetõttu tuleb eelarvetulude 

suurendamiseks rakendada meetmeid, mis kutsuksid esile nende faktorite positiivseid muutusi 

– linna elanike arvu ja keskmise sissetuleku kasvu (rohkem töökohti suurema 

lisandväärtusega valdkondades), samuti elanikonna noorenemist (kvaliteetne haridus, head 

töökohad ja hea elukeskkond). 

 

2. Pärnu linna põhitegevuse tulud ja kulud 

 

2.1 Põhitegevuse tulud 

 

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

linnaasutuste tegevuse tulemusena teenitavatest omatuludest ja muudest tuludest (vee-

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

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

maamaks). Kuigi võrreldes 2015. aastaga absoluutnumbrites kasvavad maksutulud 2021. 

aastaks üle 7,9 miljoni euro võrra ehk 33,2%, kasvab maksutulude osatähtsus põhitegevuse 

tuludes 51,2%lt (2015.aastal) 2021.aastaks 59,0%le.  Maksutulude osakaalu kasv linna üldises 
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tulubaasis on positiivne, sest kogutavate maksutulude kasutusotstarbe üle saab 

omavalitsusüksus ise otsustada, võimaldades linnal paremini täita oma arengueesmärke. 

 

 

Joonis 6. Põhitegevuse tulud 2010-2021. Allikas: Pärnu Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus. 

 

 

Joonis 7. Põhitegevuse tulud 2010-2021. Allikas: Pärnu Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus. 
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2.1.1 Füüsilise isiku tulumaks 

 

Pärnu linna eelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks on seotud Pärnu rahvastikuregistrisse 

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

maksutuludest suurima osa. Eelnevatel aastatel on keskmine maksumaksjate arv olnud 

tööealisest elanikkonnast 64-72%. 

 

 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 2017-

2020 ei ole kavandatud kohaliku omavalitsuse üksuste tulumaksuprotsendi suurendamist.  

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

  

2014 

täitmine 

 

2015   

täitmine 

 

2016 

prognoos 

 

2017 

prognoos 

 

2018 

prognoos 

 

2019 

prognoos 

 

2020 

prognoos 

 

2021 

prognoos 

Füüsilise isiku 

tulumaks 

(tuhandetes 

eurodes) 

 

20 552 

 

22 144 

 

23 406 

 

24 319 

 

25 671 

 

27 135 

 

28 600 

 

30 144 

 MUUTUS 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Tulumaksu  

muutus 

8,4% 7,7% 5,7% 3,9% 5,6% 5,7% 5,4% 5,4% 

Tulumaks Riigi 

eelarvestrateegia 

2017-2020 

8,5% 8,2% 4,2% 4,7% 5,9% 5,8% 5,5% - 

 

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. 2015. aastal moodustas maamaksu tulu 2,8 % linna põhitegevuse tuludest. Maamaks 
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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.  

 

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

maakatastris registreerimata maa maamaks sihtotstarbeta maa maksustamishinna alusel. 2015. 

aastal laekus maamaksu 1 310,31 tuhat eurot ( 2014. aastal 1318,47 tuh eurot). 

Eelarvestrateegias ei ole kavandatud maamaksu määrade muutmist lähitulevikus. Seetõttu on 

maamaksu tuluks kavandatud 1 310 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 2015. aastal 1,9% linna maksutuludest (2014. aastal 1,7% maksutuludest). 

Eeloleval perioodil seoses füüsilise isiku tulumaksu osatähtsuse kasvuga väheneb kohalike 

maksude osatähtsus 2021. aastaks 1,2%le.  

 

Reklaamimaks on kehtestatud kohalike maksude seaduse alusel linnavolikogu poolt 11,50 

eurot reklaampinna ühe ruutmeetri kohta kuus. Reklaamimaksuga maksustatakse linna 
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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 

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 2015. aasta tasemel. Absoluutarvudes suurenevad nimetatud 

tulud 2021. aastaks (2015. aastaga võrreldes) 28,67 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 
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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 (2015. aastal 32,7% 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 

riigieelarve tasandus- ja toetusfondist, ministeeriumite vahendusel. Vahendeid toetusfondist 

eraldatakse linnale hariduskuludeks, koolilõuna toetuseks, toimetulekutoetuste maksmiseks, 

vajaduspõhiseks peretoetuseks, sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamiseks ja arendamiseks 

ning alates 2015. aastast ka kohalike teede hoiuks. 

