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Sissejuhatus 

 

Pärnu linna eelarvestrateegia on finantsjuhtimise tööriist, mille abil planeeritakse  linna arengukavas 

püstitatud eesmärkide täitmiseks vajalikud finantsressursid.  Linna eelarvestrateegia koostamise 

eesmärgiks on luua keskpikas perspektiivis jätkusuutlik eelarvepoliitika, mis omakorda toetab linna 

terviklikku ja tasakaalustatud arengut. 

 

Linna strateegilistest eesmärkidest lähtudes on koostatud linna eelarve tulude prognoos ja määratletud 

kavandatavate kulude ja investeeringute mahud ning linna laenustrateegia. Arvestades linna 

majandustegevuse suurt sõltuvust väliskeskkonna mõjudest, uuendatakse strateegiat iga-aastaselt, et 

viia prognoosid kooskõlla üldiste muutustega Eesti majandus- ja fiskaalkeskkonnas. Pikemas 

perspektiivis peaks linna eelarvestrateegiast saama linna arengukava osa, mida regulaarselt volikogu 

poolt täpsustatakse. 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, kusjuures põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade lõikes on kavas 

täpsustada eelarvestrateegia aastateks 2012-2016 II lugemise ajaks. Kolmandas  osas kujundatakse 

linna investeerimispoliitika selliselt, et linn suudaks kaasata investeerimistegevuseks Euroopa Liidu 

struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide vahendeid. Neljandas osas kavandatakse lähiaastate 

finantseerimispoliitika nii, et  Pärnu linna laenukoormus väheneks valla- ja linnaeelarve seaduses 

sätestatud määrani aastal 2013 ja samal ajal oleks tagatud arvete, maksude, intresside ja muude 

kohustuste tähtaegne tasumine. Viiendas osas antakse ülevaade Pärnu linnast sõltuvate üksuste 

majandusolukorrast ning Pärnu linna arvestusüksuse finantsdistsipliini kinnipidamisest iga aasta lõpu 

seisuga. 

 

Praegune majanduslik olukord nii linnas kui ka riigis tervikuna muudab finantsjuhtimise väljakutseks 

nii eelarvestrateegia koostajatele kui ka elluviijatele, mida pingestab veel vajadus kanda suuremahulist 

laenuintressikulu ning vähendada võlakoormust.  
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Pärnu linna rahaliste vahendite võimalikult tõhus kasutamine, omavalitsuse funktsioonide  häireteta  

täitmine, investeerimis- ja arendustegevuse jätkumine, maksete tähtaegsus ning linnaeelarve stabiilse 

tulubaasi  loomine eelseisvaks viieks aastaks on käesoleva dokumendi praktiline eesmärk. 

 

 

1. Majandusareng  
 

1.1. Eesti Majandusareng 

 
Eesti majanduse kriisist taastumine on toimunud oodatust kiiremas tempos. Majanduslanguse põhi jäi 

2009. aasta III kvartalisse ja IV kvartali SKP oli oli eelmisest juba 1% võrra suurem. SKP aastased 

muutused pöördusid positiivseks 2010. aasta  tesises kvartalis. Majandus kasvas 2010 aastal 3,1% 

(prognoosides 1%) ning langusest on üle saadud eelkõige eksporditulude kasvu toel. Globaalne 

majanduskriis,  mis 2009. aastal mõjutas oluliselt Eesti töötlevat tööstust, asendus 2010. aasta algul 

suhteliselt kiire majanduskasvuga. Kui 2009. aastal oli Eesti Euroopa Liidu liikmesriikide seas 

suurima toodangulangusega riik, siis 2010. aasta esimesel poolel oli Eesti toodangu kasv kõige kiirem. 

Kuigi tööstustoodangu maht kasvas 2010. aastal võrreldes 2009. aastaga 23%, ei ole tootmine veel 

jõudnud kriisieelsele tasemele. Kodumaisel turul püsis nõudlus 2009. aasta tasemel, selle kasvu 

pärssisid kõrge tööpuudus ja palgalangused. 

 
Sisenõudlus kasvas 2010. aastal 1%. Sisenõudluse suurima komponendi, eratarbimise langus oli – 

1,9%, kuid investeeringute langus kujunes sügavamaks. 

 

Tarbijahinnad tõusevad 2011. aastal 4,9%, 2012. aastal 2,8% ning 2013. aastal 3,1%. 

Väliskeskkonnast tulenevate hinnatõususurvete tõttu on inflatsioon 2011 aastal kiirenemas. Toidu ja 

kütuste maailmaturuhinnad on kõrgel tasemel, mis on kiirelt üle kandunud ka siinsetesse 

jaehindadesse. Toit annab hinnanguliselt poole 2011. aasta 4,5%sest inflatsioonist. Tuginedes 

sissetulekute kasvu kiirenemisele ja suurenevale eratarnimisele võib järgmisel aastal oodata baas 

inflatsiooni järk-järgulist kiirenemist. 2013. aasta alguses aset leidva elektrituru täieliku avanemise 

tõttu tarbijahindade tõus ajutiselt kiireneb. Prognoosiperioodi lõpus tarbijahindade tõus aeglustub, kuid 

jääb kõrgemaks eurotsooniga võrreldes sissetulekute ja hinnatasemete jätkuva ühtlustumise tõttu. 

 
 
 
 
 
 



 5 

Tabel.1. Sisemajanduse koguprodukti prognoos 2010–2014 (protsenti) 
 

 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 
SKP reaalkasv 3,1 7,0 3,0 3,3 3,5 3,5 
Tarbijahinnaindeks 3,0 4,9 2,8 3,1 2,7 2,7 
Tööhõive (15-74 aastased) 570,9 604,2 610,6 616,1 621,0 626,0 
Tööhõive kasv -4,2 5,8 1,0 0,9 0,8 0,8 
Lisandväärtuse kasv       
Põllumajandus 7,3 0,3 1,5 1,5 1,9 1,7 
Tööstus 19,2 17,2 4,8 5,1 4,7 4,5 
Ehitus -10,1 12,2 7,2 5,6 4,6 4,6 
Teenused 1,6 2,8 2,0 2,5 3,0 3,2 
Allikas: Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2011 

 
 
1.2. Eesti tööturg 
 
Majanduse kiire taastumine on kaasa toonud tööjõunõudluse märgatava suurenemise, kus majanduse 

kasvutempo kiirenedes ja töömahtude suurenedes on ettevõtetel tekkinud vajadus uute töötajate järele. 

2011. aasta kokkuvõttes on oodata hõivatute arvu suurenemist võrreldes 2010. aastaga kokku ca 33 

tuhande inimese ehk 5,8% võrra. 2012. aastal hõive kasv mõnevõrra aeglustub, ulatudes 1,0%ni. 

Tööjõudluse suurenedes väheneb tööpuudus 2011. aastal 12,3%ni ning 2012. aastal 11,2%ni. 

