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1. Sissejuhatus
Eelarvestrateegia on finantsplaan, mis koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide
saavutamiseks. Eelarvestrateegia on koostatud eelseisva nelja eelarveaasta kohta.
Eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal, täpsustades varasemas eelarvestrateegias
kajastatud jooksva aasta ja kolme eelseisva aasta prognoose ning lisades neljanda aasta
prognoosid.
Viljandi valla eelarvestrateegia on koostatud vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 20 sätestatule. Koostamise lähtealuseks on Viljandi
valla arengukava aastateks 2019-2025 ja Statistikaameti, Eesti Töötukassa ja
Rahandusministeeriumi andmed ja Eesti Panga majandusprognoos.
Eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 on koosatud tekkepõhiselt. Viljandi valla eelarve oli
aastani 2018 (kaasa arvatud) koostatud kassapõhiselt. 2019. aasta eelarve täitmine on
kajastatud eelarvestrateegias tekkepõhiselt. Kassapõhises eelarves kavandatakse
majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või
väljamaksmine. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele,
sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Eelarve struktuur ja
ülesehitus ei erine kassapõhise ja tekkepõhise eelarve korral oluliselt.
Vastavalt KOFS-le jaotatakse eelarve ja eelarvestrateegia järgmisteks osadeks:
•
•
•
•
•

Põhitegevuse tulud;
Põhitegevuse kulud;
Investeerimistegevus;
Finantseerimistegevus;
Likviidsete varade muutus.

Kõik rahalised näitajad eelarvestrateegia tabelites on toodud eurodes.
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2. Majanduslik olukord riigis
Eesti 2020. aasta majanduslangus (-2,9%) oli kaks korda väiksem kui ELis keskmiselt ja
jäi sarnaselt teiste riikidega kardetust väiksemaks.
Kohalike piirangute vähesus, naaberriikide majanduste vastupidavus ja riiklikud
toetusmeetmed on aidanud Eesti majandusel tervikuna kriisiga suhteliselt hästi toime tulla.
Rahandusministeeriumi prognoos näeb ette majanduse kiiret taastumist aasta teisest
poolest alates. 2021. aasta esimesel poolel takistavad majanduse taastumist endiselt
tegevus- ja liikumispiirangud. Kui vaktsineerimine läheb plaanipäraselt ja nakkusoht
taandub, peaks 2021. aastal kasvu näitama kõik tegevusalad peale ehituse ning majanduse
kriisieelne tase saavutatakse aasta lõpuks. Taastumine saab esialgu olema ebaühtlane,
tuginedes eksportivale tööstusele ja arvutiteenustele. Kuna kriis on olnud töötuse kiire
kasvu kaudu madalapalgalistel tegevusaladel sotsiaalselt kulukas , siis on kriitilise
tähtsusega välisturismi taastumine, mis jääb prognoosi kohaselt 2022. aastasse.
SKP kasv jääb 2021. aastal ebaühtlaseks, tuginedes töötleva tööstuse ja IKT sektori kasvul.
2022. aasta kasv tuleb laiapõhjaline, kuid seda veab eksportiv tööstus ja teenindus, eeskätt
logistika ja turismist sõltuvad harud.
Tabel 1. Majanduskasvu prognoos 2020-2025 (%)
1. SKP reaalkasv
2. SKP nominaalkasv
2a. SKP jooksevhindades (mld €)

2007–2018
1,7
5,9

2019
5,0
8,4
28,1

2020
-2,9
-3,4
27,2

2021
2,5
4,9
28,5

2022
4,8
7,0
30,5

2023
3,2
5,3
32,1

2024
3,1
5,1
33,7

2025
2,9
4,8
35,3

Tööturg näitas kriisis paindlikkust, mis väljendus töötuse kiires tõusus, samas keskmise
palga kasv aeglustus vaid ajutiselt. Vaatamata palgatoetusele oli Eesti töötuse kasv
eelmisel aastal kiiremaid ELis. Tööjõudu vabanes pea kõikidel erasektori tegevusaladel
välja arvatud info-, side- ja finantssektoris. Enim kannatas majutus- ja toitlustussektor.
Majanduse ja piiride avanedes hakkab töötus Eesti vähenema alates kolmandast kvartalist,
kuid ei jõua kriisieelsele madalale 4% tasemele ka 2025. aastaks.
Tabel 1. Tööturu prognoos 2020–2025 (15–74-aastased)