 

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. Strateegias on kavandatud toetusfondi 

hoidmine 2016. 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 2017-2020 kohaselt on riik kavandanud kohaliku omavalistsuse 

üksuste tasandusfondi suuruseks igal aastal 76 mln eurot (2015. aastal 75 mln eurot).  
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Tabel 6. Saadud toetused 2017-2021 (tuhandetes eurodes) 

 
Toetuse andja Toetuse otstarve 2017 

prognoos 

2018 

prognoos 

2019 

prognoos 

2020 

prognoos 

2021 

prognoos 

Haridus- ja 

teadusministeerium 
Aineühendused 20,63 20,63 20,63 20,63 20,63 

Haridus- ja 

teadusministeerium 

Olümpiaadid, 

õpilasühendused 
25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 

Haridus- ja 

teadusministeerium 
Lasteaednike koolitus 14,71 14,71 14,71 14,71 14,71 

Spordikoolituse ja 

 -Teabe SA 

Treenerite tööjõukulude 

toetus 
86,96 86,96 86,96 86,96 86,96 

Kultuuriministeerium 
Linnaorkestri 

tegevustoetus 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

PRIA Toidutoetused 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 

Pärnu Maavalitsus 

Kohustusliku 

ujumisõpetuse 

korraldamine 

7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 

Pärnu Maavalitsus Riiklik lapsehoiuteenus 23,38 23,38 23,38 23,38 23,38 

Pärnu Maavalitsus 

Alaealise 

mõjutusvahendite 

kohaldamine 

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

Paikuse VV ja  

Sauga VV 

Ühistranspordi 

korraldamine 
106,78 106,78 106,78 106,78 106,78 

Sauga VV ja 

Tahkuranna VV 
Kalmistute majandamine 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 

Pärnumaa 

Omavalitsuste Liit 

Loomade varjupaiga 

teenus 
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

KOV-d 

Raamatukogu töötajate 

koolitus ja raamatukogu 

bürookuludeks 

1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

Kultuuriministeerium 
Keskraamatukogu 

tegevustoetus 
205,69 205,69 205,69 205,69 205,69 

KOKKU  588,99 588,99 588,99 588,99 588,99 

 
 

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 
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tegevustulemi arvelt, mis omakorda tähendab, et tegevuskulud peavad olema pikas 

perspektiivis väiksemad kui tegevustulud.  

 

 

Joonis 8. Põhitegevuse tulud ja kulud tuhandetes eurodes (2010-2021.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 2017-

2021. Võrreldes 2015. aastaga kasvavad põhitegevuse kulud 2021. aastaks ca 7,9 miljoni euro 

võrra ehk 19,3% võrra. 

 

Tabel 7. Põhitegevuse tulude ja kulude muutus aastatel 2014-2021. Allikas: Pärnu Linnavalitsuse 

finantsjuhtimisteenistus, Rahandusministeerium. 

 2014 

täitmine 

2015 

täitmine 

2016 

prognoos 

2017 

prognoos 

2018 

prognoos 

2019 

prognoos 

2020 

prognoos 

2021 

prognoos 

Põhitegevuse 

tulud (tuh eurot) 
43 018 46 679 49 130 48 833 49 522 51 003 52 475 53 962 

Muutus (%-des) 3,6 8,5 5,3 -0,6 1,4 3,0 2,9 2,8 

Põhitegevuse 

kulud (tuh eurot) 
38 310 40 708 43 946 43 735 44 524 45 857 47 207 48 575 

Muutus (%-des) 5,3 6,3 8,0 -0,5 1,8 3,0 2,9 2,9 

Tarbijahinna-

indeks (%-des) 
-0,1 -0,5 0,3 2,7 2,9 2,8 2,8 - 

Omafinantseerim

ise võimekus 
1,12 1,15 1,12 1,12 1,11 1,11 1,11 1,11 
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Joonis 9. Põhitegevuse kulude struktuur tuhandetes eurodes (2017-2021.a.) 