Prognoosiperioodi lõpuks alaneb tööpuuduse määr 7,6%ni. Sellel aastal jätkub töökoormuse 

suurenemisest ning ettevõtete finantsseisu paranemisest tulenev mõõdukas keskmise palga kasv, 

ulatudes 4,8%ni. Majanduse kriisist taastumine pole veel lõppenud ning senikaua, kuni sisenõudlus 

püsib nõrk, ei ole ka üldist kiiret palgakasvu kogu majanduses oodata. Palkade tõstmise oluliseks 

eelduseks on see, et ettevõte oleks kriisist taastunud ning kasumlikkus, mis kriisi ajal oluliselt langes, 

oleks kasvamas, sest ettevõtted pehmendasid tööturu langust kasumite arvelt. Lisaks on teatud 

tegevusalade puhul sissetulekuid kasvatavaks teguriks tööjõu nappus ja vajadus hoida spetsialistide 

motivatsiooni. 2012. aastal kasvab keskmine palk 5,0%, mis kiireneb prognoosiperioodi lõpuks 

5,5%ni.  

 
Tabel 2. Tööturu prognoos 2010–2015  
Tööturu arengud 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 
Tööhõive (15-74 aastased) 570,9 604,2 610,6 616,1 621,0 626,0 
Tööhõive kasv -4,2 5,8 1,0 0,9 0,8 0,8 
Töötuse määr 16,9 12,3 11,2 9,4 8,4 7,6 
Keskmise palga reaalkasv -1,8 0,0 2,2 2,0 2,5 2,7 
Keskmine palk (EUR) 792 831 872 918 966 1020 
Keskmise palga 
nominaalkasv 

1,1 4,8 5,0 5,2 5,3 5,5 

Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet. 
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1.3. Majandusolukord Pärnus 

 
Pärnu linna rahvaarv oli 2010. aasta 1.jaanuari seisuga, rahvastikuregistri andmetel 42 939 inimest, 

neist 56% olid naised ja 44% mehed. Eestlaste osakaal Pärnu linna rahvastikust oli 75%. Viimase 11 

aasta jooksul on Pärnu linna elanike arv vähenenud 4,5% (2039 elaniku võrra). Järsk elanike langus 

toimus 2002. aastal, mil linna elanike arv vähenes aastaga ca  1 500 elaniku võrra ja ka 2010.aastal, 

mil linna elanike arv vähenes aastaga 672 elaniku võrra. Pärnu linna rahvastiku osakaal riigi 

rahvastikust oli 2009.a. 3,2% ja see on 10. aastaga vähenenud ainult 0,1% võrra . 

Üle 65-aastaste osatähtsus linna rahavastikust on oluliselt kasvanud, viimase 10. aasta jooksul 3,8% 

ehk 2010.aastaks oli üle 65-aastaset osakaal tõusnud juba 20,40%-ni. Samas kuni 14aastaste laste 

osatähtsus on viimasel kümnendil langenud 2,58% ja tööealise elanike osatähtsus on langenud 1,22%. 

 

Elanike loomulik juurdekasv on viimasel kümnendi jooksul vähenenud (allikas: Maavalituses). 

Keskmine iive oli -227. Viimasel paaril aastal on negatiivne iive vähenenud, kui 2002. aastal oli iive -

323, siis 2009. aastal oli see -40.   

Sündimuskordaja on viimasel kümnendil tõusnud 2,29 promilli võrra (statistikaamet), 2000. aastal oli 

see Pärnu linnas 9,75 ja 2009. aastal 12,04 promilli. Stabiilse rahvastiku tagamiseks oleks vajalik 

sündimuskordaja väärtuses 13-14 sündi 1000 elaniku kohta (2009.a. 12,04). 

Ülalpeetavate määr 2009. aastal oli Pärnu linnas 52,6%, mis on ligi 5% kõrgem kui kogu Eestis ja üle 

8% kõrgem kui Tallinnas. 
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Joonis 1. Pärnu elanike arv 2000-2010. Andmed: rahvastikuregister 
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2003. aastal koostatud rahvastikuprognoosi tõenäoseima variandi realiseerudes väheneks Pärnu linna 

elanikkond aastatel 2000-2025 14% ehk 6 400 inimese võrra. Tõenäoseima stsenaarium kinnitab 

rahvastiku vananemise süvenemist ja noorte ning tööealiste inimeste vähenemist. Üle 65aastaste 

inimeste osakaal tõuseks 2025. aastaks 21,20%-ni ja tööealiste inimeste osakaal väheneks 1,2%.  
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Joonis 2. Pärnu linna rändesaldo 2004-2010. Allikas: rahvastikuregister 
 
 
Tabel 3. Pärnu elanike rändesuunad ja – saldo 2006-2010. aastal (rahvastikuregistri andmetel) 

Vanuserühm Pärnumaa Tallinn 
Tallinna 
tagamaa 

Ülejäänud 
Eesti 

Rändesaldo 
kokku 

0-14 -50 -49 -17 85 -31 
15-29 7 -232 -25 147 -103 
30-64 -168 -108 -5 146 -135 
65+ -1 2 3 3 7 
vanuserühmad 
kokku -212 -387 -44 381 -262 

 
Rändesaldo on olnud erinevate aastate lõikes kõikuv, kuid negatiivne on kogu aeg olnud rändesaldo 

lähivaldade ja linna vahel. Enam on kaotanud Pärnu linn ka elanikke, just tööealisi, pealinna 

regioonile ja lähivaldadele.  Pärnu tagamaade ja teiste Eesti maakondadega on rändesaldo positiivne. 

Eeslinnastumise trend ilmselt jätkub ka eeloleval viieteistkümnel aastal ehk inimesed liiguvad Pärnust 

lähivaldadesse, samuti jätkub noorte ja tööealiste inimeste väljaränne Tallinnasse. 
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Jooni 3. Pärnu linna rahvastiku sooli-vanuseline jaotus, 2003 ja 2010 allikas: 
rahvastikuregister 
 
Viieteist/paarikümne aasta taguse väikese sündimuse tõttu on 2010.aastal 10-19 aastaste laste osakaal 

väiksem, kuid viimaste aastate sündimuse suurenemine on taas kasvatanud kuni 9.aastaste laste 

osakaalu. Kuni 9. aastaste laste osakaal kogu Pärnu 2010. aasta rahvastikust oli 5,8%, 2003. aastal oli 

see 4,4%.  

Pärnu Maksu- ja Tolliameti andmetel keskmiselt maksumaksjate arv 2010 aastal oli 16784     ( kogu 

Pärnu elanikkonna arvust 39% ja tööealisest elanikkonna arvust 52% (tabel 6.). Maksumaksjate 

osakaal kogu rahvastiku hulgast on vähenenud alates 2007 aastast. 2010 aastal võrreldes 2009 aastaga 

on osakaal vähenenud 3,93 % ( 838 inimese võrra) ning maksumaksjate osakaal tööealisest 

elanikkonnast on vähenenud 1%. Maksumaksjate arvu vähenemine nii suures osas on seotud üldise 

majanduskliima ja töötute arvu tõusuga ning elanike elama asumisega Pärnu linna äärealadele 

(rändesaldo on negatiivne). Jätkuv maksumaksjate arvu vähenemine võib saada Pärnu linna 

jätkusuutliku arengu kõige suuremaks takistuseks. Langenud on nii Pärnu keskmine brutopalk kui ka 

maksumaksjate arv, ning selleläbi väheneb jätkuvalt Pärnu linna tulubaas.  
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Joonis.4. Maksumaksjad, elanikud ja keskmine brutotulu Pärnu linnas ( AS Andmevara, Eesti 
Maksu – ja Tolliamet) 
 

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

vanuselise koosseisu, tööhõive ja keskmise palga taseme prognooside jälgimine linna eelarvestrateegia 

koostamisel väga oluline. 2011. aastal Rahandusministeeriumi ja Statistikaameti poolt pakutud 

prognoosid kiiret kasvu ei ennusta, seetõttu on vajalik eelarvekulutuste efektiivsuse suurendamine. 