%
1. Tööhõive (tuh inimest)
1a. Tööhõive kasv
2. Tööpuuduse määr
3. Tööjõu tootlikkuse kasv
(hõivatute arvu järgi)
4.
Keskmise
palga
reaalkasv
4a. Keskmine palk (eurot)
4b.
Keskmise
palga
nominaalkasv

2019
671,3
1,0
4,4

2020
656,6
-2,2
6,8

2021
650,6
-0,9
8,0

2022
655,9
0,8
7,3

2023
659,8
0,6
6,6

2024
662,5
0,4
6,2

2025
663,8
0,2
6,0

4,0

-0,8

3,4

3,9

2,5

2,6

2,6

5,1

3,4

1,8

3,4

3,0

2,9

2,3

1 407

1 448

1 504

1 588

1 668

1 749

1 832

7,5

2,9

3,9

5,6

5,1

4,9

4,7

4

Palgakasv aeglustus oluliselt eriolukorra ajal, kuid alates 2020. aasta suvest on paljudes
tegevusalades mõõdukas palgakasv jätkunud. Keskmised palgad langesid ainult kriisist
väga tugevalt mõjutatud tegevusaladel nagu majutus ja toitlustus, kaubandus, kultuur,
meelelahutus. Avaliku sektori töötavate inimeste sissetulekute kasv on püsinud suhteliselt
kiirena kogu eelmise aasta jooksul. Valdavalt on selle taga kriisi tõttu suurenenud
töökoormus, eriti tervishoiu, hariduse ja siseturvalisuse valdkondades. Järgnevate aastate
eelarveplaanid survestavad avalikku sektorit kokku hoidma, mis tõttu võib seal oodata kas
töötajate arvu vähenemist või erasektorist madalamat palgakasvu.
2021. aastal võib oodata palgakasvu mõningast kiirenemist eelmise aastaga võrreldes.
Ekspordile orienteeritud majandusharudel läheb keskmisest paremini, mistõttu võib oodata
erasektori palgakasvu järk-järgulist taastumist juba käesoleval aastal. Teenindussektori
taastudes palgakasv kiireneb järgmisest aastast ja püsib majanduskasvuga sarnases tempos.
2020. aastal langes valitsussektori eelarvepositsioon puhkenud Covid-19 pandeemia tõttu
sügavasse puudujääki, mis moodustas Statistikaameti esialgsete andmete kohaselt 1,3 mld
eurot ehk 4,8% SKPst.
2021. aastal eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt 6% SKPst, mis on võrreldes
eelmise aastaga 1,2% suurem. Peamiselt tööjõumaksude hea laekumine hoiab kohalikud
omavalitsused tasakaalus ning sotsiaalkindlustusfondid üle kolme korra väiksemas
defitsiidis kui eelmisel aastal. Pea kogu defitsiit tuleb riigieelarvest, millest finantseeritakse
kriisiga kaasnevaid kulusid.
2022. aastast alates väheneb valitsussektori puudujääk oluliselt, kuid tasakaaluni 2025.
aastaks veel ei jõua. Maksutulude kasv on järgnevatel aastatel veidi tagasihoidlikum kui
kriisieelsetel aastatel. Siiski jääb kulude kasv erakorraliste kulude taandumisel veelgi
väiksemaks, mis toob kaasa defitsiidi vähenemise.
2021. aasta riigieelarve tulude maht koos edasiantavate tuludega suureneb eelmise aastaga
võrreldes 9,8% . Kogu 2022-2025 perioodil kasvavad riigi tulud koos edasiantavate
maksudega keskmiselt 4,2% aastas. 2021. aastaga võrreldes kasvavad tulud 2025. aastaks
2 118 mln euro võrra ehk 17,8%.
Edasiantavatest tuludest suurima osa moodustab kohalikele omavalitsustele eraldatav
füüsilise isiku tulumaks. 2021. aasta laekumise prognoosi suurendati võrreldes eelarve
prognoosiga 74,8 mln euro võrra 1 316 mln euroni. Suurenemine tuleneb oodatust
paremast tööturu arengust 2020. aastal ja keskmise palga prognoosi ülespoole
korrigeerimisest 2021. aastal. Pensionisüsteemi teise samba muudatused ei mõjuta
kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu laekumist. Perioodil 2022-2025 kasvab
kohalikele omavalitsustele laekuv tulumaks keskmiselt 5,0% aastas.
Allikas: Rahandusministeeriumi 2021. aasta kevadine majandusprognoos (avaldatud
Rahandusministeeriumi kodulehel 05.04.2021)
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3. Sotsiaalmajanduslik olukord Viljandi vallas
Viljandi vald on rõngasvald, mis ümbritseb täielikult Viljandimaa keskust Viljandi linna.
Vald moodustati 2013. aasta 5. novembril nelja valla – Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi
– ühinemise tulemusena. Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus liitusid pärast
2017. aasta kohalikke valimisi Viljandi vallaga Tarvastu vald ja Kolga-Jaani vald.
Liitumise järgselt on Viljandi vallas 126 küla ja 4 alevikku. Valla pindala on 1371,64 km2.
Rahvastikuregistri andmetel elas Viljandi vallas 01.01.2021 seisuga 13 680 elanikku, sh
• 18-aastaseid ja nooremaid
2529
• 19-64 aastaseid
8114
• 65-aastaseid ja vanemaid
3037
Eesti Töötukassa andmetel oli Viljandi valla registreeritud töötute arv 30.04.2021 seisuga
414 töötut, sh
• 16-24-aastaseid
59
• 25-54-aastaseid
273
• 55-…. aastaseid
82
Viljandi valla registreeritud töötute arv seisuga 31.12.2020 oli 377 töötut.
Rahandusministeeriumi andmetel oli maksumaksjate keskmine arv 2020. aastal 6358 ja
2021. aasta I kvartalis 6623.
Tabel 3. Maksumaksjate arv ja keskmine brutotulu 2016–2021
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Joonis 1. Maksumaksjate arv kuude lõikes aastatel 2016-2021