 

 

3. Pärnu linna investeerimistegevus 

 

Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning 

eelarvestrateegiaga tuleb kavandada vahendid selle jätkumiseks. Pärnu linna 

investeerimisvõimekuse nurgakivi on välisfinantseerimise kaasamine ja selleks 

omafinanseerimise vahendite kavandamine. 

 

Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise seaduse kohaselt on eelarvestrateegias 

investeerimistegevus majandusliku sisu järgi liigendatud järgmiselt: (1) põhivara soetus ja 

müük; (2) finantsvarade soetus ja müük; (3) saadav ja antav sihtfinantseerimine põhivara 

soetuseks; (4) finantstulud ja –kulud. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt ei peaks kohalik omavalitsus 

valitsemiseks mittevajalikke varasid omama, seega tuleks varad üldreeglina parimal viisil 

realiseerida.  Eelarvestrateegia lisana 2 on esitatud Pärnu linna valitsemiseks mittevajaliku 

vara nimkiri. Nimekirjas olev vara on kavas aastatel 2016 kuni 2021 müüa ja saadud rahaga 

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

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

katmiseks. 
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Linnavara müük sõltub muuhulgas ka välistest teguritest (kinnisvaraturu käitumine, 

majanduskeskkond), mida Pärnu linn otseselt mõjutada ei saa. Kinnisvarahindade madalseisus 

ei ole linnal otstarbekas oma vara müüa, seetõttu on investeerimistegevus ja 

finantseerimistegevus kavandatud nii, et vara müük toimub mõistlikul ajal turuhinnaga. 

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

 

Riigieelarves on avaliku sektori investeerimistegevuseks ette nähtud investeerimistoetused, 

mis eraldatakse kohalikele omavalitsustele peaasjalikult ministeeriumide investeerimiskavade 

raames. Lisaks on olemas siseriiklikud programmid, näiteks 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.  

 

Perioodi 2014-2020 vahendite kasutamise aluseks olevate rakenduskavade ja meetmete 

määruste ettevalmistamine on olnud aega nõudev ja taotlemise võimalused hakkasid avanema 

alates 2015. aastast 
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Tabel 8. Struktuuritoetuste kaasrahastamisel on 2016. aastal töös üks investeeringuprojekt ja 

siseriikliku programmi toetusel üks investeeringuprojekt: 

Projekti nimetus 
Projekti 

eelarve 

(tuh. eurodes) 

Toetussumma 

(tuh. eurodes) 

Omafinantsee- 

ring 

(tuh. eurodes) 

"LINNALEHMAD" ehk Pärnu 

linnas asuvate rannaniitude 

taastamine ning integreerimine 

linnakeskkonda (Restoration and 

public access of coastal meadow 

complex in urban environment) – 

toetus EL Life+ programmist. 

(Projekti juhtpartner on 

Keskkonnaamet). 

Projekti elluviimise aeg 2012-2016. 

1 138 854 64 

Pärnu Rannapargi dendroloogilise 

hinnangu ja hoolduskava 

koostamine – toetus 

keskkonnaprogrammist. Elluviimise 

aeg 2015-2016. 

10 9 1 

 

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

Linn osaleb 2016. aastal neljas EL finantsvahenditest kaasrahastatavas koostööprojektis, mille 

raames tegeldakse hariduse valdkonnas huvihariduse kättesaadavuse tagamisega riskinoortele 

(HUKK-UP), sotsiaalvaldkonnas eakate kaasamisega vabatahtlike töösse (Let Us Be Active!), 

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. 2016.aastal valmistatakse ette projektitaotlusi ja 

tehakse vajalikke ettevalmistustöid mitme investeeringuprojekti jaoks. 
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Tabel 9.  2016.a ettevalmistusel olevad investeeringuprojektid ja keskkonnaprojektid: 

Projekti nimetus Projekti 

eeldatav 

eelarve  

(tuh. eurodes) 

Eeldatav 

toetussumma 

(tuh. eurodes) 

Omafinantsee- 

ring  

(tuh. eurodes) 

Vanalinna Põhikooli 

rekonstrueerimine  

4 984,4 2 852,2 2 132,2 

Väike-Posti tn lasteaia rajamine 1 408 1 196,8 211,2 

Raja tn lasteaia rajamine 4 752 4 039,2 712,8 

Haapsalu mnt kergliiklustee 280 238 42 

Tallinna mnt kergliiklustee 250 212,5 37,5 

Kergliiklustee Pärnu kesklinna ja 

Lottemaa ühendamiseks (Pärnu 

osa) 