Majanduskasvu prognoosid Eestis, samuti Pärnu linna rahvastiku vanuseline koosseis, maksumaksjate 

arv ja  keskmise palga suurus ning rändesaldo lubavad ennustada linnaeelarve tulubaasi aeglast 

taastumist 2015 – 2016 aastaks 2007 - 2008. aasta tasemele. Eelmainitud faktorid mõjutavad linna 

tulubaasi enim, seetõttu tuleb eelarvetulude suurendamiseks rakendada meetmeid, mis kutsuksid esile 

nende faktorite positiivseid muutusi – linna elanike arvu (hea elukeskkond) ja keskmise sissetuleku 

kasvu (rohkem töökohti suurema lisandväärtusega valdkondades), samuti elanikonna noorenemist 

(kvaliteetne haridus ja head töökohad). 

 
 

 

2. Pärnu linna põhitegevuse tulud ja kulud 
 

2.1 Põhitegevuse tulud 
 

Pärnu linna põhitegevuse tulud (Joonised 4 ja 5) koosnevad  maksutuludest, saadud toetustest, 

linnaasutuste tegevuse tulemusena teenitavatest omatuludest ja muudest tuludest (üürid, dividendid, 

trahvid jms). Linna tuludest suurima osa moodustavad maksutulud, millest omakorda enamus laekub 
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eraldistena riiklikest maksudest (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks). Kuigi võrreldes 2010.aastaga 

absoluutnumbrites kasvavad maksutulud 2016. aastaks üle 3,7 tuhande euro võrra ehk 21,3%, kasvab 

maksutulude osatähtsus põhitegevuse tuludes 46,9%-lt (2010.aastal) 2016.aastaks 54,1%-le. 

 Maksutulude osakaalu kasv linna üldises tulubaasis on positiivne, sest kogutavate maksutulude 

kasutusotstarbe üle saab omavalitsusüksus ise otsustada, võimaldades linnal paremini täita oma 

arengueesmärke. 
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Joonis 5. Tulude laekumine 2008-2016. Allikas: Pärnu Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus. 
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Joonis 6 Tulude laekumine 2008-2016. Allikas: Pärnu Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus 

 

 

2.1.1 Füüsilise isiku tulumaks 

 

Pärnu linna eelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks on seotud Pärnu rahvastikuregistrisse 

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

maksutuludest suurima osa. Eelnevatel aastatel on keskmine maksumaksjate arv olnud tööealisest 

elanikkonnast 61- 67%. 

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

ebatõenäolisust, on prognoositud maksumaksjate osakaaluks keskmiselt 64% tööealisest 

elanikkonnast. Tööealiseks elanikkonnaks on arvestatud 15 – 74 aastased inimesed. 
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Tabel 4. Füüsilise isiku tulumaksu prognoos. Allikas: Pärnu Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus, 

Pärnu Linnavalitsus planeeimisosakond 

  

2008 

täitmine 

 

2009 

täitmine 

 

2010 

täitmine 

 

2011    

eelarve 

 

2012  

prognoos 

 

2013     

prognoos 

 

2014   

prognoos 

 

2014 

prognoos 

 

2015 

prognoos 

Füüsilise isiku 

tulumaks 

(tuhandetes 

eurodes) 

20 990 17 601 16 034 16 451 16 780 17 451 18 149 18 875 19 630  

Tööealine 

elanikkond 

 15-74  

28 377 28 204 27 642 27 499 27 387 27 326 27 306 27 297 27 189 

Maksumaksjad 19 062 17 626 16 789 16 472 16 968 17 116 17 258 17 390 17 440 

Osakaal tööealisest 

elanikkkonnast 

67% 62% 61% 60% 62% 63% 63% 64% 64% 

Tulumaksu 

laekumine 

keskmiselt ühe 

maksumaksja 

kohta aastas 

1 101 999 955 978 989 1 019 1 052 1 085 1 125 

Keskmine palk 769 712 688 712 733 767 805 847 889 

 MUUTUS   2008/2009 2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013   2013/2014  2014/2015  2015/2016 

Maksumaksjad 

muutus 

 -7,5% -4,7% -1,9% 3,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,3% 

Keskmine palk 

muutus 

 -7,4% -3,4% 3,4% 2,9% 4,6% 5,0% 5,2% 5,0% 

Tulumaksu 

laekumine 

muutus 

 -16,1% -8,9% 2,6% 2,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Tulumaksu 

laekumine 

RM suvine 

prognoos 

 -13,6% -7,7% 17,9% 12,2% 14,1% 8,5% -6,7%  

 

 

Maksu- ja Tolliameti andmetel on Pärnus aastatel 2006 – 2009 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, 
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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. 

2010.aastal moodustas maamaksu tulu 3 % linna põhitegevuse tuludest.  Maamaks sõltub riigi poolt 

kehtestatud maa maksustamishinnast maamaksu tsoonis ja maamaksu määrast, mis on vastavalt 

Maamaksuseaduse §5 lg 1 alusel maksimaalselt 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.  

Kohaliku omavalitsuse volikogul on õigus diferentseerida maamaksumäära vahemikus 0,1 - 2,5  ja 

kehtestada maksusoodustusi  Maamaksuseaduse §11 lg  2, 21 ja 22  alusel. 

 

Pärnu linnas on alates 2004. aastast maamaksumäärad olnud muutumatult 0,7 - 1,5 %. 

Maksusoodustustest on rakendatud soodustusi riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni 

saajatele 30% ulatuses ja represseeritutele ning represseeritutega võrdsustatud isikutele 50 % ulatuses 

maamaksu summast.  

 

Maamaksu määramise aluseks olev maksustamishind on kehtestatud 2001. aastal riigi poolt teostatud 

hindamise alusel. Maamaksu tulusid saab Pärnu linn tõsta muutes maamaksumäära.  

Riigi eelarvestrateegias 2012-2015 on kavandatud koduomanike maksukoormuse vähendamiseks 

kaotada alates 2013. aastast maamaks kodu alusele maale tiheasustusega piirkonnas kuni 1500 m2 ja 

hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. Kuigi praeguseks ei ole teada, kuidas kompenseeritakse 

kohalikele omavalitsustele kodude maamaksukoormuse alandamisest tulunev tulude vähenemine, on 

eelarvestrateegias alates 2013. aastast kavandatud äri- ja tootmismaa ning üle 1500 m2 kodu aluse maa 

maamaksu määra tõstmine. 

 

 

 2.1.3  Muud maksutulud 

 

Kohalike maksude kehtestamise aluseks on kohalike maksude seadus. Kohalike maksude seadus 

võimaldab omavalitsustel kehtestada 8 kohalikku maksu: reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise 

maks, parkimistasu, müügimaks, paadimaks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks ja 

lõbustusmaks. Pärnu linnas on kehtestatud  3 maksu: reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks 

ning parkimistasu. 
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Kohalikud maksud on linna tulude seisukohast vaadelduna marginaalse tähtsusega, moodustades 2010. 

aastal 2,6% linna maksutuludest. Eeloleval perioodil seoses füüsilise isiku tulumaksu osatähtsuse 

kasvuga väheneb kohalike maksude osatähtsus 2016. aastaks 1,7%-le.  