Rahandusministeeriumi andmetel oli keskmine brutokuutulu TSD-deklaratsioonide alusel
Viljandi vallas 2020. aastal 1151 eurot ja 2021. aasta I kvartalis 1156 eurot.
Tabel 4. Viljandi valla, Viljandi maakonna ja Eesti keskmine brutokuutulu 2016–2021
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Joonis 2. Keskmine brutokuupalk(tulu) aastatel 2016-2021

4. Tulud
Viljandi valla 2021. aasta eelarve tulude kogumahuks on 26,1 miljonit eurot, millest
põhitegevuse tulud on 20,7 miljonit eurot, tulud investeerimistegevusest 2,9 miljonit eurot
ja kohustuste võtmine 2,5 miljonit eurot.
Joonis 3. 2021 aasta eelarve tulud (%)
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Põhitegevuse tulud jaotatakse majandusliku sisu järgi järgmisteks tululiikideks:
•
•
•

•

Maksutulud sh;
tulumaks
maamaks
Tulud kaupade ja teenuste müügist;
Saadavad toetused sh;
tasandusfond
toetusfond
muud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud.

Põhitegevuse tulusid on 2021. aasta eelarvesse planeeritud 20,7 miljonit eurot sh
maksutulud 11,4 miljonit eurot, tulud kaupade ja teenuste müügist 2,3 miljonit eurot,
saadavad toetused tegevuskuludeks 6,9 miljonit eurot ja muud tegevustulud 0,1 miljonit
eurot.
Joonis 4. 2021 aasta eelarve põhitegevuse tulude jaotus (%)

Füüsilise isiku tulumaksust laekub valla eelarvesse alates 2020. aastast 11,96%.
2020. aasta füüsilise isiku tulumaksu eelarve täitmiseks kujunes 10,7 miljonit eurot.
2021.aasta eelarvesse on planeeritud füüsilise isiku tulumaksu 10,8 miljonit eurot ehk
ligikaudu 0,3% rohkem kui 2020. aastal. Viljandi valla eelarvestrateegias on planeeritud
perioodil 2021-2025 tulumaksu kasvuks 2021. aastal 2,2% ja järgnevatel aastatel ligikaudu
6%.
Maamaks on riiklik maks, mis 100% laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Maamaksu
määr on Viljandi vallas 2,5% maa maksustamise hinnast aastas ja põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa määraks 2% maa
maksustamisehinnast aastas. Maamaksu laekumine on planeeritud eelarvestrateegiasse
samal tasemel kui 2020. aastal.
Kaupade ja teenuste müügitulu kasvuks on planeeritud perioodil 2022 -2025 ligikaudu 3%.
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Tasandus-ja toetusfond on eelarvestrateegiasse planeeritud samas mahus kui 2021. aastal
kuid jättes välja 2021. aastal toetusfondi eraldatud lisavahendid summas 181 845 eurot.
Muud saadud toetused tegevuskuludeks on planeeritud eelarvestrateegiasse arvestades
2020. aasta tegelikku eelarve täitmist ja 2021. aastasse planeeritud vahendeid.
Muud tegevustulud on planeeritud eelarvestrateegiasse samas mahus võrreldes 2021. aasta
eelarvesse planeeritud vahenditega.
Tabel 5 Põhitegevuse tulud aastatel 2020-2025
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5. Kulud
Viljandi valla 2021. aasta eelarve kogumahuks on 28,1 miljonit eurot, millest põhitegevuse
kulud on 20,3 miljonit eurot, investeerimistegevuse kulud 6,7 miljonit eurot ja kohustuste
tasumine 1,1 miljonit eurot.
Joonis 5. 2021 aasta eelarve kulude jaotus tegevusalade lõikes (%)