1 170 994,5 175,5 

Liivi teed ja Paide mnt ühendav 

kergliiklustee 

125 106,25 18,75 

Jüri jaansoni raja 

rekonstrueerimine ja pikendus 

Pärnu jõe paremkaldal 

835 709,75 125,25 

Säästlikke liikumisviise toetav 

Pärnu linnasüda 

1 224 1 040 ,4 183,6 

Pärnu linnas Uus-Sauga 56 ja 

Mõisavahe 2 kinnistutel 

paiknevate endisaegsete 

sõjaväehoonete lammutamine 

20 18 2 

Pärnu kesklinna kaitsealuste 

parkide dendroloogiliste 

hinnangute ja 

hoolduskavade koostamine 

9,2 8,3 0,9 

Niidu maastikukaitsealal 

hooldustööde läbiviimine 

9,8 8,8 0,98 

Pärnu linna elanikelt kogutud 

ohtlike jäätmete käitlemine (2016) 

15,7 14,2 1,5 

Pärnu Rannapargi hoolduskava 

järgsed hooldustööd 

9,5 8,6 0,9 

Prügi sorteerimine pole 

raketiteadus 

11,6 10,4 1,2 

 

Pärnu linn osaleb mitmes koostööprojektis, mis on ette valmistatud ja toetuse otsuse ootel. 

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskusega koostöös valmistati ette ja taotluse rahuldamise 

korral viiakse ellu kaks väga olulist projekti:  

 ”Ühistranspordi keskterminal Pärnu linnas”, Pärnu linn toetab projekti 138 000 

euroga; 
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 ”PÜTK e-lahendused: Pärnumaa ühistranspordi ühtne pileti- ja infosüsteem”, Pärnu 

linn toetab projekti 45 000 euroga. 

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega valmistati ette ja taotluse rahuldamise korral 

viiakse ellu projekt ”Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori arendamine”. Pärnu linn toetab projekti 

68 000 euroga. 

 

4. Pärnu linna finantseerimistegevus 

 

Linna finantseerimistegevus peab võimaldama põhitegevuse ning investeerimis- ja 

arendustegevuse häireteta rahastamise püsides kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise 

seaduses sätestatud netovõlakoormuse piirmääras ja täites maksekohustusi tähtaegselt. Pärnu 

linn ei ole ajavahemikul 2009-2012 püsinud netovõlakoormuse piirmääras. 2013. aastaks 

kavandati Pärnu linna jõudmine 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. Vastavalt 

riigi eelarvestrateegiale 2013-2016 on kuni 2016. aasta lõpuni edasi lükatud 

netovõlakoormuse suurendamine üle 60%, isegi kui individuaalne piirmäär seda võimaldaks.  

 

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

finantseerimistegevusest annab täpsema ülevaate eelarvestrateegia lisas 1 esitatud tabel.  
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Tabel 10. Linna pikaajalised kohustused seisuga 31.12.2015 (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 0,850 

Sotsiaalkindlustusamet muu 2004 2021 143 34 x 6,00 

Swedbank laen 2007 2016 959 96 6 k Euribor 0,30 

Danske Bank laen 2014 2020 5 496 5 496 6 k Euribor 0,949 

Danske Bank laen 2014 2023 7 699 7 382 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 

Kokku x x x x 24 024 x x 

 

Linna finantseerimistegevus peab tagama  põhitegevuse kulude katmise. Vajadusest suunata 

põhitegevuse tulem lähiaastatel investeerimistegevusse on kehtivate laenude tagastamise 

maksegraafikute täitmiseks mõistlik olemasolevaid laenukohustusi refinantseerida ning 

tegeleda süsteemselt varade müügi korraldamisega. 

 

5. Finantsdistsipliini tagamise meetmed 

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus kehtestab finantsdistsipliini tagamise 

meetmed, milleks on kinnipidamine: 

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

2) netovõlakoormuse ülemmäärast. 

Põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus arvutatakse tekkepõhise 

raamatupidamisarvestuse andmete alusel nii Pärnu linna kui ka Pärnu linna arvestusüksuse 

kohta iga aasta lõpu seisuga. 