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

reklaampinna ühe ruutmeetri kohta kuus. Reklaamimaksuga maksustatakse linna haldusterritooriumil 

asuvatele hoonetele ja rajatistele ning ühistranspordivahendite väliskülgedele paigutatud reklaam. 

Teede ja tänavate sulgemise maks on kehtestatud kohalike maksude seaduse alusel linnavolikogu 

poolt. Teede ja tänavate sulgemise maks moodustab 0,1-1,1% linna maksutuludest. Maksu tuleb 

tasuda üldkasutatava tänava, väljaku, pargi ja puhkeala täieliku või osalise sulgemise eest. 

Maksumäärad on diferentseeritud sõltuvalt tänavate grupist, sulgemise viisist (täielik või osaline), 

nädalapäevast ja kellaajast.  

Alates 01.juulist 2011 on maksumäär 65-200 eurot ööpäevas. Senised maksumäärad kehtisid 2002. 

aastast ja olid vahemikus 12,78-63,91 eurot ööpäevas.  

  

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 ja ranna 

piirkond. Kesklinna piirkonnas on parkimine tasuline tööpäeviti kell 8.00 kuni 18.00. Ranna 

piirkonnas on parkimine tasuline 01. juunist kuni 31. augustini. Parkimiste algusaja fikseerimisel 

kirjalikult või parkimiskella abil tekib parkimise eest tasu maksmise kohustus 60 minuti möödumisel 

parkimise alustamise hetkest. Maksumäär on parkimisala asukoha järgi diferentseeritud südalinna 

piirkondades. Valveta tasulist parkimist korraldab majandusosakond. Parkimiseeskirjadest 

kinnipidamist kontrollib alates 01.juulist 2011 OÜ Pärnu Haldusteenused. 

 

 

2.1.4  Kaupade ja teenuste müük 

 

Linna asutuste toodetavate kaupade ja teenuste müügist saadavad tulud on strateegias 

käsitletud perioodil kavandatud langustrendiga. Absoluutarvudes vähenevad nimetatud tulud 

2016. aastaks (2010. aastaga võrreldes) 133 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 
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toodetavate kaupade ja teenuste pakkumiseks vajalikele sisenditele mõju üleüldine hinnatõus.  

Põhimõtteliselt tuleks linna hallatavaid asutusi motiveerida oma varasid kasutama omatulude 

teenimiseks juhul, kui resurssi on rohkem kui vajatakse avalike teenuste osutamiseks.  

 

 

2.1.5 Toetused 

 

Kohalike omavalitsuste eelarve oluliseks tuluks on (1) eraldised  riigieelarvest, (2) 

välisfinantseerimine ja (3) sihtotstarbelised toetused. Vastavalt põhiseadusele võib riik seaduse alusel 

või kokkuleppel omavalitsustega panna neile riiklikke kohustusi. Kohustustega seotud kulud kaetakse 

riigieelarvest. Riigieelarve seaduse alusel teeb riik eraldisi kohaliku omavalitsuse eelarvesse 

tasandusfondi kaudu ja sihtotstarbeliste eraldistena. Riigieelarvest saadavad toetused on Pärnu linna 

puhul valdavalt sihtotstarbelised, linn saab eraldisi riigieelarve tasandusfondist, ministeeriumite 

vahendusel. Vahendeid eraldatakse linnale hariduskuludeks, koolilõuna toetuseks, toimetulekutoetuste 

maksmiseks, sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamiseks ja arendamiseks. 

Eelarvete tasandusfondi suurus riigieelarve eelnõus ja selle jaotus määratakse kindlaks kohaliku 

omavalitsuse üksuste ja kohalike omavalitsuste liitude volitatud esindajate ja Vabariigi Valitsuse 

esindajate kokkuleppe alusel. 

 

Tasandusfondi koefitsiendid määratakse igal aastal Vabariigi Valitsuse määrusega. 

Tasandusfondi eraldis sõltub elanike arvust, kohaliku omavalitsuse arvestuslikust keskmisest 

tegevuskulust, tulumaksu laekumisest, arvestuslikust maamaksust, maavarade 

kaevandamisõiguse tasude laekumisest. Indikatiivselt võib välja arvutada ühe elaniku tulu 

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

et  keskmiselt on eraldis tasandusfondist ühe elaniku kohta  ~ 58,5eurot (tabel 5). 

Riigi eelarvestrateegia 2012-2015 kohaselt ei ole riik kavandanud kohaliku omavalistsuse 

üksuste tasandusfondi suurendamist. 
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Tabel 5. Tasandusfondist laekumise prognoos. Allikas: Pärnu Linnavalitsus finantsjuhtimisteenistus, 

Pärnu Linnavalitsus planeerimisosakon. 

 
 
 
2.2  Põhitegevuse kulud 

 

Põhitegevuse kulud moodustuvad personalikuludest, majanduskuludest, eraldistest ja muudest 

kuludest, sealhulgas suurima osa neist moodustavad personalikulud ja neist omakorda suurima 

osatähtsusega on lasteaedade ja koolide personalikulud. Põhitegevuse kulude hulka ei arvata kohaliku 

omavalitsuse 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 vähendada laenukoormust. Vahendid selleks 

saavad pikemas perspektiivis tulla ainult positiivse tegevustulemi arvelt, mis omakorda tähendab, et 

tegevuskulud peavad olema pikas perspektiivis väiksemad kui tegevustulud.  

Majandussurutise tingimustes on linna põhitegevuse tulud võrreldes 2008. a oluliselt vähenenud. 

Aalates 2012. aastaks on kavandatud põhitegevuse tulude suurenemine. 

 

 

 

  

2008 

täitmine 

 

2009 

täitmine 

 

 2010 

 täitmine 

 

2011     

eelarve 

 

2012 

prognoos 

 

2013     

prognoos 

 

2014   

prognoos 

 

2015 

prognoos 

 

2016 

prognoos 

 

Tasandusfond 

laekumised (§ 4 lg 

1). Tuhandetes 

eurodes 

 

2 346 

 

1 559 

 

2 295 

 

2 512 

 

2 512 

 

2 512 

 

2 512 

 

2 512  

 

2 512  

 

Elanike arv 

43 488 43437 43 611 42 939 43 931 42 892 42 839 42 903 42 864 

 

Laekumine ühe 

elaniku kohta 

aastas (eurodes 

53,95 35,89 52,62 58,50 58,51 58,57 58,64 58,55 58,60 
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Tabel 6. Põhitegevuse tulude ja kulude muutus aastatel 2008-2016. Allikas: Pärnu Linnavalitsuse 

finantsjuhtimisteenistus, Rahandusministeeriumi 2011. aasta suvine majandusprognoos 2010-2015. 

 2008 

täitmine 

2009 

täitmine 

2010 

täitmine 

2011 

eelarve 

2012 

prognoos 

2013 

prognoos 

2014 

prognoos 

2015 

prognoos 

2016 

prognoos 

Põhitegevuse 

tulud 

42 962 37 017 37 473 36 625 37 170 38 412 38 252 38 822 39 449 

Muutus  -13,8 1,2 -2,3 1,5 3,3 -0,4 1,5 1,6 

Põhitegevuse 

kulud 

43 077 40 466 35 579 34 779 33 506 34 189 34 596 35 900 38 519 

Muutus  -6,1 -12,1 -2,2 -3,7 2,0 1,2 3,8 7,3 

Tarbijahinnain

deks 

  3,0 4,9 2,8 3,1 2,7 2,7  

 

Nimetatud asjaolu viitab tõsiasjale, et samaks perioodiks prognoositud inflatsioonist tingitud kulude 

kasv, uute algatuste ja linnakodanikele suunatud avalike teenuste mahu ja kvaliteedi tõstmiseks tuleb 

vahendeid leida pigem nn sisemiste ressursside arvelt, seda eeskätt parema töökorralduse, linna 

tööprotsesside optimeerimise ja kulude kokkuhoiu toel.  
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Joonis 7. Põhitegevuse kulud (2008-2016.a.) 
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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 2011 kuni 2016 müüa ja saadud rahaga vähendada linna laenukoormust. 