Põhitegevuskulud jagunevad järgmiselt:
•
•

Antavad toetused tegevuskuludeks;
Muud tegevuskulud sh;
personalikulud
majandamiskulud
muud kulud.

Joonis 6. 2021 aasta eelarve põhitegevuskulude jaotus (%)
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Viljandi valla põhitegevuskuludest on suurima osakaaluga personalikulud, moodustades
tegevuskuludest ligikaudu 56,5%, järgnevad majandamiskulud ligikaudu 38,3%, antavad
toetused ligikaudu 4,2% ning muud tegevuskulud ligikaudu 1,0%.
Antavad toetused on planeeritud perioodiks 2022-2025 ligikaudu samas mahus kui
2021. aasta eeldatav eelarve täitmine.
Personalikulud on planeeritud perioodil 2022-2025 kasvuga ligikaudu 2,0% aastas.
Majanduskulud on planeeritud perioodil 2022-2025 kasvuga ligikaudu 2% aastas.
Tabel 6 Põhitegevuse kulud aastatel 2020-2025

6. Investeerimistegevus
Eelarvestrateegias kajastatakse investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja
investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega.
Investeeringute finantseerimiseks on võimalik kasutada kolme allikat: omavahendid, laen
ja toetused. Üldjuhul nõuavad toetused omaosaluse olemasolu. Eelarvestrateegia
koostamisel on lähtutud arengukava tegevuskavas planeeritud investeeringutest.
Investeerimistegevusse on prognoositud ka finantskulud (laenude ja kapitalirendi intressid
ning muud finantskulud) ja põhivara soetuseks antavad sihtfinantseeringud.
Tabel 7 Investeerimistegevus aastatel 2020-2025
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Tabel 8 Investeeringuobjektid aastatel 2021-2025
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Tabel 9 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine aastatel 2021-2025
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7. Finantseerimistegevus
Finantseerimistegevus jaguneb:
1) kohustuste võtmine (+);
2) kohustuste tasumine (-).
Aastatel 2021-2025 on planeeritud võtta laenu ligikaudu 13,3 miljonit eurot
investeeringute katteks.
Tabel 10 Finantseerimistegevus 2020-2025

Alljärgnevas tabelis on ära toodud valla laenu- ja kapitalirendikohustised perioodil 20202025.
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Tabel 11 Laenu -ja kapitalirendikohustised aastatel 2020-2025
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8. Põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus
Eelarvestrateegias tuleb planeerida põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus.
Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse
tulemi väärtus ei või olla väiksem kui 0.
Netovõlakoormus on võlakohustiste ja likviidsete varade kogusumma vahe.
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 59 lõike 13 kohaselt võib
kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse netovõlakoormus ulatuda:
1) aastatel 2020–2024 80 protsendini vastava aasta põhitegevuse tuludest, kui
põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kümnekordne vahe on väiksem kui 80
protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest;
2) 2025. aastal 75 protsendini sama aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse tulude
ja põhitegevuse kulude üheksakordne vahe on väiksem kui 75 protsenti vastava
aruandeaasta põhitegevuse tuludest;
3) 2026. aastal 70 protsendini sama aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse tulude
ja põhitegevuse kulude kaheksakordne vahe on väiksem kui 70 protsenti vastava
aruandeaasta põhitegevuse tuludest;
4) 2027. aastal 65 protsendini sama aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse tulude
ja põhitegevuse kulude seitsmekordne vahe on väiksem kui 65 protsenti vastava
aruandeaasta põhitegevuse tuludest.
Tabel 12 Põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus aastatel 2020-2025
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9. Finantstegevuse prognoos aastateks 2021-2025
Tabel 13 Finantstegevus aastatel 2020-2025
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