 

Arvestusüksuse koosseisu kuuluvad sellised Pärnu linna valitseva mõju all olevad äriühingud 

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

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

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

2013. aasta oli haigla jaoks väga oluline suuremahuliste arendusprojektide realiseerimise 

aasta. 2014. aastal töötas haigla tingimustes, kus kahe tervislinnaku projektid on ehituslikult 

realiseeritud ja tervishoiuteenuseid oli võinmalik osutada uues kaasaegsel tasemel. Koostöös 

Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga ja Eesti Vähiühinguga alustati onkoloogilisi haigusi 

põdevatele patsientidele keemiaravi teenuse osutamist haigla päevaravi osakonnas, mis teeb 

Pärnumaa patsientidele ravi oluliselt mugavamaks ja kättesaadavaks. 
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2015. aastal töötas haigla tingimustes, kus suuremahulised kahe terviselinnaku 

väljaehitamiseks on realiseeritud ja tegevused keskendunud loodud võimaluste maksimaalsele 

kasutamisele. Hästi on käivitunud taastusravi- ja heaolukeskuses osutatavate teenuste 

osutamine linna ja maakonna elanikele. 2015. aastal osutati tasulisi taastusraviteenuseid 

kolmandiku võrra rohkem kui 2014. aastal. Koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga ja Eesti 

Vähiühinguga jätkati onkoloogilisi haigusi põdevatele patsientidele keemiaravi teenuse 

osutamist haigla päevaravi osakonnas, mis teeb Pärnumaa patsientidele ravi oluliselt 

mugavamaks ja kättesaadavamaks. 2015. aastal jätkus projekt „Pärnumaa laste ja noorte 

vaimse tervise keskus“, mille läbiviimist koordineerib sotsiaalministeerium ja rahastati 

jätkuvalt läbi Norra finantsmehhanismi summas 211 tuhat eurot. 

Pärnu haigla 2015. aasta investeeringute maht ilma käibemaksuta oli 1,2 miljonit eurot, 

millest 128 tuhat eurot moodustasid kapitaliseeritud ehitus-remonttööd ja lõpetamata ehitused. 

Soetati Ristiku tänava 1 territooriumiga külgnev maa-ala suurusega 10 046 m2  maksumusega 

7 tuhat eurot. vanadest kasutuseta jäänud hoonetest müüdi kinnistu aadressil Roosi 3 hinnaga 

250 tuhat eurot 

2015. aasta veebruaris müüdi ära sihtotstarbeta kinnistu aadressiga Roosi 3 Käesoleval aastal 

on haiglal planeeritud veel võõrandada vabanenud kinnistu aadressil Sääse 3. 

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

Laenu tagasimakse perioodiks on esialgselt planeeritud 10 aastat. Tgasimakseid alustati 2014. 

aasta juulist ja jätkati 2015. aastal. 2015. aasta lõpu seisuga oli laenujäägi suuruseks 11,4 

miljonit eurot. Ettevõtte pikaajalise prognoosi alusel võib väita, et nii laenu tagasimakse 

perioodil kui ka edaspidi on haigla tegutsemine jätkusuutlik 

Eesti Haigekassaga sõlmitud raviteenuste osutamise lepingu maht polnud haigla jaoks 2015. 

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

Üle haigekassaga sõlmitud lepingu mahu osutati tervishoiuteenuseid 598 tuhande euro 

ulatuses, mille eest haigekassa tasus koefitsiendiga 0,3 statsionaarse töö osas ning 

koefisiendiga 0,7 ambukaatoorse töö ja päevaravi osas. 

2015. aasta majandusaasta oli sihtasutuse jaoks edukas. Haigla lõpetas aasta 174 tuhande 

eurose positiivse tulemiga. 
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2016. aastal on jätkuvalt haigla olulisemaks prioriteediks teeninduspiirkonna elanikele ja 

abivajajatele ning linna külalistele kvaliteetsete tervishoiuteenuste osutamine. 2016. aastal 

jätkab haigla eelmistel aastatel käivitunud uute tervishoiuteenuste osutamisega ja sellealase 

koostöö tõhustamisega. Haiglal on kavas mitmekesistada terviseedendusega seotud teenuseid, 

pakkudes inimestele kvaliteetseid tervist hoidvaid ning taastavaid teenuseid taastusravi- ja 

heaolukeskuses. 2016. aastal on haiglal plaanis laiendada sotsiaalteenuste paketti olles 

partneriks Sotsiaalkindlustusametile sotsiaalsete rehabilitatsiooniteenuste osutamisel ja 

Töötukassale tööalaste rehabilitatsiooniteenuste tagamisel. 