Eelarvestrateegia lisas 1 esitatud tabeli järgi saab lihtsalt jälgida, et vara müügist saadud raha 

suunatakse laenukoormuse vähendamiseks, mitte ei kasutata põhitegevuse kulude katmiseks. 

 

Linnavara müük sõltub muuhulgas ka välistest teguritest (kinnisvaraturu käitumine, 

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

linnal otstarbekas oma vara müüa, seetõttu on investeerimistegevus ja finantseerimistegevus 

kavandatud nii, et vara müük toimub mõistlikul ajal turuhinnaga. Kiirmüügi, mille hind on reeglina 

turuhinnast oluliselt madalam, teostamist ei kavandata. 

 

Riigieelarves on avaliku sektori investeerimistegevuseks ette nähtud investeerimistoetused, mis 

eraldatakse kohalikele omavalitsustele peaasjalikult ministeeriumide investeerimiskavade raames. 

Lisaks on olemas siseriiklikud programmid, näiteks Kultuurkapital, Hasartmängumaksust 

regionaalsete investeeringute toetamise programm ja mõned teised. 

 

Riigieelarvest rahastavate investeerimistoetuste kõrval on välisvahendite kaasamise võimaluseks 

Euroopa Liidu (edaspidi EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondite vahendid ning mõned teised 

välisfondid, näiteks Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanism. Struktuuritoetuste 

eesmärk on toetada majanduse arengut, vähendada arenguerinevusi Euroopa regioonide vahel ning 

tõsta EL kui terviku konkurentsivõimet maailmaturul. Struktuuritoetuste jagamine toimub EL 

seitsmeaastaste finantsperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2007-2013 projekte, sellel 

ajavahemikul algatatud projekte saab ellu viia kuni 2015. aasta lõpuni.  
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Kuna perioodi 2007-2013 vahendite kasutamise aluseks olevate rakenduskavade ja meetmete määruste 

valmimine venis, sai käesoleva perioodi struktuurivahendeid taotlema hakata alates 2008.aasta teisest 

poolest.  

 

Tabel 7.  Struktuuritoetuste kaasrahastamisel 2011. aastal töös olevad Pärnu linna projektid. 

Projekti nimetus Projekti 

eelarve 

(tuh.eurodes) 

Toetussumma 

(tuh.eurodes) 

Omafinantsee- 

ring 

(tuh.eurodes) 

Vallikääru taastamine atraktiivseks 

puhkekeskkonnaks I etapp 

4 823 4 100 723 

Kodutute ja pikaajaliste töötute päevakeskuse 

loomine (Suur-Posti 18) 

158 134 24 

Eakate Avahoolduskeskuse rekonstrueerimine 

ja juurdeehitus (Metsa 10) 

919 781 138 

Pärnu Jääfestival 2012 59 41 18 

KOKKU: 5 959 5 056 903 

 

Põhitähelepanu projektitöös keskendub aastatel 2011-2015 EL struktuurifondide toetustele, eriti 

meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ vahendite maksimaalsele ärakasutamisele. Nimetatud 

meetme vahenditest toetatakse tabelis 7 nimetatud kolme töösolevat projekti  (Vallikääru arendus, 

Kodutute ja töötute päevakeskus ning Eakate avahoolduskeskus), 2010. aastal viidi sama meetme 

raames lõpule Rannapargi rekonstrueerimise projekt. Nimetatud meetme vahendite taotlemine toimub 

kahes etapis ning eeltaotlused on esitatud ja Vabariigi Valitsuse poolt ka investeeringute kavaga 

kinnitatud veel kahele projektile:  

Kergliiklustee rajamine Pärnu rannas Mai rajooni ja Kesklinna ühendamiseks, toetus 435 tuhat eurot, 

teostamise ajaks on planeeritud 2013. 

Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi rada (Jüri Jaansoni rada), taotlus toetuseks 1 432 tuhat eurot, 

teostamise ajaks on planeeritud 2013-2014. 

 

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

viimase aja suurematest koostööprojektidest, milles linn osaleb, on Life+ programmist toetatav ja 

Keskkonnaameti poolt läbiviidav projekt ””LEHMAD LINNAS” ehk Pärnu linnas asuvate 

rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda”. Aastatel 2012-2016 taastatakse Pärnu 

rannaniidu looduskaitseala elupaiku, tehakse maahoolduseks vajalikke investeeringuid ning 

looduskaitseala avatakse külastajatele. Projekti toetatakse Life+ programmi vahenditest 958 tuhande 

euroga. Pärnu linna osa viiel aastal kokku on 63,9 tuhat eurot. Teine suuremahuline koostööprojekt on 
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”Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine”, mis viiakse ellu Pärnumaa 

Omavalitsuste Liidu eestvedamisel. Projekti raames ehitatakse Pärnumaa Keskkonnahariduskeskus 

ehk Ökomaja, projekti kaasrahastatakse struktuurifondist 3,2 mln euroga, Pärnu linn panustab 294 

tuhat eurot. Pärnu linn osaleb lisaks nimetatule 2011.aastal veel kuues koostööprojektis, mille raames 

tegeldakse turismi arendamisega (2 projekti), linnaplaneerimisega (1 projekt), sotsiaalhoolekande 

täiustamisega (1 projekt), energiasäästu kompetentsi tõstmisega (1 projekt) ning teenistujate 

koolitusega õiguse valdkonnas (1 projekt). 

Pärnu linn saab 2011-2012 osa riiklikust kavast, millega toetatakse kasvuhoonegaaside säästu andvaid 

investeeringuprojekte (riik müüb CO2 kvoote). Investeeringuprojektide kavasse on kinnitatud kolm 

Pärnu projekti, mille raames rekonstrueeritakse Vanalinna Põhikooli võimla, Rääma Põhikooli hoone 

ja Kunstide Maja hoone energiasäästlikuks. 

2011. aasta esimesel poolaastal oli esitatud ja otsuse ootel 12 projekti: kaks Euroopa Territoriaalse 

koostöö projekti (mõlema puhul osaleb Pärnu linn kaaspartnerina), kaks huvikooli rekonstrueerimise 

projekti, kaks Kultuurkapitalile esitatud projekti, kaks keskkonnahoiu projekti, projekt 

Toimetulekukooli ja Pillerpalli lasteaia hoone akende vahetuseks, projekt tervislikke eluviise toetava 

linnakeskkonna arendamiseks, projekt rannikualal varajase üleujutusohu hoiatamise süsteemi 

loomiseks ning projekt digitaalse info kasutamise alase kompetentsi arendamiseks hariduse 

valdkonnas. 

 

Välisvahendite kaasamisel ja projektitaotluste koostamisel tuleb arvestada asjaoluga, et aastatel 2012-

2016 planeeritakse Pärnu linnaeelarvesse kaasfinantseerimise vahendeid kokku 4 433 tuhande euro 

ulatuses. Kui arvestada, et enamus programmide puhul on nõutav oma- ja kaasfinantseerimise nõue 

15%, siis maksimaalselt on meil võimalik kaasata välisvahendeid kokku 25 120 tuhande euro ulatuses 

aastatel 2012-2016. See arvestuskäik on väga üldistatud ning arvestada tuleb asjaoluga, et perioodi 

2007-2013 struktuurivahendid on suuremas osas juba jagatud. Toetatavad valdkonnad järgmisel EL 

struktuurivahendite perioodil 2014-2020 ei ole täna teada ning ei saa prognoosida struktuurivahendite 

kasutuselevõtu aluseks olevate regulatsioonide kehtestamise aega.  

Eelarvestrateegiaga on kujundatud valmisolek siseriiklike, Euroopa liidu ja muude rahvusvaheliste 

programmide vahendite kaasamiseks Pärnu linna arendus- ja investeerimistegevuse finantseerimiseks. 

 

 

 

4. Pärnu linna finantseerimistegevus 
 

Linna finantseerimistegevus peab võimaldama põhitegevuse ning investeerimis- ja arendustegevuse 

häireteta rahastamise püsides valla- ja linnaeelarveseaduses sätestatud võlakoormuse piirmääras ja 
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täites maksekohustusi tähtaegselt. Pärnu linn ei ole püsinud võlakoormuse piirmääras, seetõttu tuleb 

järgnevatel aastatel üheselt võlakoormust vähendada.  

 

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 valla- ja 

linnaeelarve seadus. Vastavalt valla- ja linnaeelarve seadusega kehtestatud piirangutele ei tohi kõigi 

linna tagasimaksmata laenude, tasumata kapitalirendi maksete ja emiteeritud võlakirjade ning muude 

rahaliste kohustuste kogusumma koos võetava laenu, kapitalirendi, emiteeritavate võlakirjade ja 

muude rahaliste kohustustega ületada 60% selleks eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest, millest 

on maha arvatud riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised. Tagasimakstavate laenusummade 

ja laenuintresside, kapitalirendi maksete ja kapitalirendi intresside ning võlakirjade lunastamise kulude 

kogusumma ei või aga ületada ühelgi eelseisval eelarveaastal 20% laenu võtmise, kapitalirendi 

kasutamise või võlakirjade emiteerimise eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest, millest on maha 

arvatud riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised. 

 

Eesmärgiga piirata kohalike omavalitsuste ja nendest sõltuvate üksuste eelarvete  puudujääke ja 

võlakoormust on Vabariigi Valitsus vastu võtnud määruse, mille kohaselt peab kohalik omavalitsus 

kooskõlastama Rahandusminsteeriumiga perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 

2007-2013 struktuuritoetuse seaduse alusel saadava toetuse sildfinaantseerimiseks, struktuuritoetuse 

või muu välisabi saamiseks vajaliku omafinantseeringu tagamiseks või enne seaduse jõustumist 

võetud olemasolevate kohustute refinantseerimiseks võetavad kohustused. Määrus jõustus 01.märtsist 

ja kehtib esialgu 2011. aasta lõpuni. 

 

Pärnu linna pikaajalistest kohustustest antakse ülevaate tabelis 8, lisaks loetletud pikaajalistele 

kohustustele jäi 31.12.2009 Pärnu linnal tähtajaks tasumata arveid ja makse summas 45 miljonit 

krooni, mis sisuliselt on samuti täitmata kohustused. Pärnu linna kavandatavast võlakoormuse 

vähendamisest annab täpsema ülevaate eelarvestrateegia lisas 1 esitatud tabel.  

 

Linna finantseerimistegevus peab tagama  põhitegevuse kulude katmise. Tulubaasi languse tõttu on 

tegevustulem ebapiisav kehtivate laenude tagastamise maksegraafikute täitmiseks, seetõttu on  

lähiaastatel mõistlik olemasolevaid laenu- ja kapitalirendikohustusi refinantseerida ning tegeleda 

süsteemselt varade müügi korraldamisega ning selle arvelt laenukoormuse vähendamisega. 
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Tabel 8. Linna pikaajalised kohustused seisuga 31.12.2010 (tuh. eurodes). 

 Kohustuse 

nimetus 

Algus Lõpp Maht 

EEK 

Laenu 

põhiosa 

jääk 

EEK 

Intressibaas Marginaal 

Swedbank laen 2010 2024 4 

313 

4 313 6 k 

Euribor 

1,38 

Danske Bank laen 2001 2014 1342 767 6 k 

Euribor 

4,95 

SEB Pank laen 2000 2013 6 

072 

5 369 6 k 

Euribor 

0,2 

Nordea Bank laen 2008 2014 8 

117 

8 117 1 k 

Euribor 

0,195 

Eesti Spordiselts 

Põhjakotkas 

muu 2010 2012 268 108  

        x 

6 

Sotsiaalkindlustusamet muu 2004 2021 88 54         x 6 

OÜ Steniard Kap.rent 

spordihall 

2009 2015 5 

780 

5 780         x 7,3 

Pärnu Koolide SA Sihtfinants. 2008 2023 6 

053 

5 025         x   x 

Kokku      x    x    x    x 29 

533 

        x   x 

 

Laenupoliitika põhieesmärk on laenukoormuse iga-aastane vähendamine ja  seaduses lubatud 

võlakoormuse määra saavutamine 2013. aastaks põhiliselt linna funktsioonide täitmiseks mittevajaliku 

vara müügi kaudu, väiksemas osas positiivse tegevustulemi arvelt. Linnavara kiirema müügi korral 

suuname selle koheselt võlakoormuse vähendamiseks ning jõuame seaduses sätestatud määrani 

lühema perioodi jooksul. 

 

 

 

 

5. Finantsdistsipliini tagamise meetmed 

 
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus kehtestab finantsdistsipliini tagamise 

meetmed, milleks on kinnipidamine: 
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1) põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest (aruande lõpu seisuga null või positiivne); 

2) netovõlakoormuse ülemmäärast. 

Põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus arvutatakse tekkepõhise 

raamatupidamisarvestuse andmete alusel nii Pärnu linna kui ka Pärnu linna arvestusüksuse 

kohta iga aasta lõpu seisuga. 

 

Arvestusüksuse koosseisu kuuluvad sellised Pärnu linna valitseva mõju all olevad äriühingud 

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

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

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

rohkem kui 10% vastava aasta põhitegevuse tuludest. Lähtudes eeltoodust kuuluvad Pärnu 

linna arvestusüksuse koosseisu: SA Pärnu Haigla, Pärnu Koolide SA ja OÜ Pärnu 

Haldusteenused (endine OÜ Munga Maja). 

 

5.1 Ülevaade Pärnu linnast sõltuvate üksuste majandusolukorrast 

 

5.1.1 Sihtasutus Pärnu Haigla 

SA Pärnu Haigla on piirkondlikult vastutav keskhaigla, mis põhitegevusena osutab ööpäevaringset 

ambulatoorset ja statsionaarset eriarstiabi, aga ka õendus-hooldus- ning rehabilitatsiooniteenuseid. 

Pärnu Haigla teeninduspiirkonna moodustavad umbes 90 000 Pärnumaa alalist elanikku, kellele 

lisanduvad teiste maakondade lähivaldade, eelkõige Läänemaa patsiendid. Pärnu Haigla visiooniks on 

olla usaldusväärne, uuendusmeelne ja hooliv arsti- ja õendusabi keskus Eesti tervishoiuvõrgustikus. 