 

Tabel 11. SA Pärnu Haigla finantsnäitajad aastatel 2011-2014 (tuh.eurodes) 

 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

BILANSS     

Käibevara 3 873 4 844 7 704 9 349 

Põhivara 27 944 32 718 31 710 30 517 

Varad kokku 31 817 37 562 39 414 39 866 

Lühiajalised kohustused 3 883 3 631 4 082 5 054 

Pikaajalised kohustused 3 237 10 468 11 574 10 881 

Netovara 24 697 23 463 23 758 23 931 

Kohustused ja netovara kokku 31 817 37 562 39 414 39 866 

TULEMIARUANNE     

Tegevustulud 27 624 28 629 31 893 34 451 

Tegevuskulud -27 667 -29 735 -31 415 -34 118 

Tegevustulem -43 -1 106 478 333 

Finantstulud ja kulud -12 -128 -183 -159 

Aruandeaasta tulem -55 -1 234 295 174 
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Tabel 12. SA Pärnu Haigla eelarvestrateegia aastatel 2017-2021 (tuh.eurodes) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Põhitegevuse tulud 

kokku 

31 885 34 247 35 426 37 300 39 737 41 992 44 145 46 330 

Kaupade ja teenuste 

müük 

31 371 33 863 35 165 37 025 39 445 41 683 43 817 45 982 

Saadud toetused 152 249 261 275 292 309 328 348 

Muud tulud 362 135 0 0 0 0 0 0 

Põhitegevuse kulud 

kokku 

28 927 31 510 33 040 34 601 36 284 38 135 39 935 41 950 

Põhitegevuse tulem 2 958 2 737 2 386 2 699 3 453 3 857 4 210 4 380 

Investeerimistegevus -1 656 -1 370 -2 115 -2 204 -2 302 -2 464 -2 683 - 2 908 

Varade müük 8 249 572 0 0 0 0 0 

Varade soetus -1 481 -1 468 -1 622 -1 600 -1 700 -1 800 -1 950 -2 150 

Saadavad toetused 

varade soetuseks 

0 8 0 0 0 0 0 0 

Fianantstulu 1 1 0 0 0 0 0 0 

Finantskulu -184 -160 -148 -171 -149 -132 -112 -97 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Eelarve 

ülejääk/puudujääk 

1 459 1 564 271 495 1 151 1 393 1 527 1 472 

Finantseerimistegevus 1 080 -239 -690 -829 -923 -1 219 -1 302 -701 

Kohustuste 

suurenemine 

1 351 0 0 0 0 0 0 0 

Kohustuste 

vähenemine 

-173 -239 -690 -829 -923 -1 219 -1 302 -701 

Muutus kassas ja 

hoiustes 

2 275 1 940 -643 -373 129 131 148 692 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 

-264 616 -224 -39 -99 -43 -77 -79 

Likviidsete varade jääk 

aasta lõpuks 

3 682 5 622 

 

4 979 4 606 4 735 4 866 5 014 5 706 

Võlakohustused kokku 

aasta lõpu seisuga 

11 906 11 689 10 940 10 075 9 132 7 914 6 613 5 912 

Netovõlakoormus (%) 25,7% 17,7% 21,0% 18,1% 14,5% 9,5% 4,6% 2,9% 

 

5.1.2 OÜ Kümblus 

 

OÜ Kümblus põhitegevuseks on elanikkonnale saunateenuste osatamine, 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. 

Hoones on väljarenditud ruumid jooksurile, iluteenindajatele ja masaazitegijatele. 2015. aastal 

oli müügitulu kokku 142 tuhat eurot, millest moodustas saunateenuste osutamine 84,6%, 

kaupade müük 12,1% ja renditulu 3,3%. Võrreldes 2014. aastaga kasvas müügitulu 5,0%. 