SA Pärnu Haigla eesmärk on tagada patsientide ootustega arvestav kvaliteetne ja kättesaadav arsti- ja 

õendusabi. 2010.aastal töötas haigla tingimustes, kus tervishoiuteenuste piirhindadele rakendati 

koefisienti 0,94, mis tähendas tervishoiuteenuste hindade 6%-list langust. Hoolimata lepingu mahu 

vähenemisest ei piiratud teenuste mahtusid. Seoses sellega ületas haigla poolt osutavate raviteenuste 

maht haigekassaga sõlmitud lepingu mahtu 153 tuhat eurot. Kuna ravijuhtude arv oli lepingus toodud 

mahus täidetud, sai haigla üle lepingu mahu teostatud tööde eest tasutud koefisiendiga 0,3 ehk teenis 

lisatulu ca 45 tuhat eurot. Lõplikuks Eesti haigekassa lepingu mahuks jäi 2010.aastal 18 240 tuhat 

eurot. 

Seisuga 31.12.2010 oli SA Pärnu Haiglas 386 litsentseeritud profiilset voodit ja 24 päevastatsionaari 

voodit. 2010 aastal oli haiglas keskmiseks ravikestvuseks 7,4 päeva, (2009.aastal 7,2 päeva). 2010 

aastal raviti 2010. aastal 16 318 haiget. Maht võrreldes 2009 aastaga suurenes 1878 patsiendi võrra. 

Erakorraliselt hospidaliseeritud haigete osakaal oli 2010.aastal 50% (2009. aastal 55%).  
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Tulude vähenemised tingisid vajaduse täiendavaks kulude kokkuhoiuks. SA Pärnu Haigla on 2010. 

aastal väga olulisel määral hoidnud kokku personalikulusid. Tänu rakendatud kulude kokkuhoiule, 

lõpetas SA Pärnu Haigla 2010. aasta 574 tuhande eurose positiivse tulemusega. 2009.aasta 

majandustulem oli positiivne 450 tuhat eurot.  

Investeeringute maht 2010 aastal oli 913,9 tuhat eurot käibemaksuta (2009.aastal 1041,8 tuhat eurot). 

2010. aasta kõige suuremahulisemaks soetuseks oli molekulaardiagnostika ja muu labori sisseseade 

soetamine summas 121,4 tuhat eurot ning ultraheliaparaadi soetus naiste- ja laste kliinikusse summas 

76,7 tuhat eurot ilma käibemaksuta. 

 

Tabel  9. SA Pärnu Haigla finantsnäitajad aastatel 2008-2010 (tuh.eurodes) 

 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

BILANSS    

Käibevara 6 741 7 550 8 306 

Põhivara 19 575 18 978 18 422 

Varad kokku 26 316 26 528 26 728 

Lühiajalised kohustused 3 333 3 156 2 862 

Pikaajalised kohustused 209 148 68 

Netovara 22 774 23 224 23 798 

Kohustused ja netovara kokku 26 316 26 528 26 728 

TULEMIARUANNE    

Tegevustulud 23 986 23 795 23 596 

Tegevuskulud 24 370 -23 527 -23 058 

Tegevustulem -384 268 538 

Finantstulud ja kulud 176 182 36 

Aruandeaasta tulem -208 450 574 

 

2011.aastal rakendatakse tervishoiuteenuste piirhindadele koefisenti 0,95. Seega suurenevad 

tervishoiuteenuste piirhinnad 1% võrra. 2011.aasta eelarve tagab haigla arengu- ja konkurentsivõime 

ning jätkub haigla arengukavaliste eesmärkide täitmist. Üheks haigla arengukavaliseks eesmärgiks on 

ruumiprogrammi kaasajastamine. Selleks on koostatud ja Sotsiaalministeeriumi poolt heaks kiidetud 

SA Pärnu Haigla funtsionaalse arengukava II etapp. II etapp on seotud haigla mittepersktiivsetel 

kinnistutel (Ravi tn 2, Sääse tn 3 ja Roosi tn 3) toimuva tegevuse ületoomisega Ristiku tn 1 

peakorpuse juurde.  

Ravi tn 2 kinnistule on haiglal kavas rajada kaasaegne õendus- ja hoolduskeskus. Selleks esitas haigla 

2010.aastal Euroopa Regionaalarengu fondi taotluse õendus- ja hoolduskeskuse rajamise toetuse 

saamiseks ning taotlus kiideti heaks.  Projekti eesmärgiks on kaasaegse õendus- ja hoolduskeskuse 
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väljaehitamine, kuhu koondatakse ambulatoorsed ja statsionaarsed õendushooldus- ning 

hoolekandeteenused ja integreeritakse need omakorda geriaatria ja aktiivravi teenuste osutamisega 

keskhaigla baasil. Selleks laiendatakse olemasolevat hoonet, mille tulemusena suureneb voodikohtade 

arv 2013 aastaks 60-lt 103 kohani. Kogu projekti maksumuseks on 4 997,9 tuhat eurot, millest 

struktuurifondi toetus on 1930,1tuhat eurot. Projekti ettevalmistustöödega alustati 2009 aastal, projekti 

lõpptähtaeg on 2012. aastal.  

Lisaks realiseeritakse aastatel 2011-2012 Ristiku 1 hoone energiatarbimise vähendamiseks tehtavad 

investeeringud, mida rahastatakse läbi finantsvahendite, mis tulenevad Vabariigi Valitsuse ja 

Sumitomo Corporationi vahelise Kyoto protokolli art 17 kohaste lubatud heitkoguste ühikutega 

kauplemise kokkuleppest. Projekti maksumus on 805,3 tuhat eurot. 

Tabel 10. SA Pärnu Haigla eelarvestrateegia aastatel 2012-2016 (tuh.eurodes) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Põhitegevuse tulud 

kokku 

23 981 23 792 23 505 24 064 25 705 27 200 29 636 31 412 32 877 

Kaupade ja teenuste 

müük 

23 682 23 577 23 288 23 873 25 506 26 993 29 419 31 184 32 636 

Saadatavad toetused 278 157 184 166 173 181 190 200 212 

Muud tulud 21 58 33 25 26 26 27 28 29 

Põhitegevuse kulud 

kokku 

23 063 22 542 21 683 22 720 23 861 24 598 26 772 27 963 29 330 

Põhitegevuse tulem 918 1 250 1 822 1 344 1 844 2 602 2 864 3 449 3 547 

Investeerimistegevus -473 -203 -680 -3 535 -9 343 -7 794 -2 016 -2 260 -2 265 

Varade müük 5 3 0 0 767 0 0 0 0 

Varade soetus -654 -387 -807 -4 732 -10 570 -7 912 -1 563 -1 680 -1 920 

Saadavad toetused 

varade soetuseks 

0 0 91 1 182 1 461 0 0 0 0 

Fianantstulu 311 200 50 25 26 26 27 28 29 

Finantskulu -135 -19 -14 -10 -260 -480 -480 -428 -374 

Eelarve 

ülejääk/puudujääk 

445 1 047 1 142 -2 191 -7 499 -5 192 848 1 189 1 282 

Finantseerimistegevus -263 -178 -97 -80 6 457 5 499 -1 303 -1 355 -1 410 

Kohustuste 

suurenemine 

0 0 0 0 6 500 5 500 0 0 0 

Kohustuste 

vähenemine 

-263 -178 -97 -80 -43 -1 -1 303 -1 355 -1 410 

Muutus kassas ja 

hoiustes 

293 1458 720 -2 296 -1 129 219 -439 -254 -183 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 

111 589 -325 -25 -87 -88 16 -88 -55 

Likviidsete varade 

jääk aasta lõpuks 

3 530 4 988 5 708 3 412 2 283 2 502 2 063 1 809 1 626 

Võlakohustused 

kokku aasta lõpu 

seisuga 

417 239 142 62 6 519 12 018 10 715 9 360 7 950 

Netovõlakoormus (%) -13,0% -20,0% -23,7% -13,9% 16,5% 35,0% 29,2% 24,0% 19,2% 
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5.1.2 Pärnu Koolide Sihtasutus 

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

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

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

majandamine.  

Sihtasutus teostas 2010. aastal investeeringud (ilma käibemaksuta) kokku summas  211 tuhat eurot sh 

Pärnu Vanalinna Põhikooli koolihoone ja võimla rekontrueerimise projekteerimine  45,7 tuhat eurot, 

Pärnu Koidula Gümnaasiumi ujula kandekonstruktsioonide ajutine tugevdamine 3 aastaks summas  

46,9 tuhat eurot, Pärnu Koidula Gümnaasiumi raamatukogu üleviimine logistiliselt paremasse kohta 

ning sellest tulenevalt 4.korruse koridori ehitatud mitteprojektikohaste ruumide lammutamine summas 

25,4 tuhat eurot jne. 

Pärnu Koolide Sihtasutuse majandustegevus seoses sihtasutuse reorganiseerimisega lõppes 

31.07.2010.  

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

ülesandeid eesmärkide täitmisel, ning käivitati sihtasutuse reorganiseerimisprotsess. 

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

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

kujul üle ka eelnimetatud ülesandeid reaalselt 69 täitvate töötajate töölepingud. Üheksa töötajat 

koondati ja kolme töötaja töölepingud lõpetati  poolte kokkulepel. 

 

Tabel 11.  Pärnu Koolide SA finantsnäitajad aastatel 2008-2010 (tuh. Eurodes) 

 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

BILANSS    

Käibevara 467 1 034 506 

Põhivara 12 248 21 753 21 146 

Varad kokku 12 715 22 787 21 652 

Lühiajalised kohustused 698 667 566 

Pikaajalised kohustused 827 6 065 5 605 

Netovara 11 190 16 055 15 481 

Kohustused ja netovara kokku 12 715 22 787 21 652 

TULEMIARUANNE    

Tegevustulud 2 246 7 799 1 161 

Tegevuskulud 1 780 3 047 1 583 

Tegevustulem 466 4 752 -422 
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Finantstulud ja kulud -47 -97 -151 

Aruandeaasta tulem 419 4 655 -573 

 

Tabel 12. Pärnu Koolide SA eelarvestrateegia aastatel 2012-2016 (tuh.eurodes) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Põhitegevuse tulud 

kokku 

1 807 3 107 1 123 182 179 170 155 141 128 

Kaupade ja teenuste 

müük 

296 463 240 12 12 12 12 12 12 

Saadatavad toetused 1 511 2 642 883 170 167 158 143 129 116 

Muud tulud 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Põhitegevuse kulud 

kokku 

1 645 2 723 1 074 38 36 36 36 36 36 

Põhitegevuse tulem 162 384 49 144 143 134 119 105 92 

Investeerimistegevus -48 22 -230 -89 -24 -9 6 4 5 

Varade müük 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Varade soetus -440 -4 573 0 0 0 0 0 0 0 

Saadavad toetused 

varade soetuseks 

439 4 692 38 96 125 125 126 109 96 

Sihtotstarbelised 

toetused põhivara 

soetamiseks 

0 0 -117 0 0 0 0 0 0 

Fianantstulu 11 16 4 0 0 0 0 0 0 

Finantskulu -59 -113 -155 -185 -149 -134 -120 -105 -91 

Eelarve 

ülejääk/puudujääk 

114 406 -181 55 119 125 125 109 97 

Finantseerimistegevus 35 5 509 -451 -552 -552 -553 -553 -537 -522 

Kohustuste 

suurenemine 

154 5 785 98 0 0 0 0 0 0 

Kohustuste 

vähenemine 

-119 -276 -548 -552 -552 -553 -553 -537 -522 

Muutus kassas ja 

hoiustes 

191 76 -386 -70 -6 0 0 0 0 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 

42 -5 839 246 427 427 428 427 428 426 

Likviidsete varade 

jääk aasta lõpuks 

386 462 76 6 0 0 0 0 0 

Võlakohustused 

kokku aasta lõpu 

seisuga 

1 099 6 608 6 157 5 605 5 053 4 500 3 947 3 410 2 888 
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5.1.3 OÜ Pärnu Haldusteenused  

 

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

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

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

Haldusteenused alustas tööd 01.märtsist 2011. 

 

Tabel 13. OÜ Pärnu Haldusteenused eelarvestrateegia aastatel 2012-2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Põhitegevuse tulud 

kokku 

143 248 258 258 258 258 

Kaupade ja teenuste 

müük 

8 50 60 60 60 60 

Saadatavad toetused 135 198 198 198 198 198 

Põhitegevuse kulud 

kokku 

135 231 240 240 240 240 

Põhitegevuse tulem 8 17 18 18 18 18 

Muutus kassas ja 

hoiustes 

13 12 18 18 18 18 

Muutus nõuetes ja 

kohustustes 

5 -5 0 0 0 0 

Likviidsete varade 

jääk aasta lõpuks 

14 26 44 62 80 98 

 

 

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 põhist lähenemist, sest omavalitsuse poolt 

moodustatud üksuste finantstegevus mõjutab oluliselt omavalitsusüksuse finantsseisu. 

Lisas 3 on toodud Pärnu linna arvestusüksuse netovõlakoormuse määr aastatel 2012-2016. 
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Kokkuvõte 

 

 

Pärnu linna eelarvestrateegia näitab ära võimalused ja demonstreerib kindlat tahet linna 

väljatoomiseks finantsmajanduslikust kriisist säilitades põhitegevuse toimimise piisavas mahus 

radikaalselt madalamate kuludega, vähendades võlakoormust ning jätkates arendus- ja 

investeerimistegevust. 

 

Pärnu linna eelarvestrateegia kinnitab veenvalt, et vaatamata suurele võlakoormusele, on Pärnu 

linn suuteline võetud kohustusi täitma, ilma selleks laenukoormuse kasvu või riigipoolset 

erakorralist abi (nn saneerimistoetust) taotlemata. 

 

Linna laenukoormuse vähendamise oluline puhver on linnavara müük. Hoides konservatiivsest joont 

oleme linnaeelarve strateegias arvestanud vaid 33% vara kogumaksumusest. Juhul kui õnnestub müüa 

linnavara suuremas koguses (mis meie hinnangul on vägagi tõenäoline), kavandame ka sellega 

ennekõike linna laenukoormuse veelgi kiiremat vähendamist. 

 

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. Ja oleks ka märgilise tähendusega Pärnu linna elanike jaoks riigi suhtumise osas toimunud 

radikaalsele muutusele Pärnu linna finantspoliitikas – probleemi tekitaja staatusest, probleemi 

lahendaja staatusesse.  