Saunakülastusi oli 2015. aastal 33 196. 
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Saunateenuseid pakutakse lisaks tavahindadega ka soodushindadega, võimaldamaks 

hinnatundlikele sotsiaalsetele gruppidele (pensionärid, lapsed, üliõpilased) teenuse 

kättesaadavust. 

 

Oluline mõjutegur osaühingu poolt pakutava teenuse nõudluse kujunemisel on kaaaegse 

nõuetekohase veevarustus- ja kanalistaisoonissüsteemi rajamine Pärnu erinevates linnaosades. 

Osaühingu põhieesmärgiks tulevikus on tagada kvaliteetne saunateenuse kättesaadavus 

linnaelanikele. Kindlustada soodushinnaga sauankülastused vastavatele sihtgruppidele 

(lapsed, pensionärid, üleõpilased) ning seejuures säilitada eelmisel majandusaastal saavutatud 

müügitulu tase. 

 

Tabel 13. OÜ Kümblus finantsnäitajad aastatel 2012-2015 (tuh. eurodes) 

 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

BILANSS     

Käibevara 8 10 6 10 

Põhivara 1 103 1 084 1 065 983 

Varad kokku 1 111 1 094 1 071 993 

Lühiajalised kohustused 10 10 11 12 

Netovara 1 101 1 084 1 060 981 

Kohustused ja netovara kokku 1 111 1 094 1 071 993 

TULEMIARUANNE     

Tegevustulud 146 167 168 185 

Tegevuskulud -171 -184 -192 -201 

Tegevustulem -25 -17 -24 -16 

Finantstulud ja kulud 0 0 0 0 

Aruandeaasta tulem -25 -17 -24 -16 
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Tabel 14. OÜ Kümblus eelarvestrateegia aastatel 2017-2021 (tuh.eurodes) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Põhitegevuse tulud kokku 157 174 182 188 194 195 196 197 

Kaupade ja teenuste müük 118 125 133 138 141 141 141 141 

Saadavad toetused 33 44 42 43 45 46 47 48 

Muud tulud 6 6 7 7 7 8 8 8 

Põhitegevuse kulud kokku 162 171 187 195 202 216 220 223 

Põhitegevuse tulem -5 3 -5 -7 -8 -21 -24 -26 

Eelarve ülejääk/ puudujääk -5 3 -5 -7 -8 -21 -24 -26 

Muutus kassas ja hoiustes -5 4 -2 -3 0 0 0 -2 

Muurus nõuetes ja kohustustes 1 1 3 4 8 21 24 24 

Likviidsete varade jääk aasta 

lõpuks 

3 7 5 2 2 2 2 0 

Võlakohustused kokku aasta lõpu 

seisuga 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Pärnu linna arvestusüksus  

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus näeb ette eraldi piirangud Pärnu linnale 

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

finantstegevuse tulemused ja finantsseis.  

Finantsdistsipliini meetmete rakendamisel kasutatakse üksusepõhist lähenemist, sest 

omavalitsuse poolt moodustatud üksuste finantstegevus mõjutab oluliselt omavalitsusüksuse 

finantsseisu. 

Lisas 4 on toodud Pärnu linna arvestusüksuse netovõlakoormuse määr aastatel 2017-2021. 
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Kokkuvõte 

 

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

jätkusuutlik ja tasakaalustav eelarvepoliitika säilitades põhitegevuse toimimise piisavas mahus 

radikaalselt madalamate kuludega, hoides netovõlakoormust alla finantsjuhtimise seaduses 

sätestatud piirmäära ning jätkates arendus- ja investeerimistegevust. 

 

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

võimaliku müüdava linnavara kogumaksumus suurusjärgus 4 591 tuhat eurot. Hoides konservatiivsest 

joont oleme linnaeelarve strateegias arvestanud 44% vara kogumaksumusest so ca 1 900 tuhat eurot. 

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

investeerimistegevusse. 

 

Ühe olulise komponendina linna konkurentsivõime säilimisel peame jätkuvalt ülimalt tähtsaks Pärnu 

linna käsitlemist võrdselt kõigi teiste omavalitsustega Eurorahade taotlemisel. Lisaks 

konkurentsivõime säilimisele ja kasvatamisele tähendab see omakorda täiendavat tööhõivet ja 

maksutulu.  


